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Քուէյթի Հայոց Թեմի Առաջնորդը Եւ Ազգային
Վարժարանի Տնօրէնը Սփիւռքի Նախարարութեան ՄԷջ
ՀՀ սփիւռքի նախարար Հրանոյշ Յակոբեան ընդունեց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկոսութեան Քուէյթի Հայոց թեմի առաջնորդ Մասիս ծայրագոյն վարդապետ

Զոպույեանը եւ Քուէյթի ազգային վարժարանի տնօրէն Ներսէս Սարգսեանը:
Ողջունելով հիւրերը` նախարարը բարձր գնահատեց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկոսութեան Քուէյթի թեմի գործունէութիւնը, հայապահպանութեան ուղղուած
ջանքերը եւ իր գոհունակութիւնը արտայայտեց այն հայապահպան գործունէութեան
համար, որ կ’իրականացնեն Քուէյթի երկու առանցքային կառոյցները:
Նախարարը նշեց, որ հպարտութեամբ կը համակէ համայնքը, ուր հայերը շատ մեծ
ներդրում ունին հայ-քուէյթեան յարաբերութիւններուն, Քուէյթի տնտեսութեան,
մշակոյթի զարգացման գործին մէջ: 15 հազարնոց հայկական համայնքը Քուէյթի մէջ
զբաղուած է արհեստագիտութեան ոլորտներուն մէջ, կը փայլի ստեղծագործական
աշխատանքով: Նախարարը կարեւոր համարեց սփիւռքի նախարարութեան
ծրագիրներուն համայնքի աշխոյժ մասնակցութիւնը:
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Հիւրերը շնորհակալութիւն յայտնեցին Սփիւռքի նախարարութեան եւ, մասնաւորապէս
նախարար Հրանոյշ Յակոբեանին ջերմ ընդունելութեան այն հետեւողական
աջակցութեան համար, որ կը ցուցաբերեն Քուէյթի ազգային վարժարանին եւ ողջ
համայնքին:
Մասիս ծայրագոյն վարդապետ Զոպույեան կարեւոր համարեց Սփիւռքի նախարարի
այցելութիւնները, նշեց որ ատոնք մեծ ոգեւորութիւն կ’առաջացնեն համայնքներուն մէջ,
ուր նախարարին խօսքերը կ’ընկալեն, որպէս ուղերձներ: Ան նշեց, որ Սփիւռքը մեծ
երախտագիտութեամբ կ’ընդունի նախարարութեան աջակցութիւնը եւ բարձր կը
գնահատէ այն առաքելութիւնը, որ կ’իրակնացնէ նախարարն ու նախարարութեան
աշխատակազմը:
Նախարար Հրանոյշ Յակոբեան շնորհակալութիւն յայտնեց եկեղեցւոյ եւ ազգային
վարժարանին
նուիրումին,
աշխուժութեան
ու
հայրենիքին
աջակցելու
պատրաստակամութեան համար:

«Առաջնորդներու Դասընթացները Կ’օգնեն Առաջնորդի
Բնորոշ Հմտութիւններ Ձեռք Բերել». Կարօ

Արսլանեան
ՀՀ սփիւռքի նախարարութեան բազմաթիւ նախ
աձեռնութիւններէն մէկն ալ «Սփիւռք» ամառնա
յին դպրոց ծրագիրն է, որուն մէջ ներառուած են
նաեւ Առաջնորդներու դասընթացները: Ամէն տ
արի այս դասընթացներուն կըմասնակցին Սփիւ
ռքի տարբեր երկիրներէ Հայաստան եկող հայոր
դիներ: Անոնցմէ մէկը Կարօ Արսլանեանը` Քուէ
յթէն, որուն հետ զրոյց ծաւալուեցաւ «Հայերն
այսօր»-ի համար:
–
Կարօ՛, ըսէք խնդրեմ, ի՞նչ մասնագէտ էք եւ ի՞նչ
կու տայ Ձեզի այս դասընթացքը:
-Ես բնիկ սուրիահայ եմ, աւարտած եմ Քարէն-Եփփէ ազգային ճեմարանը, յետագային Հալէպի
պետական համալսարանին մէջ մասնագիտացած եմ քիմիագիտութեան մէջ, այնուհետեւ 4
տարի Քարէն Եփփէ ազգային ճեմարանին մէջ աշխատած եմ որպէս ուսուցիչ: Յետագային
տեղափոխուած եմ Քուէյթ եւ արդէն 10 տարի կը վարեմ Քուէյթի ազգային վարժարանի
փոխտնօրէնի պաշտօնը:
–Քիմիա չէ՞ք դասաւանդեր…
-Քիմիա չեմ դասաւանդեր, որովհետեւ իւրաքանչիւր անհատ աշխատանք մը ընելու իրաւունք
ունի. այդպիսի՛ն են երկրի օրէնքները, սակայն ներքին կարգով կը դասաւանդեմ «Հայ դատ»:
–Այս դասընթացքին մասնակցելու որոշումը Ձե՞րն է. ի՞նչ ակնկալիքներ ունէիք այս ծրագիրէն:
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-Սա անհատական որոշում չէ, համայնքին որոշումն է, սակայն ցանկութիւնը, անշուշտ, իմս էր:
Ես կը զբաղիմ նաեւ աւագ դպրոցի աշակերտներու, երիտասարդներու խնդիրներով,
հետեւաբար, մենք յարմար գտանք մեր մասնակցութիւնը ունենալու այս դասընթացներուն:
–Ձեր կարծիքով առաջնորդ կը ծնի՞ն, թէ՞ կը դառնան:
-Շատ հետաքրքիր հարցում է. այս հարցին մենք անդրադարձած ենք դասընթացքին ժամանակ:
Ի հարկէ, առաջնորդներն ի ծնէ կ’ունենան բնաւորութեան որոշակի առանձնայատկութիւններ,
սակայն կարելի է որոշ հմտութիւններ ձեռք բերել դաստիարակչական, կրթական մեթոտներով:
–Դուք ծնա՞ծ էք առաջնորդ, թէ կը սորվի՞ք դառնալ առաջնորդ…
-Անհամեստութիւն չթուի, սակայն ըսեմ, որ առաջնորդողի բնորոշ քանի մը գիծեր ունիմ, որոնք
պէտք է զարգացնել, հմտութիւն ձեռք բերել. մարդն անպայման պէտք է ինքնազարգացմամբ
զբաղուի: Առաջնորդին բնորոշ յատկանիշներուն մէջ կարեւոր են ոչ միայն կամային
յատկանիշները, այլեւ` բազմակողմանի զարգացուածութիւնն ու կազմակերպչական ջիղը:
Առաջնորդը պէտք է ըլլայ ինքնավստահ, համբերատար, լաւ ծրագրաւորող, նպատակասլաց,
կարենայ ճանչնալ սեփական ուժերը:
– Քուէյթ վերադառնալէ ետք որո՞ւն եւ ի՞նչ պիտի սորվեցնէք այստեղ ձեռք բերած
հմտութիւններէն:
-Որպէս մանկավարժ` ես կը կարծեմ, որ մեզի փոխանցուած գիտելիքները աւելցնելով` պէտք է
փոխանցենք յաջորդ սերունդներուն: Ես սկաուտներու շարքերուն եղած եմ, Սփիւռքի մէջ մեզի
դաստիարակած են ու սորվեցուցած մեր սորվածը փոխանցել նորերուն: Մենք ամէն ջանք կը
գործադրենք, որ երիտասարդութիւնը մղենք դէպի Հայրենիք, որպէսզի անոնք Հայրենիքը
չընկալեն որպէս վերացական գաղափար: Փա՛ռք Աստուծոյ, վերջին տարիներուն շատ
ուսանողներ ունինք Բժշկական, ճարտարագիտական համալսարաններուն մէջ: Այս տարի
Ճարտարագիտական համալսարանին մէջ 5 շրջանաւարտ ունեցանք, իսկ 4 հոգի ընդունուեցան
Բժշկական համալսարան:
–Յարգելի՛ Կարօ, Դուք ըսիք, որ կը վարէք Քուէյթի միակ ազգային հայկական
դպրոցի փոխտնօրէնի պաշտօնը, սակայն ես գիտեմ, որ Դուք նաեւ
«Ազդարար» ամսաթերթի խմբագիրն էք. ըսէք, խնդրեմ, թէ ինչ ուղղուածութիւն ունի այն եւ ինչ
պիսի նիւթեր տեղ կը գտնեն թերթի էջերուն մէջ:
-Այո՛, ես նաեւ այդ թերթի խմբագիրն եմ. այնտեղ կը հրապարակուին զանազան բնոյթի նիւթեր`
սկսած քաղաքականութենէն, վերջացած` մշակութային նիւթերով: Բացի այդ` ես նաեւ կը
ստեղծագործեմ, երեւի մօտ օրերս հրատարակուի իմ բանաստեղծութիւններուս ժողովածուն.
յուսամ, որ Հայրենիքի մէջ կ’ընեմ գիրքիս շնորհանդէսը:
–Հասցուցա՞ծ էք շրջելու քաղաքին մէջ, տեսարժան վայրեր այցելելու:
-Օրը շատ յագեցած է, դասընթացքը երկար կը տեւէ, ուստի շատ շրջիլ չենք կրնար, սակայն
ըսեմ, որ ես Երեւանի Խ.Աբովեանի անուան պետական մանկավարժական համալսարանի
մագիստրատուրայի ուսանող եմ. Երեւանը, Հայաստանը ինծի համար անծանօթ չեն, աչքերս
գոց` գիտեմ Երեւանը:

Զրուցեց՝ Կարինէ Աւագեան

www.aztarar.com
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

«ՍՓԻՒՌՔԸ ՆՈՐ ՀՈՐԻԶՈՆՆԵՐՈՒ ԴԻՄԱՑ. ՍՓԻՒՌՔԻ
ՀԱՅՈՒՆ ԻՆՔՆԱՀԱՍԿԱՑՈՂՈՒԹԻՒՆԸ»
ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԷՆ ԲՂԽԱԾ
ՄԱՄԼՈՅ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
11-13 Յուլիս 2017-ին, նախաձեռնութեամբ եւ ներկայութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ
Հայրապետին, Պիքֆայայի Սուրբ Աստուածածին Վանքի համալիրին մէջ, տեղի ունեցաւ
«Սփիւռքը Նոր Հորիզոններու Դիմաց. Սփիւռքի Հայուն Ինքնահասկացողութիւնը» թեմայով
համաժողովը։ Համաժողովին մասնակցեցաւ ՀՀ Սփիւռքի նախարար Հրանուշ Յակոբեան։
Այժմէական եւ հրատապ այս խնդրի քննարկումներուն իրենց մասնակցութիւնը բերին
Սփիւռքէն եւ Հայաստանի հանրապետութենէն պատմագէտներ, ազգագրագէտներ,
ակադեմականներ, հասարակաան եւ տեղեկատուական մարզերու գործիչներ՝ տարբեր սեռի եւ
տարբեր սերունդներու պատկանող։
Քննարկումներուն համակողմանի մօտեցում ապահովելու համար օրակարգի ենթաբաժիններ
նկատի առնուած էին ինքնութեան հարցը` պատմական, լեզուական, կրօնական, մշակութային,
ընտանեկան եւ գաղափարախօսական հայեցակէտերէ դիտուած։
Օրակարգի յատուկ կէտերով քննարկուեցան ինքնութեան խնդիրներու ուղղութեամբ
համաշխարհայնացման
ազդեցութիւնները`
պահանջատիրական
հասկացողութեան,
իսլամացած հայ զանգուածի եւ հայրենիք-Սփիւռք գործակցութեան մերօրեայ գործընթացներուն
վրայ։
Նկատի ունենալով այս հիմնահարցի անդադար արդիականացուող բնոյթն ու անկէ բխած
մարտահրաւէրները, վեհափառ հայրապետը հունաւորեց աշխատանքներու ընթացքը,
միաժամանակ յստակացնելով, որ համաժողովի այս հարցերու քննարկումը պէտք չէ յանգի
բացարձակ
եզրայանգումներու
կամ
խնդիրներու
ձեւակերպման
ուղղութեամբ
սահմանագծումներ ճշդելու։
Փորձագիտական զեկուցումնրն ու անոնցմէ բխած քննարկումները, հարցադրումներու ճամբով
քննական հարթութեան վրայ տեղադրեցին խիստ այժմէական էութիւն ունեցող ինքնութեան
հարցին հետ կապուած բոլոր վերոնշեալ երեւոյթները։
Համաժողովը արձանագրեց հետեւեալ դիտարկումները.
Ա) Ինքնութեան խնդիրը պատմութեան զանազան հանգրուաններուն զգալի դարձած է,
յատկապէս
զինուորաքաղաքական
եւ
կրօնամշակութային
մակարդակներու
վրայ
անկիւնադարձային իրադարձութիւններու ընդհանուր բովին մէջ։
Բ) Սփիւռքեան իրավիճակը այսօր կը ներկայանայ զանազան ինքնութիւններու
ներկայացուածութեամբ, ինչ որ 21-րդ դարու հայ ինքնութեան մասին նոր բնութագրումներու
մասին կը յուշէ։
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Գ) Ինքնութեան վտանգը գոյութեան վտանգ կը նշանակէ։ Հետեւաբար այս առումով ինքնութեան
հիմնախնդիրը կը ստանայ ռազմավարական նշանակութիւն եւ հայ մարդու կորուստի վտանգի
նկատառումով նաեւ անվտանգութեան հետ կապուած խնդիր։
Դ) Ինքնութեան բնութագրումի ժամանակակից փորձերը մի քանի դասակարգումի տակ կը
բանաձեւեն այսօր ինքնութիւնը.
.Ներգործօն ինքնութիւն
.Կրաւորական ինքնութիւն
.քնացած ինքնութիւն
.Տժգունած ինքնութիւն
Ե) Ինքնութեան հետ կապուած ինքնահասկացողութիւնը կը դիտուի յարաբերաբար այսօրուան
Հայաստանի եւ վաղուան կերտելիք հայրենիքի հետ։Այս տեսութեան քննարկումը նկատի
կ՜ունենայ Հայաստան աշխարհը իբրեւ վախճանական նպատատակէտ հայ մարդու
ինքնութեան, գոյութեան եւ ազգի շարունակականութեան ապահովման համար։
Զ) Հայկական ինքնութեան կերտիչ դասական բաղադրատարրերուն անհրաժեշտութեան
գիտակցումով հայ մարդու ինքնութեան սահմանումը չի պայմանաւորուիր այս կամ այն
բաղադրիչով եւ պայմաններու բացարձակացումով։
Է) Հայաստանի Հանրապետութիւն-Սփիւռք գործակցութեան զանազան ուղղութիւններուն
համար Հայաստանի հանրապետութիւնը նկատի ունենալ իբրեւ հիմնական ջրտուք եւ սնունդ
հայթայթողը։
Ը) Այսօրուան սփիւռքահայ մարդու պատկանելիութիւններու ներդաշնակումը անհրաժեշտ
գործոն կը նկատուի ինքնութեան խնդրի յաղթահարման համար հետզհետէ սուր կերպով
արծարծուող երեւոյթին։
Թ) Պահանջատիրութիւնը ընկալել իբրեւ ինքնութեան պահպանման հզօրագոյն յենասիւներէն
մէկը։Պահանջատիրութիւն
յղացքին
տալ
նոր
բովանդակութիւն`
Հայաստանի
հանրապետութեան հզօրացում, Արցախի միջազգային ճանաչում, Ազրպէյճանի հետ առնչուած
իրաւական խնդիրներու բարձրացում։Պահանջատիրութիւն հասկացողութեան առանցքային
կիզակէտը նկատել Ցեղասպանութեան ճանաչման խնդիրն ու հատուցումներու թղթածրարը։
Ժ) Հայաստանի հանրապետութեան քաղաքացիութիւնը ինքնութեան եւ պատկանելիութեան
ամրապնդման համար կարեւոր միջոց է եւ մասնակցութեան հրաւէրի ամրագրուած գործօն։
ԺԱ) Համացանցի ճիշդ ու նպատակային օգտագործումը արդիւնաւէտ միջոց կրնայ համարուիլ
ոչ միայն հայկական կեանքին հետ առնչուածներու, այլ նաեւ իրենց հայկական ինքնութեան
մասին տարտամ պատկերացում ունեցողներու հաւաքագրման եւ ուղերձներու փոխանցման
ուղղութեամբ։
ԺԲ) Ինքնութեան խնդիրներ ունեցող կրօնափոխ հայ զանգուածներու թղթածրարը բերել
պետութեան եւ սփիւռքահայ կառոյցներու գործադաշտ, միաժամանակ նշելով որ այս
թղթածրարը բաւական բարդ եւ ազգային_քաղաքական յատուկ մօտեցումներ պահանջող
աշխատանք կ՚ենթադրէ։
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ԺԳ) Նկատի ունենալով ինքնութեան ժամանակակից տարբեր արտայայտչաձեւերը, հարցերը
արծարծել կաղապարումներէ դուրս, էութիւնը պահպանելով եւ փոխելով երեւոյթներն ու
ձեւերը։
ԺԴ) Աշխարհաքաղաքացիական տրամաբանութեամբ աշխարհաքաղաքացի հայ ստեղծելու եւ
հայու ինքնութեան նոր բնօրինակ հրամցնելու արուեստական փորձերը, որոնք կը կատարուին
որոշ շրջանակներու կողմէ չեն լուծեր հայ անհատի ինքնութեան, ազգային պատկանելիութեան
եւ հայրենական բնօրաննի հետ աղերս ունենալու կոչուած առաջնային խնդիրները։
Ինչպէս կը նկատուի, վերոյիշեալ կէտերը այսօրուան հայկական աշխարհին պարզած եւ
ինքնութեան հիմնախնդրի հետ կապուած կացութիւններու, իրավիճակներու, խնդիրներու,
դժուարութիւններու եւ ընդհանրապէս երեւոյթներու հետ կապուած ընդհանուր դիտարկումներ
են, հետագային կազմակերպուելիք աշխատանքներու ուղղութիւններ հարթող նախանիշեր։
Համաժողովի եզրափակիչ խօսքին մէջ Արամ Ա. Վեհափառ հայրապետը նշեց, որ այս
հիմնախնդրի քննարկումը շարունակականութիւն պիտի ունենայ եւ այս հարցին հետ առնչուած
տարբեր թեմաներու շուրջ նման համաժողովներ պիտի կազմակերպուին Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
կաթողիկոսութեան կողմէ։ Նկատի ունենալով նաեւ ինքնութեան հարցի շարունակական
գործընթացը
վեհափառը
թելադրեց,
որ
մասնակիցները
իրենց
մասնագիտական
աշխատանքներու ընթացքին արծարծուած ուղղութիւններուն շուրջ հրապարակային
քննարկումներ կատարեն` գիտաժողովներով, հրապարակագրութեամբ եւ տարբեր առիթներու
ելոյթներով։
Հայկական աշխարհի տարբեր միջավայրերու մէջ գործող տարբեր ոլորտներու հայ գիտական
մտքի ներկայացուցիչները խոր գոհունակութիւն յայտնեցին նման այժմէական թեմայի մասին
կազմակերպուած
բարձրորակ
քննարկումներով
յատկանշուած
այս
համաժողովի
կազմակերպման համար։

