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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԿԸ ՄԱՍՆԱԿՑԻ
ՊԱՀՐԷՅՆԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԻՆ ԵՒ ԿԸ
ՏԵՍՆՈՒԻ ՏԵՂՒՈՅՆ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՒԱԿՆԵՐՈՒՆ
ՀԵՏ
Երկուշաբթի, 5 Մայիս 2014ի առաւօտուն, Պահրէյնի մէջ պաշտօնական բացումը կատարուեցաւ
Պահրէյնի Թագաւոր Համատ Պըն Իսա Ալ Խալիֆայի կողմէ կազմակերպուած միջ կրօնական
միջազգային համագումարին։ Որպէս գլխաւոր դասախօս Վեհափառ Հայրապետը հրաւիրուած
էր սոյն համագումարին խօսելու «Կրօնը, Մշակոյթը ու քաղաքակրթութիւնը՝ ի սպաս
մարդկութեան» նիւթին մասին։ Պահրէյնի միջազգային համագումարի բացման առաջին օրը,
Վեհափառ Հայրապետը եւ բարձրաստիճան պետական հիւրեր ճաշի հիւրը եղան Պահրէյնի
թագաւոր Համատ Պըն Իսա Ար-Խալիֆային։ Վեհափառ Հայրապետը միջազգային օդակայան
ժամանումին եւ համագումարի ընթացքին ունեցաւ բազմաթիւ հարցազրոյցներ միջազգային
մամուլին հետ։
Միջազգային համագումարին ուղղելով իր խօսքը, Վեհափառ Հայրապետը շեշտելէ յետոյ
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երկխօսութեան հրամայականը ներկայ աշխարհին մէջ,
կարեւորութեամբ շեշտեց հետեւեալ կէտերը.ա) Երկխօսութիւնը պէտք է մտաւորական աշխարհէն
փոխադրել ամէնօրեայ կեանքին։ Կ՛ապրինք բազմակրօն
ու բազմամշակութային ընկերութեան մէջ։ Չենք կրնար
կղզիացած մնալ . անհրաժեշտ է միասին ըլլալ, միասին
մտածել ու գործել՝ պահելով մեր իւրայատուկ
արժէքները, մեր ինքնութիւնը։
բ)
Անհրաժեշտ
է
երկխօսութիւնը
վերածել
գործակցութեան։ Ներկայ աշխարհին մէջ ընդհանրական
մտահոգութիւններ ու մարտահրաւէրներ կը դիմագրաւենք։ Արդ, հարկ է մտածել ազդու
միջոցներու դիմելու մասին, լուծումներ որոնելու մեզ շրջապատող հարցերուն։
գ) Երկխօսութիւնը պէտք է վերածել մտածելակերպի ու գործելակերպի մնայուն ընթացքի՝
զարգացնելով երկխօսութեան մշակոյթ մը։
Համագումարի բացման առաջին օրը Վեհափառ
Հայրապետը
շուրջ
տասը
բարձրաստիճան
անձնաւորութիւններու հետ պատուոյ ճաշի հիւրը եղաւ
Պահրէյնի թագաւորին։ Համագումարին մասնակցեցան
երեք հարիւր հոգի, զանազան կրօններէ եւ երկիներէ։
Վեհափառ Հայրապետը հանդիպումներ ունեցաւ շարք
մը պատասխանատու անձնաւորութիւններու հետ,
որոնց
շարքին
հնդիկ-Մալապար
եկեղեցւոյ
Կաթողիկոսին,
Անտիոքի
Յոյն
Ուղղափառ
Պատրիարքին,
Լիբանանի
Հանրապետութեան
Միւֆթիին,
Սէուտական
Արաբիոյ
ներկայացուցիչին, Քուէյթէն Շէյխա Ֆարիհա Ալ Ահմատ Ալ Ճապէր Ալ Սապահի, Շէյխա Հասսա
Ալ Սալէմ Ալ Սապահին եւ այլ բարձրաստիճան անձնաւորութիւններու հետ։
Պահրէյն ժամանման առաջին գիշերը, Վեհափառ
հայրապետը հանդիպում ունեցաւ Պահրէյնի հայ
համայնքին հետ։ Ընթրիքին ներկայ էին նաեւ
Սէուտական Արաբիայէն ժամանած հայորդիներ։
Ի պատիւ Վեհափառ Հայրապետին տրուած
ճաշկերոյթին խօսք առին Թեհրանի Թեմի
Առաջնորդ Գերշ. Տ. Սեպուհ Արք. Սարգիսեան եւ
Քուէյթի եւ պահրէյնի ու Շրջակայից Թեմի
Կաթողիկոսական Փոխանորդ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ.
Վրդ. Զօպուեան։ Իր եզրափակիչ հայրական
խօսքին մէջ Վեհափառը գնահատեց Պահրէյնի եւ
Սէուտական Արաբիոյ մէջ հաստատուած մեր ժողովուրդի զաւակներուն կապուածութիւնը մեր
եկեղեցւոյ։ Ան թելադրեց հաւատարիմ մնալ միշտ մեր արժէքներուն ու աւանդութիւններուն, եւ
մանաւանդ մասնակից դառնալ մեր ժողովուրդի պահանջատիրական պայքարին։
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՐԵԿՈՅ ՔՈՒԷՅԹԻ ՄԷՋ
Հայ Օգնութեան Միութեան Քուէյթի Մեկուսի Մասնաճիւղի
կազմակերպած Գեղարուեստական Երեկոն տեղի ունեցաւ
Ուրբաթ, 2 Մայիս 2014 –ին, Մանկաֆ «Cambridge» դպրոցի սրահէն
ներս:
Սոյն երեկոյին իրենց մասնակցութիւնը բերին ՀՕՄ-ՔՄՄ-ի «Շաքէ»
պարախումբի աւագ եւ կրտսեր խումբերը, ղեկավարութեամբ
տաղանդաւոր պարուսոյց՝ Տիկ. Աննա Մանուկեանի: Տեղին է նշել,
թէ կրտսերներու խումբը իր անդրանիկ ելոյթը ունեցաւ սոյն
երեկոյին, ինչպէս նաեւ երգով ու նուագով հանդէս եկան խումբ մը Քուէյթահայ երաժշտասէր
երիտասարդներ ղեկավարութեամբ՝ Տիար Քեռի Սարգիսեանի:
Սոյն ձեռնարկը հովանաւորեց Թեմիս Կաթողիկոսական
Փոխանորդ՝ Գերպ. Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեան:
Երեկոյին ներկայ էին ՀՀ Արտակարգ եւ լիազօր Դեսպան՝
Տիար Ֆատէյ Չարչօղլեան, ազգային մարմիններու եւ
միութեանց
ներկայացուցիչներ,
ծնողներ
եւ
հոծ
բազմութիւն:
Օրուան հանդիսավարն էր ընկհ. Մայտա Մովսէսեան, որ
բացման խօսքէն ետք հրաւիրեց վարչութեան փոխ ատենապետուհի՝ ընկհ. Մակի Թադոյեան
փոխանցելու վարչութեան խօսքը, փոխան ատենապետուհի ընկհ. Էլիզապէթ Թոգմաքճեանի, որ
կը բացակայէր իր անհանգստութեան պատճառով:
Յայտագիրը ընդգրկեց հմայիչ պարեր եւ փունջ մը հայրենաշունչ երգեր. Յայտագրի Ա մասի
աւարտին ՀՕՄ-ՔՄՄ-ի Վարչութիւնը պարգեւատրեց մասնաճիւղիս երեց անդամուհիները,
անսալով Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա Կաթողիկոսի պատգամին, որ 2014–ը հռչակած էր տարեցներու
տարի: Ելոյթի աւարտին Գերպ. Հայր Սուրբը իր սրտի խօսքով եւ պահպանիչով փակեց օրուան
յայտագիրը:
Այս առիթով ՀՕՄ-ՔՄՄ-ը իր խորին շնորհակալութիւնը կը յայտնէ բոլոր ներկաներուն, որոնք
իրենց ներկայութեամբ քաջալերեցին սոյն ձեռնարկը եւ սատար հանդիսացան անոր բացառիկ
յաջողութեան:
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ԱՐՏԱՍԱՆԱԿԱՆ ՄՐՑՈՅԹ 2014
Ուրբաթ, 9 Մայիս 2014ին Սրբ. Վարդանանց Եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ Քուէյթի Ազգ.
Վարժարանի տարեկան արտասանական մրցոյթը, որն այս տարի նուիրուած էր հայ
նորագոյն գրականութեան հսկաներէն՝ Համօ Սահեանի 100 եւ Պարոյր Սեւակի 90
ամեակներուն։ Բացման խօսքով հանդէս եկաւ վարժարանի հայրենաւանդ
ուսուցչուհիներէն օրդ. Մարալ Համպոյեան, որ վեր առաւ հայ բանաստեղծութեան դերը
հայ իրականութեան մէջ, հակիրճ կերպով անդրադառնալով նաեւ օրուայ յոբելեառներու
գրական վաստակին։ Այնուհետեւ եկեղեցւոյ դասը տրամադրուեցաւ մրցոյթին
մասնակցող 32 աշակերտներուն, որոնք բաժնուած հինգ տարբեր խմբակներու, շուրջ
երկու ժամ հանդիսականները պտտցուցին հայ բանաստեղծութեան «թանձրախիտ
անտառներուն» մէջ։ Մրցոյթի դատական
կազմի
անդամներն
էին՝
Տիկ.
Սոնա
Պէրպէրեան, Տիկ. Դալար Քալեմքէրեան
Տաղլեան, Պրն. Կարօ Արսլանեան եւ Պրն. Ճորճ
Արապաթլեան,
որոնց
նշանակած
գնահատականներով մրցանակային պատկերը
եղաւ հետեւեալ ձեւով.
Առաջին Խմբակը ոչ մրցոյթային ըլլալով, բոլոր
մասնակիցները ստացան գնահատագրեր:
Բ.խմբակ.Առաջին հանդիսացաւ՝ Պիաթրիս
Մելիքսէթեան
Երկրորդ՝ Մելիք Մելիքսէթեան
Երրորդ՝ Սօսի Միսաքեան
Գ. Խմբակ.Առաջին հանդիսացաւ՝ Յարութ Գայթանճեան
Երկրորդ՝ Վալերի Տէր Պետրոսեան
Երրորդ՝ Կալի Գարակէօզեան
Դ. Խմբակ.Առաջին հանդիսացաւ՝ Կարօ Նարեկ
Կարապետեան
Երկրորդ՝ Արփի Ասմինեան
Երրորդ՝ Ալեակ Մոմճեան
Ե.-Խմբակ.Առաջին հանդիսացաւ՝ Սէրլի Թովմասեան
Երկրորդ՝ Կասիա Աբիկեան
Երրորդ՝ Ժուլիանա Զէյթունցեան
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Աւարտին հանդէս եկաւ Վարժարանի տնօրէն
Պրն. Մանուկ Մանուկեան, որ կարեւորեց
արտասանական ամէնամեայ մրցոյթը, զայն
համարելով
գրական-գեղարուեստական
ձեռնարկ։ Հուսկ հայրական օրհնութիւնը
փոխանցեց կաթ. փոխանորդ գերպ. Տէր
Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեան, յայտնելով իր
անսահման ուրախութիւնը եւ շնորհաւորելով
Ազգ.
Վարժարանը
գրական
գեղեցիկ
նախաձեռնութեան համար։

