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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՆՈՐ ՊԱՊԱԿԱՆ ՆՈՒԻՐԱԿԻՆ ՀԵՏ 

Չորեքշաբթի 28 Սեպտեմբերի կէսօրին, 

Թեմիս Առաջնորդ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. 

Զօպուեան, ներկայ գտնուեցաւ Քուէյթի մօտ 

Ֆրանսայի դեսպանին բնակարանը, ուր ի 

պատիւ նորանշանակ Պապական 

Նուիրակին սարքուած էր ճաշկերոյթ մը: 

Ֆրանսայի Դեսպան՝ Պրն. Քրիստիան 

Նախլէ բարի գալուստ մաղթեց 

նորանշանակ Պապական Նուիրակ՝ 

Ֆրանչիսկոս Մօնթէսիլլօ Բատիլլա Արքեպիսկոպոսին, որ իր կարգին 

շնորհակալութիւն յայտնեց Ֆրանսայի դեսպանին՝ ի պատիւ իրեն սարքուած 

ճաշկերոյթին համար:  

Հայր Սուրբը Պապական Նուիրակին անհրաժեշտ տեղեկութիւններ փոխանցեց Քուէյթի 

հայ համայքի մասին: Ճաշկերոյթը առիթ մը հանդիսացաւ անդրադառնալու մանաւանդ 

Միջին Արեւելքի քրիստոնեաներու դիմագրաւած դժուարութիւններուն: Շեշտուեցաւ 

կրօններու միջեւ երկխօսութեան կարեւորութիւնը եւ որպէս եկեղեցիներու 

առաջնորդներ՝ գործակցութեան հրամայականը: Ճաշկերոյթի ընթացքին Առաջնորդ 

Հայր Սուրբը նաեւ անդրադարձաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան եւ 

Վատիկանի միջեկեղեցական դաշտէն ներս սերտ համագործակցութեան: Ան այս 

առթիւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառին ողջոյնները փոխանցեց Պապական 

Նուիրակին եւ Ֆրանսայի դեսպանին եւ անոնց նուիրեց Նորին Սրբութեան անգլերէն 

գիրքերէն օրինակներ:   

Ճաշկերոյթին հրաւիրուած էին Քուէյթի քրիստոնեայ կարգ մը հոգեւոր առաջնորդներ: 

Ներկայ էր ֆրանսական դեսպանատան անձնակազմը: 

www. armenianprelacykw.org 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Արդարութեան Եւ Մարդու Իրաւունքներու Հայկական 

Իրաւական Կեդրոնի Ստեղծում` Ցեղասպանութեան 

Արդարացի Լուծման Եւ Արցախի Անկախութեան 

Սատարելու Ի Խնդիր 

28 Սեպտեմբերին «Արմէնփրես» մամլոյ սրահին 

մէջ Արդարութեան  եւ մարդու իրաւունքներու 

հայկական իրաւական կեդրոնի վարչութեան 

նախագահ Քէն Խաչիկեան եւ ՀՅԴ Բիւրոյի 

անդամ, Բիւրոյի Հայ դատի եւ քաղաքական 

հարցերու գրասենեակի պատասխանատու, 

վերոյիշեալ կեդրոնի վարչութեան անդամ Կիրօ 

Մանոյեան տուին մամլոյ ասուլիս մը, որուն 

ընթացքին յայտարարեցին Արդարութեան եւ 

մարդու իրաւունքներու հայկական իրաւական 

կեդրոն իրաւական կառոյցի հաստատման մասին: Անոնք հաստատեցին, որ կեդրոնը պիտի 

գործէ ի շահ հանրութեան, անոր նպատակն է յարատեւ լուծումներ գտնել Հայոց 

ցեղասպանութեան տակաւին շարունակուող համաշխարհային, ազգային, համայնքային եւ 

անհատական հետեւանքներուն` այսպիսով Հայոց ցեղասպանութեան հարցերուն առնչուած 

իրաւական հոլովոյթները  տեղափոխելով նոր մակարդակ: 

«Այսօր ալ Թուրքիան, որեւէ զղջում չցուցաբերելով, պաշարման մէջ կը պահէ աշխարհի հայ 

գաղութները, շրջափակած է Հայաստանի եւ Ղարաբաղի հայութիւնը, կը բորբոքէ պատերազմի 

բոցը, կը զրկէ Թուրքիոյ ներկայի բնիկ հայերը կրօնական եւ մարդու իրաւունքներէն, կը փորձէ 

լռեցնել սփիւռքի գաղութները, Ցեղասպանութեան համար պատասխանատուութեան 

բացակայութիւնը տակաւին կը շարունակէ մեծապէս ազդել հայերուն իրաւունքներուն վրայ: 

Այս կեդրոնը ազգային եւ միջազգային ատեաններու եւ հարթակներու ճամբով պիտի փորձէ 

հասնիլ Հայոց ցեղասպանութեան արդարացի լուծման եւ պաշտպանել Արցախի անկախութեան 

իրաւունքը», ըսաւ Քէն Խաչիկեան: 

Կիրօ Մանոյեան նշեց, որ կեդրոնը պիտի ջանայ համակարգել մարդու իրաւունքներու 

խախտումներուն առնչուող հայցերը, յայտնաբերել հայցուորներ, հետաքննել խախտումները եւ 

հաւաքել անհրաժեշտ ապացոյցներ: 

«Հայ դատի յանձնախումբերուն կատարած աշխատանքները աւելի շատ քաղաքական բնոյթի 

են: Այս կեդրոնը, իբրեւ իրաւական կառոյց, նախ հաւաքած է գոյութիւն ունեցող 

ուսումնասիրութիւնները, պիտի կատարէ նաեւ նոր ուսումնասիրութիւններ` պարզելու համար, 

թէ ի՛նչ իրաւական հայցեր կրնայ նախաձեռնել: Կեդրոնը կրնայ ի՛նք նախաձեռնել, կրնայ 

ատիկա ընել այլ իրաւատէրերու հետ: Ամէն պարագայի, հիմա կայ կեդրոն, որմէ կարելի է 

ակնկալել, որ առնուազն տարբեր նախաձեռնութիւններու մասին տայ իրաւական 

խորհրդատուութիւն: Մենք տեսած ենք կարգ մը դէպքեր, երբ խմբային հայց եղած է, սակայն 

ինչ որ փուլի մը հայց ներկայացնողները զգացած են, որ իրաւազրկուած  են: Այս կեդրոնին 

անմիջական աշխատանքները պիտի հիմնուին այդ ուսումնասիրութիւններուն վրայ, որպէսզի 
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տեսնենք, թէ ի՛նչ ուղղութեամբ իրաւական հարցերը կրնանք յառաջ տանիլ», յայտարարեց 

Կիրօ Մանոյեան: 

Անոր համաձայն, կան տարբեր դատական հայցեր թէ՛ Միացեալ Նահանգներու եւ թէ՛ տարբեր 

երկիրներու մէջ: Կեդրոնը նաեւ պիտի հետեւի այդ հոլովոյթներուն:  Մանոյեան դիտել տուաւ, 

որ ցարդ կատարուած ուսումնասիրութիւնները ցոյց կու տան, որ միջազգային իրաւունքը 

այնքան ալ կատարեալ չէ, երբ կը վերաբերի անցած անարդարութիւնները սրբագրելուն: 

«Ներկայիս պէտք է կեդրոնանալ տարբեր պետութիւններու, այդ կարգին` Թուրքիոյ 

դատարաններուն վրայ, տեսնենք, թէ ի՛նչ կարելի է ձեռնարկել: Կան նախադէպեր, երբ հայերը 

