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«Սուրիահայութեան Իրավիճակի Վերջին
Զարգացումները»
Ուրբաթ, 14 Հոկտեմբեր 2016-ի երեկոյեան հովանաւորութեամբ՝ Գերապատիւ Տ. Մասիս Ծ.
Վրդ. Զօպույեանի, կազմակերպութեամբ՝ Քուէյթի Հայ Դատի յանձնախումբին տեղի ունեցաւ
«Սուրիահայութեան Իրավիճակի Վերջին Զարգացումները» խորագրով դասախօսական
հանդիպում մը, Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ:

Օրուան
զեկուցաբերն
էր՝
վարժարանիս
տնօրէն՝
տօքթ.
Ներսէս
Սարգիսեան:
Բացման խօսքով հանդէս եկաւ յանձնախումբի ատենապետ՝ բժշ. Ժան Պէպէճեան, որ
ներկայացուց սուրիահայութեան հրատապ վիճակը, ապա տիկ. Սիլվա Սարգօ-Պաղտասարեան
ընթերցեց զեկուցաբերին կենսագրականը:
Զեկուցաբերը բաւական լայն գիծերու մէջ անդրադարձաւ սուրիահայութեան դիմակայած
դժուարութիւններուն եւ մանրամասնութիւններ փոխանցեց հասած օժանդակութիւններուն եւ
ապահովական խնդիրներու մասին: Ան շեշտեց թէ «ամբողջութեամբ գաղութ պարպելու հարց
գոյութիւն չունի, կարիքն ալ, գէթ առայժմ, չի զգացուիր, սակայն շրջանի ղեկավարութիւնը չի
կրնար պարտադրել ոչ ոգի դուրս գալ կամ մնալ»:
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Ապա յատուկ տեսահոլովակ մը ցուցադրուեցաւ, զորս պատրաստուած էր Հալէպի մէջ, որուն
ընդմէջէն ներկայացուեցաւ Հալէպի հարազատ պատկերը:
Պահը յուզիչ էր: Ներկաները մագնիսացած կը հետեւէին իրենց երեւակայութեան մէջ միշտ վառ
ապրած Հալէպի կիսաքանդ պատկերներուն:
Աւարտին առիթ տրուեցաւ լուսաբանական հարցերու, ետքը խօսք առաւ առաջնորդ Հայր
Սուրբը ու բարձր գնահատելէ ետք կազմակերպող մարմինն ու օրուան դասախօսը ըսաւ.«Այսօր գաղութը իր կենսունակութիւնը ունի, եւ գաղութին մէջ կան անհատներ, որոնք որոշած
են այդ գաղութը պահել մինչեւ վերջ: Հալէպահայութիւնը իր աւանդական արժէքներով, իր
ունեցած հայեցի դիմագիծով, իր անցեալով, նոյնիսկ ներկայով ռազմավարական նշանակութիւն
ունի հայ ժողովուրդին համար: Գաղութը այսօր իր այս վիճակով արդէն ինքնաբաւ է, բայց
կարիքը ունի նաեւ մեր համահայկական զօրակցութեան թէ՛ քաղաքական, թէ՛ տնտեսական եւ
թէ՛ բարոյական գետնի վրայ, եւ մենք պատրաստ ենք միշտ կողքին մնալու»:

ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՀԱՅՐ ՍՈՒՐԲԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅՍ
ՏԻԿՆԱՆՑ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԸ
19 Հոկտեմբերին, Քուէյթի Սրբոց
Վարդանանց եկեղեցւոյ տիկնանց
յանձնախումբը այցելեց Թեմիս Առաջնորդ` Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեանին,
Առաջնորդարանի իր գրասենեակէն ներսֈ Հայր Սուրբը ողջունելով եկեղեցասէր տիկնանց
յանձնախումբը նախ գնահատեց անոնց եկեղեցանուէր ծառայութիւնը եւ մանաւանդ անցնող
Չորեքշաբթի,

տարիներու անոնց մատուցած ծառայութիւնը եկեղեցւոյ պայծառութեան ի խնդիրֈ Ապա
տիկնանց միութեան ատենապետուհի տիկ. Պիաթրիս Մելիքսէթեան Հայր Սուրբին զեկուցեց
յառաջիկայի իրենց ծրագիրներուն եւ կազմակերպելիք զանազան ձեռնարկներուն մասին։
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ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ԲԱՑՈՒՄ ՀՄԸՄ-Ի
Ներկայութեամբ՝ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ . Վրդ. Զօպուեանի եւ Ազգային Մարմիններու
ներկայացուցիչներուն, 14 Հոկտեմբեր 2016-ին տեղի ունեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ. Քուէյթի Մեկուսի

Մասնաճիւղի Սկաուտութեան 2016-2017 տարեշրջանի պաշտօնական բացումը:
Բացման խօսք արտասանեց Վարչութեան ատենապետ՝ եղբ. Վահէ Պաղճեանը եւ
անդրադարձաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի ստեղծման պատմական հանգրուաններուն: Արժեւորեց
Հ.Մ.Ը.Մ.ի

