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իրենց միջազգային համագումարին՝որ տեղի ունեցաւ Աթէնք,Յունաստանի մէջ՝Յունիս 

17-26, 2019 ին ՝եւ որուն կը մասնակցէին աւելի քան երկու հարիւր ներկայացուցիչներ 

եւ որոնք կ՚ուգային հարիւր տարբեր երկիրներէ՝Դոկտ.Ճէպէճեանի հատորը 

ներկայացաւ եւ ստացաւ որպէս լաւագոյն մրցանակի դափնեկիր՝եւ մեկնելով նոյն 

ընկերակցութեան աշխատանքային ծրագիրներու համար հաստատուած 

նպատակակէտերէ։ 

Միացեալ Աստուածաշուչի Ընկերակցութիւնները՝ իրենց համաշխարհային 

համաժողովին ընթացքին՝ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու Ֆիլատելֆիա քաղաքին 

մէջ՝ 2016 թուականին՝ հաստատեց ութը կէտերէ բաղկացած աշխատանքային 

ծրագրային սկզբունքներ՝ որոնք հիմքը պիտի դառնային իւրաքանչիւր երկրի 

գրասենեակի աշխատանքներուն համար եւ յաջորդող տարիներուն ընթացքին։ Եւ այս 

իմաստով՝Դոկտ.Ճէպէճեանի հատորը ստացաւ այդ ծրագիրներէն առաջինի՝ 

«Կեդրոնանալ Յատուկ Հաւաքականութիւններու վրայ եւ Անոնց Կարգավիճակներուն 

մէջէն»՝եւ որ կը՚նդգրկէ Աստուածաշունչի եւ անոր պատգամին ընկալումը ինչպէս 

գաղթականներու, տեղահանուածներու, անգրագէտներու, ֆիզիքական 

անկարողութիւններ ունեցող մարդոց,այլ հաւատքի պատկանողներու, օտարերկեայ 

բանուորներու եւ սփիւռքեան գաղութներու մէջ ապրողներու ու տակաւին։ Այս 

իմաստով՝ Դոկտ. Ճէպէճեանի հատորը նկատուեցաւ որպէս լաւագոյն ծրագիր՝որ 

կ՚ամբողջացնէր այս միջոցառումը եւ որուն հիման վրայ արժանացաւ առաջին 

մրցանակին։ 

Շնորհաւորութիւններ՝ 

Արաբական Ծոցի Աստուածաշունչի Ընկերութիւններ 

www.aztarar.com 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Քոնկրեսական Շըրմըն Պաքուի Կողմէ Քաղաքային 

Օդանաւերը Վար Առնելու Վտանգը Սահմանափակող 

Օրինագիծ Առաջարկած Է 

Միացեալ Նահանգներու Քոնկրեսի Ներկայացուցիչներու տունը արտաքին 

յարաբերութիւններու յանձնախումբի աւագ անդամ Պրետ Շըրմըն ներկայացուցած է 

օրէնսդրական փոփոխութիւն մը, որուն նպատակն է արգելակել փոխանցումը Միացեալ 

Նահանգներու պաշտպանական այն սարքերուն, որոնք կը զօրացնեն Ազրպէյճանի 

յարձակողական օդային հարուածներու կարողականութիւնը: Այս մասին կը հաղորդէ 

Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբը: Օրինագիծին նպատակն է սահմանափակել Պաքուի` 

Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտի օդակայանէն թռիչք կատարող քաղաքային 

օդանաւերը վար առնելու սպառնալիքին գործադրումը: 

«Այս բարեփոխումը յստակ պատգամ մը պիտի յղէ Ազրպէյճանին, թէ ան չի կրնար քաղաքային 

օդանաւերը վար առնել սպառնալ: Ազրպէյճանին պէտք չէ արտօնել իր դրացիները վախցնել: 

Պէտք չէ որեւէ ձեւով օգնենք զօրացնելու Ազրպէյճանի օդային պաշտպանութիւնը», յայտարարեց 

Շըրմըն: 

ՀՅԴ Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբի գործադիր տնօրէն Արամ Համբարեան համաձայն 

գտնուած է` նշելով. «Այս ողջամիտ փոփոխութիւնը անհրաժեշտ է, որովհետեւ ազդանշան է 

Ազրպէյճանին, թէ Միացեալ Նահանգներ անվերապահօրէն կանգնած են քաղաքային 

օդանաւերու ոչնչացման որեւէ սպառնալիքի դէմ: Միացեալ Նահանգներու հարկատուներուն 

կողմէ ֆինանսաւորուող որեւէ յօդուած չի կրնար հովանաւորել երկիր մը, որ կը սպառնայ իր 

յարձակողական օդային կարելիութիւնները կիրարկել անմեղ ճամբորդներ սպաննելու համար»: 

Մարտ 2011-ին Ազրպէյճանի Քաղաքային թռիչքներու վարչութեան պետ Արիֆ Մամատով 

յայտնած էր, թէ Ազրպէյճանի կառավարութիւնը նախազգուշացուցած է Քաղաքային թռիչքներու 

միջազգային կազմակերպութիւնը, թէ Լեռնային Ղարաբաղին չէ լիազօրած թռիչքներ կատարել` 

բացատրելով, որ «Թռիչքներու մասին» օրէնքը կը նախատեսէ այդ տարածքին մէջ էջք կատարող 

օդանաւերու ֆիզիքական ոչնչացում»: Ազրպէյճանի կառավարութիւնը չէ հրաժարած այդ 

սպառնալիքէն եւ չէ համաձայնած, որ պիտի չկրակէ քաղաքային օդանաւերու վրայ: Իբրեւ 

հետեւանք` Ստեփանակերտի քաղաքային օդակայանը վերջին ութ տարիներուն ընթացքին 

փակ է` Արցախի քաղաքացիներն ու այլ քաղաքացիները զրկելով հասարակական իրաւունքէն` 

ճամբորդելու իրաւունքէն: 