թրքական դատարաններու մէջ հայցեր ներկայացուցած են եւ որոշ չափով իրենց իրաւունքը 

վերականգնուած է: Կան նախադէպեր, երբ այլ ազգի ներկայացուցիչները, որոնք որեւէ 

պետութեան կողմէ անարդար վերաբերմունքի արժանացած են, պետութեան դէմ գործ 

յարուցած եւ դրական եզրակացութեան յանգած են», աւելցուց Կ. Մանոյեան: 

Ան դիտել տուաւ, որ կեդրոնը պիտի արձագանգէ հայոց ազգային, համայնքային եւ անձնական 

գոյքի զաւթումներուն, որպէսզի գտնէ այնպիսի լուծումներ, որոնք շրջանին մէջ պիտի 

հաստատեն յարատեւ խաղաղութիւն եւ կայունութիւն` հիմնուած արդարութեան եւ 

պատասխանատուութեան վրայ: 

«Կեդրոնը ազգային եւ միջազգային իրաւական ասպարէզներու մէջ  Ցեղասպանութեան համար 

հատուցման հասնելու իր ջանքերը  իրագործելով, յանձն կ՛առնէ ապահովել արդարութիւն 

բոլոր անոնց համար, որոնք տակաւին կը կրեն այս յանցագործութեան վէրքերը: Իսկ աւելի լայն 

առումով, իբրեւ մարդու իրաւունքներու համաշխարհային շարժման նուիրուած 

կազմակերպութիւն, Հայկական իրաւական կեդրոնը (ՀԻԿ), միջազգային իրաւունքի եւ 

համաշխարհային մարդասիրական արժէքներուն համահունչ իրաւական նախադէպեր 

ստեղծելու եւ համապատասխան քաղաքականութեան մշակման աջակցելու միջոցով, պիտի 

աշխատի ապագայ բռնութիւնները կանխելու ուղղութեամբ», աւելցուց Մանոյեան: 

Նախորդ դարասկիզբին ներկայի Թուրքիոյ տարածքը միլիոնաւոր հայերէ, յոյներէ, 

պոնտոսցիներէ, ասորիներէ, քաղդէացիներէ բաղկացած մեծաթիւ, հնամեայ եւ կենսունակ, 

բնիկ քրիստոնեաներու հայրենիքն էր, անոնք կը կազմէին բնակչութեան մօտ 25 առ հարիւրը: 

Այսօր այդ համայնքները կը կազմեն Թուրքիոյ բնակչութեան ընդամէնը 0,1 առ հարիւրը: 

Մարդիկ հետապնդուած են իրենց դէմ կատարուած ցեղասպանութեան մասին խօսելու կամ 

գրելու համար, իսկ Թուրքիա Ազրպէյճանի հետ սերտօրէն համագործակցելով շրջափակած է 

Հայաստանն ու Արցախը, ուր կը բնակին թոռները այն անձերուն, որոնց կը փորձէին բնաջնջել: 

«Տասնամեակներ անց արդէն պարզ է, որ պայման է ստեղծել այնպիսի ձեւ, որ հիմնուած ըլլայ 

արդարութեան, այլ ոչ` ցեղասպանութեան վրայ: ՀԻԿ-ը պիտի լրացնէ այդ բացը», հաստատեց 

Մանոյեան: 

Ք. Խաչիկեան դիտել տուաւ, որ Արդարութեան եւ մարդու իրաւունքներու հայկական 

իրաւական կեդրոնը կը նախատեսէ աշխատիլ աշխարհի հայ գաղութներու բոլոր 

հատուածներուն հետ միասնաբար` անդրադառնալու Թուրքիոյ Հանրապետութեան եւ այլոց 

պատասխանատուութեան Հայոց ցեղասպանութեան աշխարհաքաղաքական, տարածքային եւ 

մանր տնտեսական հետեւանքներուն, ինչպէս նաեւ Արեւմտեան Հայաստան հայրենիքի, 

Հայաստանի Հանրապետութեան եւ համապատասխան սփիւռքեան եւ այլ շահառուները 

փոխհատուցելու, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան ապագային վերաբերող 
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հարցերուն, յատկապէս, երբ այսօր Ղարաբաղի անկախութիւնը եւ շրջանային 

անվտանգութիւնը միջազգային մակարդակի վրայ հարցականի տակ են հիմնականօրէն Հայոց 

ցեղասպանութեան իբրեւ հետեւանք: 

Միջազգային իրաւական գործունէութեան զուգահեռ կեդրոնը իր ուշադրութիւնը պիտի սեւեռէ 

Ցեղասպանութեան ընթացքին յափշտակուած կամ բռնագրաւուած հաւաքական գոյքի եւ այլ 

ունեցուածքի վրայ, որոնց կարգին` եկեղեցիներ, կրօնական վայրեր, հաստատութիւններ, 

դպրոցներ, թանգարաններ, մշակոյթի գործեր, մշակութային արժէքներ, գիրքեր եւ այլ 

ունեցուածք: 

Արդարութեան եւ մարդու իրաւունքներու հայկական իրաւական կեդրոնի կեդրոնատեղին 

պիտի ըլլայ Ուաշինկթընի մէջ, բայց պիտի աշխատի միջազգային ասպարէզին մէջ` 

ուշադրութիւնը սեւեռելով հատուցման հասնելու համար բոլոր կարելիութիւններուն: 

Կեդրոնի գործադիր տնօրէնը պիտի ըլլայ Քէյթ Նահապետեան` խմբային հայցերու մեծ 

փորձառութիւն ունեցող փաստաբանը, որ աւելի քան տասը տարի Ուաշինկթընի մէջ 

աշխատած է ամերիկահայերու պաշտպանութեան հարցերով: Ան նախապէս աշխատած է 

Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբի Ուաշինկթընի գրասենեակին, Միացեալ Նահանգներու 

արդարադատութեան նախարարութեան մէջ, այն օրերուն ծերակուտական Ժոզեֆ Պայտընի 

հետ եւ միջազգային խաղաղութեան Քառնեկի հիմնադրամին մէջ: Քէյթ Նահապետեան 

միջազգային եւ մարդու իրաւունքներու վերաբերող իրաւագիտութեան դոկտորի աստիճան 

ստացած է Քալիֆորնիոյ համալսարանի Պերքլիի իրաւագիտութեան բաժանմունքին մէջ` 

մասամբ ֆինանսաւորուելով հեղինակաւոր, Նոր ամերիկացիներու համար Փոլ եւ Տեյզի 

Սորոսներու կրթաթոշակին կողմէ: 

Վարչութեան նախագահն է Քէն Խաչիկեան (Միացեալ Նահանգներ), որ երկար տարիներ 

աշխուժ կերպով աշխատած է ամերիկահայ գաղութին մէջ, վարչութեան անդամներն են Կարօ 

Արմէնեան (Միացեալ Նահանգներ), Սթիւ Տատայեան (Միացեալ Նահանգներ), Յակոբ Տէր 

Խաչատուրեան (Քանատա), Գէորգ Յակոբճեան (Աւստրիա), Րաֆֆի Համբարեան (Միացեալ 

Նահանգներ), Խաժակ Քորթեան (Աւստրալիա), Կիրօ Մանոյեան (Հայաստան), Էդուին 

Մինասեան (Միացեալ Նահանգներ), Երուանդ Փամպուքեան (Լիբանան), Րաֆֆի Սարգիսեան 

(Քանատա), դոկտոր Հենրի Թերիօ (Միացեալ Նահանգներ), դոկտոր Վլատիմիր Վարդանեան 

(Հայաստան) եւ Վահէ Եագուպեան (Միացեալ Նահանգներ): 