ՓԱԿՈՒՄ ԿԻՐԱԿՆՕՐԵԱՅ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ 2013-2014
ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻՆ
Շաբաթ, 10 Մայիսին, հոգեւոր ուսումնական յաջող
տարեշրջան մը բոլորելէ ետք, փակումը կատարուեցաւ
Քուէյթի Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ Կիրակնօրեայ
վարժարանին։ Օրուան պատգամը փոխանցեց Տիկ. Նուէր
Սէբիլեան, որ խօսեցաւ Քրիստոսի Այլակերպութեան
մասին։
Բարոյալից
ու
դաստիարակչական
պատմութիւններով ելոյթ ունեցաւ Թալին Հալէպլեան, իր
միտքը
ամփոփելով
«Բարիք
ընելէ
չդադրինք»
գաղափարին շուրջ։ Իսկ Տիկ. Ժագլին Խտըրլեան խօսեցաւ յարատեւօրէն աղօթելու
կարեւորութեան մասին։ Որպէս գնահատանք Կիրակնօրեայ աշակերտութեան
դասընթացքներու յարատեւ մասնակցութեան, ուսուցչական կազմին կողէմ անոնց
բաժնուեցաւ հոգեւոր պատկերազարդ գրքոյկներ։ Ամբողջ տարուայ ընթանցքին
Կիրակնօրեայ վարժարանի պատասխանատուները Աստուծոյ օրհնութեամբ աւելի քան
80 աշակերտներու մատղաշ սրտերուն մէջ կարողացան դրոշմել Աստուծոյ սէրը եւ
աւետարանական ճշմարտութիւնները։
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Սկիզբ Տրուեցաւ Արցախի Ազգային Վիճակախաղի
Երկրորդ Խաղարկութեան
9 Մայիսին Ստեփանակերտի մէջ սկիզբ առաւ Արցախի զարգացման եւ վերաբնակեցման
ուղղուած ազգային վիճակախաղը: Մինչեւ 28 դեկտեմբեր Հայաստանի, Արցախի եւ սփիւռքի
մէջ ապրող հայութիւնը կրնայ աջակցիլ Արցախի
զարգացումին` գնելով ազգային վիճակախաղին
տոմսերէն թէկուզ մէկ տոմս, որուն գինը երկու
հազար
դրամ
է:
«Արմէնփրես»
լրատու
գործակալութեան հետ զրոյցի մը ընթացքին
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետութեան
փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկեան նշած է, որ
այս տարի շրջանառութեան մէջ դրուած է
վիճակախաղի 300 հազար տոմս: «Յաջողեցանք
արդարացնել յոյսերը այն բոլոր մարդոց, որոնք
ձեռք բերելով վիճակախաղի տոմսերը կը
հաւատան, որ կը նպաստեն եւ հաւաքական պատասխանատուութիւն կը ստանձնեն Արցախի
մէջ թէ՛ աշխատատեղերու ստեղծումին եւ թէ՛ վերաբնակեցման աշխատանքին», ըսած է
Արթուր Աղաբեկեան:
Վերաբնակեցման ծրագիրին զուգահեռ, ազգային վիճակախաղը կը նպաստէ նաեւ
աշխատատեղիներու շատացման եւ գորգագործութեան զարգացումին: Եթէ ծրագիրի
սկզբնաւորութեան տասնչորս գորգագործներ ներգրաւուած էին աշխատանքներուն մէջ, ապա
այսօր ազգային վիճակախաղի ծրագիրին մէջ ներգրաւուած գորգագործներուն թիւը 146 է, ինչ
որ կը նշանակէ 146 աշխատատեղ եւ նոյնքան եկամուտ: Այս թիւը Արցախը չի բաւարարեր եւ
որ այս տարի գորգագործներուն թիւը պէտք է անցնի 200-ը: Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետութեան կառավարութիւնը Արցախի 12 համայնքներու ղեկավարներէն ստացած է
նամակներ, ուր անոնք փափաք յայտնած են, որ իրենց գիւղերուն մէջ գորգագործական
արտադրամասեր բացուին:
Յայտնենք, որ Արցախի առաջին ազգային վիճակախաղէն ստացուած 240 միլիոն դրամը
յատկացուած է Իշխանաձոր համայնքի վերածնունդին եւ հայրենադարձութեան գաղափարը
կեանքի կոչելու աշխատանքին: Այժմ Իշխանաձորի մէջ ընթացք առած են շինարարական
աշխատանքներ, եւ մինչեւ 28 դեկտեմբեր պէտք է աւարտի համայնքի 37 առանձնատուներու
կառուցումը:
Արթուր Աղաբեկեանի համաձայն, Իշխանաձոր համայնքը ունի բոլոր միջոցները բնակիչ
ընդունելու եւ ապահովելու անոնց բարեկեցութիւնը: «Իշխանաձորի մէջ այսօր 240 բնակիչ
կ՛ապրի, կը գործէ գիւղապետարան եւ դպրոց: Գիւղը ապահովուած է խմելի ջուրով եւ ունի
հսկայական տարածքներ բնակարանաշինութեան համար: Մեր առաջնակարգ նպատակն է
Իշխանաձորի համայնքին բնակիչներուն թիւը 1000-ի հասցնել», ըսած է Աղաբեկեան`
աւելցնելով, որ Իշխանաձորի վերաբնակեցումը կապուած է Արաքսի ափին վերաբնակեցման
այլ ծրագիրի մը հետ: Փոխվարչապետին գնահատումով` իրենց առջեւ յաւակնոտ եւ
պատասխանատու նպատակ դրուած է, սակայն վստահ են, որ արդիւնքը դրական պիտի ըլլայ:
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Ըստ Անթոն Ազարովի. Եւրասիական Միութեան
Սահմանը Պիտի Անցնի Հայաստանի Հանրապետութեան
«Ընդունուած» Սահմաններով
Եւրասիական տնտեսական միութեան Հայաստանի անդամակցութենէն ետք, միութեան
սահմանը պիտի անցնի Հայաստանի Հանրապետութեան «ընդունուած» սահմաններով, իսկ
Լեռնային Ղարաբաղի անդամակցութեան հարցը չէ քննարկուած նոյնիսկ:
Երեւանի, Մոսկուայի, Ասթանայի եւ Մինսքի միջեւ լրագրողներու համար կազմակերպուած
պատկերասփիւռային կամուրջի ժամանակ այսպիսի յայտարարութիւն մը կատարեց
Եւրասիական տնտեսական յանձնաժողովի Զարգացման եւ համարկումի բաժանմունքի
միջազգային գործակցութեան բաժինի պետ Անթոն Ազարով:
Լրագրողներէն մէկը հարց տուաւ, թէ Եւրասիական միութեան Հայաստանի անդամակցութենէն
ետք ուրկէ՞ պիտի անցնի միութեան ընդհանուր սահմանը, արդեօք Հայաստանի
Հանրապետութեան եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջեւ մաքսակէտ պիտի ըլլա՞յ, թէ՞ Ղարաբաղը
պիտի դառնայ Եւրասիական միութեան անդամ: Պատասխանելով հարցումին` Ազարով ըսաւ.
«Մաքսային միութեան կամ մեր որեւէ միութեան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան
անդամակցութեան հարց քննարկուած չէ. միութեան սահմանները պիտի անցնին Հայաստանի
Հանրապետութեան ներկայիս ընդունուած սահմաններով: Եւրասիական տնտեսական
յանձնաժողովի պաշտօնեայի յայտարարութիւնը յուշագրաւ էր այն առումով, որ Հայաստանի
իշխանութեան
բարձրագոյն
ներկայացուցիչները
նախապէս
իրենց
կատարած
յայտարարութիւններով յայտնած են, որ Մաքսային միութեան կամ Եւրասիական տնտեսական
միութեան Հայաստանի անդամակցութենէն ետք Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Լեռնային
Ղարաբաղի միջեւ սահման պիտի չհաստատուի եւ մաքսակէտ պիտի չտեղադրուի, այդ հարցը
լուծուած է:
Հարցը զարգացաւ յատկապէս այն ատեն, երբ Ղազախստանն ու Պիելոռուսիան դէմ
արտայայտուեցան այն գաղափարին, որ Մաքսային միութեան մէջ Հայաստանի հետ միասին
յայտնուի նաեւ Լեռնային Ղարաբաղը, ինչ որ կը նշանակէ, թէ միութեան Երեւանի
անդամակցութենէն ետք Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջեւ պէտք
է մաքսակէտ տեղադրուի: Թէեւ Հայաստանի իշխանութիւնները նաեւ բազմիցս հաստատած են,
որ միութեան անդամ դառնալէ ետք Արցախի հետ սահմանի մաքսակէտ պիտի չտեղադրուի,
սակայն Ազարով ճիշդ հակառակ յայտարարութիւն մը կատարեց:
Հայաստանէն պատկերասփիւռային կամուրջին կը մասնակցէր Ազգային ժողովի արտաքին
յարաբերութիւններու մնայուն յանձնախումբի հանրապետական նախագահ Արտակ
Զաքարեան, որ արձագանգելով Ազարովի յայտարարութեան ըսաւ, որ Լեռնային Ղարաբաղը կը
գտնուի Եւրասիական տնտեսական միութեան աշխարհագրական տարածքին մէջ, եւ
ղարաբաղեան հարցին քաղաքական լուծումէն ետք Եւրասիական միութեան մէջ համարկումի
հոլովոյթները նոր ազդակ կը ստանան: «Կը կարծեմ, որ այստեղ կայ որոշ թիւրիմացութիւն
լրագրողին հարցը ընկալելու առումով: Այնուամենայնիւ մէկ բան յստակ է, որ Հայաստանի եւ