դերը

ազգակերտումի

եւ

հայակերտումի

սուրբ

եւ

նուիրական

առաքելութեանը: Ապա տեղի ունեցաւ սկաուտական կարգերու փոխանցում:
Փակման խօսքով հանդէս եկաւ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ.
Վրդ. Զօպույեանը: Ան բարձր գնահատեց ՀՄԸՄի
տարած հայակերտման ազնիւ աշխատանքը եւ իր
կարգին լաւագոյնը մաղթեց բոլոր նուիրեալներուն
եւ ըսաւ.-«Ուր միասնութիւն, այնտեղ յաղթանակ:
Նմանօրինակ երիտասարդներու շնորհիւ պէտք է
աշխարհին

ապացուցենք,

միասնութեան

որ

պարագային

հայ

ժողովուրդի

անյաղթահարելի

խնդիր գոյութիւն չունի, մենք կազմակերպուած աշխատանք ունինք եւ մեր աշխատանքը
բարի է ու վսեմ: Հետեւաբար պիտի քայլենք մեր յաղթական քայլերով ու կերտենք մեր
պանծալի ապագան»:
Աւարտին հնչեց «Յառաջ Նահատակ» քայլերգը:
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Նախագահ Սերժ Սարգսեան Ընդունած Է Հիւլէական
Հետազօտութիւններու Միացեալ Հիմնարկի
Պատուիրակութիւնը
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեան 19
Հոկտեմբերին
ընդունած
է
«Հիւլէական
հետազօտութիւններու միացեալ հիմնարկի օրերը
Հայաստանի մէջ» խորագիրով գիտաժողովին
մասնակցելու նպատակով Հայաստան գտնուող
գիտնականներու
պատուիրակութիւնը`
հիմնարկի տնօրէն, բնագիտական¬ուսողական
գիտութիւններու
դոկտոր,
փրոֆեսէօր,
ակադեմիկոս
Վիքթոր
Մաթվէեւի
գլխաւորութեամբ:
Գիտաժողովը տեղի կ՛ունենայ 19-22 Հոկտեմբերին Երեւանի մէջ եւ նուիրուած է Հիւլէական
հետազօտութիւններու միացեալ հիմնարկի 60-ամեակին ու հիմնարկին Հայաստանի
անդամակցութեան 25-ամեակին:
Հանրապետութեան նախագահը ողջունած է հիւրերը եւ կարեւոր նկատած միջազգային
գիտաժողովի կայացումը Երեւանին մէջ` դիտել տալով, որ այդ ծիրին մէջ մէկ յարկի տակ կը
համախմբուին Հիւլէական հետազօտութիւններու միացեալ հիմնարկի 17 անդամ
պետութիւններէն անուանի գիտնականներ, բարձրաստիճան հիւրեր, հիմնարկի անդամ
պետութիւններու դիւանագիտական ներկայացուցչութիւններու ղեկավարներ:
Նախագահը նման անուանի գիտնականներու մասնակցութեամբ հանդիպումները եւ հաւաքը
կարեւոր նկատած է գիտական հանրութեան ներկայացուցիչներուն եւ յատկապէս երիտասարդ
գիտնականներուն համար` գիտութեան մարզին մէջ բարձր նուաճումներու հասած
անհատականութիւններուն հետ անմիջական կապ ունենալու առումով: Նախագահին
համաձայն, նման նախաձեռնութիւններ ո՛չ միայն գիտական, այլ նաեւ տարբեր մշակոյթներ եւ
աւանդութիւններ կրող, տարբեր գիտական դպրոցներ ներկայացնող անձերու միջեւ
երկխօսութեան կարելիութիւն է` միտուած համագործակցութեան նոր ուղղութիւններու
նախանշման ու ոլորտի արդիական խնդիրներու քննարկման: Հանրապետութեան նախագահը
կարեւոր նկատած է միջազգային գիտական ծրագիրներու հայ գիտնականներու աշխուժ
մասնակցութիւնը:
Նախագահ Սերժ Սարգսեան ընդգծած է, որ Հայաստան կարելիութեան սահմաններուն մէջ
համակողմանիօրէն կը խթանէ գիտութեան զարգացումը եւ կը խրախուսէ Հայաստանի
տնտեսութեան մէջ գիտելիքահենք ճիւղերու զարգացումը:
Վիքթոր Մաթվէեւ իր գլխաւորած պատուիրակութեան կողմէ շնորհակալութիւն յայտնած է
գիտաժողովը Հայաստանի մէջ բարձր մակարդակով հիւրընկալելու համար, անդրադարձած
հիմնարկի գործունէութեան ու յառաջիկայ ծրագիրներուն: Ան գոհունակութեամբ արձանագրած
է, որ Հայաստան հիմնարկին անդամակցելէ ի վեր` անցած 25 տարիներուն բաւական աշխուժ
կերպով մասնակցած է հիմնարկի գործունէութեան:
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Սփիւռքի Նախարարութեան Մէջ Պիտի Ստեղծուի