Պիտի ըլլայ նաեւ լայն ներկայացուցչութիւն ունեցող խորհրդականներու կազմ` բաղկացած 

միջազգային իրաւունքի, մարդու իրաւունքներու եւ կեդրոնի աշխատանքներուն անհրաժեշտ 

մարզերու այլ փորձագէտներէ: 

Արդարութեան եւ մարդու իրաւունքներու հայկական իրաւական կեդրոնը սկսած է գործել 

Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբի հիմնադրամի առատաձեռն դրամաշնորհով եւ պիտի 

ջանայ ստանալ գաղութներուն նիւթական եւ բարոյական օժանդակութիւնը` իր 

աշխատանքները զօրացնելու համար: 

Այս մասին յաւելեալ տեղեկութիւն ունենալու եւ նուիրատուութիւն կատարելու համար կարելի 

է այցելել www.armenianlegal.org կայքը: 

www. armenianprelacykw.org 

http://www.armenianlegal.org/
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Արմէն Ռուստամեան. «Մենք Դիւրին Պայմաններ Կ՛ուզենք 

Ստեղծել Վարչապետին Համար» 

ՀՅԴ Բիւրոյի քաղաքական ներկայացուցիչ, Ազգային ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան ղեկավար 

Արմէն Ռուստամեան 28 Սեպտեմբերին լրագրողներուն հետ ունեցած զրոյցին ընթացքին 

յայտնած է, որ եթէ վարչապետը առաջարկած է, որ Արծուիկ Մինասեանի կարողութիւնները 

օգտագործուին բնապահպանութեան մարզին մէջ, ուրեմն պատճառ չկայ մերժելու: 

«Մենք խնդիր չունինք վարչապետին որդեգրած մարտավարութեան հետ: Պատրաստ ենք ամէն 

ինչով աջակցելու, որպէսզի ան յաջողի: Ատիկա եղած է մեր պատրաստակամութիւնը, ինչ որ 

արտայայտած ենք նաեւ իրեն հետ հանդիպումին ընթացքին: Եթէ վարչապետը առաջարկած է, 

որ Արծուիկ Մինասեանի կարողութիւնները օգտագործուին այս մարզին մէջ, ինչո՞ւ ատիկա 

պիտի մերժենք: Վարչապետը առաջարկած է, մենք ալ մեր կազմով պիտի աջակցինք, որ 

վարչապետին կողմէ դրուած խնդիրները լուծուին: Այսօր մենք դիւրին պայմաններ կ՛ուզենք 

ստեղծել վարչապետին համար, որ ան իր առջեւ դրուած լուրջ բարեփոխումները արագ 

իրականացնէ», ըսած է Ռուստամեան: 

Կարէն Միրզոյեան Եւրոպական Միութիւն – Հայաստան 

Բարեկամութեան Խումբի Ղեկավարներու Հետ Քննարկած 

Է Ղարաբաղի Հարցը 

Պելճիքա կատարած աշխատանքային այցելութեան 

ծիրին  մէջ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան 

արտաքին գործոց նախարար Կարէն Միրզոյեան 

հանդիպում ունեցած է Եւրոպական Միութիւն-

Հայաստան բարեկամութեան խումբի ղեկավար 

կազմին հետ` խումբի նախագահ Էլենի Թէոխարուսի 

գլխաւորութեամբ: 

Հանդիպումին ընթացքին քննարկուած են Արցախ-

Եւրոպա փոխադարձ յարաբերութիւններուն, 

ղարաբաղեան տագնապի լուծման եւ շրջանային հոլովոյթներուն վերաբերող շարք մը հարցեր: 

Նոյն օրը Կարէն Միրզոյեան տեսակցած է Եւրոպական խորհրդարանին մէջ Արցախի հետ 

բարեկամութեան խումբի ղեկավար Ֆրանք Էնկելի եւ միւս անդամներուն հետ: Լուսարձակի 

տակ առնուած են բարեկամութեան խումբի գործունէութեան առնչուող հարցեր: Կողմերը 

կարեւոր նկատած են եւրոպական տարբեր կառոյցներու, որոնց կարգին նաեւ Եւրոպական 

խորհրդարանին հետ կապերու խորացումը: 

Այնուհետեւ Եւրոպական խորհրդարանի շէնքին մէջ Կարէն Միրզոյեան, իբրեւ գլխաւոր 

բանախօս, խօսք առած է Ֆրանք Էնկելի կողմէ կազմակերպուած «Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետութիւն` պետականաշինութեան 25 տարին անկայուն շրջանին մէջ»  խորագիրով 

կլոր սեղան-քննարկման ընթացքին: 

www.aztagdaily.com 



²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô  ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ ՀԱՅՈՑ ՔՈՒԷՅԹԻ ԵՒ ՇՐՋԱԿԱՅԻՑ ԹԵՄԻՆ 
 

 

Üàð Þðæ²Ü,  À. î³ñÇ,  ÂÇõ  353, àõñµ³Ã, 30 êºäîºØ´ºð, 2016                                                                          6 
 

Վարչապետը Գործարարներուն Հետ Քննարկած Է 

Գործարար Միջավայրի Բարելաւման Վերաբերող Հարցեր 

Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ Կարէն 

Կարապետեան 28 Սեպտեմբերին ընդունած է 

Հայաստանի արդիւնաբերողներու եւ գործարարներու 

միութեան (ՀԱԳՄ) անդամները: 

Վարչապետը նշած է, որ կ՛ակնկալէ գործարարներէն 

տեղեակ ըլլալ գործարարութեան զարգացումը 

խոչընդոտող խնդիրներուն ու մտահոգութիւններուն 

մասին, ինչպէս նաեւ առաջարկած է կառավարութեան 

ներկայացնել այն քայլերը, որոնք կը սպասուին անկէ, եւ որոնք բարենպաստ պայմաններ պիտի 

ստեղծեն գործարար միջավայրին համար: 

ՀԱԳՄ-ի նախագահ Արսէն Ղազարեան միութեան անունով շնորհաւորած է Կարէն 

Կարապետեանը` վարչապետի պաշտօնը ստանձնելուն առիթով, մաղթելով արդիւնաւէտ 

աշխատանք: Ան ներկայացուցած է միութեան անդամ գործարարներուն հետ քննարկման լոյսին 

տակ բարձրացուած շարք մը հարցեր, որոնք կը վերաբերին գործարարական միջավայրի եւ 

տնտեսական ներկայ իրավիճակին մէջ դրական տեղաշարժերու ապահովման: Այս առումով Ա. 

