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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ

«ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅ-ԻՍԼԱՄ ԵՐԿԽՕՍՈՒԹԵՆԷ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ
Է ԸՆԹԱՆԱԼ ԴԷՊԻ ԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹԻՒՆ»
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
Քուէյթի եւ Շրջակայից Թեմին կատարած իր
հովուապետական
այցելութեան
երրորդ
օրը
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս դասախօսութիւն մը
տուաւ Քուէյթի համալսարանին մէջ, նիւթ ունենալով
«Քրիստոնեայ-Իսլամ
Երկխօսութիւնը
Եւ
Հանդուրժողութիւնը (Tolerance)»։
Համալսարանի տնօրէնութեան, դասախօսներու եւ
ուսանողներու
ներկայութեան
իր
տուած
դասախօսութեան սկիզբը, Վեհափառ Հայրապետը
նախ յիշեցուց, թէ քրիստոնէութիւնը եւ իսլամութիւնը,
որպէս միաստուածեան կրօններ, իրենց հիմքը կը նկատեն աստուածային յայտնութիւնըֈ
Աստուածային յայտնութիւնը քրիստոնէութեան եկած է Աստուածաշունչի ճամբով, իսկ
իսլամութեան՝ Քուրանի ճամբովֈ Հետեւաբար, այս երկու կրօնները բարոյական,
բարոյագիտական, հոգեւոր, ընկերային եւ աստուածաբանական հասարակաց սկզբունքներու,
արժէքներու եւ ուսուցումներու առընթեր, ունին նաեւ տարբերութիւններֈ Հասարակաց
ուսուցումները պէտք է աւելի խորացնել, իսկ տարբերութիւնները՝ յարգել, ըսաւ Նորին
Սրբութիւնը։

Արամ Ա. Կաթողիկոս Հանդիպում Ունեցաւ Քուէյթի
Իշխանին Հետ
17 մայիս 2017-ի առաւօտուն Արամ Ա.
կաթողիկոս
այցելեց
Քուէյթի
իշխանին
ապարանքը, ուր հանդիպում ունեցաւ շէյխ
Սապահ Ահմետ Ժապեր Սապահ իշխանին հետ:
Հանդիպումին ներկայ էին Քուէյթի եւ շրջակայից
թեմի առաջնորդ Մասիս Ծ. վրդ. Զօպույեան եւ
Քուէյթի մէջ Լիբանանի դեսպան` Մահեր Խէյր:
Սիրալիր մթնոլորտի մէջ տեղի ունեցած
հանդիպման ընթացքին, վեհափառ հայրապետը
շնորհակալութիւն յայտնեց իշխանին Քուէյթի
հայութեան
նկատմամբ
իր
ցուցաբերած
հայրական հոգածութեան համար: Վեհափառ
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հայրապետը յիշեց, որ հակառակ գաղութին պակսող կարելիութիւններուն, այսօր շնորհիւ իր
զաւակներու տքնաջան աշխատանքին ու նուիրումին, գաղութը օժտուեցաւ սեփական նոր
եկեղեցիով ու նոր առաջնորդարանով: Ապա, վեհափառ հայրապետը աւելցուց, որ եկեղեցւոյ
շինութիւնը, ներկայ ժամանակներուն մանաւանդ, պերճախօս վկայութիւն մըն է Քուէյթի
պետութեան քրիստոնէութեան նկատմամբ ունեցած լայնախոհ ոգիին:
Արամ Ա. կաթողիկոս նաեւ հակիրճ կերպով անդրադարձաւ Լիբանանի եւ Քուէյթի միջեւ
զարգացող քաղաքական ու տնտեսական յարաբերութիւններուն: Ան յիշեց, որ Քուէյթը յատուկ
տեղ ունի լիբանանցիներու սիրտին մէջ, եւ քուէյթցիները կը սիրեն յատկապէս ամառը անցընել
Լիբանանի գեղածիծաղ ափերը եւ լեռնային զով գիւղերուն մէջ: Իր խօսքի աւարտին վեհափառ
հայրապետը յոյս յայտնեց, որ Քուէյթի Պետութիւնը իր բարոյական աջակցութեան առընթեր
նաեւ նիւթապէս օժանդակէ Քուէյթի հայ գաղութին` եկեղեցւոյ ու առաջնորդարանի շինութեան
գծով կատարուած հսկայ ծախսերուն բերելով իր մասնակցութիւնը:
Քուէյթի իշխանը, իր իսկ բառերով, եղբայրական ջերմ սիրով ընդունեց վեհափառ հայրապետը,
յիշեց վեց տարիներ առաջ Արամ Ա. կաթողիկոսին այցելութիւնը Քուէյթ, գնահատեց
միջկրօնական երկխօսութեան մէջ անոր բերած նպաստը, բարձր գնահատանքով խօսեցաւ
Քուէյթի հայութեան մասին` ըսելով, թէ ո՛չ մէկ հայ ապօրէն ու սխալ ընթացքի մէջ եղած է
Քուէյթի մէջ, ընդհակառակն` հայերը իրենց հաւատարմութեամբ ու աշխատասիրութեամբ
կարեւոր նպաստ բերած են Քուէյթի զարգացման: Իշխանը նաեւ ողջունեց վերականգնումի ու
յառաջդիմութեան մէջ եղող Լիբանանը, յիշեց իբրեւ արտաքին գործոց նախարար իր
այցելութիւնները Լիբանան եւ վստահեցուց վեհափառ հայրապետին, որ եկեղեցւոյ ու
առաջնորդարանի շինութեան ծախսերուն իր նպաստը պիտի բերէ:
Սիրալիր հանդիպման աւարտին, վեհափառ հայրապետը հրաւիրեց առաջնորդ հայր սուրբը, որ
գաղութին կողմէ շնորհակալութիւնը յայտնէ իշխանին, ինչպէս նաեւ Լիբանանի դեսպանը, որ
ողջունէ Լիբանանի ու Քուէյթի եղբայրական յարաբերութիւններու զարգացումը:
Յայտնենք, որ վեհափառ հայրապետը հիւրն է պետութեան եւ կը վայելէ բարձրաստիճան օտար
հիւրերուն վերապահուած բոլոր պատիւները:

Արամ Ա. Կաթողիկոս Հանդիպում Ունեցաւ
Քուէյթահայութեան Հետ
Արամ Ա. վեհափառ հայրապետը քուէյթահայութեան հետ իր առաջին հրապարակային
հանդիպումը ունեցաւ երեքշաբթի, 16 մայիս 2017-ի երեկոյեան, Ազգային վարժարանի
շրջափակին մէջ, ուր վեհափառ հայրապետը պատուոյ շքերթով եւ ՀՄԸՄ-ի շեփորախումբին
առաջնորդութեամբ մուտք գործեց Ազգային վարժարան եւ աղ ու հացի աւանդական
օրհնութենէն ետք խումբ մը ջահակիր ՀՄԸՄ-ականներու առաջնորդութեամբ իր օրհնութիւնը
բաշխեց զինք դիմաւորող հոծ բազմութեան:
Քուէյթի եւ Հայաստանի Հանրապետութեան զոյգ քայլերգներով բացուած յայտարարուեցաւ
հանդիսութիւնը, որմէ ետք օրուան հանդիսավար Մարալ Համպոյեան բարի գալստեան իր
խօսքով լուսարձակի տակ առաւ մայիսեան յաղթանակները` ըսելով, որ ահաւասիկ մայիս է,
յաղթական մայիս` ուրախանալու եւ տօնելու մեր յաղթանակները:
Մեծարելով վեհափառ հայրապետին գործունէութիւնը` Մարալ Համպոյեան ըսաւ, որ ան
կ՛առաջնորդէ մեր ժողովուրդը դէպի պայծառ ապագան` զինք հեռու պահելով տագնապներէ,
որուն վառ ապացոյցը այսօրուան մեր յաղթանակն է, Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ կալուածի
սեփականութիւնն է, որուն համար մեծապէս երախտապարտ ենք վեհափառ հայրապետին` իր
ցուցաբերած աջակցութեան եւ հետեւողական աշխատանքներուն համար:
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Գեղարուեստական յայտագիրին առաջին բաժինով ելոյթ ունեցան Սրբոց Վարդանանց
եկեղեցւոյ Կիրակնօրեայ վարժարանի սաները, իրենց ուսուցչական կազմին ընկերակցութեամբ,
յաջորդաբար ներկայացնելով Կիրակնօրեայի քայլերգը, «Բարի գեղեցիկ»-ը եւ «Օրհներգ
հայրապետական»-ը: Ապա «Երազ իմ երկիր» երգը մեղմ ձայնով հնչեց Լիլա Կարապետեանի
կատարողութեամբ` դաշնակի ընկերակցութեամբ Հայկուհի Բազեանի:
«Քուէյթահայութիւնը եւ հայ եկեղեցին» խորագրեալ տեսերիզի ցուցադրութեամբ, ներկաները
իրազեկ դարձան քուէյթահայ համայնքի կազմաւորման պատմական հոլովոյթին, որուն