Սփիւռքահայերու Կողմէ Գործարարական Ծրագիրներու
Իրականացման Օգնող Մարմին Մը
Հայաստանի վարչապետ Կարէն Կարապետեանի կառավարութիւնը իր մշակած ծրագիրին մէջ
իր ռազմավարական խնդիրը կը յայտարարէ Հայաստանի եւ Ղարաբաղի անվտանգութեան
ապահովումը, պետական կառավարման համակարգի արդիականացումը, ժողովրդավարական
կառոյցներու զարգացումը, ընտրական համակարգին նկատմամբ վստահութեան բարձրացումը,
փտածութեան եւ ստուերի դէմ համակարգուած պայքարի ուժեղացումը, աղքատութեան դէմ
պայքարը, անգործութեան նուազեցումը:
Նոր ծրագիրին մէջ նպաստներու, կենսաթոշակներու եւ նուազագոյն աշխատավարձի
բարձրացման մասին դրոյթ չկայ: Աշխատանքի եւ ընկերային հարցերու նախարար Արտեմ
Ասատրեան ըսած է, որ պատճառը այն է, որ ծրագիրը կը վերաբերի յառաջիկայ վեց
ամիսներուն. «Ծրագիրը կը վերաբերի մինչեւ 2017 թուականի ապրիլեան ընտրութիւնները,
այսինքն` վեցամսեայ ժամանակահատուածի համար: Իսկ դուք գիտէք, որ պիւտճէի նախագիծը
արդէն ներկայացուած է Ազգային ժողովի քննարկման, եւ այդ մասով լրացուցիչ միջոցներ
նախատեսուած չեն, հետեւաբար` այդպիսի դրոյթ ներառուած չէ»:
Պաշտպանութեան մարզին մէջ, ըստ ծրագիրին, գործունէութեան հիմքը կը դրուի ազգ-բանակ
գաղափարին եւ «հասանելի միջոցներով առաւելագոյն արդիւնք» սկզբունքին: Քայլերու պիտի
ձեռնարկուին զինուած ուժերուն մէջ քաղաքացիական վերահսկողութեան եւ հանրային
հաշուետուողականութեան ապահովման համար, ռազմարդիւնաբերական մարզին մէջ
ներդրումներու խթանման, ներդրումային գրաւչութեան բարձրացման ուղղութեամբ: Արտաքին
քաղաքական հիմնական հարցերն են` ղարաբաղեան տագնապի խաղաղ լուծումը, Ռուսիոյ հետ
դաշնակցային փոխադարձ գործակցութեան եւ ռազմավարական յարաբերութիւններու առաւել
խորացումն ու ընդլայնումը, Միացեալ Նահանգներուն հետ բարեկամական գործընկերութեան
ամրապնդումը, Եւրասիական տնտեսական միութեան ծիրին մէջ համագործակցութեան
հետագայ զարգացումը:
Հայաստանի նոր կառավարութեան ծրագիրը կը նախատեսէ քրէական պատիժ տնօրինել
պետական պաշտօնեաներու ապօրինի հարստացման համար: Արդարադատութեան նախարար
Արփինէ Յովհաննիսեան` կառավարութեան արտակարգ նիստէն ետք ըսած է, որ փտածութեան
դէմ պայքարի ծիրին մէջ շարք մը կարեւորագոյն քայլեր պիտի առնուին` ապօրինի
հարստացման քրէականացում, շահերու բախման հիմնարկի ներդրում, փոխկապակցուած
անձերու շրջանակի ընդլայնում, փտածութեան դէմ պայքարի համակարգի յստակեցում: Անոր
համաձայն, շեշտը պիտի դրուի դատական համակարգին առնչուած արդիւնաւէտ
մեքանիզմներու ներդրման վրայ` գործերու ողջամիտ քննութիւնը ապահովելու համար,
դատաւորներու ծանրաբեռնուածութիւնը որոշելու համար չափանիշներ, որոնցմէ Հայաստանի
քաղաքացիները
յաճախ
կը
դժգոհին:
Սփիւռքի
նախարարութեան
յառաջիկայ
աշխատանքներուն մասին խօսելով` նախարար Հրանուշ Յակոբեան դիտել տուած է, որ
հիմնականին մէջ շեշտը պիտի դրուի տնտեսականին, տնտեսական բարեփոխումներուն վրայ.
«իսկ ամէնէն գլխաւորը` մեր նախարարութեան մէջ պիտի ստեղծուի մարմին, որ «Մէկ
պատուհան»-ի սկզբունքով պէտք է կարենայ օգնել` խորհրդատուութեամբ, իրաւական
առումով, ծրագիրներուն օգնելով, որպէսզի հոս սփիւռքահայերուն կողմէ գործարարական
ծրագիրներ իրականանան», յայտնած է նախարար Հրանուշ Յակոբեան:
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«ՀՅԴ – ՀՀԿ Յուշագիրին Գրեթէ Բոլոր Դրոյթները
Կ՛արտացոլան Կառավարութեան Ծրագիրին Մէջ» Կ՛ըսէ
Արմէն Ռուստամեան