Բակօ Սահակեան Վերընտրուեցաւ Արցախի
Հանրապետութեան Նախագահ
19 Յուլիսին, Արցախի Ազգային ժողովի յատուկ նիստին 28 կողմ ձայնով Բակօ Սահակեանը
ընտրուած է Արցախի Հանրապետութեան նախագահ: Ան պիտի պաշտօնավարէ մինչեւ 2020:
Արցախի Ազգային ժողովի երեք` «Հայրենիք», «Ժողովրդավարութիւն» եւ «Դաշնակցութիւն»
խմբակցութիւնները առաջադրած էին գործող նախագահ Բակօ Սահակեանի թեկնածութիւնը:
Նախագահութեան մրցակից թեկնածու Էդուարդ Աղաբեկեան ստացած է 4 ձայն:
Շնորհակալութիւն յայտնելով վստահութեան համար` հանրապետութեան վերընտրուած
նախագահը նշած է, որ պիտի շարունակէ իր աշխատանքը նոր եռանդով ու նոր ծրագիրներով`
յանուն Արցախի զարգացման եւ բարգաւաճման:

Նախագահ Սերժ Սարգսեանը
Շնորհաւորած Է Բակօ Սահակեանը
Üàð Þðæ²Ü, Â. î³ñÇ, ÂÇõ 394, àõñµ³Ã, 21 ÚàôÈÆê, 2017

6

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

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեան երէկ շնորհաւորական ուղերձ
յղեց Բակօ Սահակեանին Արցախի Հանրապետութեան նախագահի պաշտօնին ընտրուելուն
առիթով: Նախագահ Սարգսեանի ուղերձին մէջ կը նշուի.
«Յարգելի՛ պարոն Սահակեան,
Ջերմօրէն կը շնորհաւորեմ
ընտրուելու առիթով:

ձեզ Արցախի Հանրապետութեան նախագահի պաշտօնին

Պետական կառավարման մարմիններու ժողովրդավարական եւ սահուն ձեւաւորման ընթացքը
կը վկայէ Արցախի ժողովուրդին ազատ ապրելու օգտին կատարած ընտրութեան անշրջելի
բնոյթը: Ատիկա մարդու հիմնարար իրաւունքները եւ ազատութիւնները անշեղօրէն
իրագործելու ուղին է: Այդ ճամբուն վրայ Արցախի աննկուն եւ քաջարի ժողովուրդին ստեղծած
հանրապետութեան ապագային եւս պիտի սատարեն եւ աջակցին Հայաստանի պետական
բոլոր կառոյցները եւ աշխարհասփիւռ հայութիւնը:
Վստահ եմ, որ դուք պիտի շարունակէք ձեր ազնիւ ծառայութիւնը մատուցել Արցախին` յանուն
մեր ընդհանուր յառաջընթացի եւ բարօրութեան: Խաղաղասէր եւ հերոսական մեր
ժողովուրդին արշալոյսները թող մշտապէս խաղաղ ըլլան»:

Արամ Ա. Կաթողիկոս Կը Շնորհաւորէ
Բակօ Սահակեանի Վերընտրութիւնը
Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ
Սահակեանի վերընտրութենէն անմիջապէս ետք,
Արամ Ա. վեհափառ հայրապետը հեռաձայնային
կապ հաստատած է վերընտրեալ նախագահին հետ
եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան եւ իր
անունով
ջերմօրէն
շնորհաւորած
է
անոր
վերընտրութիւնը`
վերահաստատելով
կաթողիկոսութեան եւ անոր թեմերուն ամբողջական
զօրակցութիւնը
Արցախի
անկախութիւնը
ամրապնդող բոլոր աշխատանքներուն:
Արամ Ա. կաթողիկոս շնորհաւորական գիր մը յղած է նախագահին, որուն մէջ ըսուած է.
«Անցնող տարիներուն դուք բարձրագոյն աստիճանի նուիրումով ու ամբողջական
յանձնառութեամբ ծառայեցիք Արցախի Հանրապետութեան սահմաններուն մէջ հաստատուած
մեր ժողովուրդի զաւակներուն: Դուք ձեր գերագոյնը կատարեցիք Արցախի Հանրապետութեան
անկախութեան առաւել ամրապնդման, ժողովուրդի տնտեսական կեանքին բարելաւման,
ինչպէս նաեւ մեր քաջարի բանակին հզօրացման համար: Միջազգային քաղաքական ու
դիւանագիտական յարաբերութեանց ծիրին մէջ, դուք ամրօրէն պաշտպանեցիք Ղարաբաղի մեր
ժողովուրդի ինքնորոշման արդար իրաւունքը: Այս խոր համոզումէն մղուած, Ղարաբաղի
ժողովուրդը ներկայացնող պատգամաւորները ձեզ հրաւիրեցին շարունակելու ձեր
հայրենանուէր ծառայութիւնը»:
Նոյն նամակին մէջ վեհափառ հայրապետը շեշտած է, թէ «Արցախի Հանրապետութեան ամուր
պահպանումը Հայաստանի Հանրապետութեան ու ընդհանրապէս մեր ժողովուրդի
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պահանջատիրութեան համար ճակատագրական կարեւորութիւն ունի: Վստահ ենք, որ այս
խոր գիտակցութենէն առաջնորդուած, ձեր կողքին ունենալով պետական մարմինները եւ հայոց
արի բանակը, վերանորոգ հաւատքով ու վճռակամութեամբ պիտի շարունակէք ձեր ազգաշէն
առաքելութիւնը` Ղարաբաղի ժամանակակից պատմութեան այս վճռադրոշմ հանգրուանին»:

ՀՅԴ Բիւրոյի Եւ Գերագոյն Մարմնի Միացեալ Նիստի
Յայտարարութիւնը
Հայաստանի մէջ տեղի ունեցած ՀՅԴ Բիւրոյի լիագումար նիստէն ետք, 17 Յուլիսին, տեղի ունեցած է ՀՅԴ
Բիւրոյի եւ ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինի միացեալ ընդլայնուած նիստ, որուն մասնակցած են
Դաշնակցութեան մարզային կոմիտէներու ներկայացուցիչներ, Հայաստանի Ազգային ժողովի ՀՅԴ
խմբակցութեան
պատգամաւորներ,
ինչպէս
նաեւ
Հայաստանի
գործադիր
իշխանութեան
Դաշնակցութեան բարձրաստիճան պաշտօնեաներ: Հրապարակուած է միացեալ յայտարարութիւն, որ կը
ներկայացնենք ստորեւ.
«Քննելով Հայաստանի Հանրապետութեան ներքին եւ արտաքին քաղաքական, տնտեսական, ընկերային
իրավիճակը, երկրի ռազմավարական զարգացման առաջնահերթութիւնները եւ այդ ուղղութիւններով
կուսակցութեան կատարած աշխատանքներն ու անելիքները, ինչպէս նաեւ հաւատարիմ մեր
նախընտրական խոստմանը, այն է` պարբերաբար հանդէս գալ կատարուած եւ առաջիկայ
աշխատանքների հանրային հաշուետուութեամբ, ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինը կատարում է
հետեւեալ հաստատումները.
– Հայաստանի Հանրապետութիւնը թեւակոխել է զարգացման որակապէս նոր փուլ: Սահմանադրութեան
բարեփոխումներից բխող օրէնսդրական եւ պետական կառավարման համակարգի փոփոխութիւնները
նոր հնարաւորութիւններ են բացում պետութեան ու հասարակութեան զարգացման, ժամանակակից
ժողովրդավարական պետութեան կառուցման համար:
– Հայաստանի
Հանրապետութիւնը
շարունակում
է
դիմակայել
արտաքին քաղաքական
մարտահրաւէրներ,
որոնք
ստիպում
են
անցում
կատարել
առաջանցիկ
զարգացման
քաղաքականութեան: Առաջնահերթ է դառնում մեր երկրի զարգացման ռազմավարական տեսլականի
մշակումը եւ դրանից բխող ծրագրերի իրագործումը:
– Հայաստանի եւ Արցախի Հանրապետութիւնների անվտանգութեան հիմնախնդիրը շարունակում է
հիմնական օրակարգ մնալ եւ էապէս պայմանաւորում է թէ՛ առկայ իրավիճակը, թէ՛ զարգացման
ռազմավարական ծրագրերի առաջնահերթութիւնները:
– Խորհրդարանական ընտրութիւններից յետոյ ձեւաւորուած Հայաստանի Հանրապետութեան
կառավարութեան ներկայացրած գործունէութեան ծրագիրը բխում է Քաղաքական համախմբական
դաշինքի յուշագրով ամրագրուած սկզբունքներից ու առաջնահերթութիւններից եւ ներառում է ՀՅԴ
քաղաքական ուղեգծի սկզբունքային հաստատումները:
Մասնաւորապէս.
– Կարեւորւում է սահմանադրական բարեփոխումներով սկսուած համակարգային եւ որակական
փոփոխութիւնները խորացնելու եւ անշրջելի դարձնելու անհրաժեշտութիւնը,
– Առաջնահերթ է համարւում հասարակութեան մէջ պետութեան եւ ապագայի հանդէպ վստահութեան ու
լաւատեսութեան հիմքերի ստեղծման նպատակով նոր որակի իշխանութեան ձեւաւորումը,
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–
Կատարւում
են
համապատասխան
անհրաժեշտ
քայլերն`
ամբողջացնելու
մարդու
արժանապատուութեան անխախտելիութեան ու իրաւունքի գերակայութեան սկզբունքների լիարժէք
իրացումը երաշխաւորող մարդու իրաւունքների ու ազատութիւնների ապահովման համակարգը,
– Լուրջ քայլեր են իրականացւում ապահովելու իշխանութեան բոլոր մարմինների թափանցիկ,
հաշուետու եւ արդիւնաւէտ աշխատանքը` ձեւաւորելով սահմանադրական նոր կարգից բխող
ներիշխանական յարաբերութիւններ,
– Նոր թափ է հաղորդւում հակափտածութիւն պայքարին, հակափտածութիւն քաղաքականութիւնը
աշխուժացնելու եւ հաստատութենական դարձնելու հիմք է ստեղծուած ,
– Ամբողջացւում է «ազգ-բանակ» հայեցակարգը` յատուկ ուշադրութիւն դարձնելով հայրենական
գիտական եւ արհեստագիտական մտքի վրայ հիմնուած ռազմարդիւնաբերական համալիրի
ձեւաւորմանը,
– Աստիճանաբար ձեւաւորւում է կայուն զարգացում ապահովող ընկերային – շուկայական տնտեսական
համակարգ, վերանայւում է իրականացուող ընկերային քաղաքականութիւնը, որակապէս նոր
մակարդակի
է
բարձրացուել
տարբեր
ոլորտներում
պետութիւնմասնաւոր
հատուած
համագործակցութիւնը, աճել են արտահանման կշռոյթները, փորձ է արւում ներմուծուող ապրանքների
մի մասը փոխարինել տեղական արտադրութեամբ, ստուերի դէմ արդիւնաւէտ պայքարի արդիւնքում
աւելացել են պիւտճէի հաւաքագրումները, էապէս բարելաւուել են հարկային եւ մաքսային մարմինների
աշխատանքը, թեթեւ արդիւնաբերութեան, արդիւնաւէտ գիւղատնտեսութեան, զբօսաշրջութեան
խթանման մեքանիզմներ են ստեղծւում, կան նոր եւ լուրջ ներդրումների ծրագրաւորումներ` այդ թւում
մարզերի մակարդակում,
– Էականօրէն փոխուել է Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան աշխատանքի որակը,
հանրութեան մէջ ձեւաւորւում են վիճակի փոփոխութեան դրական սպասումներ, որոնք կարող են
առարկայանալ հետեւողական եւ սկզբունքային աշխատանքով,
– Կառավարութիւնը երկրի զարգացման իր տեսլականը պատկերում է` ըստ էութեան որդեգրելով ՀՅ
Դաշնակցութեան կողմից բազմիցս յիշատակուած «զարգանալ` չզիջելով» դժուարին, սակայն
արժանապատիւ սկզբունքը: Կառավարութեան այս ծրագիրը կառուցուած է այն գաղափարախօսութեան
վրայ, ըստ որի` չնայած նրան, որ Հայաստանը դիմակայում է անվտանգութեան լրջագոյն
սպառնալիքների եւ մարտահրաւէրների, երկիրը պարտաւոր է եւ կարող է զարգանալ առանց զիջելու
մեր ազգային ռազմավարական շահերը: Կառավարութիւնը փաստացի ստանձնում է հէնց այսպիսի
յանձնառութիւն եւ յայտ է ներկայացնում ապացուցել, առանց մեր սերունդների ձեռք բերածը կորցնելու,
երկրի առաջանցիկ զարգացումը ապահովող հայեցակարգի կենսունակութիւնը,
– Լուրջ նախադրեալներ են ստեղծուել Հայաստան-սփիւռք
օգտագործման իրական մեքանիզմներ ստեղծելու առումով,

համատեղ

ներուժի

արդիւնաւէտ

– Կառավարութիւնը, քաջ գիտակցելով երկրի դէպի ծով ելք չունենալու, շրջափակման մէջ լինելու
ծանրագոյն պայմանները, յանձնառութիւն է ստանձնում երաշխաւորել Հայաստանի եւ Արցախի
միասնական անվտանգութիւնը, անհրաժեշտ թափ հաղորդել մեր երկրի զարգացմանը` ձեւաւորելով դրա
համար բաւարար արտաքին եւ ներքին պաշար:
Քննելով կատարուած աշխատանքների արդիւնքները` ՀՅԴ Բիւրոյի եւ Գերագոյն մարմնի համատեղ
նիստն արձանագրում է, որ Քաղաքական համախմբական դաշինքի մէջ ՀՅԴ մասնակցութիւնը դրական
արդիւնքներ է արձանագրել եւ կարեւոր նշանակութիւն ունի երկրում համակարգային եւ խորքային
համալիր բարեփոխումներ իրականացնելու համար:
Անդրադառնալով առաջիկայ անելիքներին` ՀՅԴ Բիւրոյի եւ Գերագոյն մարմնի համատեղ նիստն
արձանագրում է.
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– Մեզ համար առաջնահերթ են Հայաստանի ու Արցախի Հանրապետութիւնների անվտանգութիւնը,
բոլոր ուղղութիւններով կայուն զարգացումը եւ երկրում ընկերային արդարութիւնը: Մեր համոզումն է, որ
այս փոխկապակցուած եւ փոխլրացնող ռազմավարական ուղղութիւնները` անվտանգութիւն,
արդարութիւն, զարգացում, ապահովելու են մեր երկրի ու հասարակութեան բնականոն զարգացումը,
Հայաստանի ու հայութեան արժանապատիւ տեղն ու դերը ազգերի ընտանիքում:
– Համախմբական դաշինքի մէջ ՀՅԴ մասնակցութիւնը կարեւոր նշանակութիւն ունի համակարգային եւ
խորքային համալիր բարեփոխումներ իրականացնելու եւ վերոնշեալ ռազմավարական ուղղութիւններով
երկրի զարգացման համար:
– Մեր արտաքին պաշարը հմուտ դիւանագիտութիւն իրականացնելու, սփիւռքի մեր ներուժը զօրաշարժի
բերելու միջոցով բազմակողմանի քաղաքական եւ տնտեսական կապերն ամրապնդելու, դաշնակից ու
բարեկամ երկրների շրջանակը հետեւողականօրէն ընդլայնելու մէջ է: Ներքին պաշարը բազմապատկելու
գրաւականը հայ մարդու իրաւունքների եւ ազատութիւնների երաշխաւորումն է, ներազգային
համերաշխութեան ու արդարութեան ապահովումը:
Դրան հասնելու համար բարենպաստ միջավայր ձեւաւորելուն են կոչուած ծրագրային այնպիսի
առաջնահերթութիւններ, ինչպիսիք են`
– Սահմանել արդիւնաւէտ կառավարման չափորոշիչներին համապատասխանող կառավարութեան նոր
կառուցուածք եւ գործունէութեան կարգ,
– Կառավարման խորհրդարանական ձեւին անցնելու այս փուլում, Հայաստանի Հանրապետութեան
Սահմանադրութեանը համահունչ եւ միջազգային լաւագոյն փորձի հաշուառմամբ, ձեւաւորել
համապատասխան օրէնսդրութիւն,
– Հետեւողական լինել հակափտածութիւն պայքարի հաստատութենականացման
թափանցիկութիւնը, վստահելիութիւնն ապահովող մեքանիզմների որդեգրման հարցում,