ընդմէջէն համապարփակ ձեւով ներկայացուեցաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան
իրերայաջորդ գահակալներուն քուէյթահայութեան ի նպաստ տարած անխոնջ աշխատանքը,
հասնելով մինչեւ 2017 թուական:
Գէորգ Թեմամեան «Ճշմարտութիւն» երգով հանդէս եկաւ` փոխանցելով հայրենասիրական ջերմ
ապրումներ: Ժագ Ս. Յակոբեանի «Յաղթերգութիւն» բանաստեղծութիւնը իր խորիմաստ
թելադրականութեամբ մատուցուեցաւ Մարիա Սարգիսեանի կողմէ: Յայտագիրի վերջին
բաժինով ելոյթ ունեցաւ Համազգայինի «Բարսեղ Կանաչեան» երգչախումբը` խմբավարութեամբ
Ճորճ Արապաթլեանի` դաշնակի ընկերակցութեամբ Հայկուհի Բազեանի եւ ջութակի
նուագակցութեամբ` Թամար Թեմամեանի:
Ապա, բեմ հրաւիրուեցաւ Քուէյթի եւ շրջակայից հայոց թեմի առաջնորդ Մասիս Ծ.վրդ.
Զօպույեան` ուղղելու իր սրտի խօսքը: Առաջնորդ հայրը իր խօսքին մէջ մատնանշեց, որ
հովուապետական պատմական այս այցելութիւնը իր իւրայատուկ դրոշմը պիտի ձգէ
քուէյթահայութեան սիրտին, հոգիին ու միտքին մէջ, եւ յաջորդող սերունդները պիտի յիշեն մեր
իրականութեան մէջ արձանագրուած կարեւոր այս իրադարձութիւնը, որով վեհափառ
հայրապետին նախագահութեամբ եւ ձեռամբ պիտի կատարուի Սրբոց Վարդանանց
նորակառոյց եկեղեցւոյ օծումն ու Ազգային առաջնորդարանի բացման հանդիսութիւնը:
Աւարտին, բեմ հրաւիրուեցաւ Արամ Ա. կաթողիկոսը` ուղղելու իր պատգամը:

«Բայց մենք չընկանք, մենք միշտ կանք,
Մենք չյանգանք դեռ կը գանք,
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Երբ տայ զանգը, ահազանգը,
Որ մեր հոգու պարտքը տանք»:
«Սարդարապատ» յաղթերգին սոյն բառերուն մէջբերումով վեհափառ հայրապետը իր
պատգամը ուղղեց ներկաներուն` ըսելով. «Այս բառերուն մէջ խտացուած են մեր ժողովուրդի
հաւատքը, կամքը, յոյսն ու տեսիլքը: Մեր պատմութեան արհաւիրքներուն դիմաց հաւաքական
հաւատք, վճռակամութիւն ու տեսիլք եղած է, եւ մարդկութեան թատերաբեմին վրայ մնացած
ենք այս ոգիով, այս վճռակամութեամբ, ինչպէս քիչ առաջ արտասանուած Ժագ Ս. Յակոբեանի
բանաստեղծութեան մէջ շեշտուեցաւ, որ «նահանջին դէմ աննահանջ ենք». մեր պատմութեան
այս ճակատագրական հանգրուանին Հայաստանի թէ սփիւռքի մէջ մեր ժողովուրդը կոչուած է
նո՛յն ոգին, նո՛յն հաւատքը ցուցաբերելու»:
Ապա, վեհափառ հայրապետը անդրադառնալով զինք շրջապատող Ազգային վարժարանի
աշակերտ-աշակերտուհիներուն, ըսաւ. «Մեր ժողովուրդը յատուկ ուրախութեամբ պէտք է
ողջունէ նոր սերունդը: Բոլորս միասին պէտք է մեր զաւակները դաստիարակենք, զանոնք
կազմաւորենք մեր ժողովուրդի ոգեղէն արժէքներով, մեր քրիստոնէական հոգեւոր ու
բարոյական արժէքներով, մեր ազգային ձգտումներով, մեր պահանջատիրական կամքով: Հայ
դպրոցը այս առաքելութեան լծուած է: Դուք եկեղեցի կառուցեցիք, բայց այլեւս ժամանակն է, որ
այս դպրոցը ծաղկեցնէք: Դուք ձեր հաւաքական աշխատանքով, հաւաքական նուիրումով ու
յանձնառութեամբ եկեղեցի շինեցիք, եւ այդ եկեղեցին ձեր տունն է` ազգի՛ն տունը: Հսկայ
իրագործում է: Մեծ իրագործումները հաւաքական հաւատքի, նուիրումի, վճռակամութեան եւ
նպատակասլաց աշխատանքի արդիւնք են: Քուէյթի հայութեան համար նման իրագործում մը
բացառիկ երեւոյթ է, որ կը պարտինք ձեզի: Այս առիթով, իմ փափաքս է, որ «Վերանորոգման
տարուան» մէջ մեր բոլոր կառոյցները վերանորոգուին: Մենք բոլորս կարիքը ունինք
վերանորոգման` կարենալ դիմագրաւելու մեր դէմ ցցուած բոլոր տեսակի դժուարութիւնները,
միշտ կառչելով մեր ազգային հիմնական արժէքներուն: Ներկայ աշխարհի պայմաններուն մէջ
մեր բոլոր կարողականութիւններով եւ հաւաքական կեանքով պէտք է վերանորոգուինք»:
Հանդիսութեան փակումը կատարուեցաւ «Կիլիկիա» մաղթերգով:

Արամ Ա. Կաթողիկոս Այցելեց Քուէյթի Նորակառոյց
Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցի Ու Ազգային
Առաջնորդարան
Արամ Ա. վեհափառ հայրապետ Քուէյթ հասնելուն
յաջորդ օրը` 16 մայիս 2017-ի առաւօտուն, այցելեց
նորակառոյց Սրբոց Վարդանանց եկեղեցի եւ
ազգային առաջնորդարան, ուր շինութիւններն ու
նախապատրաստական աշխատանքները արդէն իսկ
հասած էին իրենց վերջին փուլին: Վեհափառ
հայրապետը իր գնահատանքը յայտնեց շրջանի
առաջնորդին, Ազգային իշխանութեան անդամներուն
եւ
բարերարներուն,
իրենց
ղեկավարութեամբ
կատարուած այս մեծ իրագործումին համար:
Յայտնենք, թէ Արամ Ա. կաթողիկոս 19 մայիս 2017-ի առաւօտեան ժամը 10:30-ին բացումը պիտի
ընէ ազգային առաջնորդարանին, իսկ երեկոյեան ժամը 6:00-ին կաթողիկոսի ձեռամբ օծումը
պիտի կատարուի նորակառոյց Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ:
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ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԵԼՈՅԹԸ
Ուրբաթ, 12 Մայիս 2017-ի երեկոյեան ժամը 7:30-ին, مسرح المدارس الخاصة-ի մէջ, Համազգայինի
Քուէյթի Մեկուսի Կազմի Վարչութեան կազմակերպութեամբ և Պարախումբի, Երաժշտական և
Ձեռնարկի Յանձնախումբերու միասնական ճիգերով, տեղի ունեցաւ Համազգայինի Քուէյթի
Մեկուսի Կազմի անդրանիկ Գեղարուեստական Երեկոնֈ
«Բարսեղ Կանաչեան» Երգչախումբի կողմէ Քուէյթի և Հայաստանի Հանրապետութեան զոյգ
քայլերգներու հնչեցումէ ետք, հանդիսութեան բացման խօսքը կատարեց օրուան հանդիսավար՝
Տիկ. Մայտա Մովսէսեանը. ան իր խօսքին մէջ շեշտեց Համազգային Հայ Կրթական և

Մշակութային Միութեան ունեցած ակներեւ դերը հայապահպանման առաքելութեան մէջ,
յիշելով որ «այլասերման վտանգը կանխարգիլելու և հայուն բնորոշ յատկութիւնները անաղարտ
ու անմահ պահելու համար, հայը պարտի՛ կառչած մնալ իր մշակոյթի վեհափառ եւ անկրկնելի
գանձերուն, որոնցմէ են հայ երգն ու պարը»ֈ
Ապա Համազգայինի Քուէյթի Մեկուսի Կազմի անդրանիկ վարչութեան ատենապետ՝ Տոքթ.
Մեսրոպ Թասլաքեան, վարչութեան խօսքը փոխանցեց ներկաներուն, որուն մէջ յիշեց, թէ
«Համազգայինը կոչուած է Քուէյթեան չոր և անապատային իրականութեան մէջ, մարզական և
բարեսիրական իր քոյր միութեանց կողքին յագեցնելու գաղութիս մշակութային ծարաւը իր
երգի, երաժշտական, պարի, թատերական և այլ խմբակներով ու զանոնք ղեկավարող
յանձնախումբերով»: Գեղարուեստական յայտագրի առաջին բաժնին մէջ ելոյթ ունեցաւ«Բարսեղ
Կանաչեան» Երգչախումբը, հայ ժողովրդական անմահացած երգերու գեղեցիկ փունջի մը
մատուցմամբ, խմբավարութեամբ՝ Պրն. Ճորճ Արապաթլեանի և դաշնակի ու ջութակի
նուագակցութեամբ՝ Տիկ. Հայկուհի Բազեանի և Տիկ. Թամար Թէմամեանիֈ Յաջորդաբար
ներկայացուեցան «Իմ չինարի եարը», «Մարալ-մարալ», «Ջաղացս պատիկ-պատիկ»,
«Քնարական զուգերգ», «Համայեակ ջան», Կանաչեանի «Օրօր»ը, «Հոյ նազան իմ», «Սարերի
հովին մեռնեմ», «Հոյ իմ նազանի եարը», «Կիլիկիա», «Երազ իմ երկիր» և «Սարդարապատ»
երգերըֈ Յայտագրի երկրորդ բաժինը ընդգրկեց տպաւորիչ պարեր և քաղցրահունչ երգերֈ
Հոյակապ «Բերդ պար»ով հանդէս եկաւ «Շաքէ» Պարախումբը, ղեկավարութեամբ հայրենի
տաղանդաւոր և վաստակաւոր պարուսոյց՝ Պրն. Գարիկ Խաչիկեանի. ապա քուէյթահայ
արուեստասէր երիտասարդներէն՝ Տիարք Գէորգ Թէմամեանն ու Յակոբ Թադոյեանը,
ներկայացուցին «Անցիր այ գետակ» զուգերգը, որուն յաջորդեց Օրդ. Լուսիկ Քահքէճեանի
մեղմանուշ ձայնով «Անուշիկ իմ քոյրիկ» երգի ներկայացումը: Ապա «Շաքէ» Պարախումբի
աղջիկները իրենց դիւթիչ նազանքով կատարեցին «Անուրջներ» պարըֈ

