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Üàð Þðæ²Ü, À. î³ñÇ,  ÂÇõ 357, àõñµ³Ã,  28 ÐàÎîºØ´ºð, 2016 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԵՐԱՆԿԱԽԱՑՄԱՆ 25 

ԱՄԵԱԿԻ ՆՇՈՒՄ  

Երեքշաբթի, 25 Հոկտեմբերի երեկոյեան Քուէյթի Սալուա Սապահ Ալ Ահմատ շքեղ 

սրահէն ներս տեղի ունեցաւ Հայաստանի Հանրապետութեան վերանկախութեան 25 

ամեակի նշումը՝ կազմակերպութեամբ՝ Քուէյթի մօտ ՀՀ դեսպանութեան:  

Ի շարս պետական, դիւանագիտական եւ կրօնական հիւրերու, Թեմիս Առաջնորդ 

Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեան եւ թեմական բոլոր կառոյցներու մարմինները 

ներկայ գտնուեցան ընդունելութեան: Այս առթիւ Հայր Սուրբը շնորհաւորեց ՀՀ Քուէյթի 

մօտ արտակարգ եւ լիազօր Դեսպան՝ Տիար Մանվել Բադեյանը եւ դեսպանատան 

պաշտօնակազմը: Ան հաստատեց5 որ իւրաքանչիւր հայու պարտքն է գործել եւ 

ծառայել վերանկախացեալ Հայաստանի հզօրացման ու բարգաւաճման համար: 

www. armenianprelacykw.org 

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

P.O.Box: 8157, Salmiyeh 22052- Kuwait. Tel: 965-25614392, Fax: 965-25638312, e-mail:  prelacy@armenianprelacykw.org 
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ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ  ՂՊՏԻ ՈՒՂՂԱՓԱՌ ԱՌԱՋՆՈՐԴԻն ԱՅՑԸ 

ՔՈՒԷՅԹԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ 

Շաբաթ, 22 Հոկտեմբեր, 2016ի երեկոյեան ժամը 6:30ին, Ազգային Առաջնորդարան այցելեց 

Ղպտի Ուղղափառ եկեղեցւոյ Երուսաղէմի Թեմին 

Առաջնորդ՝ Գերշ. Մար Անթոնիոս Եպիսկոպոսը, որ 

միեւնոյն ժամանակ Քուէյթի, Ծոցի այլ երկիրներու 

եւ Իրաքի առաջնորդն է: Առաջնորդ Սրբազան Հօր 

կ'ընկերակցէր հոգեւորականներէ կազմուած 

պատուիրակութիւն մը: Թեմիս Առաջնորդ՝ Գերպ. 

Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեան, դիմաւորեց քոյր 

եկեղեցւոյ Առաջնորդն ու հոգեւոր հայրերը: Ներկայ 

էին եկեղեցւոյս հոգեւոր հովիւ քահանայ հայրը, 

Վարչութեան ատենապետ՝ Պրն. Մունիր 

Դարբինեանը, Պրն. Ռաֆֆի Աբիկեանն ու Պրն. 

Պերճ Կէնճոյեանը: 

Գերպ. Հայր Սուրբը բարի գալուստի իր խօսքը աւարտելէն ետք, 

հրաւիրեց Պրն. Մունիրը, որ ամփոփ ձեւով ներկայացնէ Քուէյթի հայ 

համայնքի պատմականը: Ապա Ղպտի Առաջնորդը ներկայացուց 

Երուսաղէմի սուրբ վայրերուն այսօրուան վիճակն ու օրինական-

սահմանադրական այն կանոնները, որոնցմով համայնքները կը 

շարունակեն պահել իրենց իրաւունքներն ու իրաւասութեան 

սահմանները: Ապա զրոյցի ընթացքին անդրադարցան Քուէյթի 

եկեղեցիներու ներկայ իրավիճակին եւ անոնց դիմագրաւած 

զանազան դժուարութիւններուն:  

Հանդիպումի աւարտին Հայր Սուրբը փայտեայ խաչքարեր նուիրեց 

քոյր եկեղեցւոյ Առաջնորդին եւ անոր ընկերացող պատուիրակութեան: 

Այցելութեան ընթացքին, եկեղեցւոյս Տիկնաց յանձնախումբը, պատշաճ հիւրասիրութիւն 

կատարեց հիւրերուն, ապա եկեղեցի մտնելով անհատական աղօթք կատարելէ ետք, ունեցան 

յիշատակի նկարներ: 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

«Չափանիշը Ապրիլ Ամիսը Չէ, Այլ Զինադադարի 

Համաձայնագիրը» Կ՛ըսէ Կիրօ Մանոյեան 

ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ, Բիւրոյի Հայ դատի եւ քաղաքական 

հարցերու գրասենեակի պատասխանատու Կիրօ 

Մանոյեան 26 Հոկտեմբերին տուած է մամլոյ ասուլիս մը, 

որուն ընթացքին հիմնականօրէն անդրադարձած է 

ղարաբաղեան հոլովոյթին մէջ ստեղծուած իրավիճակին եւ 

ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահներուն Պաքու 

եւ Երեւան տուած այցելութիւններուն արդիւնքներուն: 

Ան դիտել տուած է, որ հայկական կողմին տրամադրած 

տեղեկատուութիւնը եւ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի 

նախագահին յայտարարութիւնները կ՛ընթանան 

զինադադարի դրութեան ամրապնդման ուղղութեամբ, 

վերահսկողութիւնը հզօրացնելու ուղղութեամբ: 

Մանոյեանի համաձայն, բայց եւ այնպէս հարցի լուծման առնչութեամբ ըստ էութեան 

քննարկումներ տեղի չեն ունենար: Ամերիկացի համանախագահը յայտարարած էր, որ դրական 

կը գնահատէ կարգավիճակին վերաբերեալ Ալիեւի յայտարարութիւնը: 

«Ամերիկացի համանախագահը իրականութիւն կը նկատէ այն, որ այդ հարցը կը քննարկուի: 

Ղարաբաղի մէջ շատ քննարկուած է կարգավիճակի հարցը, բայց Ազրպէյճան մնայուն կերպով 

ընդդիմացած է կարգավիճակի մասին խօսելուն: Հակառակ ասոր, հարցին ըստ էութեան 

լուծման ուղղութեամբ նորութիւններ չկան», դիտել տուած է Մանոյեան` աւելցնելով, որ եթէ 

նոյնիսկ մինչեւ տարեվերջ Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի արտաքին գործոց նախարարները 

հանդիպին, այնքան ալ հաւանական չէ, որ նախագահներու հանդիպում տեղի ունենայ: 

«Մենք պէտք է հաշուի առնենք այն, որ համանախագահողներուն քայլերը նպատակ ունին 

հարցը լուծել, սակայն, չեմ կարծեր, թէ մենք համանախագահներէն պիտի լսենք` այս մեղաւոր է, 

այն մեղաւոր է: Իրենք վիճակը կը բաղդատեն ապրիլին հետ եւ ոչ թէ կը խօսին հարցին լուծման 

մասին: Ազրպէյճանի կողմէ ամէն օր կայ զինադադարի խախտում, այնպէս չէ, որ ամէն ինչ 

հարթ է, բայց իրավիճակը բաղդատելով ապրիլին պատահածներուն հետ, կ՛ըսեն, որ 

կացութիւնը խաղաղ է, լաւ է: Բայց մենք գիտենք, որ զինուորներ կը զոհուին հակառակորդի 

կրակոցներէն, եւ սահմանին իրավիճակը խաղաղ չէ: Չափանիշը ապրիլը չէ, զինադադարի 

պայմանագիրն է եւ զինադադարի վերահսկողութեան նոր մեքանիզմներու մշակումն է», շեշտած 

է Մանոյեան: 

Ան նշած է, որ եթէ ազրպէյճանական կողմը շարունակէ սրել իրավիճակը սահմանին վրայ, 

հայկական կողմը անպայման պիտի տայ համարժէք պատասխան: «Հաւանական է, որ 

իրավիճակը սրի, այնպէս չէ, որ պատերազմը վերջացած է, կրնայ ըլլալ օր մըն ալ պատահի, որ 

Ազրպէյճանի խախտումներուն պատճառով բռնկումներ ըլլան», ըսած է Մանոյեան` օրինակ 

բերելով այն, որ եթէ ազրպէյճանական կողմը պարբերաբար կիրարկէ հրթիռներ, հայկական 

կողմը ինքնըստինքեան պէտք է պատասխանէ, թերեւս ալ միւս կողմը պատասխանէ 

հայկականին, ինչ որ պատճառ պիտի դառնայ ակամայ իրավիճակի սրման: 