Լեռնային Ղարաբաղի միջեւ որեւէ պայմաններու մէջ մաքսային սահման գոյութիւն չի կրնար
ունենալ», ընդգծեց Զաքարեան: Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարութիւնը մերժեց
արձագանգել Անթոն Ազարովի խօսքերուն:
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Շիֆ Ցեղասպանութեան Եւ Քեսապի Հարցերը Քննարկած
Է Էրտողանի Եւ Կիւլի Հետ
Միջին Արեւելքին վերաբերող շարք մը հարցեր քննելու նպատակով Թուրքիա այցելած
Միացեալ Նահանգներու քոնկրեսական պատուիրակութեան մաս կազմած է քոնկրեսական
Էտըմ Շիֆ, որ վարչապետ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի, նախագահ Ապտիւլլա Կիւլի ու այլ
բարձրաստիճան պաշտօնատարներու հետ իր ունեցած հանդիպումներուն ընթացքին
քննարկումի նիւթ դարձուցած է Հայոց ցեղասպանութեան, Քեսապի հայութեան
տեղահանութեան ու հայութիւնը յուզող հարցերը:
Շիֆ Էրտողանի հետ ունեցած իր անջատ հանդիպումին ընթացքին անտրամաբանական
նկատած է Էրտողանի այն պնդումը, թէ Հայոց ցեղասպանութիւնը տեղի չէ ունեցած` որովհետեւ
տակաւին հայեր կ՛ապրին Թուրքիոյ տարածքին: Ան շեշտած է, որ նման խօսք մը համազօր
պիտի ըլլար անհիմն այն պնդումին, թէ քանի որ որոշ թիւով հրեաներ վերապրած են հրէական
Ողջակիզումէն ետք, ուրեմն Ողջակիզում տեղի չէ ունեցած: Շիֆ նաեւ հարցականի տակ առած
է Էրտողանի այն պնդումը, թէ 1915-1923-ի իրադարձութեանց շուրջ կարելի է ազատ
քննարկումներ կատարել Թուրքիոյ մէջ, մինչ Հայոց ցեղասպանութիւնը հաստատող
մտաւորականներ, պատմաբաններ կամ լրագրողներ շարունակ հալածանքի կ՛ենթարկուին եւ
կը պաշտօնազրկուին:
Կիւլի հետ իր ունեցած հանդիպման ընթացքին Շիֆ շեշտած է, որ իր ընտրատարածքին մէջ
ապրող 80,000 հայերէն իւրաքանչիւրը Հայոց ցեղասպանութեան հետեւանքներէն ձեւով մը
ազդուած է: «Անոնցմէ իւրաքանչիւրը ծնողք մը, մեծ հայր կամ մեծ մայր մը, զարմիկ մը,
եղբայրներ ու քոյրեր, կամ նոյնիսկ ամբողջ ընտանիքը կորսնցուցած է: Անոնց ցաւը իրական է
եւ վէրքը տակաւին բաց կը մնայ: Ասիկա (Ցեղասպանութիւնը) պատմութեան պատկանող յուշ
մը չէ միայն: Երբ դուք կամ վարչապետը կը յայտնէք, թէ հայերու նման թուրքերն ալ վնասներ
կրած են, ապա ասիկա համազօր է ըսելու, թէ Համաշխարհային Բ. պատերազմին ընթացքին
գերմանացիներն ալ տուժած են: Ճիշդ է, որ մեծ թիւով գերմանացի քաղաքայիններ
սպաննուեցան, բայց այդ իրողութիւնը ոչ մէկ կերպով կը նուաստացնէ կամ կրնայ պատճառ
դառնալ Ողջակիզման ուրացման: Նոյն տրամաբանութեամբ, կարելի չէ ուրանալ
Ցեղասպանութիւնը, պարզապէս որովհետեւ մեծ թիւով թուրքեր մահացած են: Կ՛ըսէք, թէ
պատմական յանձնախումբ մը պէտք է կազմուի Ցեղասպանութեան դէպքերը հաստատելու
համար, սակայն նման առաջարկ մը համազօր է ըսելու, թէ յանձնախումբ մը պէտք է կազմուի`
Ողջակիզման պատմական իրականութիւնը հաստատելու համար», Կիւլին ըսած է Շիֆ:
Ան նաեւ քննած է Քեսապի հայութեան տեղահանութեան ստեղծած հարցը, ինչպէս նաեւ
փոքրաթիւ քեսապահայերու Թուրքիա տեղափոխման հարցը, միաժամանակ կոչ ուղղած է
Անգարայի իշխանութեանց, որ Արցախի տագնապի լուծման բանակցութիւնները անջատեն
Հայաստանի դէմ իրենց պարտադրած շրջափակումէն, որպէսզի կարելի ըլլայ առնուազն
Թուրքիա-Հայաստան առեւտրական յարաբերութիւնները բնականոնացնել:
«Կ՛ուզենք շնորհակալութիւն յայտնել քոնկրեսական Շիֆին, որ Հայոց ցեղասպանութեան
ուրացման հարցը ուղղակի քննարկման նիւթ դարձուցած է Թուրքիոյ ղեկավարներուն հետ`
արդարութիւն եւ իրականութեան բացայայտում պահանջելով», կը յայտնէ Ամերիկայի Հայ
դատի յանձնախումբի գործադիր վարիչ Արամ Համբարեան:
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Հոլլանտ Անգամ Մը Եւս Շեշտեց Հայոց
Ցեղասպանութեան Ճանաչման Անհրաժեշտութիւնը
Հայաստանի նախագահի նստավայրին մէջ տեղի ունեցաւ նախագահ Սերժ Սարգսեանի եւ
Ֆրանսայի նախագահ Ֆրանսուա Հոլլանտի միացեալ մամլոյ ասուլիսը: Հոլլանտ,
անդրադառնալով Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման հարցին, յայտարարեց, որ կայ մէկ
լուծում` Թուրքիոյ կողմէ ցեղասպանութեան ճանաչումը: Պատասխանելով լրագրողի մը
հարցումին, թէ չի՞ կարծեր, որ եթէ Թուրքիա իսկապէս կը ցանկայ Հայաստանի հետ
յարաբերութիւնները կարգաւորել, պէտք է պարզապէս քաղաքական կամք դրսեւորէ եւ
վաւերացնէ Հայաստան – Թուրքիա արձանագրութիւնները, Հոլլանտ նախ անդրադարձաւ
Էրտողանի 24 Ապրիլի յայտարարութեան, որուն մասին նշած էր լրագրողը, եւ ընդգծեց, որ
սովորաբար միշտ կը փորձէ դրական տարրեր գտնել այսպիսի յայտարարութիւններու մէջ:
«Բայց, անշուշտ, ես կեդրոնական հարց կը նկատէի այն, որ ջարդերը որակուին իբրեւ
ցեղասպանութիւն: Կայ մէկ լուծում եւ ատիկա ցեղասպանութեան ճանաչումն է», յայտնեց
Ֆրանսայի նախագահը:
Հայաստանի նախագահը անդրադարձաւ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահներուն եւ
Ճէյմս Ուորլիքի վերջին յայտարարութիւններուն` Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի լուծման
վերաբերեալ: Ան նախ յայտարարեց, որ ինք ըսած է եւ կ՛ըսէ, որ կարելի չէ բոլոր տագնապները
դիտարկել մէկ հարթութեան մէջ, ուստի տագնապներու լուծման մօտեցումները նաեւ տարբեր
են: Նախագահ Սերժ Սարգսեան նշեց նաեւ, որ Ուորլիք հիմնականին մէջ որեւէ նոր բան չէ
ըսած, այլ ըսած է այն, ինչ որ իր նախագահը ըսած է տարբեր առիթներով: Ըստ Սերժ
Սարգսեանի, նոյն մօտեցումը կայ նաեւ զինադադարի 20-ամեակին առիթով կատարուած`
համանախագահներու յայտարարութեան մէջ: Սերժ Սարգսեան շեշտեց, որ որքան ալ
Ազրպէյճանի ղեկավարութիւնը փորձէ այդ մօտեցումներուն իր սեփական մեկնաբանութիւնը
տալ, միեւնոյնն է` ոչ մէկ արդիւնք պիտի արձանագրուի: Ան նաեւ ընդգծեց, որ չի կիսեր այն
մօտեցումը, թէ տարբեր երկիրներ երկակի չափանիշներ կը ցուցաբերեն: Ըստ նախագահ Սերժ
Սարգսեանի,
այդ
մօտեցումները
կը
բխին
տագնապներու
պատմութենէն,
ծագումնաբանութենէն: Հանրապետութեան նախագահը յայտնեց, որ ինք որեւէ փոփոխութիւն
չի տեսներ:
Ֆրանսայի նախագահ Ֆրանսուա Հոլլանտի Հայաստան այցելութեան ծիրին մէջ, Չորեքշաթբի
օր Հայաստանի եւ Ֆրանսայի նախագահները մասնակցեցան ֆրանսական Դիմադրութեան
շարժման մարտիկ հերոս Միսաք Մանուշեանի անուան Երեւանի մէջ վերանուանուած
Մաշտոցի պուրակի բացման արարողութեան: Երկու երկիրներու նախագահները
շնորհակալութիւն
յայտնեցին
ձեռնարկի
կազմակերպիչներուն
եւ
երեւանցիներուն
արարողութեան մասնակցելու եւ Միսաք Մանուշեանի յիշատակը յարգելու համար:
«Մանուշեան ցեղասպանութեան վերապրողներէն է: Ֆրանսա գալով` ան փախած է
սարսափելի ջարդերէն եւ ապրելով մեր երկրին մէջ, ան քանի մը տարի ետք զէնք վերցուց,
պաշտպանեց մեր երկրին անկախութիւնը` առանց մոռնալու իր հայրենիքը», իր ելոյթին մէջ
նշեց Ֆրանսայի նախագահը: «Մենք երբեք չենք մոռնար, որ ֆրանսահայերը ի՛նչ ըրին
Ֆրանսայի վերակառուցման եւ մշակոյթի զարգացման համար, Հայաստանի եւ Ֆրանսայի
ժողովուրդները նոյն արժէքները ունին: Ես շատ ուրախ եմ, որ կը մասնակցիմ պուրակը
Մանուշեանի անունով անուանակոչելու արարողութեան», ըսաւ ան:

www.aztagdaily.com
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Յայտնենք, որ Մաշտոցի պուրակի անուանափոխութեան իբրեւ բողոք` քաղաքացիական
գործիչներ արարողութեան վայրը կատարեցին նստացոյց մը, որ աւարտեցաւ ոստիկաններու
հետ բախումով եւ 7 գործիչներու ձերբակալումով:
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեանի Չորեքշաթբի օրուան հրամանագիրով` Ֆրանսայի
նախագահ Ֆրանսուա Հոլլանտ պարգեւատրուեցաւ Փառքի շքանշանով:
Ըստ հրամանագիրին, որուն բնագիրը հրապարակուած է Հայաստանի նախագահի
պաշտօնական կայքին մէջ, ֆրանսական պետութեան ղեկավարը Հայաստանի բարձր
պարգեւին
արժանացած
է
«հայ-ֆրանսական
աւանդական
բարեկամական
յարաբերութիւններու ամրապնդման եւ զարգացման, Հայաստանի Հանրապետութեան եւ
Ֆրանսայի Հանրապետութեան միջեւ համագործակցութեան խորացման եւ ընդլայնման գործին
մէջ ներդրած անձնական մեծ աւանդին համար»:

Մինսքի Խմբակի Համանախագահները 16 Մայիսին Պիտի
Այցելեն Երեւան
«Արմէնփրես» կը հաղորդէ, որ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր Տիգրան
Բալայեան «Թուիթըր» ընկերային ցանցին վրայ գրած է, որ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի
համանախագահները 16 Մայիսին պիտի այցելեն Երեւան: Անոնց այցելութեան նպատակը Լեռնային
Ղարաբաղի տագնապի լուծման հոլովոյթին մէջ յառաջընթաց արձանագրելն է:
Մինսքի խմբակի համանախագահներ Իկոր Փոփով (Ռուսիա), Ժաք Ֆոր (Ֆրանսա) եւ Ճէյմս Ուորլիք
(Միացեալ Նահանգներ) տագնապի լուծման իրենց յանձնառութիւնը վերահաստատած եւ խաղաղութեան
հասնելու անհրաժեշտութեան մասին շեշտած էին 12 Մայիսին Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի եւ
Ազրպէյճանի միջեւ զինադադարի համաձայնագիրի կնքման 20-ամեակին առիթով հրապարակած իրենց
հաղորդագրութեան մէջ:
Ատկէ առաջ խաղաղութեան համաձայնագիրի իր առաջարկները ներկայացուցած էր ամերիկացի
համանախագահ Ճէյմս Ուորլիք` Խաղաղութեան Քառնեկի հիմնադրամին մէջ իր արտասանած խօսքին
մէջ` շեշտելով վեց կէտեր:

«Ֆրանսա Հետաքրքրուած Է Վրաստանի
Գործընկերութեամբ` Ազրպէյճանի Եւ Հայաստանի Միջեւ
Վստահութեան Մթնոլորտի Ստեղծման Համար» Կ՛ըսէ
Հոլլանտ
Kavkasia.net կայքը կը հաղորդէ, որ Ֆրանսայի նախագահ Ֆրանսուա Հոլլանտ 13 Մայիսին Թիֆլիսի մէջ
յայտարարած է, որ Վրաստան կը մասնակցի շրջանին մէջ Ազրպէյճանի եւ Հայաստանի միջեւ
ստեղծուած դժուարին իրավիճակէն դուրս գալու փորձերուն:
«Մենք միասին ստեղծուած իրավիճակէն դուրս գալու ելքեր կը փնտռենք, եւ այդ հարցին մէջ
կ՛ակնկալենք Վրաստանի գործընկերութիւնը», ըսած է ան:
Ֆրանսայի նախագահը յիշեցուցած է, որ իր երկիրը Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի լուծման հարցով
Մինսքի խմբակի անդամ է եւ կը ցանկայ «Վրաստանի գործընկերութիւնը` այդ երկու երկիրներուն
վստահութեան նշաններ ուղարկելու հարցին մէջ»:
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Արեւմտեան Եւրոպայէն Հնչած Ձայնը. «Թէ՛ – Թէ՛»-ն
Պէտք Է Աշխատի
Պետական այցով Երեւան ժամանած Ֆրանսայի նախագահին

հանդիպումներն ու

յայտարարութիւնները ընդհանուր մէկ խորապատկերի վրայ դիտարկելով կարելի է
որոշ

հետեւութիւններ

ժխտողականութեան
ընդհանրապէս

ընել

արցախեան

քրէականացման

երկու

երկիրներու

հարցին,

ուղղութեամբ

միջպետական

Հայոց

ցեղասպանութեան

Փարիզի

դիրքորոշումին,

յարաբերութիւններու

ներկայ

իրավիճակին եւ յայտարարուած առաջադրանքին մասին:
Այս բոլորին մէջ պէտք է առանձնացնել նախագահ Հոլլանտի յայտարարութիւնը
Եւրոպական Միութեան հետ Հայաստանի Հանրապետութեան ընկերակցութեան
անհրաժեշտութիւնը

ընդգծող:

Մանաւանդ

ըմբռնելի

նկատելով

Հայաստանի

Հանրապետութեան` Մաքսային միութեան անդամակցութեան որոշումը:
Նախ

մէջբերենք Ֆրանսայի

նախագահին

երեք առիթներով այս մասին կատարած
յայտարարութիւններու ամփոփումը:
«Հայաստանի

համար

կարելի

է

գտնել

խելամիտ ձեւ Եւրոպական Միութեան հետ
ընկերակցելու
Հայաստանի

համար:
համար:

Յատուկ

Եւրոպան

ձեւ

պէտք

է

Հայաստանի հետ ընկերակցելու համաձայնագիր ընդունի: Հայաստանը կրնայ երթալ
Ռուսիոյ հետ Մաքսային միութիւն, ես ատոր մէջ խնդիր չեմ տեսներ.- Կարելի է
համագործակցիլ Եւրոպական Միութեան հետ` չհրաժարելով Մաքսային միութենէն:
Մենք պէտք է աշխատինք ատոր շուրջ»:
Փորձենք մեկնաբանել. Հայաստանի Հանրապետութեան համար կարելի է գտնել
իւրայատուկ ձեւաչափ Եւրոպական Միութեան հետ ընկերակցութեան պայմանագիրը
կնքելու համար: Մաքսային միութեան անդամակցութեան որոշումը արգելք չէ, որ
Հայաստանի

Հանրապետութիւնը

Եւրոպական

Միութեան

հետ

ընկերակցի:

Եւրոպական Միութիւնը ի՛նք է, որ խելամիտ եւ յատուկ ձեւ պէտք է գտնէ
իրականացնելու համար Հայաստանի Հանրապետութեան` Եւրոպական Միութեան հետ
ընկերակցումը: Իսկ ա՛յս առաջադրանքին համար «մենք»-ը կրնար նշանակել թէ՛
Հայաստանի Հանրապետութիւնը եւ թէ՛ Եւրոպական Միութիւնը, բայց այս պարագային
առաւելաբար Եւրոպական Միութիւնը, քանի որ խելամիտ եւ յատուկ ձեւաչափը
գտնելու առաջարկը կը վերաբերի Պրիւքսէլին:
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Ուրեմն.