Ազգային ժողովի արտակարգ նիստերու ծիրին մէջ 18 Հոկտեմբերին շարունակուած են
պատգամաւորներուն ելոյթները Ընտրական օրէնսգիրքին մէջ փոփոխութիւններու նախագիծին
վերաբերեալ: ՀՅԴ Բիւրոյի քաղաքական ներկայացուցիչ, Ազգային ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան
ղեկավար Արմէն Ռուստամեան իր խօսքին մէջ նշած է, որ բազմաթիւ ելոյթներ կը պարունակեն
զեղումներ, որոնք կապուած չեն ընտրական օրէնսգիրքի փոփոխութիւններուն:
«Տրամախոհութիւնը հետաքրքրական հասկացողութիւն ունի` կարելիութիւն եւ իրականութիւն:
Օրէնքներով կը ստեղծենք կարելիութիւն, բայց անիկա իրականութիւն կը դառնայ մարդոց
ընդմէջէն: Այնպէս որ` Ընտրական օրէնսգիրքը չի կրնար ինքնիրմով ստեղծել այնպիսի
միջավայր, ուր բացարձակ խնդիր չըլլայ: Բազմիցս ըսած ենք, որ եթէ քաղաքական որեւէ ուժ
ներկայ չէ տեղամասերուն մէջ, ապա ինչ ալ գրես Ընտրական օրէնսգիրքին մէջ, միեւնոյն է, եթէ
կը հասնինք հոն, ուր յանցաւոր համագործակցութիւն կը կատարուի տեղամասին մէջ, ապա
կրնան ամէն ինչ ընել», դիտել տուած է ան:
Ռուստամեանի համաձայն, այս օրէնսգիրքով կը ստեղծուին կարելիութիւններ, կ՛աւելնան
գործիքները, որպէսզի զանոնք օգտագործողները նախ հասկնան` ատիկա ինչպէ՛ս պէտք է
օգտագործուի, եւ սկսին այդ գործիքները կիրարկել ընտրութիւններուն ընթացքին:
Պատգամաւորին համաձայն, «այդ գործիքները եւ կարելիութիւնները աւելցած են Ընտրական
օրէնսգիրքի փոփոխութիւններու նախագիծով»:
Անդրադառնալով պատգամաւորներուն առաջադրած մտահոգութեան` սուտ յայտարարութեան
քրէականացման առնչուած, Արմէն Ռուստամեան նշած է, որ ատիկա ուշադրութեան արժանի
երեւոյթ է, եւ որ կառավարութեան ներկայացուցիչը պէտք է անդրադառնայ այդ երեւոյթի
իրաւականութեան ու յայտարարութիւններու դիտաւորութեան: «Ատիկա պէտք է ամրագրուի ու
յստակեցուի, որ այդպէս դիւրութեամբ մարդիկ չդատապարտուին, այն ալ` երկուքէն հինգ
տարի», յայտնած է ան:
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Պատգամաւորը անդրադարձած է Բարգաւաճ Հայաստան խմբակցութեան պատգամաւոր
Էլինար Վարդանեանի այն մտահոգութեան, թէ ընտրութիւններուն արդիւնքները ե՞րբ անվաւեր
պիտի նկատուին: Ռուստամեանի համաձայն, այդ մէկը ճշդողները պէտք է ըլլան
յանձնախումբերը, որոնք անաչառութիւն ու անկախութիւն պէտք է ունենան` օրինականութիւնը
պաշտպանելու եւ ըսելու համար, որ անճշդութիւնները ազդած են ընտրութիւններուն
արդիւնքներուն վրայ:
Արմէն Ռուստամեանը համամիտ չէր այն ելոյթ ունեցողներուն, որոնք կ՛ըսեն, թէ բոլորը
մեղաւոր են, սահմանադրութիւնը մեղաւոր է` բացի իրենցմէ: Պատգամաւորին համաձայն, այդ
մտածելակերպով քաղաքական ուժերը որեւէ տեղ չեն հասնիր:
«Թերեւս սահմանադրութիւնը մեղադրելէ զատ, պէտք է փորձենք պարզ հարցումի մը
պատասխանել` ինչպէ՞ս եղաւ, որ ընդդիմութիւնը, մեծամասնութիւն ունենալով, չդարձաւ
ընդդիմադիր աւագանիներու մեծամասնութիւն: Գիւմրիի առնչուած, համաձայն եմ, որ
յաւելումի համակարգը արտօնած էր, որ այդպէս ըլլայ: Տոկոսներու յաւելումը պէտք է վերացուի,
ես ատոր դէմ եղած եմ, ատիկա ապագայի հարց է, եւ կարելի է զայն փոխել: Բայց եթէ