Ղազարեան ողջունած է կառավարութեան` կառուցուածքային փոփոխութիւններ կատարելու 

նախաձեռնութիւնը, մասնաւորապէս կարեւոր նկատելով տնտեսութեան նախարարութեան 

անուանափոխութիւնը Տնտեսական զարգացման եւ ներդրումներու նախարարութեան, ինչ որ 

աւելի նպատակային ու հասցէական պիտի դարձնէ այդ նախարարութեան աշխատանքը: 

Արձագանգելով` Կարէն Կարապետեան նշած է, որ Տնտեսական զարգացման եւ ներդրումներու 

նախարարութիւնը կամուրջ պիտի ըլլայ կառավարութեան ու գործարարներուն միջեւ եւ պիտի 

աջակցի բոլոր հարցերուն պարագային. «Մենք հետեւեալ խնդիրը բարձրացուցած ենք` փոխել 

սկզբունքային վերաբերմունքը դէպի գործարարը: Մենք ամէն ինչով պիտի աշխատինք ցոյց 

տալ, որ ձեր գործընկերն ենք: Մենք պատրաստ ենք կանոնաւոր կերպով արձագանգելու բոլոր 

բարձրացուած խնդիրներուն եւ պիտի կատարենք ամէն ինչ, որպէսզի միացեալ  աշխատանքը 

ըլլայ առաւելագոյնս թափանցիկ», յայտնած է ան: 

Վարչապետին համաձայն, կառավարութեան գերխնդիրն է ստեղծել այնպիսի միջավայր, որ 

«սպիտակ դաշտին մէջ» աշխատող գործարարը հանգիստ զգայ, իսկ ստուերի մէջ աշխատողը 

գիտակցի, որ նախ եւ առաջ  ինք պէտք է դառնայ բարեխիղճ հարկատու: 

Կառավարութեան ղեկավարը, խօսելով գործարար միջավայրի բարելաւման նպատակով 

նախատեսուող նախաձեռնութիւններուն մասին` դիտել տուած է, որ, օրինակ, 

«կ՛ուսումնասիրուի կարգ մը հարկային եւ ուժանիւթի մատակարարման բաժինով 

արտօնութիւններ տրամադրելու կարելիութիւնը` բոլոր այն նոր արտադրութիւններուն, որոնք 

Հայաստանի մէջ չկան»: Այդ պայմանները մրցակցութեան առումով որեւէ խնդիր չեն ստեղծեր 

միւսներուն համար եւ պիտի նպաստեն երկրին մէջ ներդրումներուն աճին ու նոր 

աշխատատեղերու ստեղծման: 

Միտքերու փոխանակման ընթացքին քննարկուած են փոքր տնտեսական զարգացման 

ռազմավարութեան, հաւասար մրցակցային դաշտի ձեւաւորման, Հարկային օրէնսգիրքի 
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նախագիծին եւ յարակից այլ հարցեր: Վարչապետը կարեւոր նկատած է նման ձեւաչափով 

քննարկումները եւ գործարարներուն հետ շարունակական համագործակցութիւնը` 

առաջարկելով արագ կերպով արձագանգել կառավարութեան նախաձեռնութիւններուն եւ 

համապատասխան առաջարկներ ներկայացնել: 

Ֆրանսայի Ծերակոյտը Հայոց Ցեղասպանութեան 

Ժխտումը Քրէականացնող Օրինագիծը Պիտի Քննարկէ 

Հոկտեմբերին 

Ֆրանսայի հայկական կազմակերպութիւններու 

համակարգող  խորհուրդի համանախագահ, 

ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ Մուրատ Փափազեան 

«Արմէնփրես»-ին յայտնած է, որ Ֆրանսայի 

Ծերակոյտը Հայոց ցեղասպանութեան ժխտումը 

քրէականացնող օրինագիծը պիտի քննարկէ 

Հոկտեմբերի առաջին շաբթուան ընթացքին: 

«Ինչպէս գիտէք, ամրան օրէնքի 

քուէարկութենէն ետք ստեղծուած էր յատուկ յանձնախումբ մը, որ պէտք էր ներկայացնէր 

երեսփոխաններու առաջարկները: Եղան երեսփոխաններ, որոնք կը գտնէին, որ ընդհանուր 

օրէնքէն պէտք է բեկանուի Հայոց ցեղասպանութեան ժխտումը քրէականացնելու մասին կէտը, 

սակայն մենք աշխատանք տարինք, եւ հասանք անոր, որ Ծերակոյտի քննարկման ներկայացուի 

նաեւ այն տարբերակը, որ ամրան որդեգրուած էր ստորին պալատին մէջ եւ կը ներառէր Հայոց 

ցեղասպանութեան ժխտման քրէականացումը: Քաղաքական ուժերը ընդունեցին, որ այդ 

տարբերակը եւս ներկայացուի Ծերակոյտի քննարկումին», ըսաւ Փափազեան: 

Ան յոյս յայտնեց, որ Ծերակոյտը որդեգրէ նախագիծի այն տարբերակը, որ քննարկուած էր 

Ազգային ժողովին մէջ յունիսին: 

«Մենք կ՛աշխատինք, որ անհրաժեշտ թիւով երեսփոխաններ կողմ քուէարկեն նախագիծին: 

Գիտէք, որ թուրքերը անտարբեր չեն, անոնք նոյնպէս կ՛աշխատին, ամէն ինչ կ՛ընեն, որ այդ 

տարբերակը չանցնի: Պայքար տեղի կ՛ունենայ», ըսաւ ան: 

«Արմէնփրես»-ի այն հարցումին, թէ օրինագիծին հետ կապուած ի՛նչ տրամադրութիւններ կան 

Ծերակոյտին մէջ, Մուրատ Փափազեան նշեց, որ դժուար է կտրուկ ըսել, սակայն յիշեցուց, որ 

ընկերվարականները խոստացած են թեր քուէարկել: 

Ֆրանսայի խորհրդարանի ստորին պալատի` Ազգային ժողովի երեսփոխանները յուլիսին 

միաձայնութեամբ թեր քուէարկած են «Հաւասարութիւն եւ քաղաքացիութիւն» կոչուող 

օրինագիծի փոփոխութիւններուն, որ պատիժ կը սահմանէ մարդկութեան դէմ գործուած բոլոր 

յանցագործութիւնները, ներառեալ Հայոց ցեղասպանութիւնը ժխտելու համար: 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

«Անգարա Քաղաքական Սպանութիւններու Գործադրման 

Համար Զէնք Ուղարկած Է Լոնտոն» Կը Գրէ «Թայմզ» 

Բրիտանական «Թայմզ» օրաթերթը ստացած է փաստաթուղթեր, որոնք կը բացայայտեն, թէ 

թուրք լրտեսներ Լոնտոնի մէջ արձանագրուած ընկերութիւն մը իբրեւ ծածկոյթ օգտագործած են 

զէնք ապահովելու համար թրքական պետութեան օրհնութեամբ ահաբեկումներ 

կատարողներու: 

Թուրք պաշտօնատարներ նշեալ ընկերութիւնը օգտագործած են գնելու համար 10 միլիոն 

տոլարի արժողութեամբ զէնք, ներառեալ «Ուզի» տիպի գնդացիրներ եւ «Ճերիքօ 9 մմ» տիպի 

ատրճանակներ: Փաստաթուղթերը ցոյց կու տան, որ իսրայէլեան այդ գնդացիրներէն մէկը 

Բրիտանիա մաքսանենգուած է եւ տրամադրուած քիւրտ ընդդիմադիրի մը ահաբեկումը 

գործադրողին: 

Միացեալ Նահանգներ Ռուսիոյ Դէմ Յաւելեալ 

Ելեւմտական Պատժամիջոցներու Հարցը Կը Քննարկէ 

Ուաշինկթըն Մոսկուայի Կոչ Կ՛ուղղէ Վերականգնելու Սուրիոյ Մէջ 

Դիւանագիտական Հոլովոյթին Հաւաստիութիւնը 

Սպիտակ տան բանբեր Ճոշ Ըռնեսթ մեկնաբանելով ամերիկացի կարգ մը քաղաքագէտներու` 

Սուրիոյ զարգացումներուն լոյսին տակ Ռուսիոյ դէմ նոր պատժամիջոցներ հաստատելու 

կոչերը, յայտնեց. «Յաւելեալ ելեւմտական պատժամիջոցներ հաստատելու հեռանկարը 

տակաւին կը քննարկուի»: 