Շըրմընի նախագիծով կը նախատեսուի. «Սոյն օրէնքով կամ այլ ձեւով 2020 թուականի 

ելեւմտական տարուան համար պաշտպանութեան նախարարութեան տրամադրուած 

ֆինանսաւորումը չի կրնար կիրարկուիլ մատուցման համար պաշտպանութեան տարրերու կամ 

ծառայութիւններու, որոնք պիտի բարելաւեն Ազրպէյճանի յարձակողական օդային 

կարելիութիւնները կամ օդային կարողականութիւնը, որ կրնայ սպառնալ կովկասեան շրջանին 

մէջ քաղաքային թռիչքներուն: 
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Ներկայացուցիչներու տան Կանոնադրական յանձնախումբի նիստը պիտի գումարուի 8 

յուլիսին` Միացեալ Նահանգներու անկախութեան օրուան` 4 յուլիսի արձակուրդէն ետք: Պիտի 

քննարկուի ո՛չ միայն վերոյիշեալ օրէնսդրական փոփոխութեան նախագիծը, այլ նաեւ 

հարիւրաւոր այլ նախագիծեր, որոնք կը վերաբերին երկրի Ազգային պաշտպանութեան օրէնքին: 

Փաշինեանն Ու Հարաւային Կովկասի Եւ Վրաստանի 

Ճգնաժամի Հարցերու Եւրոպական Միութեան 

Ներկայացուցիչը Միտքեր Փոխանակած Են Շրջանի 

Զարգացումներուն Շուրջ 

Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան 26 Յունիսին ընդունած է Հարաւային Կովկասի եւ 

Վրաստանի ճգնաժամի հարցերու Եւրոպական Միութեան յատուկ ներկայացուցիչ Թոյվօ 

Քլաարը: 

Վարչապետ Փաշինեան ընդգծած է Հայաստան-Եւրոպական Միութիւն յարաբերութիւններու 

շարունակական խորացման ու սերտացման կարեւորութիւնը եւ այս պարունակին մէջ 

անդրադարձած է Հայաստան-Եւրոպական Միութիւն Համապարփակ եւ ընդլայնուած 

գործընկերութեան համաձայնագիրին: Նիկոլ Փաշինեան նշած է, որ Հայաստանի 

կառավարութիւնը հետեւողական է ժողովրդավարութեան զարգացման, դատաիրաւական 

համակարգի արմատական բարեփոխութեան, մարդու իրաւունքներու պաշտպանութեան 

ուղղութեամբ շարունակական քայլերու, ծրագիրներու իրականացման առումով` հաստատելով, 

որ Հայաստան-Եւրոպական Միութիւն  համաձայնագիրը պիտի նպաստէ Հայաստանի համար 

առանցքային նշանակութիւն ունեցող բարեփոխումներու արդիւնաւէտ իրականացման: 

Թոյվօ Քլաար նշած է, որ Եւրոպական Միութիւնը եւս կարեւոր կը նկատէ Հայաստանի հետ 

համագործակցութեան մնայուն զարգացումը եւ պատրաստ է շարունակելու օժանդակել 

Հայաստանին` տարբեր ոլորտներու մէջ յառաջընթաց արձանագրելու առումով: 

Հանդիպման ընթացքին զրուցակիցները անդրադարձած են Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի 

լուծման հոլովոյթին: Վարչապետ Փաշինեան նշած է, որ Հայաստան տագնապի լուծումը կը 

պատկերացնէ բացառապէս խաղաղ ուղիով եւ հաւատարիմ է ԵԱՀԿ Մինսքի խմբակի 

համանախագահութեան ձեւաչափի ծիրին մէջ հիմնախնդիրի խաղաղ լուծման բանակցային 

հոլովոյթին: 

Անոնք միտքեր փոխանակած են նաեւ շրջանային հարցերուն եւ զարգացումներուն մասին: 

Միւս կողմէ, Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Զոհրապ Մնացականեան ընդուած է 

Թոյվօ Քլաարը: Շրջանային այլ հարցերուն քննարկման կողքին, անոնք խօսած են 

Ուաշինկթընի մէջ Մնացականեան-Մամետեարով հանդիպումի մանրամասնութիւններուն 

մասին: 
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Քաղաքական Խորհրդակցութիւններ` Հայաստանի Եւ 

Գերմանիոյ Արտաքին Գործոց Նախարարութիւններուն 

Միջեւ 

24-25 Յունիսին Պերլինի մէջ տեղի ունեցան քաղաքական խորհրդակցութիւններ Հայաստանի եւ 

Գերմանիոյ արտաքին գործոց նախարարութիւններուն միջեւ: Հայկական պատուիրակութիւնը 

կը գլխաւորէր արտաքին գործոց նախարարի տեղակալ Ավետ Ադոնցը, գերմանականը` 

Գերմանիոյ արտաքին գործոց նախարարութեան  քաղաքական տնօրէնի տեղակալ, Արեւելեան 

Եւրոպայի, Ռուսիոյ, Հարաւային Կովկասի եւ Կեդրոնական Ասիոյ երկիրներու հարցերով 

յանձնակատար Միխայէլ Զիպըրթը: 

Խորհրդակցութիւններու ընթացքին կողմերը քննարկեցին հայ-գերմանական երկկողմանի 

քաղաքական օրակարգի հարցերու լայն շրջանակ, միտքեր փոխանակեցին առեւտրական, 

տնտեսական, կրթութեան, մշակոյթի եւ այլ ոլորտներու մէջ համագործակցութեան հետագայ 

խորացման հեռանկարներու վերաբերեալ: 