²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô  ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ ՀԱՅՈՑ ՔՈՒԷՅԹԻ ԵՒ ՇՐՋԱԿԱՅԻՑ ԹԵՄԻՆ 
 

 

Üàð Þðæ²Ü,  À. î³ñÇ,  ÂÇõ  357, àõñµ³Ã, 28 ÐàÎîºØ´ºð, 2016                                                                          4 
 

Խօսելով լայնածաւալ զինուորական գործողութիւններու վերսկսման հաւանականութեան 

մասին` Մանոյեան ընդգծած է, որ Ազրպէյճանի կողմէ ապրիլեան փորձին նման փորձ մը 

բացառուած չէ, սակայն, պէտք է յիշել, որ անոնք ստացած են պատասխանը եւ իրենք շտապած 

են Մոսկուա` զինուորական գործողութիւններու դադրեցման խնդրանքով: 

Մանոյեան, սակայն, շեշտած է, որ հայկական կողմը ամէն պարագայի պէտք է զգօնութիւնը 

պահպանէ: Իսկ զինամթերքի ցուցադրութեան անդրադառնալով` Մանոյեան նշած է, որ այդ 

քայլը աւելի շատ կանխարգելիչ բնոյթ ունի: 

Խօսելով Հալէպի մէջ տիրող վիճակին մասին` Կիրօ Մանոյեան յայտնած է, որ Հալէպի մէջ 

իրավիճակը նոյնն է, գաղութին կեանքը կը շարունակուի: Ըստ անոր, թէեւ մերթ ընդ մերթ կը 

սաստկանան ռմբակոծումները, որոնք Հալէպի արեւելեան կողմէն կը հասնին նաեւ հայաբնակ 

թաղամասեր, բայց եւ այնպէս գաղութը կը փորձէ իր կեանքը կարելի եղածին չափ յառաջ տանիլ, 

կը կազմակերպէ ձեռնարկներ, Հայաստանէն ուղարկուած օժանդակութիւնները արդէն 

բաժնուած են Հալէպի եւ Դամասկոսի մէջ: 

Պատասխանելով այն հարցումին, թէ քննադատութիւններ կը հնչեն գաղութի ղեկավարներուն 

հասցէին` թէ անոնք կը փորձեն ամէն գնով պահել գաղութը, ինչո՞ւ ճիգ կայ այս մէկը ընելու` 

Կիրօ Մանոյեան ըսած է, որ անձերը, որոնք կ՛ուզեն դուրս գալ, ազատ են, դուրս կ՛ելլեն, իսկ 

անոնք, որոնք որոշած են մնալ, անոնց կ՛օժանդակենք, որպէսզի գոյատեւեն: 

«Ինչ ալ ընենք, գաղութը պիտի մնայ, իսկ եթէ պիտի մնայ, ուրեմն պէտք է պահենք: Մերձաւոր 

Արեւելքի մէջ հայութեան մնալը կարեւոր է, որովհետեւ Հայաստանին մօտ է», շեշտած է 

Մանոյեան: 

Արցախի Մէջ Զինուոր Մը Զոհուած Է 

Ղարաբաղեան-ազրպէյճանական տագնապի զօրքերու 

շփման գիծի տարբեր հատուածներուն մէջ 

հակառակորդը 25 Հոկտեմբերին շարունակած է 

խախտել զինադադարի պահպանման դրութիւնը:  

Հիւսիսարեւելեան (Թալիշ) ուղղութեամբ, բացի 

հրաձգային զինատեսակներէ, ազրպէյճանական 

զինուժը կիրարկած է նաեւ հաստոցաւոր ինքնաշխատ 

նռնականետ (Հան17) եւ հակահրասայլային 

հաստոցաւոր նռնականետ (Հհն9): 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարարութեան մամլոյ 

ծառայութենէն կը յայտնեն, որ հակառակորդին կողմէ զինադադարի խախտման պատճառով, 

Չորեքշաբթի օր ժամը շուրջ 17:00-ին պաշտպանութեան բանակի հիւսիսարեւելեան 

ուղղութեամբ տեղակայուած զօրամասերէն մէկուն պահպանութեան տեղամասին մէջ, մահացու 

հրազէնային հարուած ստացած է 1996-ի ծնունդ զինուոր Գուրգէն Աւետիքի Այվազեանը: 

Դէպքին մանրամասնութիւնները պարզելու համար կը կատարուի քննութիւն: Լեռնային 

Ղարաբաղի պաշտպանութեան նախարարութիւնը յայտնած է, որ կը կիսէ կորստեան ծանր 

վիշտը եւ իր զօրակցութիւնը կը յայտնէ զոհուած զինուորին ընտանիքի անդամներուն, 

հարազատներուն եւ ծառայակիցներուն: 
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Հայաստանի Մէջ Ոսկերչութեան Զարգացման Լաւագոյն 

Պայմանները Ստեղծուած Են 

26 Հոկտեմբերին Երեւանի «Մերիտիան» ցուցահանդէսներու կեդրոնին մէջ տեղի ունեցած է 

Ոսկերիչներու համաշխարհային համադաշնութեան համաժողովը` մասնակցութեամբ 

աշխարհի 25 երկիրներէ եկած ոսկերչութեան եւ թանկարժէք մետաղներու մշակման մարզերը 

ներկայացնող աւելի քան 80 պատուիրակներու, ինչպէս նաեւ Ոսկերիչներու համաշխարհային 

համադաշնութեան նախագահ Կայեթանօ Քաւալիերին: 

«Այս օրը պէտք է ըլլայ պատմական Հայաստանի ոսկերչական արդիւնաբերութեան զարգացման 

համար, քանի որ ամբողջ աշխարհի արդիւնաբերութեան ղեկավարները մէկ շաբաթով կը 

գտնուին Հայաստան եւ կը քննարկեն այս մարզին վերաբերող խնդիրները», ըսած է Հայ 

ոսկերիչներու համաշխարհային միութեան նախագահ Գագիկ Գէորգեան: 

«Հայաստանը մէկ շաբաթով կը դառնայ 

ոսկերչական աշխարհի կեդրոնը եւ մեր վրայ 

սեւեռած է ամբողջ  արդիւնաբերութեան 

ուշադրութիւնը: Մէկ շաբաթ այստեղ 

համաշխարհային տարողութեամբ պիտի 

քննարկուին արդիւնաբերութեան կապուած 

բոլոր խնդիրները: Այսինքն` այստեղ կը 

քննարկուին հարցեր, որոնք հետագային պիտի 

դառնան օրէնքներ ամբողջ աշխարհի 

երկիրներու ոսկերչական արդիւնաբերութեան 

համար», ըսած է ան: 

Խօսելով հայ ոսկերիչներու գործունէութեան մասին` Գագիկ Գէորգեան նշած է, որ հայ 

ոսկերիչները աշխարհի լաւագոյն ոսկերիչներէն կը նկատուին: «Որպէսզի կարենանք մեր հայ 

ոսկերիչները տասնեակ երկիրներէ բերել Հայաստան, որպէսզի այստեղ անոնք հիմնեն իրենց 

արտադրութիւնները, գործարարութիւնները, պէտք է կարենանք լաւ մթնոլորտ ստեղծել: 

Գործառնութիւնը կը հիմնեն հոն, ուր խաղաղութիւն է, ուր լաւ տրամադրութիւն, վստահութիւն 

կայ, եւ այդ բոլոր պայմանները երկրին ղեկավարութիւնը հիմա ստեղծած է», դիտել տուած է 

Գագիկ Գէորգեան: 

Անոր համաձայն, այսօր արդէն տարբեր երկիրներու ոսկերիչներ կրնան գալ Հայաստան եւ 

«Մերիտիան» ազատ տնտեսական գօտիին մէջ հիմնել իրենց գործարարութիւնը` զերծ 

կացուցուելով հարկերէն:  Ոսկերիչներու համաշխարհային համադաշնութեան նախագահ 

Կայեթանօ Քաւալիերին նշած է, որ իրենք կ՛աշխատին աւելի քան 41 անդամ երկիրներու հետ, 

կը համագործակցին բազում կազմակերպութիւններու հետ: «Համաժողովի ծիրին մէջ պիտի 

քննարկուին թեքնիք հարցեր` արտադրութիւն, յղկում եւ այլն, իսկ երկրորդ բաժինով 

անդրադարձ պիտի կատարուի համագործակցութեան հարցերու` արտադրանքի տարածում, 

վաճառք, կենցաղավարական նորմեր եւ այլն: Շատ կարեւոր է ոսկերչական մարզին մէջ թէ՛ 

համագործակցութիւնը, թէ՛ արտադրութեան տարածումը», դիտել տուած է Կայեթանօ 

Քաւալիերին: 