Ըստ անոր, «ելեւմտական պատժամիջոցները իրենք զիրենք փաստած են ամբողջ աշխարհի 

տարածքին` իբրեւ մեր շահերու ապահովման օգտակար միջոց: Ուստի, այդպիսի 

պատժամիջոցներու հաստատումը չենք բացառեր»: 

Սպիտակ տան բանբերը աւելցուց, որ Ուաշինկթըն կը նախընտրէ իր գործընկերներուն հետ 

գործակցութեան ուղին եւ ոչ թէ միակողմանի քայլերը: 

Միւս կողմէ, Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր Մարք 

Թոնըր ամերիկեան «Հուրա» արբանեակային պատկերասփիւռի կայանին հետ զրոյցի մը 

ընթացքին Ռուսիոյ կոչ ուղղեց Սուրիոյ մէջ դիւանագիտական հոլովոյթի հաւաստիութիւնը 

վերականգնելու համար «արտասովոր» նախաձեռնութեան մը դիմելու: 

«Այն, որուն կը ձգտի Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Ճոն Քերրին եւ այն, 

ինչ որ վերջերս Նիւ Եորքի մէջ ան յստակացուց այն է, որ կարիքը ունինք տեսնելու Ռուսիոյ 

կողմէ ջանք մը եւ իսկական առաջարկներ` վերականգնելու համար Սուրիոյ մէջ 

դիւանագիտական հոլովոյթը, որպէսզի ատիկա յառաջ ընթանայ», ըսաւ ան: 

Թոնըր նաեւ նշեց. «Այդ քայլերուն կարեւորագոյնը սուրիական եւ ռուսական պատերազմական 

օդանաւերու սուրիական չափաւորական ընդդիմութեան վերահսկողութեան տակ գտնուող 

տարածքներուն վերեւ թռիչքները դադրեցնելն է»: 
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«Միացեալ Նահանգներ Պատրաստ Է ՏԱՀԵՇ-ի Դէմ 

Պայքարի Ծիրին Մէջ Շարունակելու Բանակցութիւնները 

Թուրքիոյ Հետ» Կ՛ըսէ Մարք Թոնըր 

«ՌԻԱ Նովոսթի» կը հաղորդէ, որ Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց 

նախարարութեան բանբեր Մարք Թոնըր մամլոյ ասուլիսի մը ընթացքին յայտարարած է, որ 

հակառակ գոյութիւն ունեցող որոշակի բարդութիւններուն, Միացեալ Նահանգներ պատրաստ 

են շարունակելու բանակցութիւնները Թուրքիոյ հետ` ՏԱՀԵՇ-ի դէմ պայքարի ծիրին մէջ: 

Կողմերը այդ հարցերը պիտի քննարկեն Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց 

նախարարի տեղակալ Էնթընի Պլինքընի Թուրքիա այցելութեան ժամանակ: 

«Մենք պիտի շարունակենք Թուրքիոյ հետ համակարգման աշխատանքները, զորս սկսած ենք 

ՄԱԿ-ի Ընդհանուր ժողովի ծիրին մէջ: Ինչպէս գիտէք, Միացեալ Նահանգներու արտաքին 

գործոց նախարարի տեղակալ Էնթընի Պլինքին կը գտնուի Թուրքիա, ուր հանդիպում պիտի 

ունենայ կառավարութեան շարք մը ներկայացուցիչներու եւ զինուորականներու հետ: Մենք 

պիտի աշխատինք Թուրքիոյ հետ Սուրիոյ մէջ օդային գործողութիւններու ժամանակ 

բախումներէն խուսափելու, թուրք-սուրիական սահմանին անվտանգութիւնը համակարգելու եւ 

ՏԱՀԵՇ-ը ոչնչացնելու ուղղութեամբ», ըսած է Թոնըր: 

Միւս կողմէ, Պլինքին աւելի ուշ յայտարարեց, որ «Թուրքիա այցելութեանս ընթացքին մեր 

թուրք գործընկերներուն հետ քննարկեցինք ՏԱՀԵՇ-ի դէմ պայքարելու մեր ապագայ 

ծրագիրները»` աւելցնելով, որ Ռաքքան եւ Մուսուլը ազատագրելու գործողութեան ձեւն ու 

անոր մասնակիցներուն հարցը տակաւին քննարկումի ենթակայ են: 

Փեսքով Չի Բացառեր Հոկտեմբերին Փութինի Թուրքիա 

Այցելութիւնը 

ԹԱՍՍ լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ Ռուսիոյ նախագահի բանբեր Տմիթրի Փեսքով 

յայտնած է, որ Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութին Հոկտեմբերին կրնայ այցելել Թուրքիա: 

«Մենք չենք բացառեր այդ կարելիութիւնը», ըսած է ան` աւելցնելով. «Երբ աւարտին բոլոր 

նախապատրաստական միջոցառումները, համապատասխան յայտարարութիւն պիտի ընենք»: 

Փեսքովի յայտարարութենէն առաջ Թուրքիոյ Պալատներու եւ սակարաններու միութեան 

ղեկավար Ռիֆաթ Հըսարճըքլըօղլու Չորեքշաբթի օր Ռուսիոյ տնտեսական զարգացման 

առաջին փոխնախարար Ալեքսէյ Լիխաչովի հետ ունեցած հանդիպումէն ետք յայտարարած էր, 

որ Թուրքիոյ կառավարութիւնը Հոկտեմբերի սկիզբը կը սպասէ Ռուսիոյ նախագահի 

պաշտօնական այցելութեան: 

«Մեզի համար շատ հաճելի եւ սպասելի է, որ Ռուսիոյ դաշնակցութեան ղեկավար Վլատիմիր 

Փութին Հոկտեմբերի սկիզբը պաշտօնական այցելութիւն տայ մեր երկիր: Մենք կ՛ակնկալենք, որ 

պիտի քննարկուին այնպիսի ծրագիրներ, ինչպիսիք են «Թրքական հոսք»-ը, ինչպէս նաեւ 

Ռուսիոյ մէջ թուրք ձեռնարկատէրերու նկատմամբ որոշ սահմանափակումներու ջնջման 

որոշումը», ըսած է ան: 
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 

Երեք Նկատումներ 

1.- «Ակօս» հաղորդեց, որ Տերսիմի Փերթիկ գաւառին մէջ հարսանիքի մը ընթացքին քրտերէն 

երգեր կատարելու պատճառով ձերբակալուած են երաժշտական խումբի մը անդամները` 

«ահաբեկչական խմբաւորման քարոզչութիւն»-ը կատարելու մեղադրանքով: Գաւառի 

ոստիկանութեան` ահաբեկչութեան դէմ պայքարի բաժանմունքին մէջ հարցաքննութեան 

ընթացքին անոնց հարց տրուած է, թէ իրենց կատարած երգերուն մէջ Քրտական 

աշխատաւորական կուսակցութեան քարոզչութիւն կատարա՞ծ են, թէ՞ ոչ: 

Ըստ երեւոյթին, ահաբեկչութեան դէմ 

պայքարի պիտակին տակ պայքար 

յայտարարուած է քրտերէն երգերուն դէմ: 

Ոստիկանութեան քայլը թերեւս 

բացայայտումն է քրտերէն երգերը արգիլելու 

չյայտարարուած որոշումի մը: Այսուհետեւ 

մարդիկ պիտի զգուշանան իրենց 

հարսանիքներուն կամ կազմակերպած 

հանդէսներուն ընթացքին քրտերէն երգերու 

կատարում պատուիրելէ, որպէսզի ոստիկանութիւնը յանկարծ չխափանէ իրենց հարսանեկան 

խնճոյքը կամ ձեռնարկը: Երաժիշտները իրենց կարգին պիտի զգուշանան «գլխացաւ 

պատճառող» այդ երգերը կատարելէ: 