Հանդիպումին երկուստեք բարձր գնահատուեցաւ վերջին շրջանին  աշխուժացած հայ-

գերմանական բարձր մակարդակի քաղաքական երկխօսութիւնը: 

Անդրադառնալով Հայաստան-Եւրոպական Միութիւն գործընկերութեան ներկայ փուլին եւ 

զարգացման հեռանկարներուն` հայկական կողմը ներկայացուց Հայաստան-Եւրոպական 

Միութիւն Համապարփակ եւ ընդլայնուած գործընկերութեան համաձայնագիրի կիրարկման 

ճամբու քարտէսը` կողմերուն միջեւ համաձայնեցման հոլովոյթը եւ ընդգծեց Գերմանիոյ կողմէ 

համաձայնագիրի  վաւերացման կարեւորութիւնը: 

Նոյն օրը Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին գործոց փոխնախարարին գլխաւորած 

պատուիրակութիւնը հանդիպում ունեցաւ Գերմանիոյ խորհրդարանի Արտաքին 

յարաբերութիւններու մնայուն յանձնախումբի փոխնախագահ դոկտ. Տանիելա տէ Ռիթթերի 

հետ: 

Արտաքին գործոց նախարարի տեղակալ Ավետ Ադոնց ներկայացուց Հայաստանի մէջ 

խորհրդարանական կառավարման համակարգի անցման ճամբան, այդ ուղղութեամբ 

իրականացած քայլերը: 

Զրուցակիցները անդրադարձան Հայաստան-Գերմանիա միջխորհրդարանական 

համագործակցութեան խորացման կարեւորութեան, ինչ որ խթան կրնայ հանդիսանալ 

երկկողմանի եւ  բազմակողմանի հարթութիւններու վրայ յարաբերութիւններու աշխուժացման: 

25 Յունիսին Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին գործոց փոխնախարարի գլխաւորած 

պատուիրակութիւնը ընդունուեցաւ  Գերմանիոյ վարչապետի աշխատակազմի Կեդրոնական, 

Արեւելեան, Հարաւային Եւրոպայի, Հարաւային Կովկասի եւ Կեդրոնական Ասիոյ  երկիրներու 

հարցերով բաժինի ղեկավար Մաթիաս Լիւթենպըրկի կողմէ: 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

«Իրաք Պիտի Չարտօնէ Իր Տարածքը Օգտագործել Իրանը 

Հարուածեու Համար» Կ՛ըսէ Իրաքի Նախագահը 
Իրաք Միացեալ Նահանգներուն պիտի չարտօնէ իր տարածքը օգտագործել Իրանը հարուածելու 

համար: «Պի.Պի.Սի.» կը հաղորդէ, որ այս մասին յայտարարած է Իրաքի նախագահ Պարհամ 

Սալեհ: 

«Մենք չենք ուզեր, որ մեր տարածքը հարթակ դառնայ որեւէ դրացի պետութեան դէմ 

զինուորական գործողութեան համար: Իրանը եւս բացառութիւն չէ: Ատիկա, հաստատ, Իրաքի եւ 

Միացեալ Նահանգներու կառավարութիւններուն միջեւ կնքուած համաձայնագիրի մաս չէ», 

ըսած է ան` յիշեցնելով, որ ամերիկացի զինուորականները Իրաքի մէջ են միայն մէկ 

նպատակով` կանխարգիլել ՏԱՀԵՇ ահաբեկչական խմբաւորման գործողութիւնները: 

Սալեհ նշած է, որ Պաղտատ մտահոգ է Թեհրանի եւ Ուաշինկթընի միջեւ գոյութիւն ունեցող 

լարուած յարաբերութիւններէն ու անոնց հաւանական հետեւանքներէն: 

Քոնկրեսականներ Կ՛առաջարկեն Թրամփին Արգիլել` 

Իրանի Դէմ Զինուորական Գործողութիւն Սկսիլ 
Ամերիկացի քոնկրեսականներ Ռօ Հաննա, Մեթ Հեց եւ Էնթընի Պրաուն առաջարկած են 

Միացեալ Նահանգներու ռազմական պիւտճէին մէջ ներառել ուղղում մը, որ երկրի նախագահ 

Տանըլտ Թրամփին չ՛արտօներ ելեւմտական միջոցները օգտագործել առանց Քոնկրեսի 

հաւանութեան Իրանին հարուած հասցնելու համար: Այս մասին կը հաղորդէ «Ինթերֆաքս» 

լրատու գործակալութիւնը: 

«Նախագահ Թրամփ միտումնաւոր ու հապճեպօրէն մեզ կը տանի Իրանի հետ տագնապի, ինչ 

որ յղի է Միջին Արեւելքին մէջ նոր պատերազմի սանձազերծումով», ըսուած է Պրաունի 

յայտարարութեան մէջ: 

Ան յիշեցուցած է, որ Միացեալ Նահանգներու ռազմավարութիւնը կը յանգի այն բանին, որ Իրան 

բերուի բանակցութիւններու սեղան եւ անոր կարելիութիւն չտրուի հիւլէական զէնք ձեռք բերել: 

Պրաունի կարծիքով, Թրամփի կողմէ ստեղծուած մթնոլորտին մէջ այդ մասին մոռցած են թէ՛ 

քոնկրեսականները, թէ՛ ալ ամերիկացի քաղաքացիները: 

Հաննա նշած է, որ անցեալ շաբաթ Թրամփ Իրանի դէմ հարուածը կանգնեցուց ատկէ քանի մը 

վայրկեան առաջ: Ան աւելցուցած է, որ այդ հարուածը Միացեալ Նահանգները պիտի ներքաշէր 

«Միջին Արեւելքի մէջ եռիլիոն տոլար արժողութեամբ յաւելեալ պատերազմի մը մէջ»` հակառակ 

նախագահի նախընտրական խոստումներուն: 

