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Üàð Þðæ²Ü, Â. î³ñÇ,  ÂÇõ 369, àõñµ³Ã,  27 ÚàôÜàô²ð, 2017 

ԼՈՒՐԵՐ ԱՆԹԻԼԻԱՍԷՆ 

ՄեԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԿՐՕՆԱԿԱՆ 

ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՆԵՐՈՒ 

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐՈՒՆ ԵՒ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՆ ԱՄՓՈՓ 

ՊԱՏԿԵՐԸ 
18-20 Յունուար, 2017, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի 

նախագահութեամբ, Անթիլիասի Մայրավանքէն ներս 

գումարուեցան Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան  

Ազգային Կեդրոնական Վարչութեան Կրօնական եւ 

Քաղաքական Ժողովներու լիակատար նիստերը, 

մասնակցութեամբ զանազան թեմերէն յիշեալ մարմիններուն 

անդամ հոգեւորականներու եւ աշխարհականներու։ 

Կրօնական ու Քաղաքական Ժողովները ունեցան առանձին 

նիստեր եւ ընդհանրական բնոյթ ունեցող օրակարգային 

հարցերու գծով անոնք ունեցան նաեւ խառն հանդիպումներ։ 

Նիստերու ընթացքին զանազան նիւթերու շուրջ տրուեցան 

զեկոյցներ, տեղի ունեցան քննարկումներ եւ ապա 

իւրաքանչիւր հարցի շուրջ եզրափակիչ խօսքը կատարեց 

Վեհափառ Հայրապետը։ Քննարկումներուն առընթեր, նաեւ 

առնուեցան շարք մը որոշումներ՝ յառաջիկայ շրջանին համար 

գործադրելի։ Վեհափառ Հայրապետը իր բացման թէ փակման 

խօսքերուն մէջ ընդգծեց հետեւեալ կէտերը.- 

ա) Մեր եկեղեցւոյ կողմէ կատարուած որեւէ աշխատանք սովորական գործունէութիւն չէ, այլ իր 

էութեամբ ու նպատակով առաքելութիւն է. հետեւաբար, այս հայեցակէտով պէտք է արժեւորել մեր Սուրբ 

Աթոռին կողմէ կատարուած որեւէ աշխատանք։ բ) Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 

առաքելութիւնը պէտք չէ դիտել նեղ շրջագիծի մէջ, այլ համահայկական ծիրէն ներս՝ իր կրօնական ու 

ազգային երեսներով, տարածքներով ու արտայայտութիւններով։ գ) Մեր Աթոռը իր առաքելութիւնը կը 

կատարէ համարատուութեան ու պատասխանատուութեան խոր գիտակցութեամբ՝ հեռու քարոզչական 

եւ զգացական մօտեցումներէ։ Հետեւաբար, կատարուած աշխատանքի արժեւորումը պէտք է ըլլայ 

իրապաշտ մօտեցումով։ դ) Մեր եկեղեցւոյ առաքելութիւնը կը կատարուի ներկայ յարափոփոխ 

աշխարհին մէջ. հետեւաբար, մեր աշխատանքներն ու ծրագրումները պէտք է ըլլան համահունչ մեր 

ժողովուրդին ներկայ պայմաններուն, բնականաբար առանց հեռանալու մեր եկեղեցւոյ ու ազգին 

հիմնական արժէքներէն ու աւանդութիւններէն։ 

Ստորեւ ամփոփ գիծերով կը ներկայացնենք կատարուած քննարկումներուն եւ առնուած որոշումներուն 

ընդհանուր պատկերը.- 

²¼¸²ð²ð 
îºÔºÎ²îàô  ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ Ð²Úàò øàô¾ÚÂÆ ºô Þðæ²Î²ÚÆò Ð²Úàò ÂºØÆÜ 
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1) Քրիստոնէական դաստիարակութիւնը եկեղեցւոյ առաքելութեան մայր ջիղն է։ Հայ եկեղեցւոյ 

պարագային, կարելի չէ անջատել քրիստոնէական դաստիարակութիւնը հայեցի դաստիարակութենէն։ 

Մեր ժողովուրդի ներկայ պայմանները, յատկապէս սփիւռքի մէջ, կը պարտադրեն, որ հայ մարդու 

քրիստոնէական ու ազգային կազմաւորումը կատարուի դաստիարակութեան այս երկու տարածքներու 

ներդաշնակ կիրառումով։ Այս ծիրէն ներս, ընտանիքը, դպրոցը եւ եկեղեցի առանցքային դեր ունին 

կատարելիք։ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը թէ՛ ազգային վարժարաններու եւ թէ 

քրիստոնէական դաստիարակութեան առնչուած ծրագիրներու ճամբով, պէտք է շարունակէ յատուկ 

կարեւորութիւն ընծայել քրիստոնէական ու հայեցի դաստիարակութեան։ Հետեւաբար, կրօնի 

դասաւանդութիւնը հայ դպրոցէն ներս կարիք ունի առաւել կազմակերպման։ Իսկ քրիստոնէական 

դաստիարակութեան գծով, ժողովրդային հրատարակութիւնները, Սուրբ Գրոց սերտողութիւնները, 

ընկերային ցանցերու ազդու գործածութիւնը, ընկերաբարոյական հարցերու շուրջ դասախօսութիւններու 

կազմակերպումը անհրաժեշտ է որ շարունակուին մասնաւորաբար ծուխերէն ներս։ Կաթողիկոսարանը 

այս ուղղութեամբ միշտ պատրաստ է միաբան հայրերու ճամբով եւ այլ միջոցներով առաւելագոյն չափով 

օգտակար դառնալ մեր թեմերէն ներս կատարուող աշխատանքներուն։ 

2) Երիտասարդութիւնը պէտք է մնայ մեր եկեղեցւոյ առաքելութեան սեւեռակէտը։ 2009 տարին 

Վեհափառ Հայրապետը "Երիտասարդութեան Տարի" հռչակած էր։ Այս նախաձեռնութիւնը առիթ մը 

հանդիսացաւ, որ մեր թեմերը յատուկ կարեւորութիւն ընծայեն երիտասարդութեան՝ շարք մը գործնական 

քայլերու դիմելով։ Նորին Սրբութիւնը յաճախակի կերպով հանդիպումներ ու երկխօսութիւններ ունեցած 

է երիտասարդներուն հետ։ Երիտասարդական միութիւններ ստեղծուած են ու հաւաքներ 

կազմակերպուած՝ թէ՛ թեմական եւ թէ Կաթողիկոսութեան մակարդակներու վրայ։ Հարկ է որ այս 

աշխատանքները շարունակուին, հեռու մնալով ձեւական նախաձեռնութիւններէ եւ կարեւորութիւն 

տալով երիտասարդութիւնը յուզող հարցերու քննարկման, ինչպէս նաեւ երիտասարդները համախմբելով 

մեր եկեղեցւոյ ու գաղութներուն շուրջ։ Այս ուղղութեամբ անհրաժեշտ է հաղորդ դարձնել մեր 

երիտասարդները՝ հայերէն, անգլերէն ու ֆրանսերէն լեզուներով երիտասարդութեան առնչուած 

Վեհափառ Հայրապետի գրութիւններուն։ 

3) Միջ-եկեղեցական շարժումը եկեղեցւոյ առաքելութեան կարեւոր բնագաւառներէն մէկն է։ Մեր Աթոռին 

աշխոյժ ներկայութիւնը այս շարժումէն ներս կը շարունակուի թէ՛ միջ-եկեղեցական կառոյցներու եւ թէ 