2.- «Սի.Էն.Էն.Թիւրք» հաղորդեց, որ թրքական իշխանութիւնները արգիլած են Եւրոպական 

խորհրդարանի նախկին անդամ եւ տարիներէ ի վեր թրքական «Թուտէյզ Զաման»-ի 

սիւնակագիր եղող Եուսթ Լակընտիյքի մուտքը Թուրքիա, ուր ան իր թուրք կնոջ հետ կը բնակի 

երկար ժամանակէ ի վեր: 

Լակընտիյք կիւլենական «Թուտէյզ Զաման»-ի սիւնակագիր եւ 15 յուլիսի յեղաշրջումի փորձէն 

ետք իշխանութիւններուն կողմէ փակուած Սիւլէյման Շահ համալսարանին մէջ դասախօս էր: 

«Լրջագոյն յանցանքներ», որոնց համար այլ անձ մը տեղւոյն վրայ պիտի ձերբակալուէր, 

սակայն շնորհիւ իր օտարահպատակ եւ Եւրոպական խորհրդարանի նախկին անդամ ըլլալուն` 

ան փրկուած է: Իշխանութիւնները բաւարարուած են զայն ստիպելով Պոլիսէն Ամսթերտամ 

վերադառնալ: 

3.- Ըստ թրքական «Ենի Աքիթ» թերթի կայքին, Թուրքիոյ տնտեսութեան նախարար Նիհաթ 

Զէյպեքճի յայտնած է, որ իրականութեան մէջ 15 յուլիսի յեղաշրջումի փորձը բռնագրաւման 

փորձ մըն էր, որուն նպատակն էր Թուրքիոյ հողերը բաժնել ու տալ երկու պետութիւններու` 

Հայաստանի եւ Քիւրտիստանի: 

Զէյպեքճիի այս անհեթեթ յայտարարութեան նպատակը հանրութեան լուսաբանումը կամ 

տեղեկութեան մը բացայայտումը չէ, այլ` իշխանութիւնները իբրեւ «փրկարարներ» 

ներկայացնելն ու ձեռնարկուած արշաւին ստալինեան հալածանքներու եւ «վհուկներու որս»-ի 

մէկ դասական օրինակը ըլլալու իրականութիւնը նենգափոխելը: 

ՎԱՀՐԱՄ ԷՄՄԻԵԱՆ 

www.aztarar.com 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

«Խոստումը» Ժապաւէնի Անդրանիկ Ցուցադրութիւն 

11 Սեպտեմբերին Թորոնթոյի միջազգային 

շարժապատկերի փառատօնին մէջ տեղի ունեցաւ 

Հայոց ցեղասպանութեան անդրադարձող  Քըրք 

Գըրգորեանի հովանաւորութեամբ նկարահանուած 

«Խոստումը» ժապաւէնի անդրանիկ ցուցադրութիւնը: 

Ժապաւէնին բեմադրիչն է օսքարակիր Թերի Ճորճ, որ 

իր շուրջ հաւաքած է տաղանդաւոր դերասաններ` 

Քրիսթիան Պէյլ, Օսքար Այզեք, Շարլոթա Լէ Պոն, 

Անժելա Սարաֆեան, Ճէյմս Քրոմուել եւ ուրիշներ, իսկ 

ժապաւէնին երաժշտութիւնը գրած է նշանաւոր երաժիշտ Կապրիէլ Եարը: 

Ժապաւէնին նիւթը սիրային պատմութիւն մըն է, որուն դէպքերը կը զարգանան Հայոց 

ցեղասպանութեան տարիներուն: 

Սուրիահայութեան Օժանդակութեան Գործադիր 

Մարմինը Առաջնորդարան Կ՛այցելէ 

13 Սեպտեմբերին, Սուրիահայութեան օժանդակութեան գործադիր մարմինի վարչութեան 

ներկայացուցիչները այցելեցին Ազգային 

առաջնորդարան եւ  հանիդիպում ունեցան թեմի 

առաջնորդ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեանի հետ: 

Վարչութեան նորընտիր ատենապետ Րաֆֆի 

Քէնտիրճեան եւ ներկայացուցիչները  առաջնորդ 

սրբազանին զեկուցեցին մարմինին վերջին շրջանի 

աշխատանքներուն մասին, ինչպէս նաեւ 

ներկայացուցին անմիջական ապագայի 

ծրագիրները` խնդրելով առաջնորդ սրբազանին 

օրհնութիւնը: 

Խորհրդակցութեան նիւթ եղաւ Սուրիոյ ու մասնաւորաբար Հալէպի հայութեան վիճակը: Նշենք, 

որ Սուրիահայութեան օժանդակութեան գործադիր մարմինին եւ այլ գաղութներու հայութեան 

կազմակերպած հանգանակութեանց շնորհիւ, ընկերային, բժշկական ու այլ կենսական 

օժանդակութիւններ կը հասնին Սուրիոյ հայութեան` աւելցնելով, որ Հալէպի Ազգային 

իշխանութիւնը յայտարարած է, թէ ուսումնական այս տարեշրջանին, բոլոր աշակերտները 

անվճար պիտի ուսանին Հալէպի ազգային վարժարաններուն մէջ: 

Առաջնորդ սրբազանը գնահատանքով արտայայտուեցաւ ՍԱՐՖ-ի աշխատանքներուն մասին եւ 

յորդորեց, որ աւելի քան չորս տարի առաջ միասնական ոգիով սկսած աշխատանքը 

շարունակուի նոյն թափով: Սրբազանը յաջողութիւն մաղթեց մարմինին ազգանուէր 

ծառայութիւններուն եւ յոյս յայտնեց, որ Սուրիոյ տագնապը շուտով աւարտի: 
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Մուսա Լերան Հերոսամարտի Նշում 

11 Սեպտեմբերին, Հոլիվուտի Ս. Կարապետ 

եկեղեցւոյ մէջ մատուցուեցաւ  Ս. պատարագ 

եւ տեղի ունեցաւ մատաղօրհնէք: Եկեղեցւոյ 

հովիւ Վիգէն Ա. քհնյ. Վասիլեան իր քարոզին 

մէջ վեր առաւ քաջարի մուսալեռցի 

ժողովուրդի յարատեւելու կամքը եւ Մուսա 

լերան 40 օրերու պատմական 

կարեւորութիւնը` յորդորելով ներկայ 

մուսալեռցիները կառչած մնալ իրենց 

արմատներուն, հետեւիլ իրենց քաջարի պապերու օրինակին` բարձր պահելով մուսատաղի 

ժառանգորդներուն եւ համայն հայութեան պատիւը: 

Աւարտին Ռոզ եւ Ալէք Փիլիպոս Ազգային վարժարանի մարզադաշտին վրայ տեղի ունեցաւ 

հանդիսութիւն: 

Օրուան հանդիսավար Մարօ Քէշիշեան առաջին հերթին հրաւիրեց ներկաները վայրկեան մը 

յոտնկայս յարգելու նահատակներուն յիշատակը: Ապա հաստատեց, որ մուսալեռցին, ամէն 

տեղ նոյն հարազատութեամբ մօտեցաւ, ծաղկեցուց իր շրջապատը, պահպանեց իր լեզուն, 

սակայն երբեք չմոռցաւ իր հարազատ գիւղը: 