Ան ընդունած է, որ Միացեալ Նահանգներ պէտք է ուժ դրսեւորեն Իրանի նկատմամբ, սակայն 

զինուորական որեւէ գործողութեան վերաբերեալ որոշումը պէտք է որդեգրէ Քոնկրեսը` 

սահմանադրական հիման վրայ: 
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Միւս կողմէ, Միացեալ Նահանգներու Ծերակոյտի իրաւաբանական յանձնախումբի աւագ 

դեմոկրատական Տայան Ֆայնշթայն գրաւոր յայտարարութիւն մը հրապարակելով յայտնեց, որ 

ամերիկեան վարչակազմին 24 Յունիսին Իրանի իշխանութիւններուն դէմ հաստատած խիստ 

պատժամիջոցները կը խոչընդոտեն Իրանի շուրջ ստեղծուած կացութեան դիւանագիտական 

լուծումը: 

«Իրանի գերագոյն հոգեւոր ղեկավարին դէմ պատժամիջոցներու հաստատումը եւ 

վիրաւորանքներու փոխանակումը միայն աւելի անհասանելի կը դարձնեն տագնապին 

դիւանագիտական լուծումը», ընդծեց ծերակոյտը: Ան յիշեցուց, որ Թեհրան «վերջին 

պատժամիջոցները որակած է դիւանագիտութեան դռներու վերջնական փակում»: «Ատիկա ոչ 

ոքի շահերուն կը համապատասխանէ: Մենք պէտք է կարելի ամէն ինչ ընենք 

բանակցութիւններու սեղան վերադառնալու համար», յայտարարած է Ֆայնշթայն: 

«Ես մտահոգ եմ, որ փոփոխութիւններու բացակայութեան պարագային կացութիւնը կը վերաճի 

տագնապի, որ ոչ ոք կ՛ուզէ», եզրափակեց ան: 

Բրիտանիա Ետքայլ Կը Կատարէ. «Լոնտոն Պիտի 

Չմասնակցի Միացեալ Նահանգներու Եւ Իրանի 

Պատերազմին» Կ՛ըսէ Հանթ 
Բրիտանիոյ արտաքին գործոց 

նախարար Ճերըմի Հանթ երկրի 

խորհրդարանին մէջ յայտարարած է, թէ 

Բրիտանիան Միացեալ Նահանգներու եւ 

Իրանի պատերազմին մասնակցիլ պիտի 

չհամաձայնի: Այս մասին կը հաղորդէ 

«Պի.Պի.Սի.»: 

Ըստ անոր, Լոնտոն դժուար թէ 

համաձայնի ներքաշուիլ այդպիսի 

տագնապի մէջ: «Միացեալ Նահանգներ 

մեր ամէնէն սերտ դաշնակիցն են, մենք 

անընդհատ անոնց հետ կը խօսինք, մենք ուշադիր կը քննարկենք անոնց բոլոր խնդրանքները, 

սակայն ես չեմ կրնար պատկերացնել իրավիճակ մը, երբ անոնք կը խնդրեն, կամ մենք պիտի 

համաձայնինք քայլերու, որոնք ուղղուած են պատերազմին: Մենք պատգամ կը յղենք 

Եւրոպական Միութեան մեր գործընկերներուն, մասնաւորաբար` Ֆրանսային եւ Գերմանիային` 

յարգելով Հիւլէական համապարփակ համաձայնագիրը, մենք պիտի շարունակենք մեր ուղին: 

Սակայն, ասիկա չափազանց կարեւոր շաբաթ է: Շատ անհրաժեշտ է, որ Իրան հետեւի այդ 

գործարքին, որպէսզի ատիկա պահպանուի: Եւ Միջին Արեւելքը առանց հիւլէական զէնքի 

ըլլայ», յայտարարած է Հանթ: 

Նշենք, որ Բրիտանիոյ արտաքին գործոց նախարարը նախապէս յայտարարած էր, թէ Լոնտոն 

կանգնած է Ուաշինկթընի կողքին եւ պիտի քննարկէ Իրանի առնչուած Միացեալ Նահանգներու 

«որեւէ խնդրանք»: 
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ԱԿՆԱՐԿ 

Սիրաշահիլ Առանց Նեղացնելու 
25 Յունիսին Եւրոպական խորհուրդի Խորհրդարանական վեհաժողովին (ԵԽԽՎ) մէջ Ռուսիոյ 

պատուիրակութեան մասնակցութեան վերաբերեալ քուէարկութեան ընթացքին Հայաստանի Ազգային 

ժողովի մէջ ներկայացուած ընդդիմութենէն «Լուսաւոր Հայաստան» խմբակցութեան ղեկավար Էտմոն 

Մարուքեանն ու Բարգաւաճ Հայաստան կուսակցութեան երեսփոխան Նայիրա Զոհրապեանը թեր 

քուէարկեցին բանաձեւին, սակայն Ազգային ժողովի արտաքին յարաբերութիւններու յանձնախումբի 

նախագահ, իշխող «Իմ քայլը» դաշինքի անդամ Ռուբէն Ռուբինեան դէմ քուէարկեց, իսկ իշխող դաշինքի 

միւս անդամները` Յովհաննէս Իգիթեան, Տաթեւիկ Հայրապետեան եւ Սօս Աւետիսեան, չմասնակցեցան 

քուէարկութեան: Ռուբինեան աւելի ուշ յայտարարեց, թէ իր քուէարկութիւնը թեքնիք սխալի արդիւնք 

եղած է: 

Ասիկա մէկ ամսուան մէջ երկրորդ անգամն էր, որ Հայաստանի պատուիրակութիւնը չէր քուէարկեր ի 

նպաստ Ռուսիոյ: Արդարեւ, Հայաստանի պատուիրակութիւնը Յունիս ամսուան սկիզբը ՄԱԿ-ի 

Ընդհանուր ժողովի 73-րդ նստաշրջանին ընթացքին, 2008-էն ի վեր առաջին անգամ ըլլալով դէմ 