աստուածաբանական երկխօսութիւններու ճամբով։ Գլխաւոր եկեղեցիներուն եւ եկեղեցական 

ընտանիքներուն հետ եւս մեր Աթոռին երկողմանի յարաբերութիւնն ու գործակցութիւնը վերանորոգ 

թափով կը շարունակուի։ Անհրաժեշտ է որ մեր թեմերէն ներս եւս միջ-եկեղեցական շարժումին յատուկ 

կարեւորութիւն տրուի, շեշտը դնելով գործակցութեան վրայ։ 

4) Միջ-կրօնական յարաբերութիւնը ներկայ աշխարհին մէջ 

դարձած է հրամայական։ Այս շրջագիծէն ներս քրիստոնեայ-

իսլամ երկխօսութիւնն ու գործակցութիւնը յատուկ 

կարեւորութիւն ստացած են ո՛չ միայն Միջին Արեւելքէն, այլ 

բոլոր ընկերութիւններու կեանքէն ներս։ Մեր Ս. Աթոռը կը 

շարունակէ հետեւողական մասնակցութիւն բերել քրիստոնեայ-

իսլամ երկխօսութիւնն ու գործակցութիւնը աւելի ամրապնդող 

բոլոր նախաձեռնութիւններուն։ Թելադրելի է, որ թեմերէն ներս 

եւս տեղական պայմաններու համապատասխան մօտեցումով 

մասնակից դառնանք նման աշխատանքներու։ 

5) Դպրեվանքը Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան կեանքին ու առաքելութեան մէջ առանցքային 

տեղ կը գրաւէ։ Հոգեմտաւոր կազմաւորումի ճամբով Դպրեվանքը մշակներ կը պատրաստէ հայ 

ժողովուրդին եւ մասնաւորաբար մեր եկեղեցւոյ ծառայութեան նուիրուելու։ Ողջունելով մարդուժի 

պատրաստութեան գծով Դպրեվանքին կատարած կարեւոր իրագործումները վերջին տարիներուն, 

շեշտուեցաւ բոլոր թեմերէն ներս նոր աշակերտներ արձանագրելու հրամայականը։ 

6) Քահանայից պատրաստութեան դասընթացքը կրթական անկախ միաւոր մըն է հաստատուած 

Անթիլիասի Մայրավանքէն ներս։ Դասընթացքի մասնակցող սարկաւագներ ու քահանայացուներ, նաեւ 
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յատուկ դասերու կը հետեւին Դպրեվանքէն եւ Մերձաւոր Արեւելքի Աստուածաբանական ճեմարանէն 

ներս։ Վերջին տարիներուն վերակազմակերպուեցաւ յիշեալ կառոյցը նոր դասանիւթերու եւ 

ուսուցիչներու յաւելումով։ Այս ծիրէն ներս վերաշեշտուեցաւ տուեալ թեմերու մէջ ծառայելու կոչուած 

քահանայացուներու ընտրութիւնը նոյն թեմերէն ներս կատարելու անհրաժեշտութիւնը։ 

7) Յատուկ կարկեւորութեամբ ընդգծուեցաւ Եպիսկոպոսաց Ժողովի աշխատանքներուն շարունակումը։ 

Հայ եկեղեցւոյ բարեկարգութիւնը ունենալով որպէս հիմնական նպատակ, Եպիսկոպոսաց Ժողովները 

իրենց աշխատանքները հարկ է որ դարձնեն աւելի կազմակերպ ու հետեւողական, քննելով յատկապէս 

այնպիսի նիւթեր, որոնք մեր եկեղեցւոյ ներկայ կեանքին ու առաքելութեան հետ սերտ աղերս ունին ու կը 

ծառայեն մեր եկեղեցին ժողովուրդի կեանքէն ներս դարձնելու կենդանի ներկայութիւն։ 

8) Հայ եկեղեցւոյ Նուիրապետական Աթոռներու միջեւ սերտ գործակցութիւնը, մասնաւորաբար մեր 

եկեղեցւոյ ընդհանրական հարցերուն ու համահայկական խնդիրներուն շուրջ, նկատուեցաւ յոյժ 

կարեւոր։ Անցնող տարիներու գործակցութիւնը պէտք է խթան դառնայ աւելի ամրապնդելու մեր 

եկեղեցւոյ ներքին միութիւնը՝ բնականաբար նկատի ունենալով կրօնաքաղաքական տարբեր 

միջավայրերու մէջ գործող նուիրապետական մեր սուրբ Աթոռներու ներքին դրուածքները, 

իւրայատկութիւնները ու դիմագրաւող մարտահրաւէրները։ 

9) Հայ Կաթողիկէ եւ Աւետարանական եկեղեցիներուն հետ հայ եկեղեցւոյ գործակցութեան ծաւալումը 

միշտ պէտք է մնայ առաջնահերթութիւն՝ մեկնելով համահայկական մտածողութիւնն ու գործակցութիւնը 

առաւել արմատացնելու յանձնառութենէն։ Հակառակ դաւանական տարբերութիւններուն, մեր 

եկեղեցիները հայկական եւ քրիստոնէական նոյն արմատները ունին. Հետեւաբար, ներքին 

գործակցութեան ամրապնդումը, յատկապէս գաղութներու կեանքէն ներս նկատուեցաւ կենսական։ 

10) Ընկերային ծառայութիւնը եկեղեցւոյ առաքելութեան կարեւոր դաշտերէն մէկն է։ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 

Կաթողիկոսութիւնը Ազունիէի Ազգ. Բուժարանին, Ազգային Ծերանոցին, Թռչնոց Բոյնին, Ժողովրդային 

տուներու ծրագիրին եւ այլ նախաձեռնութիւններու ճամբով կը շարունակէ օգտակար հանդիսանալ մեր 

ժողովուրդի կարիքներուն։ Մեր Սուրբ Աթոռին թեմերը եւս, իրենց ներքին պայմաններուն ու 

շրջապատին համապատասխան մօտեցումներով անհրաժեշտ է որ շարունակեն մեր եկեղեցւոյ 

ընկերային ծառայութիւնը՝ զայն միշտ նկատելով առաջնահերթութիւն։ 

11) Աստուածաշունչի արեւմտահայերէնի թարգմանութիւնը, զոր Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 

Կաթողիկոսութեան նախաձեռութեամբ սկսուած էր շուրջ 25 տարիներ առաջ, կը շարունակուի։ Նոր 

Կտակարանը արդէն իսկ ամբողջացած ու հրատարակուած է. իսկ Հին Կտակարանին մէկ մասը 

թարգմանուած։ Ողջունելով այս մարզէն ներս կատարուող աշխատանքը, շեշտուեցաւ մօտ ապագային 

զայն ամբողջացնելու անհրաժեշտութիւնը։ 

12) Մեր եկեղեցւոյ կեանքէն ներս հոգեւոր արժէքներու նկատմամբ մեր զաւակներուն տակաւ աճող 

նախանձախնդրութիւնը նկատուեցաւ մեծապէս գնահատելի։ Այս ուղղութեամբ շեշտուեցաւ 

աստուածաշնչական սերտողութիւններու եւ հոգեւոր հաւաքներու կենսական կարեւորութիւնը։ Նաեւ 

անդրադարձ կատարուեցաւ հոգեւոր եղբայրակցութիւններու գործունէութեան, յիշեցնելով մեր եկեղեցւոյ 