Օրուան գլխաւոր բանախօսն էր մուսալեռցի Րաֆֆի Տուտագլեան, որ հայրենիքէն հրաւիրուած 

էր յատուկ այս ձեռնարկին համար: Ան պատմական ակնարկ մը նետեց հերոսամարտին եւ 

անոր հետեւող ժամանակաշրջանին վրայ  հաստատելով, որ մուսալեռցին միշտ իր սեփական 

մաշկը փրկելը առաջնահերթութիւն չէ համարած, այլ մտածած է համայն հայութեան մասին: 

Ան շեշտեց, որ մուսալեռցիները ունին պատմութիւն կերտելու սեփական եւ իւրայատուկ 

փորձառութիւն: Տուտաքլեան ըսաւ, որ մեր արժէքը մեր անցեալին մէջ պէտք չէ կայանայ, այլ` 

մեր ներկայի՛ն, մեր հերոսական արարքին աւելցնելով, որ պէտք է  դառնանք օրինակելի 

հաւաքականութիւն` հայ ժողովուրդի բոլո՛ր զաւակներուն համար, կատարենք ճի՛շդ ընտրանք, 

ստեղծենք հայրենի՛ք, Մայր Հայաստանի հողին վրայ եւ կերտենք մեր սերունդի հերոսական 

ներկան, իսկ ապագայ սերունդներուն աւանդ թողենք մեր սեփական օրինակը: 

Այնուհետեւ գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր, որմէ ետք Ռիչըրտ Յովհաննէսեան, 

որ ներկայ էր հանդիսութեան, բեմ հրաւիրուեցաւ` փոխանցելու համար իր սրտի խօսքը: 

Յովհաննէսեան, ընդգծելէ ետք Ֆրանս Վերֆելի «Մուսա Լերան 40 օրերը» գիրքին 

կարեւորութիւնը` յայտնեց, թէ ինք յատկապէս վերջին երկու-երեք տարիներուն աւելի մօտէն 

ճանչցած է շրջանը Մուսա Լերան, Տորթ-Եոլի եւ Քեսապի հայկական գիւղեր այցելութեան 

ընթացքին` իր հատորի պատրաստութեան նպատակով: 

www.yerakouyn.com 
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Հրապարակի Վրայ Է Արեւմտահայ 

Բանաստեղծութիւններու Նուիրուած «Փափաք»-ը 

Վերջերս «Էլեմընթ» երաժշտական խումբի մղիչ ուժը 

հանդիսացող Արա Տապանճեան Արէն Էմիրզեանի 

(Էմիրզէ) հետ համագործացաբար` պատրաստեց 

«Փափաք» ալպոմը, որուն մէջ կան Վահան Թէքէեանի, 

Մաթէոս Զարիֆեանի, Միսաք Մեծարենցի, Ռուբէն 

Որբերեանի, Զարուհի Պէրպէրեանի եւ Ռուբէն Սեւակի 

բանաստեղծութիւններով ու երկուքին յօրինած 

երաժշտութեամբ երգեր: 

Այս գործը քանի մը իմաստներով սիրոյ արդիւնք է, եւ 

կեանքի կը կոչէ բանաստեղծական հոյակապ կտորներ` 

գրուած հայ ժողովուրդի պատմութեան ամէնէն դաժան 

ժամանակաշրջաննէրէն մէկուն ընթացքին: 

Նշենք, որ 2010-ին Արա Տապանճեան Վահէ Կարապետեանի հետ հրապարակեց իր 

գլխաւորաբար Կոմիտասի եւ Սայաթ Նովայի երգերուն նուիրուած «Աշխարհումս» ալպոմը: 

Հայաստանի Եւ Արցախի Հանրապետութեանց 25-

Ամեակի Նշում 
21 Սեպտեմբերին, Վիրահայոց թեմի բոլոր 

եկեղեցիներուն մէջ կատարուեցաւ 

հանրապետական մաղթանք: Թիֆլիսի Ս. Գէորգ 

առաջնորդանիստ եկեղեցւոյ մէջ արարողութիւնը 

նախագահեց թեմի առաջնորդ Վազգէն եպս. 

Միրզախանեան: 

Աւարտին «Հայարտուն» կեդրոնի «Գալուստ 

Կիւլպէնկեան» սրահին մէջ, այս առիթով տեղի 

ունեցաւ հանդիսութիւն: «Ներսէս Շնորհալի» երգչախումբին կողմէ Հայաստանի քայլերգին 

մեկնաբանութեամբ ընթացք առաւ հանդիսութիւնը:  

Ելոյթ ունեցան Վրաստանի հայ մտաւորականներու միութեան նախագահ, պատմաբան Ենոք 

Թադեւոսեան, Վրաստանի մէջ Հայաստանի դեսպանութեան ռազմական կցորդ, գնդապետ 

Սամուէլ Ռամազեան, նաեւ թեմի առաջնորդ Վազգէն եպս. Միրզախանեան, որոնք 

արժեւորեցին բանակին դերն ու նշանակութիւնը Հայաստանի պետականութեան պահպանման, 

Արցախի ազատութեան համար պայքարին մէջ: 

Հանդիսութեան ընթացքին ցուցադրուեցաւ Հայաստանի անկախութեան հռչակման եւ 

Արցախեան պատերազմի հերոսական ուղիին նուիրուած վաւերագրական ժապաւէն մը, որ կը 

ներառէր դրուագներ Երեւանի Հանրապետութեան հրապարակին մէջ տեղի ունեցած 

անկախութեան      25-րդ տարեդարձին նուիրուած զօրահանդէսէն: Գործադրուեցաւ նաեւ 

գեղարուեստական յայտագիր: 
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ԱՅԼԱԶԱՆ 

Սոֆիա Լորենը` 82 Տարեկան 

Իտալացի հանրաճանաչ դերասանուհի, բոլոր հիմնական միջազգային փառատօներու 

մրցանակակիր, քանի մը գիրքերու հեղինակ Սոֆիա Լորենը վերջերս նշեց իր 82-րդ 

տարեդարձը: 

Կեանքի մեծ փորձառութիւն ունեցող դերասանուհին զանազան առիթներով յայտարարած է. 

– Մայր մը միշտ երկու անգամ պէտք է մտածէ, անգամ մը իրեն համար, անգամ մը` երեխային: 

– Երբ կինը կը նստի հայելիին առջեւ, անոր հնարաւորութիւն կը տրուի ինքզինք նկարչուհի 

զգալ եւ հաղորդակցիլ արուեստի աշխարհին հետ: 

Գեղեցկութիւնը արժանի է, որ իրեն համար պայքարինք: 

– Սէրը անխիղճ վերլուծումներ չի հանդուրժեր: Եթէ զայն անընդհատ ստուգես, մանրամասն 

վերլուծես, համեմատես, «լոյսի» տակ ուսումնասիրես, անիկա հետզհետէ կը նուազի եւ կը 

մահանայ: 

– Ոչինչ կրնայ գեղեցիկ ըլլալ բոլոր տեսանկիւններէն դիտուած: Իտէալական գեղեցկութիւնը 

պատրանք է: 

– Արցունք չտեսած աչքերը չեն կրնար գեղեցիկ ըլլալ: 

– Գեղեցկութիւնը մարդուս մէջ է եւ անոր աչքերուն մէջ կ՛արտացոլայ: 

– 54 տարեկան կին մը կը պահէ իր ամբողջ հմայքը: 

8 Համոզիչ Պատճառներ` 

Օրական 3 Հատ Արմաւ Ուտելու 
Արմաւը ոչ միայն համեղ, այլեւ շատ օգտակար պտուղ մըն է. անոր բարիքները անհամար են. 