չքուէարկեց, այլ չմասնակցեցաւ Աբխազիայէն եւ Հարաւային Օսեթիայէն տեղահանուած վրացի 

գաղթականներու վերադարձի իրաւունքը ճանչցող բանաձեւի քուէարկութեան: Այդպիսով, Հայաստանի 

իշխանութիւնները գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար ճանչցան Արցախէն «բռնի տեղահանուած 

ազրպէյճանցի գաղթականներու» տունդարձի իրաւունքի գոյութիւնը: 

Ռուսիա-Վրաստան յարաբերութիւններուն առնչուող հարցերու շուրջ քուէարկութեան չմասնակցելու 

Հայաստանի իշխանութիւններու նոր քաղաքականութիւնը կրնայ հաճելի ըլլալ Թիֆլիսին, սակայն, ոչ` 

Մոսկուային: Մինչեւ օրս կիրարկուած քաղաքականութենէն շեղման շնորհիւ Վրաստանի մօտ 

արձանագրուած կէտերը, անկասկած որ չեն կրնար փոխհատուցել այն կէտերը, որոնք կը կորսնցնենք 

Ռուսիոյ մօտ` նկատի ունենալով այդ երկիրներէն իւրաքանչիւրին հզօրութեան, կշիռին ու ազդեցութեան 

ակներեւ տարբերութիւնը:  

Ազրպէյճանի եւ Թուրքիոյ ռազմավարական դաշնակիցը սիրաշահելու համար պէտք չէ մեր 

ռազմավարական դաշնակիցը նեղացնենք: 

ՎԱՀՐԱՄ ԷՄՄԻԵԱՆ 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

Սան Տիէկոյի Հայութիւնը Կը Ծանօթանայ «Փրոճեքթ Սէյվ»-

ին 
Միացեալ Նահանգներու մէջ հայութեան վերաբերեալ պատմական լուսանկարներու  

կարեւորագոյն շտեմարան հանդիսացող «Փրոճեքթ Սէյվ»-ի մասին երկու ներկայացումներ տեղի 

ունեցան Սան Տիէկոյի հայութեան համար: 

Անոնցմէ առաջինը տեղի ունեցաւ 24 ապրիլին, Ռենչօ Սանթա Ֆէի եկեղեցիներէն մէկուն մէջ, 

իսկ երկրորդը` 28 ապրիլին, Ս. Յովհաննու Կարապետ առաքելական եկեղեցւոյ մէջ, Հայոց 

ցեղասպանութեան համագաղութային ոգեկոչման ձեռնարկին ընթացքին: 

Ներկայացումները տեղի ունեցան առաջնորդութեամբ ծրագիրի հիմնադիր Ռութ Թոմասեանի, 

որ մանրամասն տեղեկութիւններ փոխանցեց այդ կազմակերպութեան տարած աշխատանքին 

մասին: 

Թոմասեանի ջանքերով 1975-ին հիմնուած ծրագիրին հաւաքածոյին մէջ սփիւռքի տարածքէն եւ 

հայրենիքէն կան աւելի քան 45 հազար պատմական լուսանկարներ, որոնք նկարուած են 1860-էն 

1980-ականներու միջեւ: 

Անոնք, որոնք կը փափաքին լուսանկարներ տրամադրել ծրագիրին կամ յաւելեալ 

տեղեկութիւններ ստանալ կրնան այցելել www.projectsave.org կայքը: 

Մասիս Եպս. Զօպուեանի Այցելութիւնները Եւ 

Հանդիպումները 
18 Յունիսին Բերիոյ հայոց թեմի նորընտիր առաջնորդ Մասիս եպս. Զօպուեանը եւ իրեն 

http://www.projectsave.org/


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

 

Üàð Þðæ²Ü,  Ä². î³ñÇ,  ÂÇõ  495, àõñµ³Ã, 28 ÚàôÜÆê, 2019                                                                        10 
 

ընկերակցող պատուիրակութիւնը, նախքան Լաթաքիոյ հայ համայնքին տրուած 

հովուապետական այցելութիւնը, այցելեցին Լաթաքիոյ նահանգապետ Իպրահիմ Խտըր 

Սալեմին: Հանդիպումին ներկայ էր նաեւ Լաթաքիոյ նահանգի հասարակական կապերու 

պատասխանատու Անաս Ղանամը: 

Հանդիպումին ընթացքին առաջնորդ սրբազանը յայտնեց, որ հայ ժողովուրդը Սուրիան կը 

համարէ յարութեան հայրենիք, որ Օսմանեան կայսրութեան գործադրած Հայոց 

ցեղասպանութենէն ետք շատ բան տուաւ հայ ժողովուրդին ու սատար կանգնեցաւ անոր 

զարթօնքին: Սրբազանը յայտնեց, որ սուրիահայութեան բարոյական եւ կրօնական 

պարտաւորութիւնն է պաշտպանել Սուրիոյ գերիշխանութիւնն ու կայունութիւնը, աւելցնելով, 

որ Սուրիոյ մէջ թէ դուրսը ապրող հայերը հաւատարմօրէն պիտի մասնակցին Սուրիոյ 

վերականգնումի աշխատանքներուն: 

Իր կարգին նահանգապետը յայտնեց, որ սուրիահայութիւնը անքակտելի մէկ մասնիկն է 

սուրիական ընկերութեան խճանկարին: Այն մասնիկը, որ հաւատարիմ մնալով սուրիական 

հայրենիքին` մասնակցեցաւ Սուրիոյ պաշտպանութեան, վերականգնումի եւ վերածաղկումի 

աշխատանքներուն: Նահանգապետը իր պատրաստակամութիւնը յայտնեց սատար կանգնելու 

համայնքի տարբեր աշխատանքներուն: 