Üàð Þðæ²Ü, Â. î³ñÇ, ÂÇõ 385, àõñµ³Ã, 19 Ø²ÚÆê, 2017

5

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

Պարոնայք Յակոբ Թադոյեանն ու Ռոստոմ
Սարգիսեանը
յաջորդաբար
ներկայացուցին «Այլ աչեր» և «Ֆայտոն»
երգերըֈ Ետքը, «Շաքէ» Պարախումբի
տղաքն ու աղջիկները ազգագրական
պարով
հմայեցին
հանդիսատեսներըֈ
Ազգագրական պարին յաջորդեց Պրն.
Գէորգ Թէմամեանի «Հին ֆայտոն» երգի
կատարողութիւնը, ապա Օրդ. Լիւսի
Քահքէճեանի
և
Պրն.
Ռոստոմ
Սարգիսեանի «Ով դու գեղեցիկ» զուգերգի
ներկայացումըֈ
Այս պատկառելի հանդիսութեան փակումը կատարուեցաւ «Միասնութեան շուրջ պար»ով, ուր
երգով ու պարով, երեկոյի յայտագրի բոլոր մասնակիցները հաւաքական աշխատանքի գեղեցիկ
պատկերով եկան յիշեցնելու Չարենցի անմահ պատգամը ուղղուած աշխարհասփիւռ
հայութեան. «Ով հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկութիւնը քո հաւաքական ուժի մէջ է»:
Աւարտին, Քուէյթի և Շրջակայից Թեմի բարեջան առաջնորդ՝ գերապ ատիւ Տէր Մասիս Ծ. Վրդ.
Զօպուեանը ներկաներուն փոխանցեց իր հայրական խօսքը. առաջնորդ հայր սուրբը բարձրօրէն
գնահատեց Համազգայինի շուրջ համախմբուած մշակութասէր ազգայիններուն տարած
աշխատանքը և քուէյթահայութեան խրախուսեց տէր կանգնելու հայ ազգի գոյատեւման
հիմնական ազդակներուն՝ հոգեւոր և կրթական հաստատութիւններուն, ինչպէս նաև մեր

պապերէն ժառանգուած հարուստ մշակոյթինֈ Համազգայինի Քուէյթի Մեկուսի Կազմը, իր
մշակութային խումբերով, մօտիկ
ապագային այլ մշակութաբոյր պահեր հրամցնելու
խոստումով հրաժեշտ տուաւ յոտնկայս և բուռն ծափահարութիւններով ելոյթը գնահատող
հանդիսատեսներուն, որոնք հայ մշակոյթի ծարաւ իրենց հոգիները յագեցուցած հեռացան
սրահէնֈ
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Յայտնի Են Ազգային Ժողովի Նախագահին Եւ Մնայուն
Յանձնախումբերու Նախագահներուն Անունները
Հայաստանի Հանրապետական կուսակցութեան (ՀՀԿ) Գերագոյն մարմինի եւ խորհուրդի
նիստէն ետք ՀՀԿ բանբեր Էդուարդ Շարմազանով նշեց, որ ՀՀԿ խմբակցութեան քարտուղարի
պաշտօնին ՀՀԿ-ն առաջադրած է Գագիկ Մելիքեանի թեկնածութիւնը:
Շարմազանով ըսաւ, թէ կուսակցութեան Գերագոյն

մարմինի եւ խորհուրդի նիստերուն

Ազգային ժողովի նախագահի պաշտօնին առաջադրուած է Արա Բաբլոյեանի թեկնածութիւնը:
«Վաղը ՀՀԿ խմբակցութիւնը պիտի առաջարկէ փոփոխութիւններ կատարել Ազգային ժողովի
կանոնակարգ օրէնքին մէջ, ըստ որուն` Ազգային ժողովի մնայուն 12 յանձնախումբերը պիտի
կրճատուին մինչեւ 9-ի: Այստեղ, ըստ Դոնթի բանաձեւի, մենք պիտի ունենանք 6 յանձնախումբի
նախագահի անուն առաջարկելու իրաւունք: Այդ անուններն են` ֆինանսապիւտճէական
յանձնախումբի նախագահ` Գագիկ Մինասեան, արտաքին յարաբերութիւններու յանձնախումբի
նախագահ` Արմէն Աշոտեան, տնտեսական յանձնախումբի
նախագահ`
Խոսրով
Յարութիւնեան, պետաիրաւական հարցերու յանձնախումբի նախագահ` Հրայր Թովմասեան,
ներքին գործոց եւ անվտանգութեան հարցերու յանձնախումբի նախագահ` Կորիւն
Նահապետեան, առողջապահութեան եւ ընկերային հարցերու յանձնախումբի նախագահ`
Յակոբ Յակոբեան», ըսաւ Շարմազանով:
Անոր խօսքով, այսօր, ըստ օրէնքի, հրաժարական պիտի տայ կառավարութիւնը, եւ ինչպէս
նախապէս նշած էր ՀՀԿ նախագահ Սերժ Սարգսեան, ապա ՀՀԿ-ի վարչապետի թեկնածուն
պիտի ըլլայ Կարէն Կարապետեանը, որ պիտի ձեւաւորէ կառավարութեան կազմը:
Շարմազանով նշեց, որ նախարարներու առաջադրման հարց չէ քննարկուած:
Այսօր տեղի պիտի ունենայ Ազգային ժողովի նախագահի եւ տեղակալներու ընտրութիւնը:

www. armenianprelacykw.org
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Արցախի Պաշտպանութեան Բանակը Ձեռնարկած Է
Պատժիչ Գործողութիւններու
Ի պատասխան արցախեան-ազրպէյճանական հակամարտ զօրքերու սահմանագիծին մէջ 16-էն
17 մայիսի լուսցող գիշերը հակառակորդի դրսեւորած աշխուժութեան, Արցախի
Պաշտպանութեան
բանակի
մարտական
հերթապահութեան
մէջ
գտնուող
ստորաբաժանումները ձեռնարկած են կանխարգելիչ գործողութիւններու, որոնց շնորհիւ, ըստ
Պաշտպանութեան բանակի համապատասխան ծառայութիւններու տրամադրութեան տակ
եղած հաւաստի տուեալներու, ազրպէյճանական բանակը կրած է կորուստներ:
Արցախի Հանրապետութեան Պաշտպանութեան բանակը հրապարակած է գործողութիւններու
տեսագրութիւնը, որ կարելի է տեսնել հետեւեալ կապով.
https://www.youtube.com/watch?v=XoXqTRULlFo&feature=youtu.be