Համաժողովի մասնակիցներուն իր խօսքը ուղղած է նաեւ Հայաստանի նախագահ Սերժ 

Սարգսեան. «Հայաստանն ու աշխարհասփիւռ հայ ժողովուրդը մեծ աւանդ ներդրած են 

ոսկերչութեան եւ ակնագործութեան զարգացման մէջ, իրենց հաստատուն դիրքը ունին այս 

մարզի տարեգրութեան մէջ: Հայ ոսկերիչներու յաջողութեամբ ստեղծուած գործերը, տարբեր 

երկիրներու մէջ անոնց գործունէութիւնը մարզին մէջ զարգացումի առիթ եղած են, անոնք 

հիմնած են ոսկերչական ձեռնարկութիւններ ու վաճառատուներ Նիւ Եորքի ու Փարիզի, 
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Մոսկուայի եւ Լոնտոնի, Պոլսոյ ու Պէյրութի, Գահիրէի եւ բազմաթիւ այլ վայրերու մէջ: Անոնց 

ձեռքով կերտուած են ոսկերչական արուեստի փայլուն նմուշներ` ադամանդակուռ գահեր ու 

թագեր, խաչեր ու շքանշաններ, շքեղ զարդանախշեր ու բաժակներ», ըսած է ան: 

Հանրապետութեան նախագահը դիտել տուած է, որ այսօր Հայաստանի մէջ ոսկեգործութեան եւ 

ադամանդագործութեան զարգացման ուղղութեամբ հետեւողական աշխատանքներ կը 

տարուին, պետութիւնը այս մարզը յայտարարած է երկրի տնտեսութեան գերակայ, 

ռազմավարական ուղղութիւններէն մէկը, եւ ոչինչ կը խնայուի, որպէսզի այդ մարզին մէջ 

միջազգային համագործակցութիւններ գոյանան, փորձառութեան փոխանակում կատարուի, նոր 

գաղափարներ յղացուին, մասնագիտական եւ առեւտրական յարաբերութիւններ հաստատուին: 

Խօսքի աւարտին Հայաստանի նախագահը Կայեթանօ Քաւալիերին պարգեւատրած է 

Երախտագիտութեան մետալով` համադաշնութեան ծաւալած գործունէութեան, ինչպէս նաեւ 

հայ ոսկերչական ու ոսկեգործական աւանդութիւնները աշխարհին մէջ ըստ արժանւոյն 

ներկայացնելու համար: 

Գերմանական Լրատուամիջոցները Կը Քննադատեն. 

Գերմանիոյ Արտաքին Գործոց Նախարարութիւնը 

Տարօրինակ Պատճառաբանութեամբ Ջնջած Է Պոլսոյ Մէջ 

Ցեղասպանութեան Նուիրուած Համերգը 

«Արմէնփրես»` յղում կատարելով 

գերմանական «Տի.Փի.Էյ.»  լրատու 

գործակալութեան, կը նշէ, որ Գերմանիոյ 

արտաքին գործոց նախարարութիւնը 

Պոլսոյ մէջ Գերմանիոյ հիւպատոսարանին 

մէջ նախատեսուած Տրեզտընի սիմֆոնիք 

նուագախումբի` Հայոց ցեղասպանութեան 

100-ամեակի «Աղէտ» խորագիրով 

համերգին ջնջման վերաբերեալ տուած է 

հետեւեալ պատճառաբանութիւնը. «Պոլսոյ 

մէջ 13 Նոյեմբերին հիւպատոսարանի շէնքերը ազատ պիտի չըլլան»: 

Գործակալութեան համաձայն, համերգը ջնջելու որոշումը տրուած է այն ժամանակ, երբ 

նախարարութիւնը տեղեակ դարձած է, որ համերգին մասնակցելու հրաւէրներ ուղարկուած են 

Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանին, վարչապետ Պինալի Եըլտըրըմին, արտաքին 

գործոց նախարար Մեւլութ Չաւուշօղլուին եւ մշակոյթի ու զբօսաշրջութեան նախարար Նապի 

Աւճըին: 

Գերմանիոյ արտաքին գործոց նախարարութիւնը նշած է, որ հրաւէրները ուղարկուած են 

առանց արտաքին գործոց նախարարութեան գիտակցութեան: 

Տրեզտընի սիմֆոնիք նուագախումբը կը ծրագրէ «Աղէտ»-ը Նոյեմբերին ներկայացնել Պելկրատի 

եւ Երեւանի մէջ: «Աղէտ» ծրագիրը բաղկացած է Զէյեթ Կետիզիօղլուի (Թուրքիա), Վաչէ 

Սարաֆեանի (Հայաստան) եւ Հելմութ Օհրինկի (Գերմանիա) ստեղծագործութիւններէն: 

Թուրքիոյ Հանրապետութիւնը յայտարարած է, որ կը հրաժարի Եւրոպական Միութեան 

«Ստեղծարար Եւրոպա» ծրագիրէն, որովհետեւ ծրագիրը կ՛աջակցի «Աղէտ» նախագիծին: 

Նախագիծին աջակցելու մասին յայտարարած է նոյնիսկ Գերմանիոյ արտաքին գործոց 

նախարար Ֆրանք Վալթեր Շթայնմայեր: 

«Այս նախագիծը կը հրաւիրէ հանդիսատեսը դուրս գալու ատելութեան աշխարհէն: Ես վստահ 

եմ, որ միայն այն մարդիկը, որոնք կ՛իմանան եւ կը ճանչնան միւսներուն երազներն ու 
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ողբերգութիւնները, կրնան նպաստել պայծառ ապագայի 

հաստատման: «Աղէտ» նախագիծը այս ճամբուն վրայ 

ամէնէն կարեւոր հիմնաքարն է», նշած է Շթայնմայեր: 

Գերմանական մամուլը լայնօրէն արձագանգած է համերգի 

ջնջումին: «Տի Լատեսցայթունկ» օրաթերթը գրած է. 

«Գերմանիոյ արտաքին գործոց նախարարութեան` 

Էրտողանին հաճոյանալը կը վկայէ անոր` հասունութենէ 

հեռու ըլլալուն մասին: Ասիկա կը վերաբերի երկու 

կողմերուն: Որքան ալ դիւանագիտական ճկունութիւն 

ցուցաբերուի, երբ մէկ անգամ կը կտրուի լարը, դժուար է 

զայն վերականգնել: Գերմանիոյ խորհրդարանին կողմէ այդ «լարերը կտրող»` հայերու 

բնաջնջումը Հայոց ցեղասպանութիւն որակելու քայլը ճիշդ էր: Որովհետեւ, մէկ կողմ ձգելով 

միւս հանգամանքները, այս ցեղասպանութեան հարցին մէջ Գերմանիան նոյնպէս 

պատասխանատուութիւն ունէր: Ամօթալի է, որ Թուրքիոյ կառավարութիւնը հասունութիւն 

ցուցաբերելով չ՛առերեսուիր այս ամօթին հետ»: 

Համերգի ջնջումին մասին իր դժգոհութիւնը յայտնած է նաեւ «Ճեներալ-Անցիկըր» թերթը: «Շարք 

մը բաներու առջեւ վիզ ծռելը ցաւալի է, որովհետեւ «Աղէտ»-ը լուրջ պատգամ կ՛ընդգրկէր: 

Արուեստագէտներուն նպատակը սադրանքը չէր, այլ` խաղաղութիւնը»: 

Կատարուածին մասին սուր քննադատական յօդուած հրապարակած է նաեւ «Վոլքսշթիմէ» 

օրաթերթը` նշելով, որ համերգին ջնջումով Էրտողան հանգիստ խղճով հրաւիրատոմսը կրնայ 

նետել աղբը: 

«Թուրք-գերմանական յարաբերութիւնները դարձեալ ճեղք կու տան, թէեւ ակնյայտ են երկու 

կառավարութիւններուն` միջին եզր գտնելու ջանքերը: Սակայն Գերմանիոյ մէջ կայ 

ընդդիմութիւն եւ քաղաքացիական հասարակութիւն, որոնք Թուրքիոյ զինուորական 

յեղաշրջման ձախող փորձէն ի վեր սկսած ճնշումներէն ետք կ՛ուզեն վարուիլ այնպէս, կարծես 

ոչինչ պատահած է: Գերմանացի երեսփոխանները կ՛ուզեն այցելել «Ինճիրլիք» ռազմակայան, 

սակայն Թուրքիան արտօնութիւն չի տար: Իրականութեան մէջ Գերմանիոյ արտաքին գործոց 

նախարարութիւնը պէտք է հարցին միջամտէ, սակայն Թուրքիոյ հետ վատ յարաբերութիւններ 

չունենալու համար ատիկա չի կատարեր», գրած է թերթը: 

 

77 տարեկանին մահացաւ գրող, թարգմանիչ Ռ

ուբէն   Յովսէփեանը:  
ՀՅԴ Բիւրոն այս առիթով հրապարակեց այս մահազդը 

ՀՅ Դաշնակցութեան Բիւրոն խոր վշտով 

տեղեկացնում է, որ կարճատեւ հիւանդութիւնից 

յետոյ, Հոկտեմբերի 27-ին, վախճանուեց 

վաստակաշատ ընկեր, ՀՅԴ Բիւրոյի նախկին 

անդամ, «Դրօշակէ պաշտօնաթերթի նախկին 

գլխաւոր խմբագիր, գրող-հրապարակախօս ընկեր 

ՌՈՒԲԵՆ ԳԷՈՐԳԻԻ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆԸ Հ.Յ. 