փուլում դրա

– Դատական իշխանութեան բարեփոխումների հետ են կապուած մարդու իրաւունքների
պաշտպանութիւնը եւ արդարութեան հաստատումը: Դրա հիմնաքարը դրուելու է Դատական օրէնսգիրք
ընդունելով եւ դրան համապատասխան Բարձրագոյն դատական խորհուրդ ձեւաւորելով,
– Շարունակել ընտրական համակարգի բարեփոխումները` նկատի ունենալով մեր հասարակութեան եւ
միջազգալին դիտորդական առաքելութիւնների դիտողութիւնները, առաջարկները,
– Միջազգային խորհրդարանական համակարգերի առաջադէմ փորձի տեղայնացումը` ապահովելով
պետական կառավարման, տարածքային եւ տեղական ինքնակառավարման արդիականացումն ու
արդիւնաւէտութիւնը, մասնաւորապէս կառավարութիւն-վարչապետ-նախարար սահմանադրութեամբ
նախատեսուած կարգավիճակներին համապատասխան լիազօրութիւնների եւ պարտականութիւնների
պատշաճ օրէնսդրական կարգաւորումը,
– Խոշորացուած համայնքներում համայնքի ղեկավարի անուղղակի ընտրութեան
համայնքների աւագանիների համամասնական ընտրական համակարգի ներդրումը,

մոտելի

եւ

– Հասարակութեան լայն վստահութիւնը վայելող փտածութեան դէմ պայքարի անկախ
հաստատութենական
համակարգի
հիմնումը,
ինչի
համար
անհրաժեշտ
օրէնսդրական
կարգաւորումներն արդէն կատարուած են,
– Բարձր որակաւորում ունեցող, մրցունակ, արժանավայել ու վստահելի մարդկային դրամագլուխ
ձեւաւորելուն կոչուած արդար ու թափանցիկ քատրային քաղաքականութիւնը,
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– Հայաստանի, Արցախի եւ սփիւռքի` որպէս մէկ միասնական հայութեան ամբողջացում, հայութեան
ճակատագրում բոլոր հայերի մասնակցութիւնն ապահովող համապատասխան իրաւաքաղաքական
միջավայրի ստեղծումը,
– «Ազգ-բանակ» հայեցակարգի ամբողջականացման հիմքում հակառակորդին խաղաղութեան
պարտադրելու մօտեցումը որդեգրելը, Արցախի հարցում ամբողջական ներուժի համախմբմամբ
քաղաքական ամբողջ դաշտի փոխհամաձայնութեան ապահովումը»:

ՀՅԴ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԵՐԱԳՈՅՆ ՄԱՐՄԻՆ
17 Յուլիսի 2017

Նախագահ Սարգսեան Եւ Վարչապետ Կարապետեան
Ընդունած Են Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններու
Արտաքին Գործոց Եւ Միջազգային Համագործակցութեան
Նախարարը
Նախագահ Սերժ Սարգսեան 18 Յուլիսին
ընդունած
է
Արաբական
Միացեալ
Էմիրութիւններու
արտաքին
գործոց
եւ
միջազգային համագործակցութեան նախարար
Ապտալլա պըն Զայետ Ալ Նահեանը:
Ողջունելով
հիւրը`
հանրապետութեան
նախագահը նշած է, որ Հայաստանը բարձր կը
գնահատէ
Արաբական
Միացեալ
Էմիրութիւններուն հետ աշխուժօրէն զարգացող
յարաբերութիւնները
եւ
նախարարին
այցելութիւնը կը գտնէ այդ յարաբերութիւնները
յառաջ մղելու կարեւոր խթան: Նշելով, որ
Հայաստանը բարձր կը գնահատէ երկու բարեկամ պետութիւններուն միջեւ անցեալին
ձեւաւորուած
փոխադարձ
գործակցութիւնը,
հանրապետութեան
նախագահը
գոհունակութեամբ արձանագրած է, որ երկկողմանի միջպետական յարաբերութիւնները
օրըստօրէ կը զարգանան եւ կ՛ամրապնդուին:
Շնորհակալութիւն յայտնելով հանրապետութեան նախագահին ջերմ ընդունելութեան համար`
Արաբական
Միացեալ
Էմիրութիւններու
արտաքին
գործոց
եւ
միջազգային
համագործակցութեան նախարարը անոր փոխանցած է իր երկրի ղեկավարութեան ջերմ
ողջոյնները եւ բարեմաղթանքները: Նախարարը ընդգծած է, որ Հայաստանի եւ Արաբական
Միացեալ Էմիրութիւններու միջեւ յարաբերութիւններուն կարելի է աւելի թափ տալ, քանի որ
կայ երկու երկիրներու բարձր ղեկավարութեան քաղաքական կամքը եւ այդ
յարաբերութիւնները շարունակաբար զարգացնելու համար ձեւաւորուած ամուր հիմքը:
Նախարարը նշած է, որ ինչպէս զբօսաշրջութեան, նոյնպէս ալ ուժանիւթի, գիւղատնտեսութեան
եւ շարք մը այլ մարզերու մէջ երկուստեք զգալի աշխատանք կայ իրականացնելիք փոխադարձ
գործակցութեան առկայ ներուժը լիարժէքօրէն օգտագործելու համար եւ պատրաստ է իր հայ
գործընկերոջ հետ միասին ջանքերը կեդրոնացնելու այդ ուղղութեամբ:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Իրաքի Վարչապետը Թրքական Ուժերուն Կոչ Ուղղած Է
Լքելու Իրաքի Տարածքը
«Ռուտաու» պատկերասփիւռի կայանը կը հաղորդէ, որ Իրաքի
վարչապետ Հայտար Ապատի թրքական ուժերուն կոչ ուղղած է
լքելու Իրաքի տարածքը:
«Իրաքի վարչապետը թրքական ուժերուն կոչ ուղղած է
ամիջապէս հեռանալու Իրաքէն, որովհետեւ Մուսուլի համար
պայքարը արդէն աւարտած է», նշուած է յայտարարութեան մէջ:
Նախապէս, Ապատի պաշտօնապէս յայտարարած էր Մուսուլի մէջ ՏԱՀԵՇ-ի դէմ տարած
յաղթանակին մասին:

Իսրայէլ Երուսաղէմի Դռները Ամբողջական Կերպով
Փակեց
Իսրայէլեան բանակը երէկ Երուսաղէմի դռները ամբողջական կերպով փակեց եւ Երուսաղէմի
բնակիչներուն արգիլեց հասնիլ Ասքայի մզկիթ:
Նախքան այդ, Իսրայէլի վարչապետ Պենիամին Նեթանիահու Երուսաղէմի եւ Աքսայի մզկիթին
մէջ
արձանագրուած
զարգացումներուն,
ինչպէս
նաեւ
որդեգրուած
իսրայէլեան
միջոցառումներուն վերաբերեալ հեռաձայնային հաղորդակցութիւններ ունեցաւ ապահովական
մարմիններու բարձրաստիճան պատասխանատուներու հետ:

Եւրոպական Միութիւնը 1,5 Միլիոն Եւրօ Պիտի
Յատկացնէ Սուրիոյ Մէջ Զինուորական
Յանցագործութիւններու Հետաքննութեան Համար
ԹԱՍՍ լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ Եւրոպական
Միութիւնը 1,5 միլիոն եւրօ պիտի յատկացնէ Սուրիոյ մէջ
զինուորական յանցագործութիւններու հետաքննութեան ՄԱԿի Ընդհանուր ժողովի որոշումով ստեղծուած անկախ
յանձնախումբի աշխատանքին համար:
Դեկտեմբեր
2016-ին
ստեղծուած
յանձնախումբը
հետաքննութիւն պիտի կատարէ 2011-ի մարտէն ի վեր Սուրիոյ
մէջ գործուած առաւել լուրջ յանցագործութիւններու պատասխանատուները ճշդելու համար:
Ընդհանուր ժողովին որդեգրած բանաձեւին համաձայն, յանձնախումբին յանձնարարուած է
հաւաքել եւ վերլուծել իրաւախախտումներու ապացոյցներ, ինչպէս նաեւ պատրաստել նիւթեր`
ազգային, շրջանային կամ միջազգային դատարաններու մէջ «անաչառ եւ անկախ քրէական
հետաքննութիւններու» կայացումը «դիւրացնելու եւ արագացնելու» նպատակով:
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Գերմանիա Թուրքիոյ Բողոքագիր Յղած Է. Ուաշինկթըն
Խստօրէն Կը Դատապարտէ Թուրքիոյ Մէջ
Իրաւապաշտպաններու Հետապնդումները
Միացեալ Նահանգներ խստօրէն կը դատապարտեն Թուրքիոյ մէջ մարդու իրաւունքներու վեց
պաշտպաններու ձերբակալումը` թրքական իշխանութիւններուն կոչ ուղղելով անմիջապէս
ազատ արձակելու զանոնք: «Արմէնփրես» կը
հաղորդէ, որ այս մասին մամլոյ ասուլիսի
ընթացքին
յայտարարած
է
Միացեալ
Նահանգներու
արտաքին
գործոց
նախարարութեան բանբեր Հետըր Նոուըրթ:
«Փոքրաթիւ ապացոյցներով կամ չնչին
թափանցիկութեամբ
այդպիսի
մեղադրանքները կ՛ոտնահարեն Թուրքիոյ մէջ
օրէնքի գերակայութիւնը եւ անհատներու
իրաւունքը
յարգելու
այդ
երկրի
պարտաւորութիւնները:
Մենք
Թուրքիոյ
իշխանութիւններուն
կոչ
կ՛ուղղենք
հրաժարելու մեղադրանքներէն, ազատ արձակելու ձերբակալուածներն ու դադրեցնելու երկրին
մէջ յայտարարուած արտակարգ դրութեան այդ կէտերը, որոնք կ՛արտօնեն հետապնդել
անհատները», ըսած է ան` նշելով, որ Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց
նախարարութիւնը պիտի շարունակէ հետեւիլ դէպքին:
5 Յուլիսին Պոլսոյ մէջ ձերբակալուած 10 իրաւապաշտպաններէն վեցը` Իտիլ Էսեր, Էօզլեմ
Տալքըրան, Վելի Աճուն, Կինալ Քուրշուն, Ալի Քարաւի եւ Փեթեր Սթոյտթներ կալանաւորուած
են, մնացեալ չորսը` ազատ արձակուած: Անոնք կը մեղադրուին «ահաբեկչական խմբաւորման
անդամ ըլլալու» ամբաստանութեամբ: Ձերբակալուածներու շարքին են Միջազգային ներում
կազմակերպութեան Թուրքիոյ գրասենեակի ղեկավարն ու աշխատակիցը:
Գերմանիոյ վարչապետ Անկելա Մերքել եւս դատապարտած է Թուրքիոյ մէջ գործիչներ,
ներառեալ Գերմանիոյ քաղաքացի Փեթեր Սթոյտթները ձերբակալելու որոշումը` կոչ ուղղելով
անմիջապէս ազատ արձակելու զինք:
Թրքական «Հիւրիիյէթ» օրաթերթը կը հաղորդէ, որ Գերմանիա Թուրքիոյ դեսպան Ալի Քեմալ
Այտընը կանչած է արտաքին գործոց նախարարութիւն եւ բողոքագիր մը յղած Անգարային`
Փեթեր Սթոյտթների ձերբակալման, ապա նաեւ կալանաւորման վերաբերեալ:
Գերմանիոյ արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր Մարթին Շեֆեր յայտնած է, թէ
դեսպանին յստակ լեզուով ըսած են, որ առանց ժամանակ կորսնցնելու թրքական կողմը ազատ
պէտք է արձակէ Գերմանիոյ քաղաքացին:
Շեֆեր բացարձակապէս անհիմն անուանած է իրաւապաշտպանը ահաբեկչական խմբաւորման
հետ կապելու մեղադրանքները:

www.hayernaysor.am
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Քուէյթ Իրանի Դեսպանն Ու 14 Իրանցի Դիւանագէտներ
Արտաքսեց
«Ռոյթըրզ» լրատու գործակալութիւնը հաղորդեց, որ Քուէյթ Իրանի դեսպանէն
պահանջած է մինչեւ 48 ժամ հեռանալ երկրէն, անոր ուշադրութեան յանձնած է իրանցի
դիւանագէտներու թիւի նուազման, իրանեան մշակութային կեդրոնի փակման, երկու
երկիրներու միացեալ յանձնախումբի աշխատանքի սառեցման եւ դեսպանատան մէջ
թեքնիք գրասենեակներու աշխատանքի առկախման որոշումը:
Քուէյթ յայտնեց, որ իր մայրաքաղաքէն վտարուող
դիւանագէտներուն շարքին է Իրանի դեսպան Ալի
Ռիտա Ինայաթին:
Նախքան այդ, «ՌԻԱ Նովոսթի» հաղորդած էր, որ
Քուէյթի իշխանութիւնները երէկ 15 իրանցի
դիւանագէտի յանձնարարած են հեռանալ երկրէն:
«Մենք Քուէյթի իրաւունքները պաշտպանելու
համար դիւանագիտական քայլերու ձեռնարկած
դիւանագիտական
ներկայացուցիչներու
դէմ»,
տեղեկատուութեան նախարարը:

ենք երկրին
յայտարարած

մէջ
է

Իրանի
երկրին

Կը հաղորդուի, որ երէկ Քուէյթի իշխանութիւնները Իրանի դեսպանատան յղած են
գրութիւն մը, որուն մէջ տեղեկացուցած են զինուորական կցորդի եւ մշակոյթի
հարցերով կցորդի աշխատակազմի գրասենեակները փակելու մասին որոշումը:
Դիւանագիտական առաքելութեան 15 աշխատակիցի յանձնարարուած է 45 օրուան
ընթացքին հեռանալու երկրէն, այսպիսով Քուէյթի մէջ կը մնայ Իրանէն ընդամէնը չորս
դիւանագէտ:
Քուէյթի կառավարութիւնը նաեւ կը դադրեցնէ Թեհրանի հետ բոլոր միջկառավարական
յանձնախումբերու աշխատանքը:
Կիրակի օր Քուէյթի դատարանը բանտարկութեան դատապարտած էր «Ապտալի»
խմբաւորման անդամները: Մեղադրական կողմը պնդած է, որ խմբաւորման
անդամները Իրանի մէջ պատրաստութիւն ստացած են Հըզպալլայի ղեկավարութեան
տակ: Խմբաւորման անդամ 14 քուէյթցիներ ծովու ճամբով փախուստ տուած են դէպի
Իրան:
Ըստ Քուէյթի լրատու գործակալութեան, հարցը սկիզբ առած է Օգոստոս 2015-ին, երբ
Քուէյթի ներքին գործոց նախարարութիւնը յայտարարեց, որ ձերբակալած է
«ահաբեկչական բջիջի մը անդամ» 26 անձեր եւ մայրաքաղաք Քուէյթի հիւսիսը
գտնուող Ապտալի շրջանին մէջ մեծաթիւ զէնքեր գրաւած: Ըստ Քուէյթի, բջիջը կը
գործէր ի շահ Իրանի եւ անոր նպատակը երկրին կայունութիւնը քայքայելն էր:
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Համալրել Վերականգնումի Ծրագիրները
Սուրիահայ կեանքին մէջ վերականգնումի աշխատանքներուն թափն ու ծրագրուած ընթացքը ողջունելի
ոստում մըն է ոչ միայն պատերազմի հետքերը թօթափելու իմաստով, այլ նաեւ` համայնքի կեանքը, բոլոր
բնագաւառներուն մէջ, վերաշխուժացնելու ու նոր որակի հասցնելու նպատակով:
Առաջնայինը, բնականաբար, կառոյցներու վերականգնումն է` դպրոցներ, եկեղեցիներ, ակումբներ:
Երկրորդը տնտեսական կեանքի աշխուժացումն է` ներկայ պայմաններուն ընձեռած կարելիութիւններուն
համաձայն:
Տնտեսական վերականգնումի ծիրին մէջ, թէեւ էական է գործատեղիներու, տնտեսական
հաստատութիւններու կառուցային վերականգնումը, սակայն նոյնքան կարեւոր է համայնքի
զաւակներուն աշխատունակութեան կարելիութիւններու խթանումը եւ անոնց նպաստընկալի
հոգեբանութենէն միանգամընդմիշտ ձերբազատումը` յենելու սեփական աշխատանքի բարելաւման
միջոցներու որոնման ու գործի նոր առիթներու ստեղծման ճիգին վրայ առաւելաբար:
Գոյութիւն ունի՞ն սակայն այդ կարելիութիւնները ներկայ պայմաններուն մէջ, երբ սուրիական տագնապի
վերջնական լուծման պատկերը չէ ուրուագծուած տակաւին քաղաքական դաշտի հորիզոնին վրայ:
Գոյութիւն կրնա՛ն ունենալ ու մանաւանդ ստեղծուի՛լ, յատկապէս եթէ ուշադրութեան արժանանան
բնագաւառները այն աշխատանքներուն, որոնց կարիքը կայ ներկայիս կամ պիտի ըլլայ
յետպատերազմեան շրջանին` շինարարական, երկրաչափական, ծառայողական, կրթական, արհեստի ու
արուեստի բազմաճիւղ ասպարէզներէն ներս:
Տնտեսական կեանքի աշխուժացումը պիտի խթանէ նաեւ մեր ժողովուրդին մասնակցութիւնը համայնքի
վերականգնումի աշխատանքներուն:
Յաջորդ կարեւոր քայլը մարդուժի անյապաղ վերապատրաստումը պիտի ըլլայ:
Սուրիական պատերազմը ոչ միայն կառոյցներ քանդեց, այլեւ անոնց ծառայող մարդուժի կարեւոր մէկ
մասը արտագաղթի մղեց:
Այս երեւոյթը լուրջ դժուարութիւններ յառաջացուց համայնքին մէջ, հակառակ անոր որ ժամանակաւոր
լուծումներ գտնուեցան, եւ աշխատանքը, համարեա՛ բոլոր բնագաւառներուն մէջ, շարունակուեցաւ, մերթ
ընդ մերթ` որակի նահանջին հաշուոյն:
Ուստի, վերականգնումի այս փուլին,
վերապատրաստման աշխատանքը:

կարեւորութեամբ

պէտք

է

ծրագրուի

նաեւ

մարդուժի

Եթէ մինչեւ հիմա պարտաւորուած էինք մեր գործունէութիւնը յարմարեցնելու պատերազմի
պայմաններուն ու հաշտուելու անոնց նեղ սահմաններուն հետ, այս պահուս պարտաւորուած ենք քայլ
մը առաջ երթալու եւ վերանորոգուող մեր կառոյցներուն համար վերանորոգ մտքով ու գիտութեամբ
զինուած մարդուժ պատրաստելու:
Անհրաժեշտ է գործի լծել ամէն կողմ, որ կրնայ նպաստել մարդկային այդ ուժի ձեւաւորման, ամէն միջոց,
որ կրնայ զայն բեղմնաւորել ու առաջ մղել:
Այսպիսով, աւելի ամբողջական պիտի դառնան վերականգնումի մեր աշխատանքները:

«Գ.»
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Թեհրանի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Սեպուհ Արք.
Սարգիսեանին Հանդիպումները
* 5 Յուլիսին Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ Սեպուհ արք. Սարգիսեան Ազգային
առաջնորդարանին մէջ ընդունեց այցելութիւնը Թեհրանի եկեղեցիներու Եկեղեցական
խորհուրդներու ատենապետները:
Սրբազան հայրը շնորհաւորեց հիւրերը նոր շրջանի համար իրենց նշանակման առիթով եւ
ներկայացուց հիմնական ուղղութիւններ եւ յանձնարարականներ: Ան նաեւ կարեւորութեամբ
շեշտեց եկեղեցական խորհուրդ-քահանայ, երգեցիկ խումբ յարաբերութիւնը, նաեւ` ժողովուրդեկեղեցական խորհուրդ յարաբերութիւնը:
Սրբազանը նկատել տուաւ, որ եկեղեցական խորհուրդի անդամները իրարու հետ ունեցած
իրենց յարաբերութեամբ, եկեղեցիին մէջ իրենց յարատեւ ներկայութեամբ օրինակ պէտք է
հանդիսանան ժողովուրդին, եւ թելադրեց, որ եկեղեցական, կրօնական եւ ազգային տօներու
առիթով հարկ է հաւաքներ, ձեռնարկներ կազմակերպել ժողովուրդը եկեղեցւոյ կեանքին մէջ
ներգրաւելու համար:
Սրբազան հայրը լսեց նաեւ ատենապետներուն առաջարկներն ու մտածումները եկեղեցական
խորհուրդներու բարւոք գործունէութեան համար:
* Նոյն օրը առաջնորդ սրբազանը հանդիպում ունեցաւ
դաստիարակչական գերատեսչութեան տնօրէնութեան հետ:

նաեւ

Թեհրանի

ուսումնա-

Սրբազան հայրը կարեւորութեամբ շեշտեց, որ մեր կրօնական եւ ազգային համոզումներուն կը
համապատասխանէ մեր դպրոցներու երկսեռ ըլլալու իրողութիւնը: Թեհրանի ուսումնադաստիարակչական գերատեսչութեան ներկայացուցիչները յայտնեցին, որ իրենց կարելին
պիտի ընեն այս հարցին լուծում տալու համար:

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետի
Ընտրութեան Եւ Օծման 22-Ամեակի Նշում
25 յունիսին, Նոր Ջուղայի Ս. Ստեփանոս եկեղեցւոյ մէջ մատուցուած պատարագի ընթացքին
տեղի ունեցաւ Հայրապետական մաղթանք` Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. վեհափառ
հայրապետի ընտրութեան եւ օծման 22-ամեակի առթիւ:
Սպահանի հայոց թեմի առաջնորդ Սիփան ծ. վրդ. Քեչեճեան իր քարոզին մէջ անդրադառնալով
Հայրապետական մաղթանքի արարողութեան` նշեց, որ աւետարանական հատուածներէն,
աղօթքներէն եւ շարականներէն կազմուած սոյն արարողութիւնը` խաղաղութեան աղերսանք է
ուղղուած Աստուծոյ: Առաջնորդը ընդգծելով անցնող 22 տարիներու ընթացքին վեհափառ
հայրապետին նուիրեալ ծառայութիւնը` շեշտեց այն բեղուն գործունէութիւնը, որ վեհափառը
իրագործած է Հայաստանեայց առաքելական սուրբ եկեղեցւոյ առաւել եւս պայծառացման եւ
սփիւռքն ու սփիւռքահայութիւնը հովուելու ուղղութեամբ:
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Համազգայինը Կը Մասնակցի «ԵՈՒՆԵՍՔՕ»-ի
Համագումարին
Յունաստանի Համազգայինի Շրջանային վարչութիւնը, ընդառաջելով «ԵՈՒՆԵՍՔՕ»-ի Պարի
միջազգային խորհուրդի հրաւէրին, 7 Յուլիսին Փլաքայի Մշակութային խորհուրդի «Պարի
տան» «Աէ՛րիտէս» սրահին մէջ ունեցաւ ելոյթ մը:
Սոյն համագումարը կը վայելէր «ԵՈՒՆԵՍՔՕ»-ի Ազգային խորհուրդի եւ Յունաստանի
մշակոյթի եւ կրթական նախարարութեան հովանաւորութիւնը եւ կազմակերպուած էր Պարի
համաշխարհային խորհուրդի 30 ամեակին եւ խորհրդաժողովհամագումարներու 50-ամեակին
առիթով` «Ուըրլտ Քոնկրես օն տենս ռիսըրչ» խորագիրով, եւ անոր հրաւիրուած էին
մասնակցելու
50
երկիրներէ
500
ժողովականներ,
պարուսոյցներ,
պարողներ,
կազմակերպութիւններ եւ 170 երկիրներէ խումբեր ու պարային դպրոցներ:
Նոյն օրուան երեկոյեան «Տորա Սթրաթու» բացօթեայ թատրոնի բեմին վրայ ելոյթ ունեցան
արտասահմանեան խումբեր: Այս ելոյթներուն իր մասնակցութիւնը պիտի բերէ նաեւ
Համազգայինի «Նայիրի» պարախումբը:
Համագումարին ելոյթ ունեցաւ Համազգայինի Շրջանային վարչութեան կանոնագրի ու
հրատարակչական յանձնախումբի անդամ Վերժին Տէր Յովակիմեանը, որ ներկայացուց հայ
ժողովուրդի պատմութեան, երաժշտութեան, պարին, յունահայ գաղութին, Համազգայինի
կառոյցին ու գործունէութեան մասին զրոյց մը:

«Զուլալ» Եռեակի Համերգը
Նախաձեռնութեամբ Համազգայինի, 28 յունիսին
Փարիզի «Անաքօ»
տափանաւուն վրայ տեղի
ունեցաւ «Զուլալ» Ա-քափելլա եռեակին համերգը:
Եռեակը կազմուած է 2002-ին ամերիկահայ երեք
արուեստագիտուհիներէ` Թենի Աբէլեան, Երազ
Մարգարեան եւ Անայիս Թեքերեան: Եռեակը կը
մշակէ հայկական աւանդական, գեղջկական
երաժշտութիւնը եւ կը մատուցէ զայն իւրայատուկ,
նոր ձեւով` աւելցնելով քնարականութիւն:
Փարիզի Համազգայինի վարչութեան անունով Հուրիկ Պաղտասարեան, ողջունելէ ետք
ներկաները, հրաւիրեց հիւր արուեստագիտուհիները:
Մօտաւորապէս մէկ ժամ տեւած համերգին «Զուլալ»-ը հրամցուց Սասնայ, ՎանՎասպուրականի, Ջաւախքի, Ախալցխայի, Շատախի, Մոկաց աշխարհի, Մշոյ, Բալուի, Թալինի
ժողովրդական
երգեր,
ինչպէս
նաեւ
Կոմիտասի
եւ
Արմէն
Մովսիսեանի
ստեղծագործութիւններէն եւ երաժշտական պատշաճեցումներէն կտորներ` երգի եւ
երաժշտութեան միջոցով հիւսելով հայոց պատմութիւն:
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Անոնք իւրաքանչիւր երգէ առաջ տուին բացատրութիւններ, նաեւ ներկաները փոխադրեցին
հայրենի հին աշխարհ, ապրեցուցին մեր պապերու տան մէջ տիրող մթնոլորտը,
աւանդութիւններն ու կենցաղը:
Անոնք նշեցին, որ իրենք աշխատանք կը տանին նաեւ հայ երգը ներկայացնելու օտարին եւ այս
նպատակով իրենք ելոյթ ունեցած են աշխարհի համբաւաւոր բազմաթիւ վայրերու մէջ:
«Կիւլպէնկեան» հիմնարկութեան հրաւէրով «Զուլալ»-ը Փարիզէն մեկնեցաւ Փորթուգալ` հոն
եւս ներկայացնելու համար մեր ազգային մշակութային ժառանգութիւնը:

Այնճարի Հայ Աւետարանական Վարժարանի
Հիմնադրութեան 70-ամեակի Տօնակատարութիւն
Ֆրեզնոյի Մէջ
25 յունիսին Արա եւ Լենա Քարքազեան ամոլի
բնակարանին մէջ տեղի ունեցաւ Այնճարի Հայ
աւետարանական
երկրորդական
վարժարանի
հիմնադրութեան 70-ամեակի տօնակատարութեան
առիթով մտերմիկ հաւաք մը, որուն ընթացքին
մեծարուեցաւ Քալիֆորնիա այցելող եւ նշեալ
վարժարանին ու այլ կառոյցներու միջոցով
հայութեան սպասարկած գերմանուհի մայրապետ
քոյր Աննա Քրիսթընը:
Ներկաները, ներառեալ` վարժարանի ուսուցիչներ, աշակերտեր ու համակիրներ, առիթը
ունեցան իրենց երախտագիտական զգացումները արտայայտելու 87-ամեայ մայրապետին:
Ամերիկայի Հայ աւետարանական ընկերակցութեան Արեւմտեան ափի գործադիր վարիչ Լեւոն
Ֆիլեան խօսեցաւ Այնճարի Հայ աւետարանական երկրորդական վարժարանին դիմագրաւած
դժուարութիւններուն մասին, որմէ ետք կատարուեցաւ մօտաւորապէս եօթը հազար
ամերիկեան տոլարի նուիրատուութիւն, որ պիտի յատկացուի վարժարանի անմիջական
կարիքներուն:
Ֆրեզնոյի Մուսա Լեռ միութեան կողմէ Ճորճ Քարքազեան համայնքին անունով քոյր Աննային
յանձնեց յուշանուէր մը` դրուատելով անոր անսակարկ նուիրումը եւ ծառայութիւնները:
Այս առիթով յուշանուէրներ յանձնուեցան նաեւ Ֆրեզնօ բնակող այն հայորդիներուն, որոնք
տարբեր միջոցներով նեցուկ կանգնած են Այնճարի Հայ աւետարանական երկրորդական
վարժարանին:
Նշենք, որ նոյն օրը քոյր Աննան Ֆրեզնոյի Առաջին Հայկական Երիցական եկեղեցւոյ մէջ
պաշտամունքի մասնակցեցաւ, իսկ Լեւոն Ֆիլեան մանրամասնութիւններ տուաւ քոյր Աննայի
հայանպաստ գործունէութեան մասին` Այնճարէն մինչեւ Պուրճ Համուտի ծերանոցին ու
կուրանոցին, ապա նաեւ հայրենի Թումանեան գիւղին եւ սահմանամերձ Բերդ քաղաքին մէջ:

www.kantsasar.com
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Ի՞նչ Կ՛ընէք Առաջին Հերթին
Մարդոց կեանքին մէջ մեծ նշանակութիւն ունի ճիշդ ընտրութիւնը: Ընտրեցէք առաջին

հերթին ինչ կ՛ընէք, ապա կարդացէք, թէ այդ ընտրութիւնը ի՛նչ կը պատմէ ձեր
անհատականութեան մասին:
– Եթէ առաջին հերթին եռացող ջուրով թէյամանին կրակը կը մարէք, դուք յաճախ
անհանգիստ մարդ էք: Կը փորձէք ամէն բան քանի մը անգամ ստուգել, որպէսզի ձեր եւ
ձեր մտերիմներուն անվտանգութիւն ապահովէք: Նաեւ ճշդապահ էք եւ ձեր
ժամադրութիւններէն չէք ուշանար:
****
– Եթէ առաջին հերթին հեռախօսին կը պատասխանէք, հանգիստ եւ պաղարիւն մարդ
էք, չէք ախորժիր խառնաշփոթ կացութիւններէն: Դուք ներդաշնակ կեանք ունիք,
սակայն քիչ մը ծուլիկ էք: Կը սիրէք հանգստանալ եւ ընկերներու հետ ժամանակ
անցընել:
***
– Եթէ առաջին հերթին լացող երեխային մօտ կը վազէք, դուք շատ պատասխանատու
անձ էք: Մեծ լրջութեամբ կը վարուիք կեանքին հետ եւ չէք հանդուրժեր թեթեւամիտ
մարդիկը: Հասուն եւ խոհուն անձ էք եւ յաճախ ճիշդ որոշումներ կը կայացնէք:
***
– Եթէ առաջին հերթին շան կը մօտենայիք, դուք քիչ մը դիւրագրգիռ անձ էք: Արագ կը
բռնկիք եւ կրնաք ձեր դիմացինը ակամայ վիրաւորել: Լռութիւն եւ յարմարաւէտութիւն
փնտռող էք. աղմուկն ու խառնաշփոթութիւնը կը զայրացնեն ձեզ:

www.aztarar.com
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Ինչպէ՞ս Բարելաւել Արեան Շրջագայութիւնը
Ամրան տաք օրերուն, աւելի քան երբեք,
կը զգացուին անբաւարար արեան
շրջագայութեան
անախորժ
հետեւանքները,
առաջին
հերթին`
սրունքներու ցաւ եւ «ծանրութիւն»:
Ահաւասիկ դիւրին եւ պարզ հնարքներ`
բարելաւելու
համար
արեան
շրջագայութիւնը:
ՄԱՐԶԱՆՔԸ. յատկապէս քալելը մեծապէս կ՛օգնէ, որ մկանները շարժումի
մէջ մտնեն եւ աշխուժացնեն արեան շրջագայութիւնը:
ԱՌՈՂՋ ՍՆՆԴԱՌՈՒԹԻՒՆԸ. միշտ, բայց մանաւանդ ամրան տաք
օրերուն պէտք է խուսափիլ քաղցր եւ իւղոտ ուտելիքներէն եւ
նախապատուութիւնը տալ բանջարեղէն ներուն: Չմոռնալ, նաեւ առատ
ջուր խմել:
ՀԱԳՈՒՍՏԵՂԷՆԸ.
թելադրելի
է
հրաժարիլ նեղ, մարմնին փակչող
տաբատներէն
եւ
հագուստներէն,
ինչպէս` նաեւ բարձրակրունկ եւ
անկրունկ կօշիկներէն:
ԲԱՐՁՐ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԸ. օրուան
ժամերուն խուսափիլ պտտելէ, շուկայ
երթալէ, արեւին պարզուելէ:
ՍՐՈՒՆՔՆԵՐՈՒ ՀԱՆԳՍՏՈՒԹԻՒՆԸ. օրուան ընթացքին առիթը ստեղծել
երկարած դիրքով ոտքերուն տակ բարձ մը տեղաւորելու եւ սրունքներուն
հանգիստը ապահովելու:
ՋՈՒՐՈՎ ՄԱՐՁՈՒՄԸ. ամրան տաք օրերուն հրաժարիլ տաք լոգանքներէն
եւ սրունքները յաճախ զովացնել պաղ ջուրի տուշերով:

www.armenianprelacykw.org
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