հովանիին տակ գործելու, ինչպէս նաեւ մեր եկեղեցւոյ դաւանական ու աստուածաբանական 

ուսուցումներու համահունչ գործելու հրամայականը՝ հետեւելով մեր Սուրբ Աթոռին կողմէ 

պատրաստուած եւ հոգեւոր եղբայրակցութեանց գործունէութեան յստակ ուղղութիւն տալու կոչուած 

ուղեգիծին։ 

13) Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը յատուկ կարեւորութիւն կու տայ կանոնագրութեան։ 

Կաթողիկոսութիւնը ունի իր ընդհանուր կանոնագրութիւնը՝ Ազգային Սահմանադրութեան հիմնական 

սկզբունքներէն առաջնորդուած։ Նաեւ իւրաքանչիւր թեմ ունի իր կանոնագրութիւնը՝ նոյն սկզբունքներու 

հիման վրայ պատրաստուած եւ տեղական պայմաններուն պատշաճեցուած։ Կարգ մը թեմեր 

կանոնագրային որոշ բարեփոխումներ առաջարկած էին։ Յառաջիկային առաջարկուած 

բարեփոխումները պիտի քննուին եւ ապա պիտի վաւերացուին Վեհափառ Հայրապետի կողմէ։ 
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14) Ժողովական աշխատանքներուն նաեւ մաս կազմեց 2016 տարուան իրագործուած պիւտճէին եւ 2017 

տարուան նախահաշիւ պիւտճէին քննարկումն ու վաւերացումը։ Ժողովականներ բարձր գնահատանքով 

անդրադարձան որ շուրջ մէկուկէս միլիոն տոլարի պիւտճէով Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը 

հսկայ առաքելութիւն է որ կը կատարէ իր զանազան բաժանմունքներու ճամբով։ Եւ հակառակ յիշեալ 

փոքր պիւտճէին, նկատուեցաւ որ տուեալ պիւտճէին մէկ երրորդ համեմատութիւնը միշտ կը մնայ բաց։ 

Շեշտուեցաւ Կաթողիկոսարանին կողմէ կատարուող զանազան աշխատանքներու՝ կրօնական 

դաստիարակութիւն, մանկավարժական կեդրոն, հայագիտական դասընթացք, արեւմտահայերէնի 

պատշպանութեան ծրագիր, Դպրեվանք, քահանայից պատրաստութիւն, եւլն., անհատ բարերարներու 

նուիրատուութեամբ յատուկ հիմնադրամներ հաստատելու անյետաձգելի կարիքը, որպէսզի 

Կաթողիկոսութեան առաքելութիւնը դառնայ աւելի հեզասահ՝ հեռու տնտեսական առօրեայ 

մտահոգութիւններէ։ 

15) Կալուածական-շինարարական մարզէն ներս անցնող տարուան ընթացքին կատարուած 

աշխատանքները նկատուեցան գնահատելի, յատկապէս Պիքֆայայի Սուրբ Աստուածածին Վանքի 

բարեզարդման առնչուած։ Այս մարզէն ներս պատրաստուած նոր ծրագիրներու իրագործումները՝ 

միաբանական նոր շէնք ու գերեզմանատուն Պիքֆայայի մէջ, նոր սրահ Անթիլիասի Մայրավանքէն ներս, 

նոր մատենադարանի շինութիւն, "Կիլիկիա" Թանգարանի ընդլայնում, եւլն. կը կարօտին անհատ 

բարերարներու։ 

16) Բարձր գնահատանք արձանագրուեցաւ Անթիլիասի Մայրավանքէն ներս գործող կրթական ու 

մշակութային հետեւեալ կառոյցներու գործունէութեան համար.- ա) Մանկավարժական Կեդրոն, որ 

ներկայ կրթական տարեշրջանին ունի 18 աշակերտներ՝ պետական BT վկայականին պատրաստուող. Բ) 

Հայագիտական դասընթացք, որուն ներկայ տարեշրջանին կը մասնակցին 34 ուսանողներ. Գ) 

Արեւմտահայերէնի պաշտպանութեան յանձնաժողով, որուն մաս կը կազմեն 27 մտաւորականներ 

զանազան գաղութներէն։ 

17) Ժողովը իր ուրախութիւնը յայտնեց, որ Սուրբ Աթոռին նախաձեռնութեամբ շուրջ երեք տարիներ 

առաջ Արցախի մէջ կեանքի կոչուած "Նոր Կիլիկիա" գիւղի շինութեան ծրագիրին երրորդ հանգրուանը 

արդէն իսկ աւարտած է եւ յառաջիկայ գարնան անոր պաշտօնական բացումը տեղի պիտի ունենայ։ 

Թելադրուեցաւ որ յիշեալ ծրագիրը շարունակուի մեր թեմերու եւ անհատ բարերարներու գործօն 

մասնակցութեամբ։ 

18) Զեկոյց տրուեցաւ Սիսի Կաթողիկոսարանի վերադարձի պահանջքի դատին շուրջ։ Յիշեալ դատը 

մերժուելէ ետք Թուրքիոյ Սահմանադրական Դատարանին կողմէ, 6 Դեկտեմբեր 2016-ին, ներկայացուած 

է Եւրոպայի Մարդկային Իրաւանց Դատարան։ Այս ուղղութեամբ Պրիւքսէլի մէջ տեղի ունեցած էր մամլոյ 

ասուլիս յառաջիկայ ամիսներուն եւս նմանօրինակ մամլոյ ասուլիսներ պիտի կազմակերպուին Պէյրութի, 

Փարիզի եւ Ուաշինկթընի մէջ։ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան կողմէ առնուած ներկայ 

իրաւական քայլին կարեւորութիւնը անգամ մը եւս վեր առնուեցաւ ու առաջարկուեցաւ այս գործընթացը 

շարունակելու կարելիութիւններու հետապնդումը։ 

19) Ժողովը լայն կերպով անդրադարձաւ Սուրիոյ հայութեան վերականգնումի յառաջիկայ 

աշխատանքներուն։ Ան իր խոր գնահատանքը ու ջերմ շնորհակալութիւնը յայտնեց սուրիական 

տագնապի վերջին հինգ տարիներուն կատարուած օժանդակութիւններուն, Վեհափառ Հայրապետին 

նախ Քէսապ, Լաթաքիա, Թարթուս, եւ ապա Հալէպ կատարած այցելութիւններուն, եւ Սուրիոյ 

հայութեան վերականգնումի գծով իր կատարած կոչին համար։ Կատարուեցան քննարկումեր ու 

շեշտուեցաւ ամբողջական ու գործօն մասնակցութեամբ Սուրիոյ հայութեան վերականգնումին նեցուկ 

կանգնելու հրամայականը՝ որպէս համահայկական առաջնահերթութիւն։ 

20) Որոշուեցաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Ազգային Ընդհանուր ժողովը գումարել 5-8 

Դեկտեմբեր 2017-ին։ 

www. armenianprelacykw.org 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Վարչապետ Կարէն Կարապետեան Ռուսիոյ Մէջ 

Հանդիպում Ունեցած Է Ռուսիոյ Վարչապետ Տմիթրի 

Մետվետեւի Հետ 

24 Յունուարին Հայաստանի վարչապետ Կարէն 

Կարապետեա ն պաշտօնապէս այցելեց Ռուսիա, 

ուր տեսակցեցաւ Ռուսիոյ վարչապետ Տմիթրի 

Մետվետեւի հետ, ապա կայացաւ ընդլայնուած 

կազմով հանդիպում` երկու երկիրներու 

պաշտօնական պատուիրակութիւններուն 

մասնակցութեամբ: 