Դաշնակցութեան մեծ ընտանիքի անունից մեր 

վշտակցութիւնն ենք յայտնում ընկ. Ռուբեն 

Յովսէփեանի հարազատներին, մտերիմներին ու 

ընկերներին:  
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

Անգարայի Աջակցութիւնը Վայելող Զինեալներու 

Դիրքերուն Դէմ Սուրիական Օդային Յարձակումներ 

Թրքական բանակը յայտարարեց, որ 

հաւանաբար սուրիական բանակին պատկանող 

ուղղաթիռ մը օդային յարձակումներ գործած է 

Թուրքիոյ աջակցութիւնը վայելող ընդդիմադիր 

զինեալներու դէմ: 

Սուրիական բանակը 21 Հոկտեմբերին 

յայտարարած էր, որ թրքական կողմէն 

սուրիական օդային սահմանը ոտնահարող 

որեւէ թռչող սարք վար պիտի առնուի: 

Սուրիական բանակը այդ յայտարարութիւնը հրապարակած էր Հալէպի հիւսիսային գիւղական 

շրջանի Հասաճիք, Ուարտիյէ, Հասիյէ, Ղուլ, Սրուժ, Սատ Շահպա, Իհրաս եւ Ում Հոշ գիւղերուն 

դէմ թրքական օդուժին յարձակումներէն ետք: 

Սուրիոյ մէջ դաշնակից ուժերու մարտական գործողութիւններուն հրամանատարը իր կարգին 

Չորեքշաբթի օր յայտարարեց, որ «Եփրատի վահան»-ի կամ այլ գործողութեան մը ծիրին մէջ 

Հալէպի հիւսիս եւ արեւելեան շրջանին մէջ Սուրիոյ դաշնակիցներու պաշտպանութեան 

գիծերուն ուղղութեամբ թրքական ուժերու որեւէ յառաջխաղացք պիտի արժանանայ վճռական 

եւ ուժեղ հակազդեցութեան: 

Ան յայտնեց, որ դաշնակից ուժերը պիտի չարտօնեն ՏԱՀԵՇ-ի դէմ կռուելու պատրուակով այդ 

ուժերու պաշտպանական գիծերուն մօտենալը, ատիկա պիտի նկատեն կարմիր գիծերու 

շրջանցում եւ ուժեղ ու պատշաճ կերպով պիտի հակադարձեն: 

Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Մեւլութ Չաւուշօղլու սուրիական ուղղաթիռին կողմէ 

կատարուած յարձակումէն ետք յայտարարեց. «Անգարա պիտի չդադրեցնէ Սուրիոյ մէջ իր 

գործողութիւնները»: 

«Սուրիոյ նախագահ Պաշշար Ասատի հաւատարիմ ուժերը կը շարունակեն ռմբակոծել 

ընդդիմութեան զինեալները եւ ոչ թէ ահաբեկչական ՏԱՀԵՇ խմբաւորումը», ըսաւ ան` նշելով. 

«Սահմանային շրջանը ահաբեկչական խմբաւորումէն մաքրելու թրքական բանակի 

գործողութիւնները պիտի շարունակուին, մինչեւ որ Անգարայի աջակցութիւնը վայելող 

ընդդիմադիր ուժերը գրաւեն սուրիական Պապ քաղաքը»: 

Թրքական դիւանագիտութեան պետը նաեւ յայտնեց. «Թուրքիա միջոցառումներ պիտի 

որդեգրէ, եթէ իրաքեան Թելաֆր քաղաքին դէմ յարձակում կատարուի»: 

«Իրանի կողմէ մարզուած շիի զինեալներ անցեալ շաբաթ յայտնեցին, որ պիտի աջակցին 

կառավարական ուժերուն Մուսուլէն 55 քիլոմեթր հեռաւորութեան վրայ գտնուող Թելաֆրի 

ուղղութեամբ յառաջխաղացքին», ըսաւ Չաւուշօղլու: 

www.yerakouyn.com 
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«Էրտողան Կ՛ուզէ Կառավարման Համակարգը Փոխել, 

Որպէսզի Պատասխանատուութիւն Չկրէ Երկրին Մէջ 

Տեղի Ունեցողին Համար» Կ՛ըսէ Տողան 

Թուրքիոյ խորհրդարանի Հանրապետական ժողովուրդի կուսակցութեան հայազգի երեսփոխան 

Սելինա Տողան «Թերթ.ամ»-ի հետ զրոյցի մը ընթացքին յայտնած է. «Մեր կուսակցութիւնը 

կտրուկ կերպով դէմ է, որ Թուրքիան անցնի նախագահական կառավարման համակարգին»: 

«Ես կու գամ Միացեալ Նահանգներէն, մենք այդտեղ քննարկած ենք նախագահական բնորդի 

կառավարումը: Նախագահական համակարգը իշխանութեան անկախութեան գրաւականն է, 

ատիկա պիտի աջակցի իշխանութեան», ըսած է ան: 

Սելինա Տողան նշած է, որ Թուրքիան նախագահական համակարգի կարիք չունի, այլ` 

ժողովրդավարական համակարգի անցնելու անհրաժեշտութիւն. «Մենք կարիք ունինք 

ժողովրդավարական համակարգերու, անկախ արդարադատութեան, մարդու իրաւունքներու` 

ազատ խօսքի իրաւունքի, հանրահաւաքներ կատարելու իրաւունքներու եւ այլն»: 

Հայազգի երեսփոխանը նշած է, որ չի կրնար ըսել` արդեօք իշխող կուսակցութիւնը պիտի 

յաջողի՞ կատարել սահմանադրական փոփոխութիւնները, թէ՞ ոչ: 

«Տէ ֆաքթօ մենք ունինք նախագահական համակարգ: Երկրին նախագահը մշտապէս ճնշումներ 

կը գործադրէ արդարադատութեան համակարգին, մամուլին վրայ», ըսած է Սելինա Տողան: 

Անոր կարծիքով` Էրտողան կ՛ուզէ երկրին մէջ կառավարման համակարգը փոխել, որպէսզի ինք 

պատասխանատուութիւն չկրէ Թուրքիոյ մէջ տեղի ունեցողին համար: 

«Ան չ՛ուզեր պատասխանատուութիւն ունենալ որեւէ բանի համար», ըսած է ան: 

Սելինա Տողան նշած է, որ երկրին մէջ կառավարման համակարգը չփոխելու համար իրենց 

կուսակցութիւնը կը փորձէ հասարակութեան կառավարման համակարգը փոխելէ ետք 

հետեւանքները բացատրել: 

Հալէպի Առաջնորդներ Իպրահիմ Եւ Եազիժի Ողջ Են 

Սուրիոյ Մար Եագուպ վանքի մեծաւոր, մայրապետ Ագնես Մարիամ Սալիպ յայտնեց, որ 2013-

ին առեւանգուած սուրիացի առաջնորդները ողջ են` աւելցնելով, որ անոնք ՏԱՀԵՇ-ի կողմէ 

առեւանգուած են եւ արգելափակուած Ռաքքայի բանտին մէջ: 

Մոսկուայի մէջ տրուած մամլոյ ասուլիսի մը ընթացքին մայրապետ Ագնես յայտնեց, որ յոյն 

ուղղափառ համայնքի Անտիոքի պատրիարքութիւնը ստացած է տեղեկութիւններ, թէ 

եպիսկոպոսներ Եուհաննա Իպրահիմ` Հալէպի ասորի ուղղափառ համայնքի առաջնորդ եւ 

Պուլոս Եազիժի` Հալէպի յոյն ուղղափառ համայնքի առաջնորդ, կը գտնուին Ռաքքայի մէջ: 

Մայրապետ Ագնես յայտնեց, որ եկեղեցին կը շարունակէ աղօթել` յուսալով, որ անոնք ազատ 

արձակուին, նախքան Ռաքքայի վրայ վճռորոշ յարձակումին սկիզբը: 
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Մոսկուա. «Ռուսիան Ու Սուրիան Պատրաստ Են Հալէպի 