Աւելի Քան 100 Սուրիացի Կարիքաւոր Ընտանիքներու 

Հայաստանէն  Հասած Նուէրներ Բաշխուեցան 
Հալէպ քաղաքի մշակոյթի տան մէջ, 17 Յունիսին, հայկական կողմին նախաձեռնութեամբ, 

սուրիացի երեխաներու համար ձեռնարկ մը կազմակերպուեցաւ: Անոր աւարտին աւելի քան 100 

սուրիացի կարիքաւոր ընտանիքներէն Հայաստանէն տրամադրուած նուէրներ յանձնուեցան: 

«Գանձասար» կը տեղեկացնէ, թէ ձեռնարկին ներկայ եղան Հալէպի փոխնահանգապետ Քումիտ 

Աասի, Հալէպի քաղաքապետ Մաատ Մատլաճի, Հալէպի մէջ Հայաստանի գլխաւոր հիւպատոս 

Արմէն Սարգսեան, Սուրիոյ հայկական մարդասիրական խումբի պատասխանատու Արկատի 

Տօնոյեան, «Մարդասիրական ականազերծման եւ փորձագիտական կեդրոն»-ի 

հասարակութեան հետ կապերու պատասխանատու Նազելի Էլպակեան եւ մարդասիրական 

առաքելութիւն իրականացնող խումբի ներկայացուցիչները` ականազերծողները եւ բժիշկները: 

«Ռիլիճըս Թրեք»-ի Ամրան Հանդիպում 
20 Յունիսին թեմի կաթողիկոսական փոխանորդ Խորէն արք. Տողրամաճեան, ընկերակցութեամբ 

Նիկոսիոյ հովիւ Մոմիկ քհնյ. Հապէշեանի, Կիպրոսի բոլոր կրօնապետներուն հետ, Շուէտի 

դեսպանատան մէջ ներկայ գտնուեցաւ  «Ռիլիճըս թրեք»-ի ամրան հանդիպումին եւ ի պատիւ 

Կիպրոսի մէջ Շուէտի դեսպան Աննա Օլսընի Կիպրոսէն մեկնումին առիթով կազմակերպուած 

պաշտօնական ճաշին: 

Բացման խօսքը կատարեց դեսպան Օլսըն: Ժողովը վարեցին «Ռիլիճըս թրեք»-ի գրասենեակի 

կողմէ` Սալբի Էսքիճեանը եւ Փիթըր Ուիտերուտը, որ նաեւ  կատարեց եզրափակիչ խօսքը:  

Ելոյթ ունեցան կրօնապետները, որոնք իրենց մտահոգութիւնները, առաջարկները, ինչպէս 

նաեւ` իրենց սրտի խօսքեր ուղղեցին դեսպանին: Քննարկուեցան օրակարգի վրայ եղած 
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հարցերը, նաեւ` գրասենեակի հաստատման 10-ամեակի առիթով կազմակերպուելիք 

ձեռնարկները: Պաշտօնական ճաշէն առաջ իւրաքանչիւրը իր նուէրը յանձնեց դեսպանին: Ճաշի 

ընթացքին դարձեալ սրտի խօսքեր արտասանուեցան: Սրբազան հայրը կրօնական դասուն եւ 

կիպրահայութեան անունով բարեմաղթութիւններ ըրաւ դեսպանին նոր ստանձնելիք 

առաքելութեան համար: 

ՀՅԴ Քանատայի Շրջանի «Լոռի-

Ջաւախք» Յանձնախումբին Ջանքերով Անցեալ Երկամեակ

ին Հանգանակուած Է Աւելի Քան 100 Հազար Տոլար 
14 Յունիսին  տեղի ունեցաւ ՀՅԴ Քանատայի շրջանի «Լոռի-Ջաւախք» յանձնախումբին 

զեկուցական եւ հանգանակային հաւաքը` ի նպաստ Լոռիի եւ Ջաւախքի օժանդակութեան 

ծրագիրներուն: Յանձնախումբի անդամ Վիգէն Աբրահամեանը ներկայացուց յանձնախումբին 

երկամեայ գործունէութիւնը` նկատել տալով, որ փոքրիկ յանձնախումբով յաջողած են բաւական 

մեծ աշխատանքներ իրագործել` ի նպաստ Լոռիի եւ Ջաւախքի օժանդակութեան ծրագիրներուն: 

Մոնրէալի Ս. Յակոբ ազգային վարժարանի սաները, 

հայոց պատմութեան դասերէն սորվելով Լոռիի եւ 

Ջաւախքի պատմութիւնը, տեղեկացած էին ձեռնարկի 

մասին եւ մեծ փափաք յայտնած` իրենց լուման բերելու 

այս աշխատանքներուն: Անոնք ինքնաբուխ 

նուիրահաւաք կազմակերպած էին` ի նպաստ Լոռիի եւ 

Ջաւախքի: Աշակերտները յայտնեցին, որ իրենք տան եւ 

դպրոցին մէջ սորված են միշտ պատրաստ ըլլալ 

ժողովուրդին համար  եւ շնորհակալութիւն յայտնեցին 

իրենց ուսուցիչին` Մհեր Գարագաշեանին, որ 

ընդառաջած էր իրենց փափաքին եւ օգնած` կազմակերպելու այն: Աշակերտներուն 

հանգանակութեամբ գոյացած 6555 տոլարը յանձնուեցաւ յանձնախումբին: 

ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ Րաֆֆի Տօնապետեան գնահատեց կատարուած աշխատանքները` նշելով, 