այսուհանդերձ, գիրութենէ եւ շաքարախտէ տառապող 

անձերը պէտք է չափաւորեն անոր սպառումը եւ 

օրական 3 արմաւէն աւելի չուտեն: 

Ահա թէ ինչո՞ւ օրական 3 արմաւ պէտք է ուտել. 

1.- Արմաւը հարուստ է երկաթով եւ յանձնարարելի 

արեան տկարութենէ տառապողներուն: 

2.- Լիւթէինով եւ զէաքսանթինով հարուստ արմաւը կը 

պաշտպանէ աչքերը եւ կը զօրացնէ տեսողութիւնը: 

3.- Կիրով եւ բնաթելով հարուստ արմաւը կը դարմանէ փորհարութիւնը եւ կը կանոնաւորէ 

աղիքներուն գործունէութիւնը: 
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4.- Շաքարով հարուստ արմաւը չափաւոր ուտելու պարագային կուշտ կը պահէ եւ ճաշի 

ժումերուն միջեւ աւելորդ բաներ ուտելու պահանջը կը պակսեցնէ: 

5.- Բժշկական լուրջ ուսումնասիրութիւններ փաստած են, որ օրական 3 արմաւ ուտող անձերը 

նուազ ենթակայ են սրտի կաթուածներու: Արմաւը կը նուազեցնէ ճարպի կուտակումը` 

երակներուն մէջ: 

6.- Քիչ աղ պարունակող եւ փոթասիոմով հարուստ արմաւը կ՛օգնէ նուազեցնելու արեան 

գերճընշումը: 

7.- Ֆոսֆորով հարուստ արմաւը կը խթանէ ուղեղին մտային կարողութիւնները: 

8.- Արմաւը հարուստ է ֆրիւքթոզ, սաքքարոզ եւ կլիւքոզ բնական շաքարներով, այս երեքն ալ 

կ՛աշխուժացնեն մեր մարմինը եւ ուժ կը հայթայթեն: Ահա թէ ինչո՛ւ օրը կարելի է սկսիլ 2 – 3 

արմաւ ուտելով: 

Ինչպէս սկիզբը յիշեցինք, գիրութենէ եւ շաքարախտէ տառապող անձերը պէտք է զգուշանան 

արմաւէն եւ օրական 3 հատէն աւելի չուտեն. այս մտահոգութիւններէն զերծ անձերը կրնան 

օրական մինչեւ 10 արմաւ ուտել: 

Ինչո՞ւ Օրական Մէկ Հաւկիթ Պէտք Է Ուտել 

Երկար տարիներ հաւկիթը սեւ ցանկի վրայ էր` որպէս գէշ 

քոլեսթերոլը բարձրացնող եւ սրտանօթային 

հիւանդութիւններուն դուռ բացող ուտելիք: Ներկայիս 

բժիշկներն ու սննդագէտները նոյն կարծիքին չեն եւ կը 

թելադրեն օրական 1 – 2 հաւկիթ ուտել. ահա թէ ինչո՛ւ. 

Հաւկիթը կը պարունակէ ամինաթթուներ, երկաթ եւ 

հակաօքսիտաններ: Մեր մարմինը կ՛արտադրէ 

մօտաւորապէս 11 ճարպաթթու, որոնք անհրաժեշտ են մեր 

առողջութեան. իսկ հաւկիթը կը պարունակէ աւելի քան 9-ը, որոնք նոյնպէս չափազանց 

անհրաժեշտ են: Գիտնականներ կը պնդեն, որ այս 9 ամինաթթուներէն մէկուն 

բացակայութիւնը պատճառ կ՛ըլլայ, որ մեր մազերը թափին, յոգնութիւն զգանք, կորսնցնենք 

մկանային զանգուածը, նուազի մեր մարմնին դիմադրականութիւնը… 

Օրական 1 – 2 հաւկիթ ուտելու պարագային` 

– Մեր մարմնին համար կ՛ապահովենք 9 ամինաթթուներ: 

– Մեր աչքերը կը պաշտպանենք տարիքի հետ կապուած տեսողութեան խանգարումներէ: 

– Կը զօրացնենք մեր յիշողութիւնը: 

– Կը պաշտպանուինք ստինքի քաղցկեղէ: 

– Կ՛ապահովենք մեր մազերուն առողջութիւնը: 
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Հայաստանի Մէջ Սկսած Են Աւելի Քիչ Թէյ Օգտագործել 
Հայաստան այս տարուան յունուարէն մայիս 

ամիսներուն ներածուած է 140 թոն թէյ: Ըստ 

Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային 

վիճակագրական ծառայութեան վճարային 

հաշուեկշիռի եւ արտաքին առեւտուրի 

վիճակագրութեան բաժանմունքին, այս ցուցանիշը 

նախորդ տարուան նոյն ժամանակաշրջանին 

համեմատ նուազած է 12 թոնով: 2015-ի յունուարէն 

մայիս ամիսներուն Հայաստան ներածուած է 152 

թոն թէյ: 

Այս տարուան ընթացքին ամէնէն շատ ծաւալով թէյ` 70 թոն, ներածուած է Սրի Լանքայէն,  

որուն 38 թոնով կը յաջորդէ Ռուսիան, այնուհետեւ 20 թոնով` Արաբական Միացեալ 

Էմիրութիւններ: 

Այս տարուան ընթացքին Հայաստանէն շատ քիչ քանակութեամբ թէյ արտածուած է: Ընդհամէնը 

1 թոն արտածուած է Ռուսիա: Նախորդ տարի այս ցուցանիշը ընթացիկ տարուան 

տուեալներուն համեմատ զգալիօրէն բարձր եղած է: 2015-ի յունուարէն մայիս ամիսներուն 

Հայաստանէն արտածուած է 40 թոն թէյ: 

Մեր Տրամադրութեան Վրայ Ազդող 

8 Սխալ Սովորութիւններ 

Մեզմէ իւրաքանչիւրը պատասխանատու է իր 

տրամադրութեան որակին: Օրուան ընթացքին մեր 

գործած կարգ մը սխալները իրարու վրայ կուտակուելով 

կը փճացնեն մեր տրամադրութիւնը: Այսպէս, երբ մեր 

շուրջ ամէն բան դասաւորուած եւ կոկիկ է, մենք աւելի 

լաւ տրամադրուած կ՛ըլլաք, մինչդեռ հակառակը, մեզ կը 

դարձնէ ջղագրգիռ եւ մանաւանդ` անտրամադիր: 

Եկէք` ճանչնանք մեր ոչ լաւ սովորութիւնները եւ 

փորձենք քիչ-քիչ հրաժարիլ անոնցմէ: 

1.- Առտուն տունէն մեկնիլ` առանց մահճակալը շտկելու: 

2.- Սենեակին փեղկերն ու վարագոյրները փակել` խաւարին մէջ մնալով: 

3.- Բջիջայինը բարձին քով դրած քնանալ: 

4.- Խոհանոցի լուացարանին մէջ աղտոտ պնակները դիզել` օրերու վրայ: 

5.- Թափթփած ննջասենեակի մէջ քնանալ: 

6.- Ոչ պիտանի գնումներ ընել եւ զղջալ: 

7.- Թափթփած գրասեղանի առջեւ աշխատիլ: 

8.- Ծխել եւ ապականած սենեակի մէջ աշխատիլ, քնանալ, պատկերասփիւռ դիտել: 

Կ՛արժէ մտածել այս մասին.. 