Մէջ Մարդասիրական Զինադադարը Վերականգնելու» 

Ռուսիոյ պաշտպանութեան նախարարութիւնը 

յայտարարեց,  որ պատրաստ է Հալէպի մէջ դարձեալ 

մարդասիրական զինադադար հաստատելու, եթէ 

միջազգային կազմակերպութիւններէն երաշխիքներ 

ստանայ Հալէպէն վիրաւորներու դուրս բերման 

վերաբերեալ: 

Ռուսական ԹԱՍՍ լրատու գործակալութիւնը հաղորդեց, որ 

Ռուսիոյ պաշտպանութեան նախարարութեան բանբեր Իկոր Քոնաշենքով յայտնած է, որ 

ռուսական եւ սուրիական օդուժերը անցեալ ութ օրերուն ընթացքին օդային հարուածները 

կասեցուցած են: 

«Ռուսիան ու սուրիական կառավարութիւնը պատրաստ են Հալէպի մէջ մարդասիրական 

զինադադարը վերականգնելու, եթէ միջազգային կազմակերպութիւններէն երաշխիքներ 

ստանան հիւանդներու եւ վիրաւորներու դուրս բերման վերաբերեալ, ինչպէս նաեւ 

զինեալներուն վերահսկողութեան տակ գտնուող քաղաքային բնակչութեան դուրս բերման 

վերաբերեալ», ըսաւ Քոնաշենքով: 

Ռուսիոյ պաշտպանութեան նախարարութեան բանբերը յայտնեց, որ մարդասիրական վեց 

միջանցքներ եւ անմիջական դարմանումի կեդրոններ բացուած են` ընդունելու համար 

արեւելեան Հալէպէն հեռացող քաղաքայինները, եւ անոնք բաց են 24 ժամուան վրայ: 

Ան ըսաւ, որ Սուրիոյ մէջ Հաշտութեան ռուսական կեդրոնը աւելի քան 10 թոն մարդասիրական 

օժանդակութիւն փոխանցած է Հալէպի Շէյխ Մաքսուտ թաղամասին: 

Յիշեցնենք, որ Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարարութիւնը երկուշաբթի օր յայտարարած էր, 

որ Հալէպի մէջ մարդասիրական զինադադարը վերջ գտած է, եւ Մոսկուա ներկայիս չի 

քննարկեր անոր վերականգնումին հարցը: 

«Սուրիոյ Մէջ Ռուսիոյ Վարմունքը Կը Խանգարէ Մեր 

Ջանքերը» Կ՛ըսէ Ըռնեսթ 

Սպիտակ տան բանբեր Ճոշ Ըռնեսթ նշեց. «Ամերիկեան 

վարչակազմին կարծիքով` Սուրիոյ մէջ Ռուսիոյ վարմունքը 

կը բարդացնէ այդտեղ ընթացող տագնապին խաղաղ լուծում 

մը գտնելու ձգտող ամերիկեան ջանքերը»: 

«Ռուսիա Սուրիոյ մէջ իր նպատակները իրականացնելու 

համար քաղաքայիններուն դէմ օդային հարուածներ կը 

կատարէ», նշեց Ըռնեսթ` աւելցնելով. «Մենք նաեւ գիտենք, 

որ Ռուսիա կ՛աջակցի Սուրիոյ նախագահ Պաշշար Ասատի վարչակարգին, ինչ որ կը 

դժուարացնէ քաղաքական լուծում գտնելու ձգտող մեր ջանքերը»: 
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 

Երբ Կը Պակսի Չափի Ու Սահմանի Զգացումը 

Լրագրութիւնը մեծ պատասխանատուութիւն ենթադրող աշխատանք է: Տեղեկութիւնը զէնք է, եւ 

լրագրողը լուր ու տեղեկութիւն փոխանցելով հանրութեան` իրականութեան մէջ զայն «կը 

զինէ»: 

Եւ ինչպէս տան մէջ գործնական առումով հրազէն պահողը, եթէ զայն գործածել չի գիտեր, 

անպայմանօրէն ինքն իր կամ իր տան մէկ անդամին գլխուն փորձանք կը բերէ, նոյնն է 

լրագրութեան պարագային, երբ անճիշդ, խեղաթիւրուած կամ յերիւրածոյ տեղեկութիւններ 

տարածելը միայն վնաս կը պատճառէ հանրութեան: 

Վերջերս հայկական կայքի մը մէջ լուր մը կարդացի, որ կը վերաբերէր Ռուսիոյ 

Ապահովութեան խորհուրդի նիստէն ներս քննարկումի մը, ուր տուեալ երկրի նախագահ 

Վլատիմիր Փութին բաներ մը ըսած է Հայաստանի նախագահի հասցէին: Անհաւանական չէ, որ 

Փութին կրնայ արտայայտած ըլլայ այդ միտքերը, կարեւորը այդ չէ: Կարեւորը այն է, որ 

«լրատուութիւնը» կը սկսի հետեւեալ բառերով. «Ասում են, թէ…»: Այլեւս կրնաք երեւակայել, 

թէ որքան հաւաստի կրնայ ըլլալ հաղորդում մը, որ կը սկսի «ասում են, թէ»-ով: Հեքիաթներն 

են, որոնք կը սկսին «ասում են, թէ»-ով, կամ… բանջարավաճառին խանութին մէջ կայացած 

զրոյցները` յաճախորդներուն միջեւ: 

Կարելի չէ կարդալ լրատուութիւն մը, որ կը սկսի «ասում են, թէ»-ով: Խոստովանիմ, որ այս 

յօդուածագիրը ծայրէ ծայր կարդաց լուրը… ոչ թէ հրապարակագիրի բնական մղումով դրդուած, 

այլ որովհետեւ այդ վայրկեանին սրամտութեան մը, կուշտ ու կուռ խնդալու կարիքը կը զգար: 

Դեռ կայ այս հաղորդումին միւս երեսը: Եթէ Ռուսիոյ նման երկրի մը Ապահովութեան 

խորհուրդէն ներս խօսակցութեան մը մանրամասնութիւնները հասած են այդ կայքէջին, ուրեմն 

այդ պետութիւնը շատոնց գոյութենէ դադրած պէտք էր ըլլար, չէ՞: Վա՜յն է պատէր Ռուսիոյ ու 

Փութինին… Եթէ Փութին այդքան հետաքրքրուած է, թէ իր գլխաւորած այդ պետական 

մարմինէն ներս խօսուածները ինչպէ՞ս կը հասնին հայկական կայքէջի մը, թող յաւելեալ դրամ 

ծախսէ, յաւելեալ միջոցներ ձեռք առնէ… Իր գիտնալիքն է. մեզ չի հետաքրքրեր: 

Բայց երեւոյթը ոչ միայն խնդալիք չէ, այլ նոյնիսկ վտանգաւոր է: Որովհետեւ շատ յաճախ 

կ՛ընդգրէ հայկական զգայուն բնագաւառներ, ուր ոչ միայն լրագրողական նրբանկատութիւնը, 

այլ նաեւ քաղաքական զգուշաւորութիւնն են խնդրոյ առարկայ: 

Այսպէս, վերջերս Հայաստանի կառավարութեան կողմէ Հալէպ ուղարկուած էր 

մարդասիրական օժանդակութիւն` երկու օդանաւերով: Պաշտօնական Երեւանի կողմէ 

յայտարարուած էր, թէ այդ օժանդակութիւնը պիտի բաշխուի բոլո՛ր հալէպաբնակ 

սուրիացիներուն, անխտիր: Հիմա, հայ լրագրող մը աղմուկ-աղաղակով, մեծաշռինդ ոճով մը 

«լրատուութիւն» կը կատարէ` ըսելով, որ այդ օժանդակութեան 90 տոկոսը չէ հասած 

հալէպահայութեան, ու ասոր պատճառն ալ Բերիոյ թեմի առաջնորդն է. այս պարագային` 

հոգեւորական մը: Փա՞ստ` Հալէպէն երկու անձեր այն մասին «վկայեր» են լրագրողին եւ… 

voila, boom !! 

Բարեբախտաբար չուշացաւ հակադարձութիւնը եւ նոյնինքն Հալէպէն: Ոչ միայն Հալէպէն, այլ` 

տեղւոյն «Գանձասար» շաբաթաթերթի խմբագիր Զարմիկ Չիլափոշեան-Պողիկեանէն: Այսինքն` 

պատասխանատու եւ ղեկավար հանգամանք ունեցող անձնաւորութենէ մը: 
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Հալէպի պաշտօնակիցս կուռ յօդուածով մը կը կատարէ կարեւոր մատնանշումներ, թէ նման 

հաղորդումներ անպատասխանատու կերպով տարածելը կը հետապնդէ քանի մը նպատակներ: 

Այսպէս. 