որ այս տեսակ աշխատանքները կ՛իրականանան ներշնչումով, հաւատքով ու նաեւ 

պարտականութեան ու պատասխանատուութեան բարձր զգացումով: Ան շեշտեց, որ կառոյցին 

ջանքերով վերանորոգուած եւ կահաւորուած են Ալավերդիի, Ստեփանաւանի, Վանաձորի 

կեդրոնները եւ Ախալքալաքի Երիտասարդական կեդրոնը, նպատակ ունենալով ստեղծել 

միջավայր, ուր հայ ժողովուրդին ամենակարեւոր հատուածը` երիտասարդութիւնը, 

հնարաւորութիւն ունենայ, հիմնուելով ազգային արժէքներու եւ հայեցի դաստիարակութեան 

վրայ, կազմակերպուիլ եւ իրենց նորարարական գաղափարներով ու ծրագիրներով ներգրաւուիլ 

երկրի զարգացման ու հզօրացման գործին: Րաֆֆի Տօնապետեանը կարեւոր նկատեց կառոյցին 

միջոցով Լոռիի մարզին եւ Ջաւախքի մէջ ճամբարներու կազմակերպումը, որ հնարաւորութիւն 

կ՛ընծայէ կապ հաստատելու սփիւռքի եւ հայրենիքի մէջ ապրող երիտասարդներուն միջեւ, 

առիթ, որպէսզի սփիւռքահայ երիտասարդները աւելի մօտէն ծանօթանան հայրենիքին: ՀՅԴ 

Քանատայի կառոյցի «Լոռի-Ջաւախք» յանձնախումբի ատենապետ Գաբրիէլ Սոմունճեանը 

յայտնեց, որ յանձնախումբին երկամեայ գործունէութեան ընթացքին կատարած տարբեր 

ձեռնարկներով հանգանակուած է առաւել քան 100 հազար տոլար գումար մը, որուն 22 հազար 

տոլարը` սոյն ձեռնարկին ընթացքին: 



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

 

Üàð Þðæ²Ü,  Ä². î³ñÇ,  ÂÇõ  495, àõñµ³Ã, 28 ÚàôÜÆê, 2019                                                                        12 
 

ԱՅԼԱԶԱՆ 

Էջմիածինի Մէջ Բացուած Է Ճաշարան, Ուր 

Աշխատողները Թոշակառու Կիներ Են 

«Հին օրերի երգը» ճաշարանին յարդարանքը «անցած-գացած» ժամանակները կը յիշեցնէ իր 

հին կահոյքով: Հոն հարահրոց չկայ, ականջ ծակող երաժշտութիւն` նոյնպէս, իսկ 

երիտասարդուհիներու փոխարէն` կը սպասարկեն ժպտադէմ տատիկներ: 

Երբ հարց տրուեցաւ ճաշարանի հիմնադիր Գրիգոր Մաչանենց-Բաբախանեանին, թէ ինչպէ՛ս 

ծնաւ նման ճաշարան բանալու գաղափարը, ան պատասխանեց, որ կ՛ուզէր «լուծել աւագ 

սերունդի հայրենակիցներուն զբաղուածութեան հարցը, ինչպէս նաեւ` օրինակ ծառայել 

ուրիշներուն»: 

Բաբախանեանի խօսքով, «Միակ բանը, ինչ պահանջում ենք մեր աշխատակիցներից, իրենց 

զգալ ինչպէս տանը, այցելուներին էլ ընդունել այնպէս, ինչպէս սեփական տունը կ՛ընդունէին: 

Չի կարելի հրաժարուել մեծահասակ անձնակազմից: Նրանք ոչ միայն տեղական գոյն են 

հաղորդում հաստատութեանը, այլեւ իմաստութիւն են սովորեցնում այցելուներին: Իսկ որքան 

հաճելի է նրանց համար լսել` «Մայրի՛կ, խնդրում եմ, հաշիւը բերէք խօսքը»: 

Նորաբաց ճաշարանին աշխատակիցներէն Սուսաննան կը պատմէ, որ իրեն համար 

աշխատանք գտնելը հաճելի անակնկալ էր. այս օրերուն, երբ նոյնիսկ երիտասարդները դժուար 

գործ կը գտնեն: Ան կը խոստովանի, որ տունը նստիլ չի կրնար. երկար տարիներ աշխատեր է 

եւ վարժուած է աշխատիլ: 

Ճաշարանի մէկ այլ աշխատող` 65 տարեկան Շուշանիկ Պետրոսեանը կը պատմէ, որ այս վայրը 

իրեն եւ միւս թոշակառուներուն մղեր է կրկին հաւատալ սեփական ուժերուն: 
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67 տարեկան մատուցողուհի Ռիմա Ղազարեանը կը խոստովանի, որ 25 տարի աշխատելէ ետք 

իրեն համար դժուար է ձեռնածալ նստիլը: Ան կ՛աւելցնէ, որ այս նոր գործով իր կեանքը կրկին 

իմաստաւորուեցաւ: Բնականաբար կը յոգնի, բայց չէ՞ որ երիտասարդներն ալ կը յոգնին… 

Նորաբաց ճաշարանը մասնագիտացած է հայկական աւանդական խոհանոցի 

կերակրատեսակով: Տատիկները հայկական բաղադրատոմսերու գաղտնիքները հաճոյքով կը 

պատմեն այցելուներուն: 

Նշենք, որ հազիւ երկու 

շաբթուան կեանք ունեցող 

ճաշարանը կրնայ գործ 

հայթայթել առաւելագոյնը 10 

թոշակառուի: Սուսաննային, 

Շուշանիկին եւ Ռիմային շուտով 

կը միանան ուրիշներ. մինչ այդ 

անոնց կ՛օգնեն երիտասարդ 

աշխատակիցներ: 

Ճաշարանին ամբողջ եկամուտը 

պիտի տրամադրուի 

տարեցներուն ժամանց 

ապահովելու ծրագրին: 