Քննարկուած են Հայաստանի եւ Ռուսիոյ համար 

կարեւորութիւն ներկայացնող տարբեր հարցեր: 

Համագործակցութեան աւանդական 

ուղղութիւններէն բացի, կողմերը քննարկած են նոր ուղղութիւններով գործակցութեան 

ընդլայնման նոր թափ հաղորդելու, ռուսական դրամագլուխը միացեալ նախագիծերու միջոցով 

հայաստանեան գործարարութեան մէջ ներգրաւելու կապուած հարցեր: Երկու երկիրներու 

կառավարութիւններու ղեկավարները, իբրեւ օրակարգային առանցքային կէտեր, 

առանձնացուցած են միացեալ ներդրումային նախագիծերու իրականացումը եւ Եւրասիական 

տնտեսական միութեան  ձեւաչափով առեւտրական-տնտեսական յարաբերութիւններու 

ամրապնդումը: 

Ընդլայնուած ձեւաչափով հանդիպման ընթացքին յատուկ կերպով քննարկուած է հայկական 

կողմին առաջարկը` հայ-ռուսական ներդրումային հիմնադրամ հիմնելու վերաբերեալ, ինչ որ 

կարելիութիւն պիտի տայ ֆինանսաւորելու Հայաստանի համար առաջնահերթ նկատուող 

տնտեսական ճիւղերը: Ռուսական կողմը առաջարկը դրական նկատած է: Կողմերը 

անդրադարձած են նաեւ Հայաստանի մէջ` Իրանի հետ սահմանակից հատուածին մէջ, ազատ 

տնտեսական գօտիի ստեղծման եւ անոր մէջ ռուսական ընկերութիւններու աշխուժ 

մասնակցութեան: 

Ռուսիոյ վարչապետը կարեւոր նկատած է առաջարկը եւ կարծիք յայտնած, որ ռուսական 

ընկերութիւնները այդ հարցին մէջ հետաքրքրութիւն պիտի դրսեւորեն: Հանդիպման ծիրին մէջ 

անդրադարձ կատարուած է նաեւ վարձակալութեամբ կամ այլ հիմունքներով Հայաստանին 

գիւղատնտեսական սարքաւորումներ տրամադրելու հարցին, կարեւոր նկատուած է նաեւ 

գիւղատնտեսութեան մարզին մէջ միացեալ ձեռնարկութիւններու հիմնադրութեան գաղափարը: 

Պաշտօնական պատուիրակութիւններու ընդլայնուած կազմով հանդիպման աւարտին 

ստորագրուած են Հայաստանի եւ Ռուսիոյ համագործակցութեան խորացման վերաբերող 

փաստաթուղթեր: 

Հանդիպումին աւարտին Տմիթրի Մետվետեւ հաստատած է, որ Ռուսիա եւ Հայաստան պիտի 

վերլուծեն ներդրումային համագործակցութեան հիմնադրամ ստեղծելու կարելիութիւնը: «Մենք 

քննարկած ենք համագործակցութեան շարք մը ուղղութիւններ, ի հարկէ, նաեւ ներդրումային 

համագործակցութիւնը: Կայ գաղափար այդ նպատակներու իրականացման համար ստեղծելու 
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հիմնադրամ մը: Մենք պայմանաւորուած ենք, որ պիտի յանձնարարենք ճիւղային 

գերատեսչութիւններուն վերլուծել նման հիմնադրամի ստեղծման կարելիութիւնը` 

ներդրումային համագործակցութեան վերաբերող եւ, վստահաբար, ֆինանսաւորման 

աղբիւրներու հայթայթման», յայտարարած է վարչապետը: 

Այս ծիրին մէջ ստորագրուած է երկկողմանի չորս փաստաթուղթ, որոնց կարգին` 

քաղաքացիներու` առանց այցագիրի փոխադարձ այցելութիւններ կատարելու կարելիութիւն: 

Ասկէ ետք Ռուսիոյ եւ Հայաստանի քաղաքացիները պիտի կարենան փոխադարձ 

այցելութիւններ կատարել ներքին անձնագիրներով: Ռուսիոյ վարչապետ Տմիթրի Մետվետեւ 

այս առնչութեամբ ըսած է. «Շատ կարեւոր է երկկողմանի համագործակցութեան 

մարդասիրական տուեալը, մեր քաղաքացիներու ուղիղ կապերու ընդլայնումը: Այցելութեան 

ծիրին մէջ համաձայնեցանք, որ մեր երկրի քաղաքացիները պիտի կարենան Հայաստան այցելել 

ներքին անձնագիրներով, որուն առնչութեամբ փաստաթուղթ ստորագրուեցաւ: Ատիկա պիտի 

ամրապնդէ համագործակցութիւնը կարեւոր մարզերու մէջ»: 

Բացի ատկէ, Ռուսիոյ արդիւնաբերութեան եւ 

առեւտուրի եւ Հայաստանի տնտեսական զարգացման 

եւ ներդրումներու նախարարութիւններուն միջեւ 

ստորագրուած է համագործակցութեան յուշագիրը եւ 

2016-2021  թուականներու միջշրջանային 

համագործակցութեան ծրագիրը: Հայաստանի 

ուժանիւթի ենթակառուցուածքներու եւ բնական 

պաշարներու նախարարութեան եւ «Ռոսաթոմ»-ի միջեւ 

ստորագրուած է հիւլէական անվտանգութեան մարզին 

մէջ համագործակցութեան բարձրացման եւ 

տեղեկատուութեան փոխանակման մասին արձանագրութիւն: 

Մամլոյ միացեալ ասուլիսի մը ընթացքին Ռուսիոյ վարչապետը հաստատած է, որ 

քննարկումները, ինչպէս միշտ, եղած են կառուցողական, յագեցած եւ բարեկամական, ինչ որ 

պիտի օգնէ լուծելու բազում խնդիրներ, մանաւանդ որ այս տարի կ՛ամբողջանայ երկու 

երկիրներուն միջեւ դիւանագիտական յարաբերութիւններու 25-ամեակը: Ըստ անոր, Ռուսիան 

Հայաստանի արտաքին տնտեսական հիմնական գործընկերն է, հակառակ տարբեր 

դժուարութիւններուն եւ վերիվայրումներուն, փոխադարձ առեւտրական շրջանառութեան 

ցուցանիշները բաւական լաւ կը մնան: Նախորդ տարի այդ թիւը աւելի քան 1 միլիառ տոլար էր: 

Ան անդրադարձած է այն հանգամանքին, որ նախորդ տարի շատ աւելցած է Հայաստանէն 

սննդամթերքի ներածումը, ինչ որ կապուած է Հայաստանի` Եւրասիական տնտեսական 

միութիւն մտնելուն: «Խօսելով գիւղատնտեսութեան մասին, պէտք է ըսեմ, որ հոն կայ 

զարգացման շատ լաւ ներուժ` ո՛չ միայն ապրանքներու կամ գիւղատնտեսական 

համակարգերու փոխադարձ գնման, այլ նաեւ միացեալ արտադրութիւններու կազմակերպման 

տեսանկիւնէն: Այժմ կան բազմաթիւ նախագիծեր: Մեր շուկան մեծ է, եւ, կը կարծեմ, պէտք է 

իբրեւ առաջնահերթութիւն կեդրոնանալ նաեւ այս ուղղութեամբ: Մենք քննարկած ենք 

համագործակցութեան շարք մը այլ ուղղութիւններ, նաեւ ներդրումային համագործակցութիւնը 