«1.- Հանրութեան մօտ իր ղեկավարներուն նկատմամբ անվստահութեան մթնոլորտ ստեղծել, 

«2.- Մարդոց տնտեսական ծանր վիճակը օգտագործելով` տեւաբար ակնկալողի ու իբր թէ այդ 

ակնկալութիւններուն համապատասխան օգնութիւնները չստացողի խեղճացած ու 

անիրաւուած վիճակի մէջ ներկայացնել, 

«3.- Մեր մամուլին մէջ իսկ զետեղուած պատկերները օգտագործելով` իրականութիւնները 

շրջուած ներկայացնել, այս անգամ ոչ միայն հալէպահայութեան, այլեւ` ողջ հայաշխարհի 

հանրային կարծիքը այնպէս մը շեղելու, որ նպաստներն անգամ անիմաստ ու անօգուտ թուին 

ու դադրին. 

«4.- Համայնքը ներկայացնել որպէս անկազմակերպ, անտէր ու լքուած համայնք, որպէսզի 

հնարաւորինս պարարտ հող ստեղծուի ապատեղեկատուութեան ընդհանրացման համար»: 

Հայաստանէն Հալէպ առաքուած օժանդակութեան բաշխումին մասին վերոնշեալ կայքէջին 

կողմէ կատարուած ապատեղեկատւութիւնը վտանգաւոր է Զարմիկ Չիլափոշեան-Պողիկեանի 

նշած չորս կէտերուն պատճառով: Իսկ ասոնցմէ ամէնէն ծանրակշիռը վերջինն է. այսինքն` 

հալէպահայութիւնը ներկայացնել իբրեւ անտէր ու անգլուխ բազմութիւն մը: 

Սա առաջին անգամը չէ, որ փորձ կը կատարուի հալէպաբնակ հայութիւնը անգլուխ ու անտէր 

ներկայացնելու առումով: Այս ախմախ ու էապէս վնասակար մօտեցումը նոյնքան հին է, որքան` 

Սուրիոյ մէջ ու այդ երկրին դէմ սկսած պատերազմը: Օրին, հալէպաբնակ հայութիւնը, իբրեւ 

ժողովուրդ եւ ղեկավար մարմիններ, կեանքով ու գործո՛վ հակառակին ապացոյցը տուած են ու 

մինչեւ այսօր (բառացիօրէն) կը շարունակեն տալ: Հալէպաբնակ հայութիւնը վիրաւոր է: Թէ՛ 

քաղաքական եւ թէ՛ մարդկային առումներով ծանրակշիռ պայմաններու մէջ կ՛ապրի, լուրջ 

վտանգներ կը դիմագրաւէ: Այս բոլորին մէջ, սակայն, ունի ղեկավարութիւն, որ հերակլէսեան 

աշխատանք կը տանի` համայնքը կազմակերպելով, դպրոցներ ոտքի պահելով, ազգային 

տօնախմբութիւններով հաւաքական կամքը ամուր պահելով, կարիքաւորներուն օժանդակելով: 

Ու այս բոլորը` նաե՛ւ մարդկային զոհերու գնով: 

Հալէպաբնակ Զարմիկ Չիլափոշեան-Պողիկեան կայքէջի կամ լրագրողի անուններ չի նշեր: Այս 

յօդուածագիրը կ՛ուզէ հետեւիլ իր գործակիցի տրամաբանութեան, որովհետեւ հարցը 

անուններէն շատ աւելի անդին կ՛անցնի ու կ՛առնչուի վտանգաւոր միտումի մը, մտայնութեան 

մը, որ այս պարագային ո՛չ չափի, ո՛չ ալ սահմանի գիտակցութիւնը ունի: 

Զարմիկ Չիլափոշեան-Պողիկեանի յօդուածն ու մեր այս միտքերը թող առնուազն սթափութեան 

կոչ մը համարուին վերոնշեալ անպատասխանատու «լրագրողներուն» համար: 

Հալէպաբնակ հայութիւնը տէր-տիրական, ղեկավարութիւն ունի, նոյնիսկ` Հալէպի 

աշխարհագրական սահմաններէն դուրս: 

ՎԱՉԷ ԲՐՈՒՏԵԱՆ 

www.aztagdaily.com 

http://www.aztagdaily.com/
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

Հայ Մշակոյթի Երեկոյ Նէա Զմիռնիի Մէջ 

Կազմակերպութեամբ ՀՅԴ «Արամ 

Մանուկեան» կոմիտէի եւ Նէա Զմիռնիի 

քաղաքապետութեան, 1 Հոկտեմբերին Նէա 

Զմիռնիի բացօթեայ պուրակին մէջ տեղի 

ունեցաւ փառատօն` մասնակցութեամբ աւելի 

քան 1800 ներկաներու: Փառատօնի ընթացքին 

ելոյթ ունեցաւ Համազգայինի պարախումբը, 

որ իր ներկայացումները կատարեց 

տեսերիզներու ցուցադրութեամբ: 

Հայագիտական Գիտաժողով Գահիրէի Համալսարանէն 

Ներս 
Հայաստանի անկախութեան 25-ամեակին նուիրուած ձեռնարկներու շարքին Գահիրէի 

մէջ Հայաստանի դեսպանութեան, Ազգային առաջնորդարանին եւ ՀԲԸՄ տեղական 

մասնաճիւղին աջակցութեամբ, Հոկտեմբերի 18-19 կայացած է Գահիրէի 

համալսարանի բանասիրական բաժանմունքի Հայագիտական 

ուսումնասիրութիւններու կեդրոնի` «Հայագիտութիւնն արաբական աշխարհէն ներս» 

խորագիրը կրող հերթական` վեցերորդ միջազգային գիտաժողովը, որուն մասնակցած 

են Հայաստանէն, Եգիպտոսէն, Լիբանանէն եւ Միա-ցեալ Թագաւորութենէն բազմաթիւ 

բանասէրներ, պատմաբաններ, լեզուաբաններ եւ մշակութաբաններ, հաղորդեց 

Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարութեան կայքէջը: Հայագիտութեան, հայ-

արաբական պատմամշակութային կապերու, Եգիպտոսի մէջ եւ առհասարակ 

արաբական աշխարհի տարածքին հայոց 

ունեցած նպաստին, Ցեղասպանութենէն 

վերապրածներուն` արաբ ժողովուրդին 

ցուցաբերած աջակցութեան եւ այլ 

նիւթերով զեկոյցներ ներկայացուցած են 

բանասիրական գիտութիւններու դոկտոր 

Վերժինէ Սվազլեան, ցեղասպանագէտ 

Սալեհ Զահրէտտին, Գահիրէի 

համալսարանի Հայագիտութեան կեդրոնի 

տնօրէն Սալահ Մահկուպ Իտրիս եւ այլք: 

Գիտաժողովին բացման խօսքով հանդէս եկած է Եգիպտոսի մէջ Հայաստաի դեսպան 

Արմէն Մելքոնեան, որ բարձր գնահատած է Գահիրէի համալսարանի Հայագիտական 

ուսումնասիրութիւններու կեդրոնին գործունէութիւնը, կարեւոր նկատած Հայաստանի 

գիտահետազօտական հաստատութիւններու եւ կեդրոնին միջեւ համագործակցութեան 

ամրապնդումը: 

www.aztarar.com 



²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô  ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ ՀԱՅՈՑ ՔՈՒԷՅԹԻ ԵՒ ՇՐՋԱԿԱՅԻՑ ԹԵՄԻՆ 
 

 

Üàð Þðæ²Ü,  À. î³ñÇ,  ÂÇõ  357, àõñµ³Ã, 28 ÐàÎîºØ´ºð, 2016                                                                          15 
 

Հուրի Պէրպէրեան` Հայագիտական Ուսմանց ՄեղրունիԸն

տանիքի Նախագահական Ամպիոնի Վարիչ 
Վերջերս փրոֆ. Հուրի Պէրպէրեան միացաւ 

Քալիֆորնիոյ համալսարանի Ըրվայնի 

մասնաճիւղի դասախօսական անձնակազմին` 

իբրեւ Հայագիտական ուսմանց Մեղրունի 

ընտանիքի նախագահական ամպիոնի վարիչ: 

Յայտնենք, որ համալսարանին նեցուկ կանգնող 

դոկտորներ Արմինէ եւ Վահէ Մեղրունիները, 

աջակցութեամբ տեղւոյն հայ համայնքին, 2 

միլիոն տոլարով հաստատած էին սոյն ամպիոնը, 

որուն 500 հազար տոլարի աջակցութիւն 

ցուցաբերած էր նաեւ Քալիֆորնիոյ համալսարանի նախագահին գրասենեակը: 