համեմատութիւն կատարենք նախորդ ընտրութիւններուն եւ ընտրակարգին հետ, ապա մարդը
կրնար 10 տոկոս ձայներով անցնիլ ու դառնալ քաղաքապետ, մինչդեռ հիմա կարելիութիւն կայ
սահմանադրական փոփոխութիւններով գումարել ընդդիմադիր ձայները եւ ունենալ
մեծամասնութիւն», ըսած է Ռուստամեան:
Ան շեշտած է, որ նոր ընտրակարգով առաջին անգամ ըլլալով իշխանութիւնը չկրցաւ
մեծամասնութիւն դառնալ, ինչ որ անցեալին չէ եղած, եւ ատիկա կարելի չէ յետընթաց նկատել:
«Եկէք գոնէ պահենք այն, ինչ որ դրական է: Կը կարծեմ, թէ սահմանադրութեան առաջին
քննութիւնը
դրական
արդիւնք
արձանագրած
է,
որովհետեւ
ընդդիմութիւնը
իշխանափոխութեան կարելիութիւն ունեցած է Վանաձորի մէջ: Բայց տարբեր պատճառներով
ընդդիմութիւնը այդ փոփոխութենէն չօգտուեցաւ: Կրնայ ըլլալ, որ ընդդիմութիւնը իր ցանկին մէջ
«Տրովաթայի ձիեր» ունեցած է: 18 ձայնը դարձաւ 14: Դիւրին է ըսել, որ իշխանութիւնները
կատարած են: Մտած էք խաղադաշտ ու պարտուած, այս է իրականութիւնը», ըսած է
Ռուստամեան:
Ժողովի աւարտին լրագրողներուն հետ ունեցած զրոյցին ընթացքին Արմէն Ռուստամեան
յայտնած է, որ Դաշնակցութիւնը վստահաբար տեղեակ է կառավարութեան ծրագիրին մասին,
անիկա համախոհական կառավարութեան մաս կը կազմէ: «Մենք այսօր վարչապետին հետ
հանդիպում ունեցած ենք: Մեր հիմնական ակնկալութիւնները արդարացած են, որովհետեւ մենք
կ՛ըսենք, որ այս ծրագիրը պէտք է ըլլայ յստակ», ըսած է պատգամաւորը:
Ըստ Ռուստամեանի, կառավարութեան ծրագիրը պէտք է արտացոլացնէ ՀՅԴ-ՀՀԿ յուշագիրին
դրոյթները: «Գրեթէ 90 տոկոսով, եթէ ոչ աւելի, յուշագիրի բոլոր դրոյթները կ՛արտացոլան
կառավարութեան ծրագիրին մէջ», շեշտած է պատգամաւորը:
Պատասխանելով լրագրողի մը այն հարցումին, թէ ի՞նչ մտահոգութիւններ ունին կամ ի՞նչ
դիտարկումներ կատարուած են հանդիպման ընթացքին` Ռուստամեան արձագանգած է. «Մեր
քննարկման ուղղութիւնը եղած է այն, որ յուշագիրին համապատասխանէ կառավարութեան այս
ծրագիրը, ինչպէս նաեւ Հայաստանի մէջ ստեղծուած իրավիճակին համապատասխանէ,
հակաճգնաժամային բնոյթի քայլեր առնուին: Իրականութիւնը այդպիսին է, եւ այդ
գնահատականով ալ վարչապետը ստանձնած է այս պաշտօնը»:
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Ըստ անոր, կառավարութեան ծրագիրը կարճաժամկէտ չէ: «Ծրագիրին ժամկէտները տարբեր
են` կախեալ տարբեր խնդիրներէ: Ծրագիրը չէ կաշկանդուած անով, որ կառավարութիւնը
մինչեւ ապրիլ պիտի գործէ: Վարչապետը ատով չէ կաշկանդուած: Կարելի չէ միայն վեց
ամսուան համար բան մը գրել եւ ըսել` այսքանն է, ես ասով պիտի սահմանափակուիմ: Ի վերջոյ,
իրաւայաջորդ պիտի ըլլայ, ուստի վարչապետին դիրքորոշումը ճիշդ է», ըսած է Ռուստամեան:
Պատգամաւորը դիտել տուած է, որ կառավարութեան ծրագիրին ձախողութիւնը պատճառ
պիտի ըլլայ ամբողջ երկրի ձախողութեան: Ըստ անոր, կառավարութեան այս ծրագիրը շատ
բաներով կը տարբերի միւս ծրագիրներէն: «Նախ` անով, որ կ՛արտացոլէ մեր յուշագիրին
դրոյթները, յետոյ շատ բաներ ճշգրտուած են, կան ճշգրիտ ու յստակ նպատակներ եւ թիրախներ,
յստակ ժամկէտներ», հաստատած է ան:

Ընտրական Օրէնսգիրքի Փոփոխութիւններու Նախագիծը
Ընդունուեցաւ Առաջին Ընթերցումով
19
Հոկտեմբերին
Ազգային
ժողովի
արտակարգ նիստին քուէարկո ւթեան
դրուեցաւ
ընտրական
օրէնսգիրքի
փոփոխութիւններու նախագիծը առաջին
ընթերցումով
ընդունելու
հարցը:
Քուէարկութենէն առաջ վարման կարգով
յայտարարութիւններ կատարեցին քանի
մը պատգամաւորներ:
Բարգաւաճ Հայաստան կուսակցութեան
(ԲՀԿ) խմբակցութեան նախագահ Նայիրա
Զոհրաբեան նշեց, որ կառավարութեան ներկայացուցիչին կողմէ միտում նկատելի է`
չքննարկելու իրենց առաջարկները: Ան նշեց, որ եթէ խոստացուած քննարկումները
չշարունակուին, ապա ԲՀԿ-ն երկրորդ ընթերցման քուէարկութեան պիտի չմասնակցի:
Հայաստանի Հանրապետական կուսակցութեան խմբակցութեան ղեկավար Վահրամ
Բաղդասարեան
արձագանգեց,
որ
նման
միտում
չկայ
կառավարութեան
ներկայացուցիչին կողմէ: Ան իր պաշտօնակիցները յորդորեց կողմ քուէարկել, որմէ ետք
պիտի շարունակուին քննարկումները` տարակարծութիւնները հարթելու եւ
մտահոգութիւնները փարատելու նպատակով:
Նշենք, որ հիմնական մտահոգութիւնը կապուած էր ընտրութիւններու արդիւնքներու
բողոքարկման պարագային կեղծ յայտարարութեան քրէականացման հետ:
Օրինաց Երկիր խմբակցութեան ղեկավար Հեղինէ Բիշարեան նշեց, որ թեր պիտի
քուէարկէ, իսկ Ազգային ժողովի պատգամաւոր Խաչատուր Քոքոբելեան յայտարարեց,
որ դէմ է:
Հարցը դրուեցաւ քուէարկութեան, նախագիծը ընդունուեցաւ 104 թեր, 4 դէմ եւ 1
ձեռնպահ քուէներով:
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Դաշնակցութիւնը Ամփոփեց Կառավարութեան Ծրագիրը
ՀՅԴ Բիւրոյի քաղաքական ներկայացուցիչ, Ազգային ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան ղեկավար Արմէն
Ռուստամեան եւ ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինի ներկայացուցիչ, Դաշնակցութիւն խմբակցութեան
քարտուղար Աղուան Վարդանեան 20 Հոկտեմբերին խորհրդարանին մէջ, կառավարութեան ծրագիրի
քննարկումէն առաջ, ներկայացուցած են ծրագիրին վերաբերեալ խմբակցութեան տեսակէտը:
Խմբակցութեան քարտուղար Աղուան Վարդանեանի համաձայն, իրենք Ազգային ժողովին մէջ չէ, որ պիտի
ծանօթանան կառավարութեան ծրագիրին, այլ շուրջ տասը օրէ կ՛աշխատին ծրագիրին վրայ,
քննարկումներ կատարուած են, կառավարութիւնը անընդհատ կը վերամշակէր նախնական տարբերակը,
իրենք ալ զուգահեռաբար իրենց մօտեցումները կը ներկայացնէին:
«Երկուշաբթի օր հանդիպում ունեցանք վարչապետին հետ եւ մանրամասնօրէն խօսեցանք ծրագիրին
մասին: Ըստ մեզի, այս ծրագիրի կարեւորագոյն ուղերձը մեր երկրի այսօրուան իրավիճակի համարձակ եւ
շիտակ ախտորոշումն է` առանց ինքնախաբէութեան, առանց ծածկելու այն վիճակը, որ այսօր կը տիրէ
մեր երկրին մէջ` տարբեր առումներով: Բնականաբար, երբ ճիշդ ախտորոշում կը կատարես, անկէ կը
բխին կարելի եղածին չափ ճշգրիտ ձեւակերպուելիք խնդիրները: Համարձակ ու յաւակնոտ ծրագիր է եւ
իրավիճակին լրիւ համարժէք», ըսած է Ռուստամեան` աւելցնելով, թէ քննարկումներուն ընթացքին
արձանագրած են, որ ծրագիրին մէջ առնուազն 90 տոկոսով ներառուած են այն հարցերը, որոնց մասին
Դաշնակցութիւնը տարիներ շարունակ կը խօսէր, եւ որոնք տեղ գտած են ՀՅԴ-ՀՀԿ համագործակցութեան
համաձայնագիրին մէջ:
«Մենք իսկապէս ծրագիրի դրոյթներուն մէջ կը տեսնենք կամք, վճռականութիւն, ներուժ` երկրին մէջ
արդիւնաւէտ կառավարում ապահովելու, իրական որակական փոփոխութիւն իրականացնելու
վճռականութիւն: Այս ծրագիրը` իր խնդիրներով, նպատակադրումներով, պիտի ունենայ
Դաշնակցութեան ամբողջական աջակցութիւնը, եւ արդէն ընթացքին, ըստ կատարողականին,
արդիւնքներուն, կու գայ նաեւ գնահատելու ժամանակը», յայտնած է Աղուան Վարդանեան:
Անոր համաձայն, Դաշնակցութիւնը կ՛ուզէ հաւատալ, որ երկրին մէջ իսկապէս բան մը կը փոխուի, նոր
արիւն կը մտնէ երկիր, պետութիւն-հասարակութիւն-քաղաքացի յարաբերութիւնները նոր հիման վրայ կը
դրուին:
«Կը մնայ, որ բոլորս փորձենք ոչ թէ մէկ կողմ կանգնիլ, այլ մասնակից ըլլալ, աջակցիլ, վստահութեան
մթնոլորտ ստեղծել, որպէսզի իսկապէս մեր երկրին մէջ մեր փափաքած փոփոխութիւնները կատարուին»,