եւ այդ նպատակով յատուկ հիմնադրամ ստեղծելու գաղափարը», ըսած է վարչապետը: 

Մետվետեւ անդրադարձած է կնքուած համաձայնագիրներուն` դիտել տալով, որ անոնց հիման 

վրայ կարելի է կառուցել տնտեսական համագործակցութիւնը մօտակայ տարիներուն համար: 
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Իր խօսքը եզրափակելով` ան յայտարարած է, որ շատ գոհ է եղած բանակցութիւններէն, անոնց 

արդիւնքներէն ու յանձնարարականներէն, որոնք տրուած են համապատասխան կողմերուն` 

հետագայ համագործակցութեան առիթով` դիտել տալով, որ, թէեւ համագործակցութիւնը 

բաւական լաւ մակարդակի վրայ է, սակայն տակաւին զայն զարգացնելու ներուժ գոյութիւն ունի: 

Վարչապետ Կարապետեան իր ռուս պաշտօնակիցին հետ բանակցութիւնները գնահատած է 

կառուցողական եւ բեղմնաւոր: Ըստ անոր, կողմերը քննարկած են շարք մը ուղղութիւններ, թէ 

ի՛նչ ընթացքով կրնան ընթանալ ռուս-հայկական յարաբերութիւնները, ուղենշած զարգացման 

մարզերն ու յստակ քայլերը: Անդրադառնալով ստորագրուած փաստաթուղթերուն` Հայաստանի 

վարչապետը նշած է, որ անոնք մեծ թափ պիտի հաղորդեն մշակութային, մարդասիրական 

յարաբերութիւններուն: 

Յովիկ Աբրահամեան Հաստատած Է Հայաստանի 

Հանրապետական Կուսակցութենէն Հրաժարելու Լուրը 

Հայաստանի հանրապետական կուսակցութեան (ՀՀԿ) 

փոխնախագահ Յովիկ Աբրահամեան «Ազատութիւն» 

ձայնասփիւռի կայանին հետ ունեցած զրոյցին 

ընթացքին յայտնած է, որ կը հրաժարի իշխող 

կուսակցութենէն: «Այո՛, որոշում տուած եմ` ՀՀԿ-էն 

դուրս գալու, վաղը պիտի կատարեմ իմ 

յայտարարութիւնս», յայտնած է նախկին վարչապետը: 

Աբրահամեան, որուն 59-ամեակը ամբողջացած է 24 

Յունուարին, ոչինչ ըսած է այն մասին, թէ ինչո՛ւ նման 

որոշում տուած է, ինչպէս նաեւ մերժած է 

պատասխանել այլ հարցումներու, որոնց կարգին 

անոր, թէ արդեօք «Բարգաւաճ Հայաստան»-ին կամ այլ 

կուսակցութեան պիտի անդամակցի՞: 

Բարձրաստիճան հանրապետականներ հաստատած 

են, որ իրենց համար անակնկալ էր Աբրահամեանի 

այդ քայլը: Մինչեւ կէսօր կը նշէին, որ որեւէ 

տեղեկութիւն չունին կուսակցութենէն Աբրահամեանի 

հեռանալուն մասին: 

«Ես նման տեղեկութիւն չունիմ: Նման դիմում չեմ 

ստացած», «Ազատութիւն» ձայնասփիւռի կայանին հետ զրոյցի մը ընթացքին ըսած է ՀՀԿ-ի 

խորհրդարանական խմբակցութեան ղեկավար Վահրամ Բաղդասարեան: 

ՀՀԿ-ի գործադիր մարմինի անդամ Ռուբէն Թադեւոսեան, որ նաեւ կուսակցութեան 

կազմակերպչական յանձնախումբի նախագահն է, «Ազատութիւն» ձայնասփիւռի կայանին 

յայտնած է, որ գործադիր մարմինի անդամները նախկին վարչապետի քայլին մասին տեղեակ 

եղած են լրատուամիջոցներէն: 

www.asbarez.com 
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Արցախի Մէջ Տեղի Ունեցաւ Կառավարութեան Այս 

Տարուան Անդրանիկ Նիստը 

25 Յունուարին գումարուած Լեռնային Ղարաբաղի կառավարութեան անդրանիկ նիստին, որուն 

նախագահած է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակօ Սահակեան, յայտարարուած է, որ 

Արցախի մէջ արձանագրուած է 9 առ հարիւրի տնտեսական աճ: 

Իր խօսքին մէջ նախագահ Սահակեան անդրադարձած է 2016 թուականի ընկերային-

տնտեսական ցուցանիշներուն, կատարուած աշխատանքներուն, ձեռքբերումներուն եւ 

խնդիրներուն: 

Նախագահը ընդգծած է, որ նախորդ տարին եղած է բաւական բարդ ու ծանր 

հանրապետութեան, ժողովուրդին եւ տնտեսութեան համար, երկրին տնտեսական բնականոն 

զարգացումը մեծ հարուած ստացած է ապրիլեան քառօրեայ պատերազմին պատճառով, որ իր 

ազդեցութիւնը ունեցած է տնտեսութեան գրեթէ բոլոր ճիւղերուն վրայ: 

Նախագահ Սահակեան նշած է, որ հակառակ բոլոր բարդութիւններուն, 2016-ին կարելի եղած է 

պահպանել տնտեսութեան զարգացման նախատեսուած կշռոյթը, դրական թափ տրուած է 

տնտեսութեան հիմնական ճիւղերուն, արձանագրուած է համախառն ներքին արտադրութեան 9 

առ հարիւրի տնտեսական աճ: 

Միաժամանակ, նախագահը կառավարութեան յանձնարարած է խոր վերլուծութեան ենթարկել 

տարուան արդիւնքները` յատուկ ուշադրութիւն դարձնելով այն հարցերուն եւ 

բացթողումներուն, որոնք տեղ գտած են աշխատանքին մէջ, եւ ձեռնարկել անհրաժեշտ 

միջոցներու` զանոնք վերացնելու ուղղութեամբ: 

Խօսելով 2017 թուականի կատարելիքներուն մասին` երկրի ղեկավարը ընդգծած է, որ  

անհրաժեշտ է բարձր մակարդակի վրայ պահել տարուող աշխատանքներուն որակը, 

համակարգուածութեան աստիճանը,  պարտականութիւններու կատարումը, արդիւնաւէտօրէն 

օգտագործել պետական միջոցները: «Այդ բոլորը, որ ընդունուած են համապատասխան 

օրէնքներով եւ կառավարութեան որոշումներով, անհրաժեշտ է իրականացնել 

անվերապահօրէն եւ հետեւողական ձեւով», նշած է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը` յստակ 

յանձնարարականներ տալով նախատեսուած ծրագիրներու պատշաճ իրականացման համար: 

Աղուան Վարդանեան. «ՀՅԴ-ն Արցախի 

Իշխանութիւններուն Հետ Կը Համագործակցի Աւելի Լայն 

Հարցերու Շուրջ» 

«Թերթ»-ին հետ ունեցած զրոյցին ընթացքին ՀՅԴ 

Հայաստանի Գերագոյն մարմինի ներկայացուցիչ, 

Ազգային ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան քարտուղար 

Աղուան Վարդանեան` նշելով, որ կառավարման 

ձեւի ընտրութեան առումով կուսակցութեան 

դիրքորոշումը անփոփոխ է, եւ որ անիկա 

կողմնակից է խորհրդարանական կառավարման 

համակարգին, ըսած է, թէ Դաշնակցութիւնը իր 
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սկզբունքներուն հաւատարիմ կը մնայ թէ՛ Հայաստանի եւ թէ՛ Լեռնային Ղարաբաղի մէջ: 