Փրոֆ. Հուրի Պէրպէրեան  Միջին Արեւելքի ուսմանց վարիչն էր Քալիֆորնիոյ նահանգային 

համալսարանի Լոնկ Պիչի մասնաճիւղին մէջ եւ մասնագիտացած է յատկապէս Հայաստանի եւ 

Իրանի պատմութեանց տարբեր բնագաւառներուն մէջ: Ան ներկայիս կ՛ուսումնասիրէ 20-րդ 

դարու Ռուսիոյ, Պարսկաստանի եւ Օսմանեան կայսրութեանց մէջ յեղափոխութիւնները` հայ 

յեղափոխականներու գործունէութեանց ընդմէջէն: 

Պէրպէրեան յայտնեց, որ աշխատանք պիտի տանի մօտէն գործակցելու այդ համալսարանին, 

ինչպէս նաեւ Քալիֆորնիոյ համալսարանի այլ մասնաճիւղերու եւ հայագիտական ուսմանց 

ծրագիրներու հետ` նորահաստատ ամպիոնը վերածելու համար ուսումնասիրական եւ 

ուսանողներ պատրաստելու աշխուժ կեդրոնի մը, միաժամանակ կազմակերպելով 

համայնքային ձեռնարկներ: 

Կարպիս Ափրիկեանի Երրորդ 30-Ամեակի Նշում 

Կազմակերպութեամբ Կարպիս Ափրիկեանի բարեկամներու 

ընկերակցութեան եւ Հայ մշակոյթի տան, 8 Հոկտեմբերին 

Փարիզի Հայ մշակոյթի տան «Տեմիրեան» սրահին մէջ 

նշուեցաւ անուանի խմբավար, երաժշտագէտ, յօրինող 

Կարպիս Ափրիկեանի 90-ամեակը: Այս առիթով նաեւ 

բացումը կատարուեցաւ տան գրադարանի` Կարպիս 

Ափրիկեանին յատկացուած բաժինին, որ կը կրէ անոր 

անունը,  եւ ուր ցուցադրուած են իր գործերուն եւ 

գործունէութեան առնչուող հատորներ: 

Օրուան հանդիսավարն էր անոր տղան` Կորիւն Ափրիկեան: 

Մշակոյթի տան անունով բացման խօսքը արտասանեց 

Ժիրայր Մոմճեան: Ապա խօսք առաւ Կարպիս Ափրիկեան, որ անդրադարձաւ Ֆրանսայի մէջ 

իր ապրած տարիներուն եւ ծաւալած գործունէութեան: 

Ապա իր սրտի խօսքը  արտասանեց թեմի առաջնորդ Նորվան արք. Զաքարեան, ինչպէս նաեւ` 

կարգ մը անձնաւորութիւններ: 
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Հայ Գրատպութեան Նուիրուած Ցուցահանդէս 
Հայաստանի եւ Չեխիոյ մշակոյթի նախարարութիւններուն միջեւ մշակութային 

համագործակցութեան ծրագիրի ծիրէն ներս, Հայաստանի անկախութեան 25 եւ Ամսթերտամի 

մէջ տպագրուած Ոսկան Երեւանցիի առաջին հայերէն Աստուածաշունչի 350-ամեակներուն 

առիթով, 12 Հոկտեմբերին, Չեխիոյ ազգային գրադարանին մէջ բացումը կատարուեցաւ «Հայ 

գիրքարուեստը դարերու ընդմէջէն» խորագիրով ցուցահանդէսին: 

Ցուցահանդէսին ներկայացուած էին` հայ հնատիպ գիրքերու մօտաւորապէս 75 եզակի 

նմուշներ, ժամանակակից չեխական գրականութեան նմուշներու հայերէն տպագրութիւններ, 

չեխերէն թարգմանութեամբ հայ գրողներու գործերը: Կատարուեցաւ նաեւ համատեղ 

հրատարակուած ցուցահանդէսի ծաւալուն պատկերագիրքին շնորհանդէսը: 

Ցուցահանդէսը տեւեց մինչեւ 25 Հոկտեմբեր եւ եզրափակուեցաւ Հայկ Իւթիւճեանի 

խմբավարութեամբ «Քարլ» համալսարանի լարային նուագախումբին համերգով, որուն 

ընթացքին ներկայացուեցան Կոմիտաս վարդապետի ստեղծագործութիւնները` Զարեհ 

Սահակեանցի մշակումով: 

Ցուցահանդէսին զուգահեռ, ներկայացուեցան դասախօսութիւններ` տարբեր նիւթերով: 

Շնորհահանդէս Սասուն Գրիգորեանի «Սմարթ Նեշըն Է 

Պլուփրինթ Ֆոր Մոտըրն Արմենիա» Գիրքին 
Հովանաւորութեամբ եւ ներկայութեամբ Աւստրալիոյ եւ Նոր Զելանտայի հայոց թեմի առաջնորդ 

Հայկազուն եպս. Նաճարեանի, կազմակերպութեամբ Աւստրալիոյ Համազգայինի գրական-

գեղարուեստական յանձնախումբին եւ ներկայութեամբ հարիւրեակ մը հայ եւ ոչհայ 

հանդիսականներու, 27 սեպտեմբերի երեկոյեան, Ուիլուպիի Հայ մշակութային կեդրոնին մէջ 

տեղի ունեցաւ շնորհահանդէսը Սասուն Գրիգորեանի «Սմարթ նեշըն է պլուփրինթ ֆոր մոտըրն 

Արմենիա» գիրքին` տպագրուած Լոնտոնի «Կոմիտաս» հիմնարկին կողմէ: 

Հանդիսավար Նորա Պաստաճեան կազմակերպիչ յանձնախումբին անունով անգլերէնով եւ 

հայերէնով ողջունեց ներկաները եւ նախքան դոկտ. Ստեփան Գրգեաշարեանը բեմ հրաւիրելը 

հակիրճ խօսքով մը բացատրեց, թէ որքան անհրաժեշտ է մեր հայրենիքին համար Սասուն 

Գրիգորեանին կատարած այս ուսումնասիրութիւնը: 
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ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ 

Սիրելի Քուէյթահայեր,  

Սոյն յայտարարութեամբ, ուրախ ենք տեղեկացնելու ձեզ թէ` Համազգային Հայ 

Կրթական և Մշակութային Միութեան Քուէյթի Մեկուսի Մասնաճիւղի Հիմնադիր 

Ժողովը տեղի պիտի ունենայ Ուրբաթ, 11 Նոյեմբեր 2016-ին, երեկոյեան ժամը 8-ին, 

Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցւոյ Արարատ սրահին մէջ, ներկայութեամբ Համազգայինի 

Կեդրոնական Վարչութեան ներկայացուցիչին: Համազգային Հայ Կրթական և 

Մշակութային Միութիւնը հիմնուած է Գահիրէի մէջ 1928-ին, Հայաստանի Առաջին 

Հանրապետութեան պետական և կուսակցական երախտաւորներ` Համօ 

Օհանջանեանի, Լևոն Շանթի, Նիկոլ Աղբալեանի, Գասպար Իփէկեանի և այլոց 

ջանքերով: Համազգայինը զուտ կրթական և մշակութային հարցերով զբաղող միութիւն 

մըն է որ իր քոյր միութեանց` ՀՕՄի և ՀՄԸՄի կողքին կը գործէ Սփիւռքի ամբողջ 

տարածքին, հո՛ն ուր կայ մշակութասէր Հայ ժողովուրդը, նպատակ ունենալով` 

պահպանել, զարգացնել և տարածել Հայ մշակոյթը որպէս Հայ Դատի և 

Հայապահպանման կարևոր ազդակ:  

Համազգայինի գոյութեան անհրաժեշտութիւնը առաւել ևս ցայտուն դարձած էր վերջին 

տարիներուն մեր փոքրաթիւ, բայց մշակութային բուռն կեանքով ապրող` գաղութին 

համար: Այս նախադրեալները նկատի ունենալով, Թեմիս Երեսփոխանական Ժողովը 

յանձնարարած էր Գաղութիս պատկան մարմիններուն ընթացք տալ Համազգայինի 

միաւորի կազմութեան, իր հովանիին տակ համախմբելու գաղութէս ներս գործող 

մշակութային խմբակները ու նոր ուժ, որակ և զարգացում ապահովելու անոնց:  

Այսօր, հասած է ժամանակը`ՀՄԸՄի և ՀՕՄի կողքին ունենալու մե՛ր Համազգայինի 

մասնաճիւղը: Արդ, կոչ կ՛ուղղենք գաղութիս մշակութասէր անհատներուն իրենց 

կարողութիւնը, ժամանակը և եռանդը ի սպաս դնել Հայ մշակոյթին ծառայելու, 

Համազգայինի ճամբով:  

Անդամագրուելու համար դիմել Ուրբաթ օրերը` Թաղականութեան գրասենեակ կամ 

հեռաձայնել` 66709206 թիւով, Օրդ. Մարալ Համպոյեանին:  

 
Համազգայինի Հիմնադրութեան 

Կազմակերպիչ Յանձնախումբ 
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ՏԵՍԱԿԷՏ 

Տողատակի Մատնանշում, Կոչ Եւ Պատգամ 

Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր Մարիա 

Զախարովա հինգշաբթի, 20 Հոկտեմբերին յայտարարած է. 

«ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի ձեւաչափը փոփոխութեան 

ենթարկելու շուրջ քննարկումներ չկան, սակայն Մոսկուա 

միայն պիտի ողջունէ, եթէ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի անդամ 

երկիրները, ներառեալ Թուրքիան, կառուցողական 

դերակատարութիւն ունենան ղարաբաղեան տագնապի 

լուծման ջանքերուն մէջ»: 

Նախքան Զախարովան, Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարար Սերկէյ Լաւրով 

ղարաբաղեան հիմնահարցի լուծման մէջ Թուրքիոյ դրական դերակատարութեան 

հարցին վերաբերեալ նոյնպիսի յայտարարութիւն մը կատարելով ըսած էր. «Թուրքիա 

կրնայ դրական դեր խաղալ` ապահովելով Լեռնային Ղարաբաղի ապաշրջափակումը եւ 

տնտեսական համագործակցութիւնը շրջանին մէջ»: 

Ռուսական դիւանագիտութեան բարձրագոյն ներկայացուցիչներուն վերոնշեալ 

յայտարարութիւնները իրողութեան մէջ նախ եւ առաջ տողատակի հաստատում մըն 

են, թէ Թուրքիան դրական դերակատարութիւն չունի ղարաբաղեան հիմնահարցի 

լուծման մէջ, ինչ որ իբրեւ Մինսքի խմբակի անդամ պարտականութեան կատարման 

մէջ թերացում մը կը նկատուի` նկատի ունենալով, որ, ինչպէս Զախարովա կ՛ընդգծէ. 

«Մինսքի խմբակի բոլոր անդամներուն ուղղակի պարտականութիւնն է ներդրում 

ունենալ ղարաբաղեան տագնապի  լուծման ջանքերուն մէջ»: Քաղաքական-

դիւանագիտական գետնի վրայ Անգարայի բացայայտ ազրպէյճանամէտ 

կողմնորոշումը, Հայաստանի Հանրապետութեան շրջափակումը եւ Արցախ-Ազրպէյճան 

շփման գիծին վրայ ժխտական զարգացումներուն անոր ուղղակի մասնակցութեան 

բազմաթիւ երեսները (սպառազինութեան մատակարարում, ազրպէյճանական ուժերու 

մարզում, մասնայատուկ ուժերու եւ կամաւորներու առաքում եւ այլն) կու գան 

ընդգծելու Զախարովայի մեղմ կերպով մատնանշած այդ թերացումին տարողութիւնը: 

Զախարովայի եւ Լաւրովի յայտարարութիւնները թերացումի մը մատնանշումը ըլլալու 

կողքին նաեւ Թուրքիոյ ուղղուած տողատակի կոչեր են` փոխելու իր վերոնշեալ 

երկարամեայ ոչ կառուցողական դերակատարութիւնը: 

Սակայն Զախարովա իր յայտարարութեան սկիզբէն իսկ կ՛ընդգծէ, որ նոյնիսկ եթէ 

Թուրքիան կառուցողական դերակատարութիւն ստանձնէ, ան Մինսքի խմբակի 

համանախագահող երկիր պիտի չդառնայ, որովհետեւ ներկայ «ձեւաչափը 

փոփոխութեան ենթարկելու շուրջ քննարկումներ չկան», եւ Անգարա կրնայ 

արժանանալ միայն Մոսկուայի դրական գնահատանքին, որ գործնական գետնի վրայ 

շօշափելի արտայայտութիւն մը կրնայ ունենալ միայն այլ օրակարգի մը մէջ: 

ՎԱՀՐԱՄ ԷՄՄԻԵԱՆ  
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ԱՅԼԱԶԱՆ 

Երեք Բանի Կանոնը 

Իմաստուն մարդ մը ըսած է, որ գոյութիւն ունի 3 բան, որոնց վրայ, ըստ էութեան, 

կառուցուած է մեր կեանքը: Գաղտնիք չէ որ 3 թիւը կը համարուի հրաշագործ 

յատկութիւններով օժտուած թիւ եւ շատ մը կրօններու մէջ ունի առանցքային դեր: 

Ստորեւ 3 բանի ոսկի կանոնները. 

3 բան երբեք չեն վերադառնար` ժամանակը, խօսքերը եւ հնարաւորութիւնները: 

*** 

3 բան պէտք չէ կորսնցնել` հանգստութիւնը, յոյսը եւ պատիւը: 

*** 

3 բան կեանքի մէջ աւելի արժէքաւոր են` սէրը, համոզումները եւ վստահութիւնը: 

*** 

3 բան բնորոշ են մարդուն` աշխատանքը, ազնուութիւնը եւ ձեռքբերումները: 

*** 

3 բան կը քայքայեն մարդը` գինին, գոռոզութիւնը եւ բարկութիւնը: 

*** 

3 բան դժուար է ըսել` «Քեզ կը սիրեմ», «Ներէ՛ ինծի», «Օգնէ՛ ինծի»: 
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Մեր Ոսկորներու Առողջութեան Վնասող 5 Ուտելիք 

Առողջութիւնը չափի մէջ է. ահաւասիկ` 5 

ուտելիք, որոնց չարաշահումը բացասական 

ազդեցութիւն կ՛ունենայ մեր ոսկորներուն վրայ: 

1 

Աղը 

Մեր ուտելիքներուն մէջ աղի բարձր տոկոսը 

պատճառ կը դառնայ, որ կիրի պաշարը մէզին 

հետ արագօրէն դուրս գայ մեր մարմնէն: Արդէն 

բոլորիս ծանօթ է կիրին կարեւորութիւնը մեր 

ոսկորներու առողջութեան համար: Շարք մը 

հետազօտութիւններ ցոյց տուած են, որ օրական 

աղի քանակը 10-5 կրամի հասցնելը համազօր է 

օրական 1000 միլիկրամ կիր սպառելուն: 

2 

Կազաւորուած ըմպելիքները 

Մանկութեան տարիներուն, երբ կ՛ամրապնդուին ոսկորները, մեծ քանակութեամբ քաղցր 

կազաւորուած խմիչքներու օգտագործումը չափազանց վնասակար է: Անոնց մէջ առկայ ֆոսֆորը 

կը սահմանափակէ կիրի իւրացումը եւ կը նուազեցնէ մակնեզիոմի մակարդակը, իսկ կիրն ու 

մակնեզիոմը շատ անհրաժեշտ են ոսկորներու աճին: 

3 

Սուրճը 

Սուրճը նոյնպէս կը նուազեցնէ կիրի իւրացման գործընթացը, այն պարզ պատճառով, որ 

օրական 3-4 գաւաթ սուրճ խմողներուն ոսկորները ժամանակի ընթացքին կը դառնան աւելի 

փխրուն: Կարգ մը գիտնականներ կը պնդեն, որ սուրճը թէյով փոխարինուի, ինչ որ կը 

նուազեցնէ ազդրերու կոտրուածքի վտանգը: 

4 

Ոգելից ըմպելիները 

Եթէ ալքոլի սպառումը օրական 150 կրամը անցնի, կասկածէ վեր է, որ ենթական տկար եւ 

ապագային փխրուն ոսկորներ կ՛ունենայ: Հետեւաբար ամէն բան չափի մէջ է, եւ ալքոլը պէտք չէ 

չարաշահել: 

5 

Տուրմը 

Հակառակ որ տուրմը ֆլաւոնոյիտներ եւ կիր կը պարունակէ, այսինքն` ոսկորներու ամրութեան 

օգնող նիւթեր, բայց անդին` օքսալատները կը սահմանփակեն մարմնին մէջ կիրի կլանման 

գործընթացը: Չմոռնանք նաեւ, որ տուրմը շաքար կը պարունակէ, իսկ շաքարը մարմնէն դուրս 

կը հանէ կիրը, բան մը, որ կ՛աւելցնէ օսթէփորոզի հաւանականութիւնը:  