Լոքեան. «Համայնքներուն Հետ Աշխատանքին Մէջ Պիտի
Գործէ «Աւելիին` Աւելի» Սկզբունքը
Հայաստանի տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարար Դաւիթ Լոքեան երէկ
ներկայ գտնուած է Արագածոտնի մարզային խորհուրդի նիստին, որուն կը մասնակցէին
համայնքներու ղեկավարները, մարզպետարանի աշխատակազմը, մարզային տարբեր
կառոյցներու ներկայացուցիչները:
Նախարարին զեկուցուած է համայնքներու պիւտճէներու կատարման եւ սեփական
եկամուտներու հաւաքագրման հոլովոյթին, համայնքներու զարգացման 5-ամեայ ծրագիրներու
մշակման, մարզային ներդրումային ծրագիրներու, «Մաքուր Հայաստան» ծրագիրի շրջագիծին
մէջ իրականացուող աշխատանքներուն մասին: Մարզային խորհուրդի նիստին ներկայացուած
է նաեւ գիւղատնտեսական մարզին մէջ իրականացած աշխատանքներուն ընթացքը:
Նախարար Դաւիթ Լոքեան իր խօսքին մէջ շնորհակալութիւն յայտնած է մարզպետին եւ
համայնքներու ղեկավարներուն` սեփական եկամուտներու հաւաքագրման հոլովոյթը
լաւագոյնս կազմակերպելու համար, որուն արդիւնքով կ՛ակնկալուի, որ մարզը 2017-ին ունենայ
առաւելագոյն ցուցանիշներ:
Միաժամանակ նախարարը ներկայացուցած է համայնքներու զարգացման ուղղուած
կառավարութեան նոր տեսլականը. «Ձեր մարզը եզակիներէն է, որ 2017-ին նախորդ տարուան
համեմատ իր սեփական եկամուտներու 18 առ հարիւրը ծրագրային աճ արձանագրած է եւ
ատիկա ամրագրուած է կառավարութեան քով: Տեղեկացնեմ, որ այն համայնքապետները, որոնք
իրենց պիւտճէները կ՛աւելցնեն, որոնք ջանք կը թափեն, որ իրենց սեփական եկամուտները
հաւաքագրուին, աշնան ֆինանսաւորման պարագային պիտի ստանան լրացուցիչ միջոցներ:
Համայնքներու հետ աշխատանքին մէջ պիտի գործէ «Աւելիին` աւելի» սկզբունքը»: Դաւիթ
Լոքեան այս շրջագիծին մէջ կարեւոր նկատած է նաեւ այն օրէնսդրական փոփոխութիւնները,
որոնք պիտի կատարուին համայնքային պիւտճէները աւելցնելու համար: Նախարարը յորդորած
է համայնքներու ղեկավարները աշխուժացնել աշխատանքները եւ ներկայացնել նոր
ծրագիրներ:
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Նախարարը անդրադարձած է նաեւ Հայաստանի մէջ վարչատարածքային բարեփոխումներու
հոլովոյթին եւ կրթութեան ու առողջապահութեան մարզերուն մէջ առկայ խնդիրներուն, մարզէն
ստացուած ներդրումային ծրագիրերուն, տուած է շարք մը յանձնարարականներ:
Մարզային խորհուրդի նիստի աւարտին նախարար Դաւիթ Լոքեանն ու մարզպետ Գաբրիէլ
Գէօզալեանը պարզաբանումներ տուած են համայնքապետները յուզող հարցերուն:

Նախագահ Սերժ Սարգսեան Հանդիպում Ունեցաւ
Քաթարի Գաղութի Ներկայացուցիչներուն Հետ
Պաշտօնական այցելութեամբ Քաթար գտնուող Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեան 15
մայիսի երեկոյեան հանդիպում ունեցած է Քաթարի հայկական գաղութի ներկայացուցիչներուն
հետ:
Հանրապետութեան նախագահը հանդէս եկած է ողջոյնի խօսքով` նշելով, որ ուրախ է Քաթարի
նորակազմ, փոքրաթիւ, բայց ամրակուռ հայ գաղութի ներկայացուցիչներուն հետ հանդիպում
ունենալու այս կարելիութեան համար: Սերժ Սարգսեան ողջունելի նկատած է այն, որ ապրելով
եւ արարելով Քաթարի մէջ, գաղութը իր ներդրումը կը բերէ այդ երկրի զարգացման` փորձելով
պահպանել հայկականութիւնն ու հայեցի ոգին: Այս իմաստով նախագահ Սարգսեան կարեւոր
նկատած է «Մեսրոպեան» միօրեայ վարժարանին դերակատարութիւնը:
Նման պայմաններու մէջ, ըստ նախագահին, նորովի կ՛արժեւորուի Ծոցի արաբական
երկիրներուն մէջ հայկական գաղութներու գոյութիւնն ու բարգաւաճումը: Սերժ Սարգսեան
վստահութիւն յայտնած է այն մասին, որ հայ-քաթարական երկկողմանի յարաբերութիւններուն
մէջ կայ չօգտագործուած մեծ ներուժ, եւ տեղւոյն հայկական համայնքին աջակցութեամբ պէտք է
ջանքեր գործադրել` նոր բովանդակութիւն հաղորդելու այդ յարաբերութիւններուն:
Իր
ողջոյնի
խօսքին
մէջ
Հանրապետութեան
նախագահը անդրադարձած է նաեւ Լեռնային
Ղարաբաղի տագնապի լուծման գործընթացին`
ներկայացնելով հայկական կողմին դիրքորոշումները
եւ անոր մէջ ներկայիս առկայ մտահոգութիւնները:
«Այսօր ալ ի լուր աշխարհի կը յայտարարեմ, որ
գնահատելով խաղաղութեան արժէքը, մենք երբեք
չենք երկնչիր միասնական բռունցք դառնալու եւ տէր
կանգնելու
արցախահայութեան
արդարացի
պահանջին, ինչպէս ատիկա ըրած ենք քառորդ դար
առաջ, ինչպէս ատիկա ըրինք անցեալ տարուան ապրիլին», ընդգծած է նախագահը:
Սերժ Սարգսեան խօսած է Հայոց ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչման գործընթացին,
ինչպէս նաեւ Հայաստանի մէջ տեղի ունեցող իրադարձութիւններուն մասին:
Ան խօսած է Հայաստանի մէջ տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրութիւններուն մասին`
շեշտելով, որ ասիկա նոր սկիզբ է, որ աւելի պարտաւորեցնող է: «Մենք նոր եռանդով պիտի
լծուինք մեր երկիրին մէջ բարեփոխումներու իրականացման` այս գործընթացին մէջ
ապաւինելով նաեւ ձեր ներուժին, ձեր իմացութեան, ձեր տաղանդին: Չէ՞ որ մեր նպատակը
նոյնն է` հզօր եւ կայուն Հայաստան ունենալը: Ինչպէս պատմութեան բոլոր փուլերուն, այսօր ալ
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հայ
ժողովուրդի
յարատեւման
ու
զարգացման
միասնականութիւնն է», շեշտած է նախագահ Սարգսեան:

կարեւորագոյն

երաշխիքը

մեր

«Ուրեմն, եկէ՛ք մեր բոլոր ջանքերը, ուժն ու եռանդը, կարողութիւններն ու տաղանդը ներդնենք
զարգացնելու եւ հզօրացնելու հայոց պետութիւնը` ո՛չ միայն հայ մնալով ու գալիք սերունդները
իբրեւ հայ դաստիարակելով, ո՛չ միայն ազգանուէր ու հայանպաստ գործունէութիւն ծաւալելով,
այլ նաեւ տնտեսական ծրագիրներու նախաձեռնելով եւ զանոնք իրականացնելով` նոյնիսկ եթէ
անոնք փոքր են», կոչ ուղղած է Հայաստանի նախագահը:

Հայաստանի Նորընտիր Ազգային Ժողովը Գումարեց Իր
Անդրանիկ Նիստը. Արա Բաբլոյեան` Ազգային Ժողովի
Նախագահ
Երէկ` հինգշաբթի, 18 մայիս 2017-ին, սկիզբ առաւ Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային
ժողովի 6-րդ գումարման առաջին նիստը:
Նորընտիր խորհրդարանի առաջին նիստին բացումը կատարեց երիցագոյն պատգամաւորը`
Հանրապետական կուսակցութեան ցուցակով ընտրուած` ազգութեամբ քիւրտ Կնեազ
Հասանովը: Ապա օրհնութեան խօսք ուղղեց Ամենայն Հայոց Գարեգին Բ. կաթողիկոս, 6-րդ
գումարման Ազգային ժողովին ուղերձ յղեց նաեւ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեան:
Նախագահ Սերժ Սարգսեան իր ուղերձին մէջ անդրադարձաւ զանազան նիւթերու, աւելի քան
մէկ ժամ տեւած իր ելոյթով նախագահը խօսեցաւ խորհրդարանի դերի բարձրացման, երկրի
կառավարման համակարգը փոխելու միջոցով յետընտրական ճգնաժամերը վերացնելու,
ընդդիմութեան դերի բարձրացման, փտածութեան, «ներքին թշնամի»-ի` անարդարութեան դէմ
պայքարի, մինչեւ 2040 թուականը ընդգրկող ժամանակաշրջանի տնտեսական ցուցանիշներու,
նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի տագնապին մասին:
Նախագահ Սերժ Սարգսեան նախ շնորհաւորեց բոլոր խմբակցութիւնները` «ազատ,
թափանցիկ եւ բարձր գնահատականի արժանացած ընտրութիւններուն համար», յորդորելով
նաեւ մոռնալ նախընտրական փուլին իրար հասցէին հնչած մեղադրանքները: Նախագահը
ըսաւ, թէ խորհրդարանէն կ՛ակնկալէ լսել սուր, քննադատական, բայց հիմնաւորուած ելոյթներ:
Ապա խօսեցաւ, իր բնորոշումով, սխալ երեւոյթի մը մասին: «Առկայ է ընկալում մը, որ
ընդդիմադիր պատգամաւորը, որ կողմ քուէարկած է իշխանութեան նախաձեռնութեան, այլեւս
ընդդիմութիւն չէ, կամ աւելի վատ` ծախուած է: Այս տրամաբանութիւնն ու մտածողութիւնը լաւ
բանի չեն հասցներ», նշեց նախագահը:
«Նոր սահմանադրութիւնը կարելիութիւն տուաւ խուսափիլ յետընտրական ճգնաժամերէ», նշեց
նախագահ Սարգսեան` աւելցնելով,
այս օրերուն յաճախ իրեն հարց կու տան, թէ արդեօք գո՞հ է Ազգային ժողովի
ընտրութիւններուն արդիւնքներէն: «Իբրեւ Հանրապետական կուսակցութեան նախագահ, ես
գոհ եմ մեր կուսակցութեան արձանագրած արդիւնքներէն», ըսաւ ան:
Շարունակելով իր խօսքը` նախագահը նշեց. «2 ապրիլ 2017-ին տեղի ունեցած Ազգային ժողովի
ընտրութիւնները եւ յետընտրական իրավիճակը եկան հաստատելու, որ խնդիրներու լուծման
ճամբան մեր կողմէ ճիշդ ընտրուած է: Կառավարման խորհրդարանական ձեւին անցնելու
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միջոցով մենք էապէս փոքրացուցած կամ նոյնիսկ վերացուցած ենք քաղաքական
դիմակայութիւնը կամ ճգնաժամը հանրային առճակատման վերածելու վտանգը:
Խորհրդարանական կառավարման ձեւը հաստատելով` մենք չէզոքացուցած ենք քաղաքական
մենիշխանութեան սպառնալիքը»:
Շեշտելով, որ սահմանադրութեան փոփոխութենէն ետք արդէն խորհրդարանը պիտի կազմէ
արդարադատութիւն
իրականացնող
կարեւորագոյն
մարմինները,
նախագահը
պատգամաւորներուն կոչ ուղղեց` ընտրութիւն կատարելով առաջնորդուելու ոչ թէ «ան մեր
համախոհն է», այլ «ան իր գործի գիտակն է» սկզբունքով:
Խօսելով փտածութեան դէմ պայքարի մասին` նախագահ Սերժ Սարգսեան շեշտեց, որ
փտածութիւնը այսօր փոխած է իր դէմքը, ապա առաջարկեց յաջողութեան իր բանաձեւը:
«Վստահաբար, այսօր փտածութեան դէմքը փոխուած է: Աստիճանաբար աւելի տեսանելի եւ
խոցելի կը դառնայ: Պետութիւնը կը շարունակէ հասարակութեան եւ անհատին մէջ
արմատաւորել «փտածութեան հանդէպ զերօ հանդուրժողականութեան» մշակոյթը: Բայց մենք
չենք կրնար բաւարարուիլ առկայ ձեռքբերումներով: Մենք պէտք է կատարելագործենք
հակափտածութեան հաստատութենական համակարգը եւ ապահովենք անոր հետեւողական
զարգացումը:
«Բոլորս կը գիտակցինք, որ առանց անոր որեւէ նախաձեռնութիւն դատապարտուած է
անյաջողութեան: «Ազնուութիւն առաւել արհեստավարժութիւն նուազ փտածութիւն». այս է
ցանկալի յաջողութեան բանաձեւը: Այստեղ է, որ մենք պէտք է յենինք գործի գիտակներու վրայ:
Փտածութիւնը սիրողականներու համար գրաւիչ է, արհեստավարժներու համար անիկա տհաճ
է, վանող եւ պարզապէս անշահաւէտ», գնահատեց նախագահ Սարգսեան:
Նախագահ Սարգսեան նաեւ խօսեցաւ «ներքին թշնամի»-ին մասին, որուն անունն է
«անարդարութիւն» եւ որ, անոր խօսքով, արտաքին թշնամիէն ոչ պակաս վտանգաւոր է: Այս
առնչութեամբ` նախագահ Սարգսեան ըսաւ. «Պատերազմի նոր փուլ կը յայտարարեմ
անարդարութեան դէմ: Կը դիմեմ բոլորին. մեզմէ իւրաքանչիւրը, ինչպէս որ պայքարած է ու կը
պայքարի մեր հայրենիքի անկախութեան, անոր սահմաններու անվտանգութեան համար»:
նոյնպիսի նուիրուածութեամբ եւ ջանասիրութեամբ պիտի պայքարի արդարութեան համար:
Խօսելով Լեռնային Ղարաբաղի տագնապին մասին` նախագահ Սերժ Սարգսեան ըսաւ, թէ
կ՛ուզէ յստակութիւն մտցնել նախընտրական շրջանին այս հարցին վերաբերեալ հնչած քանի մը
միտքերու շուրջ: Ըստ էութեան, անդրադառնալով Հայաստանի առաջին նախագահ Լեւոն Տէր
Պետրոսեանի վերջին պնդումներուն, նախագահ Սարգսեան ըսաւ. «Նախ փորձ կատարուեցաւ
վերակենդանացնելու Լեռնային Ղարաբաղի տագնապին շուրջ վաղեմի առաջարկներէն մէկուն
քննարկումը, ինչ որ, վստահաբար, չյաջողեցաւ: Եւ ատիկա բնական է: Պնդել, թէ անցեալին
բանակցութեան առարկայ դարձած է լաւագոյն փաստաթուղթը, որ այսօր կրնայ
հանգուցալուծման բանալի ըլլալ, կը նշանակէ մեղանչել իրականութեան դէմ:
Իսկ իրականութիւնը այն է, որ 1997-ի դեկտեմբերի փաստաթուղթը չէր ալ յաւակնիր տագնապի
հանգուցալուծման, այլ, ինչպէս իր վերնագիրը կը վկայէր, ուղղուած էր զինուած տագնապի
դադրեցման: Անիկա տեսակ մը զինադադարի նոր համաձայնագիր կը նախատեսէր` այս
անգամ արդէն համեմուած խաղաղապահ ուժերով եւ շարք մը այլ դրոյթներով: Հայկական
կողմերը կը ստանային անվտանգութեան կասկածելի երաշխիքներ եւ տագնապի քաղաքական
լուծման ոչ պակաս կասկածելի ու անորոշ հեռանկար` փոխարէնը կատարելով անհամաչափ
զիջումներ»:
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Ապա նախագահ Սերժ Սարգսեան անդրադարձաւ իշխանութեան հասցէին հնչող այն
մեղադրանքներուն, թէ իրենք Լեռնային Ղարաբաղի հարցին մէջ սթաթիւս քոյի պահպանման
կողմնակիցներ են եւ հակադարձելով ըսաւ, թէ իրենք չեն ուզեր սթաթիւս քոյի պահպանում ոչ
մէկ օր աւելի, չեն ուզեր յաջորդ սերունդներու ուսերուն դնել հիմնահարցի լուծման
ծանրութիւնը: «Երբ Պաքուն կը կեղծէ, ըսելով, թէ մենք կ՛ուզենք ամէն գնով պահպանել
սթաթիւս քոն, ատիկա թերեւս կայ հակառակորդի տրամաբանութեան շրջագիծին մէջ, բայց
Հայաստանէն հնչող այդպիսի տեսակէտ չի կրնար ընդունելի ըլլալ:
Սթաթիւս քոյի փոփոխութիւնը մեզի համար ընդունելի է, բայց միայն ու միայն տագնապի
համապարփակ լուծման պարագային: Հայաստանը բազմիցս կողմ արտայայտուած է
փոխզիջման հիման վրայ հանգուցալուծման երթալու օգտին, որուն էութիւնը Արցախի
ինքնորոշման իրաւունքի ճանաչումն ու գործադրումն է: Այս մօտեցումը արտացոլուած էր
Քազանի փաստաթուղթին մէջ: Թէեւ անիկա մերժուեցաւ Ազրպէյճանի կողմէ, բայց նախորդ
փաստաթուղթերուն նման ի պահ չյանձնուեցաւ ԵԱՀԿ-ի քարտուղարութիւն, այսինքն` կը
շարունակէ մնալ իբրեւ վերջին աշխատանքային փաստաթուղթ: Այո՛, փոխզիջման հիման վրայ,
այլ ոչ թէ միակողմանի զիջումներու` տեղի տալով ազրպէյճանական սպառնալիքներուն, թէ
հակառակ պարագային պատերազմը անխուսափելի է», ըսաւ նախագահ Սերժ Սարգսեան:
Ան աւելցուց, որ տագնապը մինչեւ այժմ չէ լուծուած ոչ թէ Հայաստանի, կամ միջազգային
միջնորդներուն պատճառով, այլ Ազրպէյճանի, որ կը խաթարէ բանակցային գործընթացը, որ
սթաթիւս քոյի պահպանման ջատագովն է:
Իր ելոյթին ընթացքին նախագահ Սերժ Սարգսեան խօսեցաւ նաեւ երկարաժամկէտ
տնտեսական աճի եւ մինչեւ 2040 թուականի թիրախային ցուցանիշները ապահովելու
կարեւորութեան մասին: Երկրին ղեկավարը շեշտեց, թէ անընդունելի է ունենալ աղքատութեան
բարձր ցուցանիշ, քանի որ հայերը յայտնի են իրենց բացառիկ ձեռնարկատիրական
ունակութիւններով:
Ապա Սարգսեան նշեց, որ աղքատութեան կրճատման ինչպիսի՛ ցուցանիշներ մտադիր են
ապահովել. յառաջիկայ 5 տարիներուն` 18 տոկոս, իսկ 2040-ին` 7-8 տոկոս աղքատութիւն:
Սարգսեան ըսաւ. թէ ակնկալիքներ ունի նաեւ բնակչութեան թուաքանակի աճին հետ
կապուած: «2040-ին պէտք է հասնիլ առնուազն 4 միլիոն բնակիչի», ըսաւ նախագահը:
Նշենք, թէ ընդդիմադիր «Ելք» խմբակցութեան պատգամաւորները նիստերու դահլիճ մտան
նախագահի ելոյթէն ետք:

ՀՅԴ-ն Պաշտպանեց Արա Բաբլոյեանի Թեկնածութիւնը
Ազգային ժողովի ՀՅԴ խմբակցութենէն Արմէն
Ռուստամեան իր ելոյթին ընթացքին ըսաւ, որ կը
շնորհաւորէ բոլորը նորընտիր խորհրդարանի
առաջին նիստին առիթով: «Կարեւոր ուղերձներ
լսեցինք: Կ՛ողջունեմ, որ «Ելք»-ը իր թեկնածուն
առաջարկեց: Ասիկա կարելիութիւն մըն է, որ
իրենց տեսլականը ներկայացնեն», ըսաւ ան:
«Ազգային
ժողովը
պէտք
է
ներկայացնէ
մեծամասնութիւն ունեցող ուժը: Ճիշդ ընտրութիւն
կատարած է մեծամասնութիւնը, երբ առաջարկած է Բաբլոյեանը: Մարդուն կենսագրութիւնը
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շատ կարեւոր է: Ես վստահ եմ, որ Բաբլոյեանը այն անձն է, որ պէտք է ըլլայ Ազգային ժողովի
նախագահ: Ասիկա ես կը նկատեմ 4-րդ հանրապետութեան հիմնադիր խորհրդարան եւ կը
կարծեմ, որ Արա Բաբլոյեանը պէտք է ղեկավարէ այս խորհրդարանը», յայտարարեց ան:

Ազգային Ժողովի Նախագահի Ընտրութիւն
Ազգային Ժողովի նախագահի ընտրութեան գաղտնի քուէարկութեան 105 պատգամաւորէն
մասնակցած է 100-ը: Քուէատուփին մէջ առկայ 100 քուէաթերթիկէն որեւէ մէկը անվաւեր չէ
ճանչցուած, յայտարարած է Ազգային ժողովի հաշուիչ յանձնախումբի նախագահ Գագիկ
Մելիքեան:
Ան տեղեկացուցած է, որ ձայները բաշխուած են հետեւեալ ձեւով. Արա Բաբլոյեան` կողմ 88, դէմ
12, Էտմոն Մարուքեան` 12 կողմ, 88 դէմ:
«Այսպիսով, Ազգային ժողովի նախագահ կ՛ընտրուի Արա Բաբլոյեան: Կը շնորհաւորենք», ըսած
է Գագիկ Մելիքեան:
Իր ելոյթին մէջ Արա Բաբլոյեան ըսած է. «Մեծ
պատասխանատուութեամբ
կ՛ընդունիմ
ինծի
տրուած բարձր վստահութիւնը: Ստանձնելով
Հայաստանի
Ազգային
ժողովի
նախագահի
պաշտօնը` յանուն համազգային նպատակներու
իրականացման եւ հայրենիքի հզօրացման ու
բարգաւաճամ`
կ՛երդնում`
բարեխղճօրէն
կատարել
ժողովուրդին
առջեւ
ունեցած
պարտաւորութիւններս, պահպանել Հայաստանի
Հանրապետութեան
սահմանադրութիւնը
եւ
օրէնքները, նպաստել Հայաստանի Հանրապետութեան ինքնիշխանութեան եւ շահերու
պահպանման, ընել ամէն ինչ քաղաքացիական համերաշխութեան, ազգային ու
համամարդկային արժէքներու պահպանման համար»:
Նշենք, որ Ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու Արա Բաբլոյեանի թեկնածութիւնը
առաջադրած էր Հանրապետական կուսակցութիւնը, էտմոն Մարուքեանին` «Ելք» դաշինքը:

Հայաստանի Կառավարութեան
Հրաժարական Եւ Վարչապետի Վերանշանակում
Երէկ Հայաստանի կառավարութիւնը հրաժարական տուաւ եւ նախագահը ընդունեց
զայն:
Այս առնչութեամբ, Հայաստանի նախագահը ստորագրած է հրամանագիր մը, որուն մէջ
կ՛ընդունի կառավարութեան հրաժարականը:
Նշենք, որ ըստ օրէնսդրութեան, Ազգային ժողովի անդրանիկ նիստին, երէկ
կառավարութիւնը վար դրաւ իր լիազօրութիւնները, որմէ ետք 10 օրուան ընթացքին
Հայաստանի նախագահը պիտի նշանակէ նոր վարչապետ: Վարչապետի նշանակումէն
ետք 20 օրուան մէջ պիտի նշանակուին կառավարութեան անդամները, իսկ ատկէ եւս 20
օրուան ընթացքին պիտի հաստատուի կառավարութեան ծրագիրը:
Միւս կողմէ, նախագահի այլ հրամանագիրով մը Կարէն Կարապետեան երէկ
վերանշանակուեցաւ Հայաստանի վարչապետ:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Ուաշինկթընի Մէջ Խաղաղ Ցուցարարներու Վրայ
Յարձակողները Եղած Են Էրտողանի Անվտանգութեան
Աշխատակիցները
Ուաշինկթընի մէջ Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի դէմ խաղաղ ցոյցի
մասնակիցներուն վրայ կատարուած յարձակումին հեղինակները եղած են ինքնին Էրտողանի
անվտանգութեան աշխատակիցները: «Արմէնփրես» կը հաղորդէ, որ այս մասին կը գրէ
բրիտանական հեղինակաւոր «Տը Կարտիըն» օրաթերթը:
Օրաթերթին հետ զրոյցի ընթացքին ականատեսներէն մէկը ըսած է, որ Էրտողանի
անվտանգութեան աշխատակիցները ծեծկռտուք սկսած են, երբ ցոյցին մասնակիցներէն մէկը
բարձրացուցած է քրտական Ժողովրդավարական միութիւն կուսակցութեան դրօշը:
Կատարուածին անդրադարձած են նաեւ միջազգային հեղինակաւոր այլ լրատուամիջոցներ:
«Սի.Էն.Էն.» յայտնած է, որ Ուաշինկթընի մէջ Թուրքիոյ դեսպանի կեցութեան վայրին դիմաց
կատարուած յարձակումին պատճառով վիրաւորուած է 9 մարդ:
«Տը Նիւ Եորք Փոսթ» օրաթերթը եւս կը գրէ, որ ցուցարարներուն դէմ յարձակած են Էրտողանի
անվտանգութեան աշխատակիցները: Տեղադրուած տեսանիւթին մէջ կ՛երեւի նաեւ, թէ ինչպէ՛ս
անոնք կը հայհոյեն խաղաղ ցուցարարներուն հասցէին: Լրատուամիջոցը կը յայտնէ, որ
վիրաւորներէն երկուքը ծանր վիճակի մէջ են: Ոստիկանական բաժանմունքի բանբեր Տասթին
Սթեռնպեք յայտնած է, որ կատարուածին առնչութեամբ երկու մարդ ձերբակալուած է: Անոնցմէ
մէկը կը մեղադրուի բախումի ժամանակ ոստիկանի դէմ յարձակելու ամբաստանութեամբ:
Նշենք, որ ցոյցը կազմակերպուած էր Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբի, Ամերիկայի
Հելլենական խորհուրդի եւ շարք մը քրտական, ասորական, յունական եւ եզիտիական
կազմակերպութիւններու կողմէ:

Սուրիոյ Քիւրտերուն Շուրջ Ուաշինկթըն-Անգարա
Տարակարծութիւնը Կը Յամենայ
«Թըրքիշ Տէյլի Նիուզ» կը հաղորդէ, որ Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ եւ
Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան 16 մարտին Սպիտակ տան մէջ իրենց
հանդիպումէն ետք ահաբեկչութեան դէմ պայքարին վերաբերեալ ուժեղ պատգամներ յղած են,
հակառակ Սուրիոյ մէջ գործող քրտական Ժողովուրդի պաշտպանութեան ջոկատներուն շուրջ
տարակարծութեան:
Թրամփ Էրտողանի հետ հանդիպումէն ետք լրագրողներուն յայտնած է, որ իր երկիրը «պիտի
աջակցի Սուրիոյ մէջ բռնարարքները նուազեցնելու որեւէ ջանքի եւ ստեղծելու խաղաղ լուծում
մը»: Ան ըսաւ, որ Էրտողանի հետ հանդիպումը արդիւնաւէտ էր` աւելցնելով, որ իր երկիրը
«աջակցութիւն կը տրամադրէ թրքական պետութեան` ՏԱՀԵՇ-ի եւ Քրտական
աշխատաւորական կուսակցութեան (ՔԱԿ) դէմ անոր պայքարին մէջ:
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Էրտողան արծարծած է Ժողովուրդի պաշտպանութեան ջոկատներու հարցը` ըսելով, որ այդ
ուժերը շրջանին մէջ օգտագործելը կը հակասէ համաձայնութիւններուն եւ «երբեք պիտի
չընդունուի»:
«Թուրքիան
Միացեալ
Նահանգներուն
հետ
պիտի
գործէ
պայքարելու համար շրջանին մէջ բոլոր
ահաբեկչական խմբաւորումներուն դէմ»,
աւելցուցած է ան:
Թուրքիոյ նախագահը ըսած է, թէ ինք «կը
յուսայ
եւ
կ՛աղօթէ»
Թրամփի
ղեկավարութեան
տակ
թուրքամերիկեան յարաբերութեան «նոր հիմք»
մը դնելու ապագայ խորհրդակցութեան եւ
համագործակցութեան համար:
Միացեալ Նահանգներու պաշտպանութեան նախարարութիւնը իր կարգին հաղորդեց, որ
Թուրքիոյ պաշտպանութեան նախարար Ֆիքրի Ըշըքի եւ անոր ամերիկացի պաշտօնակից Ճէյմս
Մաթիսի հանդիպումին ընթացքին ՔԱԿ-ի վերաբերեալ մտավախութիւններու շուրջ
համաձայնութիւն գոյացած է:
Փենթակոնի բանբեր Տանա Ուայթ յայտնեց, որ «ամերիկացի նախարարը կ՛աջակցի Քրտական
աշխատաւորական կուսակցութեան դէմ Թուրքիոյ պայքարին»` նշելով. «Աշխատաւորական
կուսակցութիւնը, որ թուրք քաղաքայիններու եւ զինուորներու դէմ յարձակումներ կը
շղթայազերծէ, Ուաշինկթընի կողմէ օտար ահաբեկչական կազմակերպութիւններու ցանկին
վրայ ներառուած է»:
«Մաթիս իր թուրք պաշտօնակիցին յայտնեց, որ Ուաշինկթըն ծրագրած է բարձրացնել
Քրտական աշխատաւորական կուսակցութեան դէմ պայքարին մէջ Անգարայի հետ
գործակցութիւնը», նշեց ան:
Ուայթ նաեւ յայտնեց, որ Մաթիս եւ Ըշըք Սպիտակ տան մէջ իրենց հանդիպումին ընթացքին
քննարկած են Սուրիոյ տագնապին հարցը եւ համաձայնած շարունակել այդ երկրին մէջ
արձանագրուող բռնարարքներու եւ մարդասիրական տագնապներու մեղմացման համար
գործակցութիւնը:
Միւս կողմէ, թրքական «Տիքեն» կայքը հաղորդեց, որ Միացեալ Նահանգներու նախագահ
Տանըլտ Թրամփ երեքշաբթի օր Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի հետ
Ուաշինկթընի մէջ տեղի ունեցած հանդիպումին ընթացքին իր թուրք գործընկերէն պահանջած է
ազատ արձակել Թուրքիոյ մէջ ձերբակալուած ամերիկացի հոգեւորական Էնտրիւ Պրանսընը:
Ամերիկացի հոգեւորականը Թուրքիոյ մէջ նախ ձերբակալուած էր միսիոնարական
գործունէութիւն ծաւալելուն համար, եւ դատարանի որոշումով պէտք էր արտաքսուէր երկրէն:
Սակայն միայն գաղտնի վկայի մը հաղորդած տեղեկութիւններուն վրայ հիմնուելով` զինք
մեղադրած են 15 յուլիս 2016-ի յեղաշրջման փորձի կազմակերպիչներուն հետ կապ ունենալու
ամբաստանութեամբ եւ բանտարկած:
Թէ ի՛նչ պատասխանած է Էրտողան Թրամփի այս պահանջին` տակաւին յստակ չէ:
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Արամ Ա. Կաթողիկոսի
«Տի Արմինիըն Չըրչ» ՀատորինՇնորհահանդէսը
Հովանաւորութեամբ եւ ներկայութեամբ Արեւմտեան թեմի առաջնորդ Մուշեղ արք.
Մարտիրոսեանի,
կազմակերպութեամբ
Ազգ.
առաջնորդարանի
մշակութայինդաստիարակչական յանձնախումբին, 27 ապրիլին, առաջնորդարանի «Տիգրան եւ Զարուհի Տէր
Ղազարեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. կաթողիկոսի «Տի
արմինիըն չըրչ» հատորի շնորհահանդէսը:
Օրուան հանդիսավար Քրիստափոր Միքայէլեան
ամփոփ կէտերու մէջ ներկայացուց կաթողիկոսին
մտաւորականի յատկանիշներն ու բազմաբեղուն
վաստակը, որմէ ետք ողջոյնի խօսքով հանդէս եկաւ
կազմակերպիչ յանձնախումբի ատենապետ Հրայր
Ճերմակեան: Հատորը ներկայացուց Գարեգին քհնյ.
Պետուրեան: Ան սահիկներու ցուցադրութեամբ
անդրադարձաւ գիրքի բովանդակութեան, անոր մէջ
արծարծուած պատմական, եկեղեցագիտական,
աստուածաբանական, ծիսագիտական եւ ազգային
նիւթերուն` վեր առնելով վեհափառին մտասեւեռումները
հատուածներ:

եւ

հատորէն

մէջբերելով

Ան նշեց, որ հատորը կը բաղկանայ 10 գլուխներէ, որոնցմէ իւրաքանչիւրը պատգամ մը ունի
ընթերցողին: Ան խօսեցաւ հատորի իւրաքանչիւր գլուխին մասին, որ կը ներկայացնէ Հայ
եկեղեցւոյ պատմութիւնը, տեղն ու դերը քրիստոնէական եկեղեցիներու ընտանիքին մէջ,
աստուածաբանական իւրայատկութիւնները, գլխաւոր աւանդութիւնները, հաւատամքը,
մշակութային աւանդներն ու հարստութիւնները, ընկերային ու դաստիարակչական մարզի մէջ
ունեցած առաքելութիւնը, յարաբերութիւնները քրիստոնէական այլ եկեղեցիներու եւ
յարանուանութիւններու հետ: Եզրափակելով իր խօսքը` ան նկատել տուաւ, որ ներկայիս կը
գտնուինք համաշխարհայնացած ընկերութեան, հետեւաբար հարկ է զգուշ ըլլալ եւ պահպանել
մեր ինքնութիւնը` հաղորդ ըլլալով ժամանակակից մարտահրաւէրներուն:
Այնուհետեւ գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր:
Շնորհահանդէսի եզրափակիչ խօսքը արտասանեց առաջնորդ սրբազանը, որ հաստատեց, թէ
սոյն եզակի գիրքը պատրաստուած է այս դարու պահանջներուն համապատասխան, որպէսզի
մեր եկեղեցին ծանօթացուի մեր ժողովուրդի զաւակներուն, նաեւ լուսարձակի տակ առնուին
այսօրուան մարտահրաւէրները: Առաջնորդը նշեց, որ հատորին մէջ վեհափառը
կարեւորութեամբ շեշտած է բարենորոգման եւ Հայ եկեղեցւոյ բարեկարգութեան
անհրաժեշտութիւնը, որ օր ըստ օրէ մեծ հրամայական կը դառնայ Հայ եկեղեցւոյ ու ազգին
համար:
Հանդիսութիւնը փակուեցաւ առաջնորդ սրբազան հօր «Պահպանիչ»-ով եւ «Կիլիկիա»
մաղթերգի հաւաքական երգեցողութեամբ:

www.aztarar.com
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Գէորգ Ստեփանեանի
«Համազասպ» ԳիրքինՇնորհահանդէսը
Նախաձեռնութեամբ Հայ դատի «Արձագանգ» քարոզչական յանձնախումբին, վերջերս Նոր
Ջուղայի հայոց ազգային կրթահամալիրի «Ալենուշ Տէրեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ
Հայաստանի գիտութիւններու ազգային ակադեմիայի Հայ գաղթօճախներու եւ սփիւռքի
պատմութեան
բաժնի
վարիչ,
պատմական
գիտութիւններու դոկտոր փրոֆ. Գէորգ Ստեփանեանի
«Համազասպ» գիրքին շնորհահանդէսը:
Հայ դատի
Թորոսեան
լայնածաւալ
ծառայէ նոր
գործին:

յանձնախումբի ներկայացուցիչ Վահէ
դրուատեց
հեղինակին
կատարած
աշխատանքը` շեշտելով, որ գիրքը կը
սերունդի հայեցի դաստիարակութեան

Այնուհետեւ ցուցադրուեցաւ 17 փետրուարին Երեւանի մէջ տեղի ունեցած սոյն գիրքի
շնորհահանդէսի տեսերիզէն հատուած մը:
Յաջորդաբար խօսք առին Հայաստանի գիտութիւններու ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս
դոկտոր-փրոֆեսէօր Ալպերթ Խարատեան, որ հաստատեց, թէ գիրքը կ՛ընդգրկէ վիթխարի
փաստեր եւ արխիւային նիւթեր, եւ անդրադարձաւ հեղինակին կատարած տքնաջան
աշխատանքին` աւելցնելով, որ փաստավաւերագրական այս հաստածաւալ գիրքը ունի շատ
ճկուն զարգացում եւ ճոխ լեզու:
Պատմական գիտութիւններու թեկնածու Աւետիս Յարութիւնեան իր խօսքին մէջ թուեց Գէորգ
Ստեփանեանի իրագործած շարք մը աշխատութիւնները, որոնց մէջ լուսարձակի տակ
առնուած են 1918-1920 թուականներուն Գանձակի եւ Պաքուի մէջ իրականացուած հայերու
ցեղասպանութիւնը եւ ինքնապաշտպանական մարտերը: Ան նաեւ անդրադարձաւ գիրքի եօթը
գլուխներու բովանդակութեան, ուր ներկայացուած են հերոսի կեանքին եւ գործունէութեան
զանազան ժամանակաշրջանները: Աւարտին խօսք առաւ հեղինակը, որ նշեց, թէ նիւթերը
հաւաքելու եւ ուսումնասիրելու ընթացքին հանդիպած է մեծ դժուարութիւններու: Ան
անդրադարձաւ նաեւ հերոսի կեանքին ու գործունէութեան:

Պարախումբերու Հաւաք
6 մայիսին Թեսաղոնիկէի «Տէր Զաքարեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ պարախումբերու
հաւաք եւ գեղարուեստական երեկոյ:
«Ղազարոս Սարեան» մասնաճիւղի անդամ Լիլիթ Շահզատէեան իր բացման խօսքին մէջ շեշտը
դրաւ հայ մշակոյթի կարեւորութեան վրայ:
Այնուհետեւ ելոյթ ունեցան Պուլկարիոյ Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ եւ համայնքի պարախումբը,
Թեսաղոնիկէի Համազգայինի «Ղազարոս Սարեան» մասնաճիւղի «Մասիս» պարախումբը,
նաեւ` շաբաթօրեայ «Մալաքեան-Գասպարեան» վարժարանի պարախումբը, որոնք
ներկայացուցին հայ մշակոյթի գերագոյն արժէքներէն մին` հայ պարը: Թեսաղոնիկէի Ս.
Աստուածածին եկեղեցւոյ հովիւ Սմբատ վրդ. Սապունճեան իր սրտի խօսքին մէջ շեշտեց, որ
սոյն ձեռնարկը կը ներկայացնէ հայ ժողովուրդին դիմագիծը` աւելցնելով, որ հայ ազգը այսօր
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կրկին անգամ ցոյց կու տայ, թէ պատրա՛ստ է պահպանելու իր հոգեւոր, ազգային եւ
մշակութային արժէքները:
Ան բարձր գնահատեց պարախումբերուն կատարումները եւ պարուսոյցներուն տարած
աշխատանքը` յորդորելով բոլորը, որ միշտ բարձր պահեն հայ մշակոյթը եւ հայ պարը:

Դասախօսութիւն` Սուրիոյ Հայութեան Դիմագրաւած
Մարտահրաւէրներուն Մասին
Նախաձեռնութեամբ Սուրիոյ հայութեան օժանդակութեան միացեալ մարմինին, 11 մայիսին,
Կլենտէյլի Տարեցներու վերակենսաւորման կեդրոնին մէջ տեղի ունեցաւ դասախօսական
հանդիպում մը` նիւթ ունենալով Սուրիոյ հայութեան դիմագրաւած մարտահրաւէրները:

Օրուան հանդիսավար, Սուրիոյ հայութեան օժանդակութեան միացեալ մարմինի վարչութեան
անդամ Սոնա Մատարեան առաջին հերթին հրաւիրեց Սուրիոյ հայութեան օժանդակութեան
միացեալ մարմինի վարչութեան մէջ թեմի Ազգային վարչութեան ներկայացուցիչ Մհեր Տէր
Յովհաննէսեանը` զեկուցելու Անթիլիասի մէջ ապրիլ ամսուան աւարտին տեղի ունեցած
ժողովին մասին: Տէր Յովհաննէսեան ամփոփ տեղեկութիւններ տուաւ վեհափառ հայրապետին
նախագահութեամբ 29 ապրիլին կայացած ժողովին մասին, որ համախմբած էր Ս. Աթոռոյս
թեմերու եւ գաղութային ներկայացուցիչները` քննարկելու համար մասնաւորաբար Հալէպի
այժմու վիճակը եւ մշակելու յառաջիկայ փուլի ծրագիրները:
Օրուան դասախօս դոկտ. Խաչիկ Մուրատեան իր դասախօսութեան որպէս խորագիր
ունենալով «Դիմադրականութիւն, գաղթ եւ վերադարձ. Սուրիոյ հայութեան դիմաց կանգնող
մարտահրաւէրներ»-ը` ընդհանուր գիծերու մէջ անդրադարձաւ Սուրիոյ վիճակուած ահաւոր
տագնապին, որ իր համապատասխան ազդեցութիւնը ունեցաւ երկրի հայկական գաղութին ու
մասնաւորաբար Հալէպի շրջանին վրայ: Ան նշեց, որ Թուրքիոյ կողմէ դար մը առաջ
գործադրուած Հայոց ցեղասպանութեան հետեւողութեամբ դէպքեր արձանագրուեցան ու կը
շարունակուին այդ երկրին մէջ: Թէեւ Հալէպի վիճակը որոշ բարելաւում արձանագրած է,
սակայն ապահովութեան ու տնտեսական-ընկերային տագնապները չեն փարատած: Ան նաեւ
նշեց, որ հայութեան զօրակցութիւնը պիտի շարունակուի աղէտահար մեր գաղութին, որպէսզի
անիկա կարենայ վերագտնել իր կենսունակ վիճակը:
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Ի՞նչ Տեսաք Առաջին Հերթին
Տեսողական խաբկանքը հրաշալի եւ պարզ միջոց է իմանալու համար, թէ ի՛նչ կը պատահի մեր
հոգիին մէջ:
Ուշադիր նայեցէք նկարին եւ ըսէք, թէ ի՛նչ տեսաք առաջին հերթին. առագաստանա՞ւ, ամպե՞ր,
երկուքը միասի՞ն, թէ՞ ուրիշ բան, ապա կարդացէք եւ ծանօթացէք ձեր ներաշխարհին:

Ամպեր
Եթէ առաջին հերթին ամպեր տեսաք, դուք զգայուն եւ վիպապաշտ անձ էք: Շատ յաճախ
իրականութիւնը կը շփոթէք ձեր երեւակայութեան հետ: Ջանացէք ձեր ոտքերը գետնին վրայ
ամուր պահել, եթէ չէք ուզեր անընդհատ հիասթափութիւններ ապրիլ:

Առագաստանաւեր
Եթէ առաջին հերթին առագաստանաւեր տեսաք, շատ հաւանաբար յոգնած էք ձեր գործէն եւ
առօրեայէն եւ ցրուելու ու հանգստանալու կարիքը ունիք: Մի՛ անտեսէք սեփական կարիքները,
ականջ տուէք ձեր մարմնի պահանջներուն: Աշխատանքն ու մնացեալ հոգերը թող քիչ մը
սպասեն…

Ուրիշ Բան
Եթէ դուք առաջին հերթին տեսաք ալիքներ, կամարներ կամ կամուրջ, կը նշանակէ, որ դուք
ստեղծագործական շնորհներով օժտուած, շատ անսովոր մարդ էք: Դուք կ՛ընէք այն, ինչ ձեզ կը
հետաքրքրէ, երբեք չէք տարուիր ձեր շրջապատէն, պարզապէս կը վարէք անկախ մարդու
կեանք:
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Հեքիաթին Ազդեցութիւնը Երեխայի Զարգացման Վրայ
Հեքիաթը երեւակայական ուրախ աւարտով պատմութիւն մըն է` բարի եւ չար հերոսներու
մասնակցութեամբ:
Հոգեբաններու եւ մանկավարժներու կարծիքով, հեքիաթներու շնորհիւ երեխաները կը ստեղծեն
իրենց երեւակայական աշխարհը, իրենք զիրենք կը պատկերացնեն այդ հերոսներու դերին մէջ
եւ անոնցմէ օրինակ առնելով` կը սորվին բարին:
Բժշկութեան մէջ շատոնց գոյութիւն ունի հեքիաթի ճամբով դարմանումը, որուն միջոցով
ծնողներն ու մասնագէտները կը փորձեն լուծել երեխային հոգեբանական հարցերը:
Եթէ երեխային մօտ վախ կը տիրէ, պէտք է անոր յօրինել հեքիաթներ անվախ ու խիզախ
հերոսներով, կ՛ըսեն հոգեբանները` աւելցնելով, որ ծնողները կրնան յօրինել հեքիաթներ, որոնց
հերոսը պարզապէս իրենց փոքրիկը ըլլայ:

Երեխային կարելի է հեքիաթ պատմել շատ կանուխէն, հեքիաթ պատմելը պէտք է վերածել
արարողութեան եւ նախընտրաբար քնանալէ առաջ:
Հեքիաթ պատմելու սովորութիւնը ունի բազմաթիւ առաւելութիւններ`

ա.- Կը զարգացնէ փոքրիկին երեւակայութիւնը:
բ.- Կը սորվեցնէ դառնալ բարի եւ ազնիւ:
գ.- Քիչ-քիչ երեխային մէջ կ՛արթնցնէ գիրքի հանդէպ սէր եւ հետաքրքրութիւն:
դ.- Երեխային կը պատրաստէ քունի:
ե.- Կ՛ամրապնդէ ծնողք-զաւակ յարաբերութիւնները:
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