Շատ հետաքրքրական է, թէ 

Բաբախանեանի մօտ ինչպէս ծնած է «Հին օրերի երգը» ճաշարանին գաղափարը: Ան իր 

բացման խօսքին մէջ յայտնած է, որ զինք շատ տպաւորած է Դերենիկ Դեմիրճեանի «Աւելորդը» 

պատմուածքը, այդ պատճառով ալ միշտ փորձած է տարեցներուն աշխատանքի 

հնարաւորութիւն ստեղծել: 

«Պատմուածքը կարդալուց յետոյ հասկացայ, որ ամենավատ բանն է աւելորդութեան զգացումը: 

Իսկ դրա համար ճառեր պէտք չեն, գործ է պէտք անել», ըսած է ան: 

Ժպտելու 8 Համոզիչ Պատճառներ 

Ժպիտը շատ դիւրին եւ լաւ միջոց է բարելաւելու 

առողջութիւնը, թեթեւցնելու ընկճախտը եւ 

տպաւորելու շրջապատը: 

Ահաւասիկ 8 համոզիչ պատճառներ` ժպտելու համար: 

– Ժպտուն անձը միշտ հմայիչ է եւ դրական 

տպաւորութիւն կը ձգէ շրջապատին վրայ: 
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– Ժպտիլը կը բարձրացնէ տրամադրութիւնը: Գիտնականներու կարծիքով, ժպիտի պահուն 

ուղեղը կ՛օժտուի տոփամին եւ սերոթոնին նիւթերով, որոնք երջանկացնելու յատկութիւն ունին: 

– Ժպիտը վարակիչ է: Հաւաքականութեան մէջ երբ կը ժպտինք, այդ ժպիտը ինքնաբերաբար իր 

ազդեցութիւնը կ՛ունենայ մնացեալներուն վրայ: Ժպիտը յաճախ կը փոխադարձուի ժպիտով, եւ 

շուտով, այդ վարակիչ ժպիտին շնորհիւ, տրամադրութեան յատուկ բարձրացում կը կատարուի: 

– Ժպիտը կը թեթեւցնէ ընկճախտը: Ընկճախտը կ՛այլափոխէ մեր դիմագիծը. մինչդեռ ժպիտը 

կ՛արգիլէ, որ մենք յոգնած, սպառած եւ «տապալած» տեսք ունենանք: Երբ ընկճուած ենք, 

փորձենք ժպտիլ` մասամբ բարեփոխելու համար մեր հոգեվիճակը: 

– Ժպիտը կը նուազեցնէ արեան գերճնշումը: 

– Ժպիտը կ՛երիտասարդացնէ: Երբ կը ժպտինք, դէմքին որոշ մկաններ շարժումի մէջ կ՛ըլլան, 

այդ շարժումները կը թեթեւցնեն կնճիռները եւ կ՛օգնեն, որ աւելի երիտասարդ երեւինք: 

– Ժպիտը կ՛օգնէ, որ դրական ըլլանք: Գիտնականներու կարծիքով, գրեթէ անհնար է 

միաժամանակ ժպտիլ եւ բացասական բանի մը մասին մտածելը (այո՛, փորձեցէք): Երբ կը 

ժպտինք, անուղղակիօրէն մեզի կը թելադրուի, որ «կեանքը գեղեցիկ է»: Յաճախ ժպտինք 

ընկճախտը, հոգեկան անկումն ու անձկութիւնը մեզմէ հեռու պահելու համար: 

– Ժպիտը կը խթանէ մեր մարմնին դիմադրականութիւնը: Գիտնականներու համոզումով, 

ժպիտը կ՛օգնէ, որ մեր դիմադրկան դրութիւնը աւելի լաւ գործէ: Ինչո՞ւ չփորձել այս ձրի դեղը… 

www.aztagdaily.com 
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ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ 

Ձախողում 

Գրկեցի ծառը ամենաբարձր` 

Հպարտ լինելու արուեստը յուշեց, 

Շոյեցի կանաչն ամենախոնարհ` 

Խոտը շշուկով ինձ տուեց շնորհ, 

Գգուեցի քարին ամենակարծր` 

Ցաւից լռելու գաղտնիքը բացեց, 

Փարուեցի լճին ամենաաղի` 

Ինձ չարտասուելու ուժով ողողեց: 

Սակայն կարծես թէ չստացուեց ոչինչ. 

Ծառը թափ տուեց թեւերը վրաս, 

Փակուեցին խոտի շուրթերը կանաչ, 

Քարի ճակատին ձգուեց խոր կնճիռ: 

Ինձ ո՞վ ինչ ասաց, ո՞վ ինձ ինչ յուշեց… 

Յիշում եմ միայն` արտասւում էի, 

Երբ լսում էի յորդորը լճի, 

Իսկ հիմա, ահա, էլ չեմ արտասւում: 

(Փարուեցի լճին եւ արտասուեցի, 

Իսկ յետո՞յ , յետո՞յ… չեմ յիշում ոչինչ), 

Տարրալուծուե՞լ եմ ջրերում լճի, 

Թէ՞ լիճն է դարձել ուրիշ` ինձնով լի, 

Չեմ յիշում, թէ երբ, բայց դարձել եմ լիճ` 

Մի ամբողջական արցունքի կաթիլ` 

Կնոջ պատկերով եւ նմանութեամբ: 

ԿԱՐԻՆԷ ԱՇՈՒՂԵԱՆ 

Անցեալ շաբաթավերջին մահացաւ բանաստեղծուհի, թարգմանչուհի եւ հրապարակախօս 

Կարինէ Աշուղեանը: 

Այսօրուան էջով կարդանք «Հմայիլներ» հատորէն կտոր մը: Նշենք, որ «Հմայիլներ» 

բանաստեղծութիւններու ժողովածուն արժանացած է «Պարոյր Սեւակ» մրցանքին: 
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