Եւրոպական

ներկայացուցիչը

Միութիւնը

կ՛առաջադրէ

ղեկավարող

Հայաստանի

հիմնական

գերուժերէն

Հանրապետութեան

մէկուն

ընկերակցումը

Եւրոպական Միութեան: Եւ երբ կը յստակացնէ նաեւ, որ Մաքսային միութեան
անդամակցելու

Հայաստանի

Հանրապետութեան

որոշումը

խոչընդոտ

չէ

այս

գործընթացին համար, խորքին մէջ կը ջրէ Արեւելեան գործընկերութեան ծրագրի
պատասխանատուներուն
պայմանագիրը

ա՛յն

յայտարարութիւնները,

կ՛ընկալէին

տնտեսական

որոնք

ընկերակցութեան

եւ

քաղաքական

պայմանաւորուածութիւնները ճշդող իբրեւ մէկ համապարփակ փաստաթուղթ եւ որոնք
կը ճշդէին, որ Մաքսային միութիւնը եւ Եւրոպական Միութիւնը անհամատեղելի են եւ
թէ Մաքսային միութեան ճամբան ընտրած Հայաստանի Հանրապետութիւնը չի կրնար
միաժամանակ ընկերակցիլ Եւրոպական Միութեան հետ:
Այսպիսով սակայն, հող կը շահի Պրիւքսէլի ճամբան
Արեւմտեան Եւրոպայէն եւ ոչ թէ Արեւելեանէն տեսնող
քաղաքական

վարկածը:

Փաստօրէն

Եւրոպական

Միութեան համեմատաբար ուշ անդամակցած Արեւելեան
Եւրոպայի

երկիրներու

հակառուս

շրջանակներուն

տրամադրութիւնները

մօտ

առկայ

յանգեցուցած

էին

Արեւելեան գործընկերութեան ծրագիրի ղեկավարներուն
բացարձակացնելու ընկերակցութեան պայմանները «կամկամ»-ի տեսութիւնը առաջ քշելով:
Իրաւացի էր Հայաստանի Հանրապետութեան Եւրանեսթի
օրուան ղեկավար

Վահան

շեշտէր,

որ

Հայաստանի

Եւրոպա

համարկումը

Յովհաննիսեանը, երբ կը
Հանրապետութեան

պէտք

է

անցնի

դէպի

Արեւմտեան

Եւրոպայի երկիրներէն, որոնք ճշդած ու ամրագրած են եւրոպական չափանիշերը եւ կը
շարունակեն գծել Եւրոպայի աշխարհագրա-քաղաքական սահմանները:
Եւրոպական Միութիւնը ղեկավարող գլխաւոր ուժերէն մէկուն ներկայացուցիչը
պարտաւորութիւնը կը դնէ Պրիւքսէլի ուսերուն: Պրիւքսէլն է, որ նոր, խելամիտ եւ
յատուկ ձեւաչափ պէտք է ճշդէ Հայաստանի Հանրապետութեան համար, որպէսզի
անիկա կարենայ ընկերակցիլ իրեն հետ:
Հետագայ իրադրութիւնները անշուշտ որոշիչ դեր կ՛ունենան այս նոր ձեւաչափի
կայացման կամ չկայացման մէջ: Այժմ պարզ է, որ Հոլլանտը կ՛առաջադրէ «թէ՛-թէ՛»-ին
կամ

«ե՛ւ-ե՛ւ»-ին

աշխատիլը:

Որուն

համար

ալ

Եւրոպական

Միութեան

յանձնարարէ պատրաստել նոր, խելամիտ եւ յատուկ ձեւաչափ մը:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Վրաստան Եւ Մոլտաւիա Եւրոպական Միութեան Հետ
Ընկերակցութեան Համաձայնագիրը Պիտի Ստորագրեն 27
Յունիսին
«Կրուզիա oնլայն» կը հաղորդէ, որ Վրաստանի վարչապետ Իրաքլի Ղարիպաշվիլի
Եւրոպական խորհուրդի ղեկավար Հերման Վան Ռոմփոյի հետ ունեցած հանդիպումէն ետք
յայտարարած է, որ Վրաստանը Եւրոպական Միութեան հետ Ընկերակցութեան
համաձայնագիրը պիտի ստորագրէ 27 Յունիսին:
«Մեզի համար մեծ պատիւ է ձեր այցելութիւնը: Ատիկա կը հաստատէ, որ Եւրոպական
Միութիւնը համարկման հոլովոյթին մէջ կ՛աջակցի Վրաստանի: Կ՛ուզեմ տեղեկացնել, որ այսօր
ստացած ենք հաստատումը այն բանի, որ Վրաստանը Ընկերակցութեան համաձայնագիրը
պիտի ստորագրէ 27 Յունիսին», ըսած է Ղարիպաշվիլի:
«Զի.էն.Եու.էյ.»-ը իր կարգին կը հաղորդէ, որ Մոլտաւիան եւս նոյն օրը` Եւրոպական ՄիութիւնՄոլտաւիա
վեհաժողովի
ժամանակ
պիտի
ստորագրէ
Ընկերակցութեան
մասին
համաձայնագիրը:
13 Մայիսին Քիշնեւի մէջ Եւրոպական խորհուրդի նախագահ Հերման Վան Ռոմփոյը
Մոլտաւիոյ վարչապետ Եուրի Լիանքէին յանձնած է վեհաժողովին մասնակցութեան հրաւէրը:
Յիշեցնենք, որ համաձայնագիրը նախաստորագրուած էր 29 նոյեմբեր 2013-ին` Վիլնիւսի մէջ
Արեւելեան գործընկերութեան վեհաժողովին ընթացքին:

Օպամա. «Ասատ Իր Օրինականութիւնը Ամբողջովին
Կորսնցուց Եւ Սուրիոյ Ապագային Մէջ Տեղ Չունի»
Միացեալ Նահանգներու նախագահ Պարաք Օպամա յայտնեց. «Սուրիոյ նախագահ Պաշշար
Ասատ իր օրինականութիւնը ամբողջովին կորսնցուց եւ Սուրիոյ ապագային մէջ իրեն համար
տեղ չկայ»:
Օպամա սուրիական ընդդիմութեան Ազգային համաձայնական խորհուրդի նախագահ Ահմետ
Ժարպայի հետ ունեցած հանդիպումին ընթացքին դատապարտեց «սուրիական վարչակազմի
ուժերուն կողմէ քաղաքայինները թիրախ դարձնելը, մասնաւորաբար պայթուցիկ տակառներով,
ինչպէս նաեւ սուրիական տարբեր շրջաններու դէմ անօթութեան մատնելու եւ պաշարումի
քաղաքականութեան օգտագործումը»:
Օպամա շեշտեց, որ Դամասկոս օժանդակութիւնները պաշարեալներուն հասանելի դարձնելու
իրաւաբանական պարտաւորութիւնը ունի:
Ան ըսաւ. «Երկու կողմերը յանձնառու կը մնան քաղաքական լուծումի մը, որ ամբողջական
լիազօրութիւններ ունեցող փոխանցման կառավարութեան մը կազմութիւնը կը պարունակէ,
ինչպէս նաեւ Սուրիոյ մէջ գործող ահաբեկչական տարբեր տարրերու դէմ պայքարելու
անհրաժեշտութիւնը»:
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«Պայման Չէ, Որ Իպրահիմիի Յաջորդը Արաբ Մը Ըլլայ»
Ըսաւ Արապի
Արաբական լիկայի ընդհանուր քարտուղար Նեպիլ Արապի
յայտնեց, որ ՄԱԿ-ի ընդհանուր քարտուղար Պան Քի Մուն
երբեք իրեն հետ չէ խօսած Սուրիոյ հարցով ՄԱԿ-ի եւ
Արաբական լիկայի յատուկ պատուիրակ Լախտար
Իպրահիմիի
յաջորդին
Արաբական
լիկայի
ներկայացուցչութիւնը դադրեցնելու մասին` նշելով, որ
իրենք համաձայնած են «յառաջիկայ առաքելութեան շուրջ
խորհրդակցութիւնները շարունակելու»:
Արապի ըսաւ, որ ինք համաձայն չէ այն պնդումին, որ Իպրահիմիի յաջորդը անպայման արաբ
մը պէտք է ըլլայ` աւելցնելով, որ Քի Մուն զինք տեղեակ պահած է, որ Իպրահիմին կ՛ուզէ, որ իր
յաջորդը ըլլայ մակարդակովը նախկին հանրապետութեան նախագահի կամ վարչապետի մը,
որ ազդեցիկ ըլլայ:
Արապի ըսաւ, որ Աւստրալիոյ վարչապետ Քեւին Ռոտ, որուն անունը կը նշուի իբրեւ
Իպրահիմիի յաջորդը, «միջազգային յարգելի անձնաւորութիւն մըն է, զինք անձնապէս կը
ճանչնամ եւ կը յարգեմ զինք ու արաբներու նկատմամբ անոր բարի զգացումները»` աւելցնելով,
որ նոյնը կարելի է ըսել նաեւ սպանացի դիւանագէտ Խաֆիեր Սոլանայի մասին, որուն անունը
եւս շրջանառութեան մէջ դրուած է:
Արաբական լիկայի ընդհանուր քարտուղարը Իպրահիմիի եւ անոր նախորդին` Քոֆի Անանի
առաքելութեան ձախողութեան համար այպանեց ՄԱԿ-ի Ապահովութեան խորհուրդը, որ
անոնց օժանդակութեան կոչերը անպատասխան ձգած է:

Թուրքիոյ Ապագան Պիտի Որոշեն Էրտողանը, Արընչը Եւ
Քուրթուլուշը
Թուրքիոյ մէջ ներկայիս ամէնէն քննարկուող նիւթը այն է, որ
իշխող Արդարութիւն եւ բարգաւաճում կուսակցութիւնը
յառաջիկայ օգոստոսին տեղի ունենալիք նախագահական
ընտրութեան ընթացքին որո՞ւ թեկնածութիւնը պիտի
առաջադրէ:
«Արմէնփրես»` վկայակոչելով թրքական «Հապերլեր»
կայքը, կը հաղորդէ, որ Աֆիոն քաղաքի մէջ Արդարութիւն եւ
բարգաւաճում կուսակցութեան գաղտնի խորհրդակցութիւններէն արտահոսած լուրերու
համաձայն, նախագահի թեկնածու պիտի առաջադրուի Արդարութիւն եւ բարգաւաճում
կուսակցութեան ղեկավար եւ գործող վարչապետ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան:
Ըստ տարածուած լուրերուն, վարչապետի պաշտօնը պիտի ստանձնէ ներկայ փոխվարչապետ
Պիւլենթ Արընչ: Արդարութիւն եւ բարգաւաճում կուսակցութեան նոր ղեկավար պիտի ընտրուի
Նուման Քուրթուլուշ, որ Էրտողանի հին ընկերն ու գաղափարակիցն է:
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Վրաստան

Ուխտագնացութիւն Ախթալա,
Հաղբատ, Սանահին Եւ Օձուն
Կազմակերպութեամբ վիրահայոց թեմի «Հայարտուն»
կրթա-մշակութային եւ երիտասարդութեան կեդրոնին,
4 Մայիսին տեղի ունեցաւ ուխտագնացութիւն`
Հայաստանի Լոռի մարզին մէջ գտնուող հայկական
միջնադարեան հոգեւոր եւ պատմական տաճարներ`
Ախթալա,
Հաղբատ,
Սանահին
եւ
Օձուն:
Ուխտագնացութեան իրենց մասնակցութիւնը բերին
հայ,
վրացի,
ռուս,
ուքրանացի
եւ
ղազախ
ազգութիւններէն 130 ուխտաւորներ:
Ուխտագնացութեան նպատակն էր, հոգեւոր սնունդի հետ միասին, ուխտաւորները
ծանօթացնել
հայկական
մշակութային
ժառանգութեան
եւ
ճարտարապետական
յուշարձաններուն:
Նշենք, որ Հաղբատ և Սանահին համալիրները մաս կը կազմեն
համաշխարհային մշակութային ժառանգութեան կեդրոններու ցանկին մէջ:

ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի

Միացեալ Նահանգներ

«Արուեստագէտներ` Քեսապի Համար»
Ցուցահանդէսը
Նախաձեռնութեամբ «Շողարթ» ցուցադրասրահին եւ Լոս
Անճելըսի Քեսապի կրթասիրաց միութեան, 26 Ապրիլին տեղի
ունեցաւ «Արուեստագէտներ` Քեսապի համար» խորագիրով
ցուցահանդէսի բացում, որուն ընթացքին ցուցադրուելիք
արուեստի
գործերուն
վաճառքէն
գոյացած
գումարը
ամբողջութեամբ պիտի տրամադրուի քեսապահայութեան
օժանդակութիւն հասցնելու աշխատանքին: Մասնակցող
արուեստագէտներն
են`
Ճորճ
Ալեմշահ,
Յարութիւն
Արմէնեան, Դրօ Արզուեան, Անի Պելիչքով, Վահէ Պէրպէրեան, Անահիտ Պօղոսեան, Թալին
Տեմիրճեան, Հերմինէ Տեմիրօ, Նորիկ Դիլանճեան, Մարտիրոս Մարհակ Յակոբեան, Մինաս
Հալաժ, Սամուէլ Հալլաժ, Սամուէլ Համբարձումեան, Վարուժան Յովակիմեան, Սեդա Ինճէեան,
Սոնիա Քէշիշեան, Սօսի Մածունեան, Արա Մեշքանպարեան, Արա Օշական, Սիմոն Սերոբեան,
Շողեր Պաղտուտ-Թիլքեան, Հերի Որբէրեան եւ Էնճըլա Զաքօ Սթուր:
Նշենք, որ ցուցահանդէսը պիտի տեւէ մինչեւ 26 Մայիս:
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Ֆրանսա

Մշակութային Ձեռնարկներու Շարք
Ապրիլ 12-ին Ֆրանսայի Սեն Թրոփէ քաղաքի
«Ժան Տեսփա» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ
«Ճանապարհորդութիւն դէպի Հայաստան»
խորագրով
մշակութային
ձեռնարկներու
շարքին բացումը:
Հայաստանի դեսպան Վիգէն Չիթեչեան իր
երախտագիտութիւնը յայտնեց Սեն Թրոփէ
քաղաքի
ղեկավարներուն
ձեռնարկները
հիւրնկալելու
եւ
բարձր
մակարդակով
կազմակերպելու
համար:
Խօսելով
«Ճանապարհորդութիւն դէպի Հայաստան» մշակութային ձեռնարկներու շարքին հայկական
խաչքարերու արուեստի ցուցահանդէսի մասին` դեսպանը անդրադարձաւ Նոր Ջուղայի
խաչքարերու քանդումին եւ շեշտեց պատմամշակութային արժէքներու դէմ կատարուած
արարքներու դատապարտման անհրաժեշտութիւնը:
Այնուհետեւ ներկաները մասնակցեցան
արուեստին նուիրուած ցուցահանդէսին:

հայ

ճարտարապետութեան

ու

խաչքարերու

Մշակութային ձեռնարկներու շարքին տեղի ունեցաւ նաեւ ֆրանսահայ տուտուկահար Լեւոն
Մինասեանի նուագահանդէսը:
Ապրիլ 13-ին «Լա շափել տիւ Քուվան» նոր վերանորոգուած Սեն Թրոփէի հնագոյն եկեղեցւոյ
մէջ տեղի ունեցաւ հայկական ծէսով սուրբ պատարագի արարողութիւն: Նոյն օրը «Ժան
Տեսփա» սրահին մէջ փրոֆ. Տօնապետեան դասախօսեց հայկական խաչքարերու արուեստին
մասին:
«Ճանապարհորդութիւն դէպի Հայաստան» խորագրով մշակութային ձեռնարկներու շարքը
տեւեց մինչեւ 26 Ապրիլ:

Քանատա

Մեղրիկ Եպս. Բարիքեան Ընտրեալ
Առաջնորդ Քանատայի Հայոց Թեմին
Քանատայի

Հայոց

հաղորդագրութեամբ

թեմի
մը

ազգային

առաջնորդարանին

յայտարարուեցաւ,

որ

Քանատայի

կողմէ
Հայոց

հրապարակուած
թեմի

Ազգային

երեսփոխանական ժողովը տեղի ունեցաւ Մոնրէալի մէջ, 9-10 Մայիսին, հիւրընկալութեամբ Ս.
Յակոբ Առաջնորդանիստ Մայր եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւին եւ հոգաբարձութեան:
Բոլոր երեսփոխաններու քուէներու ջախջախիչ մեծամասնութեամբ` Քանատայի Հայոց թեմի
առաջնորդ ընտրուեցաւ Մեղրիկ եպս. Բարիքեանը:
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«Ուրախ Լեր» շարականի երգեցողութեամբ, ընտրեալ սրբազան հայրը
առաջնորդուեցաւ Ս. Յակոբ Առաջնորդանիստ Մայր եկեղեցի, ուր
կատարուեցաւ Կանոնական աղօթքը: Ապա «Հրաշափառ» եւ «Թագաւոր
Երկնաւոր»

շարականներու

երգեցողութենէն

ետք,

յանուն

ներկայ

ժողովականութեան խօսք առաւ Խաժակ արք. Յակոբեան, որ շնորհաւորեց
ընտրեալ

առաջնորդ

սրբազան

հայրը,

անոր

մաղթելով

ծաղկուն

գահակալութիւն եւ առաջնորդութիւն ի ծառայութիւն Քանատայի Հայոց
թեմին:

Ազգային Հերոս Արշաւիր Շիրակեանի
Կիսանդրիի Բացման Արարողութիւն
Կազմակերպութեամբ
Շիրակեան»

ՀՅԴ

կոմիտէի

յանձնախումբին,

«Արշաւիր

հանրային

վերջերս

Լոս

կապի
Անճելըսի

Հիւսիսային Հովիտի Հայկական կեդրոնին մէջ
բացումը կատարուեցաւ դաշնակցական գործիչ
Արշաւիր
Շիրակեանի
կիսանդրիին:
Յանձնախումբին անունով Ուիլմա Գույումճեան
երախտագիտութիւն
հեղինակ
Գույումճեան

Բիւզանդ

յայտնեց

կիսանդրիի

Մէյմարեանին:

հաստատեց,

թէ

Ու.

Շիրակեանի

կտակը ցարդ կը շարունակուի:
Այնուհետեւ

ցուցադրուեցաւ

վաւերագրական

տեսերիզ

մը,

որ

մանրամասնօրէն

կ՛անդրադառնար Շիրակեանի կեանքին:
Ապա ելոյթ ունեցաւ Վազգէն Մատէնլեան որ հակիրճ կենսագրականով մը ներկայացուց
Արշաւիր Շիրակեանի կեանքն ու բեղուն գործունէութիւնը:
Ուիլմա Գույումճեան ներկայացուց քանդակագործ Բիւզանդ Մէյմարեանը, որմէ ետք առիթ
տրուեցաւ քանդակագործ հեղինակին ու անոր կնոջ` Անահիտին, որ փոխանցեն իրենց սրտի
խօսքը:
ՀՅԴ «Արշաւիր Շիրակեան» կոմիտէի անունով Թորոս Քեչեճեան շնորհակալութիւն յայտնեց
բոլոր ներկաներուն եւ քանդակագործ Բիւզանդ Մէյմարեանին, որոնց շնորհիւ կարելի եղաւ
իրագործել սոյն ձեռնարկը: Քեչեճեան հաստատեց, թէ նմանօրինակ նախաձեռնութիւններով
մեր հերոսներուն յիշատակը անմար կը մնայ եւ ապագայ սերունդներու դաստիարակութեան
մէջ մեծ դեր կը խաղայ:
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ԿՆՈՋԱԿԱՆ

Մեծ Մայրիկի Թելադրանքներ
Կօշիկին Գէշ Հոտը Չէզոքացնելու Համար
Ամրան եղանակին յաճախ մեր կօշիկները գէշ կը
հոտին: Ահաւասիկ` մեծ մայրիկի հետաքրքրական
թելադրանք մը, որ կ՛արժէ փորձել:
Իւրաքանչիւր կօշիկի մէջ 2 ապուրի դգալ քարաղ կամ
bicarbonate de soude դրէք եւ առնուազն 12 ժամ
սպասեցէք, ապա կօշիկները թօթուեցէք եւ պիտի
նկատէք, որ գէշ հոտը չէզոքացած է:
Որպէսզի ձեր մազի խոզանակը լաւապէս մաքրուի, ունիք
2 միջոց.
Ա.- Խորունկ ամանի մը մէջ 1 լիթր ջուր լեցուցէք,
աւելցուցէք 4 ապուրի դգալ bicarbonate de soude եւ
խոզանակը ամբողջ գիշեր մը այդ ջուրին մէջ ձգեցէք:
Յաջորդ առտու առատօրէն ցօղուեցէք եւ անձեռոցով մը
ցամքեցուցէք:
Բ.- Խորունկ ամանի մը մէջ կէս առ կէս համեմատութեամբ ջուր եւ քացախ լեցուցէք,
մազի խոզանակը ամբողջ գիշեր մը մէջը ձգեցէք, իսկ յաջորդ օրը ցօղուեցէք եւ
ցամքեցուցէք:
Ճերմակ եղունգներ ունենալու համար զանոնք օրական շփեցէք
կիսուած կիտրոնի կտորով մը, կամ եղունգները քանի մը վայրկեան
մխրճեցէք կիտրոնի հիւթի մէջ:
Մրջիւններէն ձերբազատելու միջոցները այլազան են, ահաւասիկ`
քանի մը թելադրանք.
Ա.- Լաւանտի փոքրիկ
պատուհաններուն մօտ:

փունջեր

զետեղեցէք

դուռերուն

Բ.- Ջուրով լուծուած քացախ քսեցէք
պատուհաններուն եւ մրջիւններուն բոյներուն չորս
կողմը:
Գ.- Ռեհանի կամ անանուխի տերեւներ զետեղեցէք
անոնց անցքերուն երկայնքին:
Դ.- Ամանի մը մէջ սուրճի մրուր դրէք եւ զայն
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զետեղեցէք մրջիւններուն բոյնին մօտ:

Գլխու թեփերէն ձերբազատելու համար օգտագործեցէք խնկունին
(ռոմարեն): 1 լիթր ջուր եռացուցէք, քանի մը ճիւղ խնկունի
աւելցուցէք եւ միջակ կրակի վրայ 15 վայրկեան եռացուցէք:
Պաղելէն ետք սուզեցէք եւ ստացուած հեղուկով ցօղուեցէք ձեր
մազերը:

5 Համոզիչ Պատճառներ`
Բողկ Ուտելու Համար
1-Բողկը կը մաքրէ մեր մարմինը: Անիկա շատ
օգտակար է մեր ստամոքսին եւ լեարդին: Բողկը
նաեւ նօսր կը պահէ արիւնը եւ կ՛աւելցնէ
թթուածինի տոկոսը` արեան մէջ:
2-Բողկը կ՛արգիլէ ջուրի կուտակումը` մարմնին մէջ,
անպատեհութիւն մը, որ պատճառ կը դառնայ
սրունքներու «ծանրութեան», մատներու ուռեցքի,
սելիւլիթի…
3-Բողկը կը դիւրացնէ մարսողութիւնը: Շնորհիւ իր պարունակած բնաթելերուն եւ
հանքայիններուն` անիկա կը բարելաւէ մարսողական դրութեան գործունէութիւնը:
4-Բողկը թելադրելի է նիհարնալու սննդականոնի հետեւողներուն: Անիկա ունի իւղերը
մասամբ կլանելու յատկութիւնը:
5-Բողկը օգտակար է մորթին: Անիկա ջրազրկուած մորթին ջուր կ՛ապահովէ եւ զգայուն
մորթերը կը պաշտպանէ որոշ բորբոքումներէ:

Լինէ~ր հեռու մի անկիւն,
Լինէ~ր մանկան արդար քուն
Երազի մեջ երջանիկ,
Հաշտ ու խաղաղ մարդկութիւն:
Յովհաննէս Թումանեան
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