Լրագրողը հարցուցած է, որ արդեօք ներկայացուած նոր սահմանադրութեան «ո՛չ» ըսելով, անոր 

դէմ քուէարկելով Դաշնակցութիւնը Արցախի մէջ ընդդիմութիւն եղա՞ւ. Աղուան Վարդանեան 

պատասխանած է. «Ո՛չ: Արցախի հարցով, Արցախի պետականութեան շրջագիծին մէջ միակ 

հարցը սահմանադրական փոփոխութիւնները չեն: Մենք Արցախի իշխանութիւններուն հետ 

սահմանադրութեան բովանդակութեան հարցով չենք համագործակցիր, բայց մենք կը 

համագործակցինք շատ աւելի լայն հարցերու շուրջ: Ասիկա  մեր մօտեցումն է: Իսկ ի՞նչ կը 

կարծէք, մենք ի՞նչ պէտք է ընէինք` Հայաստանի մէջ ըսէինք, թէ ճիշդը կառավարման 

խորհրդարանական համակա՞րգն է, Արցախի մէջ ալ ըսէինք, թէ չէ` նախագահակա՞նն է: Ի՞նչ 

պիտի մտածէիք այդ պարագային դուք»: 

Աղուան Վարդանեան դիտել տուած է, որ սահմանադրութիւնը պիտի դրուի հանրաքուէի եւ 

ինքնին բնակչութիւնը պիտի որոշէ` փոփոխութիւն կ՛ուզէ՞, թէ՞ ոչ: 

Պատասխանելով այն հարցումին, թէ համաձա՞յն են արդեօք այն տեսակէտներուն, որոնց 

համաձայն, նոր սահմանադրութեամբ առաջարկուող կառավարման համակարգը 

«գերնախագահական» է, պատգամաւորը ըսած է. «Կը դժուարանամ ըսել, թէ 

գերնախագահական է»: 

«Հայկական Սփիւռքի Ներուժը Մեր Խաղաքարտն Է» 

Կ՛ըսէ Վարչապետ Կարապետեան 

Հայաստանի վարչապետ Կարէն Կարապետեան 

խօսած է Հայաստանի մէջ հայկական սփիւռքի 

մասնակցութեան մասին: Միջպետական «Միր 24» 

պատկերասփիւռի կայանին տուած հարցազրոյցին 

ընթացքին` պատասխանելով այն հարցումին, թէ ի՞նչ 

մասնակցութիւն ունի հայկական սփիւռքը 

Հայաստանի կեանքին մէջ, վարչապետը ընդգծած է, որ 

հայ ազգին մեծամասնութիւնը օրինապաշտ եւ 

հայրենասէր է: 

«Միեւնոյն ժամանակ, անոնք մեծ պատասխանատուութիւն եւ հետաքրքրութեան զգացում կը 

դրսեւորեն իրենց պատմական հայրենիքին մէջ կատարուող իրադարձութիւններուն 

նկատմամբ: Մենք պէտք է հասկնանք, որ հայկական սփիւռքը եւ Հայաստանի քաղաքացիները 

մէկ միասնութիւն են: Մէկ ազգ է` անկախ անկէ, թէ այս պահուն անոնք ո՛ւր կ՛ապրին», 

հաստատած է վարչապետ Կարապետեան: 

Վարչապետը ընդգծած է, որ Հայաստանի համար ամէնէն կարեւորը մարդկային ներուժն է: 

«Մենք կը կարծենք, որ ատիկա ամէնէն հզօր դրամագլուխն է: Մեր սփիւռքի ներուժն ալ այս 

առումով մեր խաղաքարտն է: Հայկական սփիւռքը կրնայ մասնակցութիւն ունենալ ամէն ինչի 

մէջ», նշած է վարչապետը: Ան աւելցուցած է, որ երբ սուրիական պատերազմին իբրեւ 

հետեւանք բազմաթիւ սուրիահայեր տեղափոխուեցան Հայաստան, երկրին մէջ էական 

փոփոխութեան ենթարկուեցաւ ծառայութիւններու մարզը եւ գործարար միջավայրը: «Անոնք 

իրենց հետ բերած են կառավարման յատուկ մշակոյթը, իրենց ուղեղն ու մտաւոր ներուժը», 

եզրափակած է Կարապետեան: 



²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô  ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ øàô¾ÚÂÆ ºô  Þðæ²Î²ÚÆò Ð²Úàò ÂºØÆÜ 
 

 

Üàð Þðæ²Ü,  Â. î³ñÇ,  ÂÇõ  369, àõñµ³Ã, 27 ÚàôÜàô²ð, 2017                                                                          11 
 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

Լափշին Բողոքարկած Է Պիելոռուսիոյ Ընդհանուր 

Դատախազութեան Որոշումը 

«Սփութնիք»-ի պիելոռուսական ծառայութիւնը` յղում կատարելով Մինսքի քաղաքային 

դատարանին, կը հաղորդէ, որ Ռուսիոյ եւ Իսրայէլի քաղաքացի, պլոկըր Ալեքսանտր Լափշին 

բողոքարկած է զինք Ազրպէյճանին արտայանձնելու Պիելոռուսիոյ ընդհանուր 

դատախազութեան որոշումը: 

Քաղաքային դատարանի նախագահի օգնական Անասթազիա Շիլվիա «Սփութնիք»-ին յայտնած 

է, որ «Լափշինի բողոքարկումը հասած է Մինսքի քաղաքային դատարան»` աւելցնելով, որ 

բողոքարկումը 26 Յունուարին պիտի ուսումնասիրուի Մինսքի քաղաքային դատարանին մէջ` 

դռնփակ նիստի մը ընթացքին: 

Լափշինը կը պաշտպանեն իսրայէլացի եւ ռուս փաստաբաններ: Պիելոռուսական 

օրէնսդրութեան համաձայն, ան նաեւ կրնայ բողոք ներկայացնել Պիելոռուսիոյ գերագոյն 

դատարանին: 

«Եթէ Կառավարման Նախագահական Համակարգին Թեր 

Քուէարկէք` Ահաբեկչութիւնը Պիտի Դադրի» Կ՛ըսէ 

Քուրթուլմուշ 

Թուրքիոյ փոխվարչապետ, կառավարութեան բանբեր 

Նուման  Քուրթուլմուշ «Էն.Թի.Վի.» պատկերասփիւռի 

կայանէն ներկայացուցած է դրդապատճառները, թէ 

ինչո՛ւ պէտք է անպայման կողմ քուէարկել 

սահմանադրական փոփոխութիւններու նախագիծին` 

գարնան տեղի ունենալիք հանրաքուէի ընթացքին: 

Թրքական «Ճումհուրիյէթ» օրաթերթը կը գրէ, որ 

Քուրթուլմուշ անուղղակիօրէն սպառնացած է 

ժողովուրդին` նշելով, որ այս ընթացքին Թուրքիոյ մէջ 

կրնան շարունակուիլ ահաբեկչական յարձակումները, մինչդեռ եթէ ժողովուրդը «այո՛» ըսէ 

կառավարման նախագահական համակարգին անցնելու առաջարկին, ահաբեկիչները պիտի 

լռեն: 

Քուրթուլմուշ իր խօսքը հիմնաւորելու համար ըսած է, թէ ահաբեկչական կառոյցներն ու «անոնց 

ետին կանգնած ուժերը» կը փորձեն ամէն ձեւով խոչընդոտել Թուրքիոյ զարգացման ու 

հզօրացման, մինչդեռ երբ տեսնեն նախագահական համակարգին անցնելու ժողովուրդի 

վճռականութիւնը` պիտի կորսնցնեն իրենց խանդավառութիւնը եւ պիտի լռեն: 

«Եթէ Ալլահի օգնութեամբ հանրաքուէի պատասխանը «այո՛» ըլլայ, ահաբեկչական այս 

խմբաւորումները պիտի չկարենան ձայն հանել», ըսած է Քուրթուլմուշ: 

Յայտարարութենէն ետք ընդդիմադիր մամուլը սկսած է մեղադրել փոխվարչապետը 

ժողովուրդին սպառնալու ամբաստանութեամբ: 
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 

Ամօթ Մեզի՝ Եթէ… 

Հայոց Բանակի կազմաւորման տարեդարձն է երկու օրէն: Կը շնորհաւորենք մեր 

յաղթական բանակին տօնը. վստահ եմ, որ այդ օրը հազարաւոր հայկական 

սեղաններու վրայ բաժակ պիտի բարձրացուի եւ հայրենասիրական կենացներ պիտի 

խմուին: 

Մե՛նք ալ պիտի միանանք այդ կենացներուն, որոնք «հալալ» կենացներ են, եթէ՝ 

Սահմանը պաշտպանող զինուորներու ծնողներուն ու հարազատներուն ուղղուած 

օրհնանքներ ու մաղթանքներ են, 

Հայոց բանակին գործնական աջակցութիւն ցոյց տուողներուն, բանակի հզօրացման 

շօշափելիօրէն նպաստողներուն յաւելեա՛լ զօրակցութեան խոստումներ են, 

Բանակ մեկնելու պատրաստուող երիտասարդներու յանձնառութեան 

յայտարարութիւններ են, 

Բանակին ու զինուորներուն իրաւունքներու, շահերու պաշտպանութեան գործին 

նուիրեալներու խօսքեր են, 

Բանակին դիմագրաւած ճգնաժամային պահերուն՝ դիրքեր հասած, զինուորին կողքին 

կանգնած կամաւորականներէ են, 

Զինուորին երկիրը, հայրենիքը արդար ու բարգաւաճ պետութիւն դարձնելու 

նպատակին լծուած մարդոցմէ են: 

Հայոց բանակին հանդէպ մեր ազգային, համազգային պարտաւորութիւնները 

յստակացնելու ժամանակը արդէն իսկ անցած է: Այս պարագային, զիջում-ներում պէտք 

չէ՛ ըլլայ: Ո՛վ բանակին կողքին չէ, ո՛վ բանակին բարոյական ու նիւթական 

աջակցութիւն ցոյց չի տար՝ պէտք է պախարակուի ամէնէն վիրաւորական ձեւերով: 

Ուրիշ ճանապարհ չկա՛յ. մենք պէտք է ապահովենք մեր բանակը ամէնէն ուժեղ, 

ամէնէն արդիական սպառազինութեամբ, անխոցելի պէտք է դարձնենք մեր 

իւրաքանչիւր զինուորը՝ իր հանդերձանքով, իր ապահովուածութեամբ. մեր կտրիճները 

իրենց թիկունքին պէտք է զգան ամբողջ ազգին ջերմութիւնը, իրենց ականջին պէտք է 

հասնին ամբողջ ազգին սրտի բաբախումները: 

Ըսինք ու անցա՛նք: Եթէ չկայ յստակ ու պարզ ուղեցոյց, թէ ինչպէ՛ս պիտի կարենանք 

այդ արդար կենացի իրաւունքը շահիլ, ապա ո՛չ մէկ բան տեղէն կը շարժի: Պէտք է 

իւրաքանչիւրիս համար յստակ ըլլայ, թէ մեր մասնակցութիւնը, մեր աջակցութիւնը 

ինչպէ՛ս կրնայ ուղղակիօրէն հասնիլ բանակին: Անգամ մը, որ ուղեցոյցը 

պատրաստուի, պէտք է ամբողջ մամուլն ու եթերը լեցուին բանակի զօրակցութեան 

յորդորներով, կոչերով: 

Այլապէս՝ ամօ՛թ մեզի, այլապէս՝ իրաւունք չունինք բանակով հպարտանալու, անոր 

անունով երդուելու, անոր կենացը խմելու։ 

ԱԲՕ ՊՈՂԻԿԵԱՆ 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

Իրանահայ Վաստակաւոր Արուեստագէտներու Գործերու 

Ցուցահանդէս 

Նախաձեռնութեամբ Թեհրանի քաղաքապետարանի գեղարուեստական ու մշակութային 

կազմակերպութեան մշակութային հարցերով տեղակալին, համագործակցութեամբ Թեհրանի 

«Արտակ Մանուկեան» թանգարանին,  6 Յունուարին  

«Մարիամ» զբօսայգիի ցուցասրահին մէջ տեղի ունեցաւ 

Իրանի արդի արուեստի իրանահայ հեղինակաւոր 

արուեստագէտներու աշխատանքներու ցուցահանդէսի 

բացում: 

Ցուցահանդէսին ներկայացուած էին Լիլիթ Տէրեանի, Սերժ 

Աւագեանի, Էտմոն Այվազեանի, Սիմոն Այվազեանի եւ 

Գառնիկ Տէր Յակոբեանի գործերը: 

Հանդիսութեան ընթացքին ելոյթ ունեցան` Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ Սեպուհ արք. 

Սարգիսեանը, Իրանի խորհրդարանին մէջ հիւսիսային իրանահայութեան պատգամաւոր դոկտ. 

Կարէն Խանլարեանը եւ Թեհրանի քաղաքապետարանի գեղարուեստական ու մշակութային 

կազմակերպութեան մշակութային տեղակալ Մահմուտ Սալահին: 

Աւարտին ներկայ 4 արուեստագէտները գնահատուեցան: 

Ս. Յովհաննու Կարապետի Տօնը 

15 Յունուարին, Ալեքսանտրուպոլսոյ Թաղային խորհուրդին կազմակերպութեամբ, 

կատարուեցաւ Ս. Յովհաննու Կարապետ եկեղեցւոյ անուանակոչութեան տօնը:  

Պատարագը մատուցեց եկեղեցւոյ հովիւ Պարետ քհնյ. Խաչերեանը: 

Ան իր քարոզին մէջ անդրադարձաւ Սուրբ Յովհաննու – Կարապետի առաքելութեան եւ երեք 

կէտերու մէջ ներկայացուց օրուան պատգամը. սուրբին հաւատքը` Աստուծոյ հանդէպ, 

մկրտութիւն կատարելը եւ արեամբ նահատակութիւնը: Եզրափակելով իր խօսքը` քահանայ 

հայրը հրաւիրեց ներկաները ներշնչուելու Յովհաննէս Մկրտիչի օրինակով` հաստատելով, որ 

Աստուծոյ տունը` եկեղեցին, ոեւէ հայու սեփականութիւնը չէ, այլ` հայ ժողովուրդի դարաւոր 

պատմութեան, ներկայի ու ապագայի հիմնական մէկ մասնիկն է: 

Պատարագի աւարտին «Անկելոս» ճաշարանին մէջ տեղի ունեցաւ ճաշկերոյթ: Թաղային 

խորհուրդի ատենապետ Գրիգոր Գուրպանեան շնորհակալութիւն յայտնեց ներկաներուն` 

իրենց քաջալերանքին համար, իսկ Ազգային վարչութեան անդամ Զապէլ Այվազեան գնահատեց 

Թաղային խորհուրդին կատարած աշխատանքը: 

Աւարտին ելոյթ ունեցաւ նաեւ Պարետ քհնյ. Խաչերեանը, որ ներկաներուն յայտնեց տօնական 

օրերու իր ջերմ բարեմաղթութիւնները: 

Ձեռնարկի ընթացքին գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր: 



²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô  ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ øàô¾ÚÂÆ ºô  Þðæ²Î²ÚÆò Ð²Úàò ÂºØÆÜ 
 

 

Üàð Þðæ²Ü,  Â. î³ñÇ,  ÂÇõ  369, àõñµ³Ã, 27 ÚàôÜàô²ð, 2017                                                                          14 
 

Օնթարիոյի Վարչապետ Քաթլին Ուինի Յանձնուեցաւ 

«Հորիզոն»-ի Ամանորի Բացառիկը 

Կազմակերպութեամբ Քանատայի Համայնքային մամլոյ 

խորհուրդին, դեկտեմբերին տեղի ունեցաւ տարեվերջի 

հանդիսութիւնը, որուն իրենց  մասնակցութիւնը բերին Քանատայի 

ազգային փոքրամասնութիւններու լրատուամիջոցներու 

ներկայացուցիչներ եւ խմբագիրներ, ինչպէս նաեւ` Օնթարիօ 

նահանգի վարչապետ Քաթլին Ուին: Հանդիսութեան ներկայ էր 

նաեւ «Հորիզոն»-ի պատուիրակութիւնը: Ձեռնարկին ելոյթ ունեցան 

Մամլոյ խորհուրդի նախագահ Թամըս Սարաս եւ վարչապետ Ուին: 

Հանդիսութեան ընթացքին «Հորիզոն»-ի ներկայացուցիչներ Ժաք 

Վարպետեան եւ Նազօ Փոլատեան «Հորիզոն»-ի 2016-ի ամանորի 

բացառիկը յանձնեցին վարչապետ Քաթլին Ուինին: 

«Թենոր Մը Կ՛ուզուի»  Թատերախաղը 
14 Յունուարին ՀԲԸՄ-ի Փասատինայի «Վաչէ եւ Թամար Մանուկեան» կեդրոնի «Պոյաճեան» 

սրահին մէջ ՀԲԸՄ-ի «Գրիգոր Սաթամեան» թատերախումբը հանդէս եկաւ ամերիկացի 

թատերագիր Քեն Լուտվիկի «Թենոր մը կ՛ուզուի» թատերախաղով, թարգմանութեամբ եւ 

բեմադրութեամբ Գրիգոր Սաթամեանի: 

«Թենոր մը կ՛ուզուի» թատերախաղը երկու արարնոց կատակերգութիւն մըն է, որ տեղի 

կ՛ունենայ 1930-ական թուականներուն, Օհայօ նահանգի Քլիվլընտ քաղաքին մէջ, ուր 

Շէյքսփիրի «Օթելլօ» երաժշտական թատրերգութեան գլխաւոր դերին համար հրաւիրուած է 

իտալացի նշանաւոր թենոր Թիթօ Մերելլի, որ ներկայացման օրը պանդոկ կը հասնի հիւանդ 

վիճակի մէջ եւ անկարող` ներկայացման մասնակցելու: Ստեղծուած կացութիւնը փրկելու 

համար օփերայի պատասխանատուները կը ստիպուին տեղական ուժերէն օփերայի աստղ 

դառնալու ձգտում ունեցող երիտասարդ մը բեմ բարձրացնելու: 
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ԱՅԼԱԶԱՆ 

Նուշը Կը Կանխարգիլէ Կրիփը 

Առողջութիւնը պահպանելու եւ կրիփով 

չվարակուելու համար բժիշկները կը թելադրեն 

նուշ ուտել: Պարզուած է, որ նուշը զգալիօրէն կը 

բարձրացնէ մարմնին դիմադրականութիւնը եւ 

կը պաշտպանէ ժահրերէն եւ վարակներէն: 

Իտալացի գիտնականները խորհուրդ կու տան 

8-10 հատ նուշ ուտել տունէն դուրս գալէ 20 վայրկեան առաջ` նախքան բազմամարդ եւ 

խճողուած վայրերու մէջ յայտնուիլը: 

Սուրճին Մրուրը Մի՛ Թափէք 

Այսուհետեւ սուրճին մրուրը մի՛ թափէք, քանի որ կրնանք զայն օգտագործել ձեր 

առօրեայ կեանքին մէջ որպէս` 

– Տան բոյսերու պարարտացուցիչ: 

– Սառնարանին անախորժ հոտերը չէզոքացնող 

միջոց: 

– Մրջիւններէն ձերբազատող միջոց: 

– Մազերուն փայլք տուող ձրի «դեղ»:  

– Յատակը այրած կաթսաները մաքրելու եւ կպչուն 

նիւթերը քերթելու միջոց: 

– Պարտէզէն վնասակար միջատներն ու որդերը ոչնչացնող միջոց: 

– Կատուները հեռու պահող միջոց: 

– Խցուած խողովակները մաքրելու միջոց: 

– Լուացարանին անախորժ հոտը չէզոքացնող միջոց: 

– Մորթին մեռած բջիջները մաքրելու միջոց: 

www.aztagdaily.com 
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Արմաւին Օգուտները 

Ի զուր չէ, որ շատ մը ժողովուրդներու կողմէ 

արմաւը համարուած է «սուրբ ուտելիք»: 

Օրական 3 արմաւ ուտելով` կարելի է մարմնին 

ապահովել անհրաժեշտ գրեթէ ամբողջ 

սնունդը: 

Շատ մը բժիշկներ կը թելադրեն վնասակար 

քաղցրեղէններն ու շաքարեղէնները 

փոխարինել արմաւով: Արմաւը ոչ միայն 

համեղ եւ յագեցնող է, այլեւ շատ օգտակար` մեր առողջութեան: 

– Արմաւը մաքուր եւ առողջ կը պահէ անօթները: 

– Արմաւը նոյնքան օգտակար է նաեւ լեարդին: 

– Արմաւը ստեպղինէն աւելի օգտակար է մեր տեսողութեան համար: 

– Արմաւը առոյգ եւ աշխուժ կը պահէ մարմինն ու ուղեղը: 

– Արմաւը առողջ կը պահէ մորթը, եղունգները եւ մազերը: Անկէ կարելի է պատրաստել 

դէմքին մորթը սնուցանող դիմակներ: 

 

Հաւկիթը Կը Փրկէ Ուղեղի Կաթուածէ 

Ամերիկացի գիտնականներ եկած են այն 

եզրակացութեան, որ հաւկիթը եւ անով 

պատրաստուած ուտելիքները շատ օգտակար  են 

ուղեղի անօթներուն համար: 

Գիտնականներուն կարծիքով, օրական 1 հաւկիթ 

ուտելը 12 առ հարիւր տոկոսով կը նուազեցնէ 

ուղեղի կաթուածի հաւանականութիւնը: 

Գիտնականներուն բացատրութեամբ, հաւկիթը կը 

պարունակէ անթիօքսիտաններ, կենսանիւթեր եւ 

բնասպիտ, որոնք կ՛օգնեն ուղեղի անօթներու 

առողջութեան եւ բնականաբար ուղեղը կը պաշտպանեն կաթուածէ: 

www.aztarar.com 
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