ըսած է ան:
Արմէն Ռուստամեան վստահութիւն յայտնած է այն մասին, որ ծրագիրը կը համապատասխանէ
Հայաստանի մէջ տիրող իրավիճակին:
«Յստակ կ՛երեւի, որ խնդիրները ճիշդ արձանագրուած են, եւ մինչեւ հիմա երկրի զարգացումը
խոչընդոտող խնդիրներու լուծման շատ նորարարական մօտեցումներ կան, մեթոտաբանական եւ ոճի
տարբերութիւն կայ` նախորդ բոլոր ծրագիրներուն հետ բաղդատելով: Ոչինչ կը խանգարէր, որ այս
պահէն իսկ սկսին փոփոխութիւնները: Այն մօտեցումը, զոր մենք զգացած ենք վարչապետին մօտ,
իսկապէս մեզ կ՛ոգեւորէ: Ասոնք պարզ խօսքեր չեն միայն», դիտել տուած է Ռուստամեան:
Պատգամաւորը մանրամասնած է, որ ծրագիրին մէջ ներառուած դրոյթները կ՛առաջնորդեն հոն, ուր պիտի
վերցուին բոլոր այն օղակները, որոնք նպատակին չեն ծառայած: «Կոչուած են ատոր համար, բայց ոչ մէկ
արդիւնք տուած են: Ժողովրդային լեզուով ըսենք, որ կատուն կը պահէին, որ մուկ բռնէ, եթէ կատուն մուկ
չի բռներ, այդ կատուն պէտք չէ պահել: Կային այդպիսի բազմաթիւ կատուներ, որոնք համակարգին մէջ
տարբեր օղակներով ամրապնդուած էին, անտաբեր կերպով կ՛անցնէին մէկ կառավարութենէն միւս
կառավարութիւն, բայց իրենց նպատակներուն չէին ծառայեր: Շատ յստակ քաղաքական կամք կայ` ասկէ
ձերբազատելու, ատիկա մեզի համար իսկապէս ողջունելի է: Ատիկա պիտի առաջնորդէ ծախսերու
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նուազեցման եւ համակարգի արդիւնաւէտութեան, եւ աւելի պարզ կը դառնայ հասարակութեան համար`
ո՛վ ինչով զբաղած է: Գլխաւոր հարցը, զոր մենք կը տեսնենք, կառավարութեան ճիւղերու տարանջատումն
է, որովհետեւ բազմիցս ըսած ենք, որ կայ շփոթ: Նոյն պատասխանատուութիւնը կը կրեն տարբեր ճիւղեր:
Կառավարութեան անդամներուն լիազօրութիւնները պէտք է յստակեցուին, ատիկա կարեւոր
հաստատում է», ընդգծած է Ռուստամեան` աւելցնելով, որ միւս տարբերութիւնը տեղական
ինքնակառավարման համակարգի բարեփոխումներուն առնչուած է:
Խօսելով կառավարութեան ծրագիրին մէջ ամրագրուած փտածութեան դէմ պայքարին վերաբերող
դրոյթին մասին` Ռուստամեան ըսած է, որ ատիկա կարեւորագոյն դրոյթ է: «Մեզի համար գլխաւոր
ուղղութիւն եղած է համակարգուած դարձնել պայքարը` օրէնսդրօրէն ամրագրելով: Նաեւ նոր
գաղափարներ կային` ապօրինի հարստացում, շահերու բախում, պետական գնումներու կառոյցին մէջ
առկայ խնդիրներ: Բաւական յստակ արձանագրուած են այն քայլերը, որոնք պէտք է կատարուին այդ
ուղղութեամբ: Ծրագիրին մէջ առկայ են այն ռազմավարական խնդիրները, որոնք մենք նախապէս
ունեցած ենք համաձայնագիրով», նշած է ան:
Արձագանգելով այն դիտարկումին, թէ նախկին ծրագիրներն ալ վատ չեն եղած, նուազ թիրախաւորուած
չեն եղած խնդիրները, եւ թերեւս վստահութիւնը Կարէն Կարապետեանի անձին կը վերաբերի,
Ռուստամեան ըսած է. «Կան յստակ ձեւակերպումներ, որոնք նախորդ ծրագիրներուն մէջ չկային, բայց
գլխաւորը անձերն են: Մենք կը զգանք, որ կայ նաեւ քաղաքական կամք` այդ բոլորը իրականացնելու:
Վարչապետը շատ լաւ կը հասկնայ, որ իրավիճակը ծանր է, իրմէ ակնկալիքները մեծ են, եւ ան
առաջադրած է այդ ակնկալիքները, որոնք մեզի համար շատ գնահատելի են: Անգամ մը եւս
հիասթափեցնելը ոչ մէկուն շահերէն կը բխի, մանաւանդ որ ալ տեղ չկայ հիասթափեցնելու»:
Աղուան Վարդանեան իր կարգին աւելցուցած է, որ այս ծրագիրը բնորոշող ամէնէն ճշգրիտ բառը
գործնականութիւնն է: «Անիկա շատ գործնական եւ յստակ ծրագիր է: Ասիկա մեր երկրի վիճակին ճշգրիտ
ախտորոշումն է եւ անոնցմէ բխող ճիշդ հարցեր ձեւակերպելն է», ըսած է ան: Աղուան Վարդանեան նշած
է, որ երկիրը հասած է այն սահմանին, որ պէտք է առարկայական, իրական պատկերը պարզուի, հարցերը
ճշդուին եւ լուծումներ տրուին: «Այս կառավարութեան ծրագիրը մենք կը գնահատենք ինքնին այդ
տեսանկիւնէն», շեշտած է Վարդանեան: Ռուստամեանի խօսքով ալ, կառավարման համակարգը պէտք է
դառնայ լաւագոյնը, որպէսզի սողանցքները քիչ ըլլան, բոլորը իրենց գործը կատարեն անշեղօրէն եւ ատոր
իբրեւ արդիւնք փտածութեան վտանգները նուազին:

Դաւիթ Լոքեանի Գլխաւորած Պատուիրակութիւնը
Մեկնած Է Սթրազպուրկ
Հայաստանի
տարածքային
կառավարման
եւ
զարգացման նախարար Դաւիթ Լոքեանի գլխաւորած
պատուիրակութիւնը 19 Հոկտեմբերին մեկնած է
Ֆրանսա` մասնակցելու Սթրազպուրկի մէջ տեղի
ունենալիք Եւրոպական խորհուրդի տեղական եւ
տարածքային իշխանութիւններու քոնկրեսի 31-րդ
նստաշրջանին:
Քոնկրեսի լիագումար նիստին Դաւիթ Լոքեան խօսք
պիտի առնէ: Նիստի ծիրին մէջ տեղի պիտի ունենայ քննարկում Հայաստանի տեղական
ինքնակառավարման
մարմիններու
ընտրութիւններու
գնահատման
առաքելութեամբ
Հայաստան հասած Եւրոպական խորհուրդի տեղական եւ տարածքային իշխանութիւններու
քոնկրեսի պատուիրակութեան տեղեկատուական զեկուցումին շուրջ: Կը նախատեսուի նաեւ
կարծիքներու փոխանակում` Եւրոպական խորհուրդի գլխաւոր քարտուղարին հետ:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Ռուսիոյ Արտաքին Գործոց Նախարարութիւնը
Սպառնացած Է Միացեալ Նահանգներուն
ԹԱՍՍ լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ Ռուսիոյ արտաքին գործոց փոխնախարար
Սերկէյ Ռիապքով յայտնած է, որ Ռուսիան պիտի դիմէ Միացեալ Նահանգներու համար ցաւոտ
քայլերու, եթէ վերջինս շարունակէ պատժամիջոցներ հաստատել Ռուսիոյ դէմ:
Ան նշած է, որ ներկայիս պատժամիջոցներ սահմանուած են 281 իրաւաբանական եւ 81
պաշտօնական անձնաւորութիւններու դէմ:
«Իրաքի Մէջ Թրքական Ուժերուն Ներկայութիւնը Ամբողջովին Օրինական Է» Կ՛ըսէ Թուրքիոյ
Փոխվարչապետը
Թուրքիոյ փոխվարչապետ Նուման Քուրթուլմուշ յայտնեց, որ իր երկիրը աշխատանք կը տանի
կանխարգիլելու շրջանին մէջ երկրորդ «Սայքս-Փիքօ» մը` նշելով, որ Իրաքի մէջ թուրք
զինուորներուն ներկայութիւնը ամբողջովին օրինական է, եւ պէտք չէ առիթ ընծայել Պաաշիքա
ճամբարին մէջ թրքական զինուորական ներկայութիւնը վտանգող որեւէ զարգացումի:
Քուրթուլմուշ ըսաւ, որ Թուրքիան որեւէ այլ երկրի մէկ թիզ հողին նկատմամբ ախորժակներ
չունի: Ան նշեց, որ Մուսուլը ՏԱՀԵՇ-էն ազատագրելը հարցին աւարտը չէ, այլ սկիզբը`
աւելցնելով. «Տուեալները ցոյց կու տան, որ շիիական աշխարհազօրայիններն ու քրտական
Ժողովրդավարական
միութիւն
կուսակցութիւնը
չեն
մասնակցիր
ցամաքային
ճակատամարտին, եւ կը յուսանք, որ չմասնակցին»:
«Վերջ
ի
վերջոյ
Թուրքիան
ստիպուած
է
ներկայ
գտնուիլ
շրջանին
բոլոր
հաւասարակշռութիւններուն մէջ, եւ Ամերիկան, Ռուսիան ու իրաքեան կառավարութիւնը
ատիկա գիտեն», ըսաւ Թուրքիոյ փոխվարչապետը` նշելով, որ կարգ մը կողմեր կ՛ուզեն, որ
Թուրքիան բանակցութեան սեղանին ներկայանայ կարելի եղածին չափ տկարացած, որպէսզի
չստանայ դիրք մը, որ իրեն կ՛արտօնէ շրջանին մէջ նպատակադրուած «խաղը» խանգարել:
«Անատոլու» հաղորդեց, որ Թուրքիոյ պաշտպանութեան նախարար Ֆիքրի Ըշըք յայտարարած է,
որ Մուսուլի մէջ ընթացող զինուորական գործողութեան թրքական օդուժի մասնակցութեան
վերաբերեալ համաձայնութիւն գոյացած է Միացեալ Նահանգներու գլխաւորած Միջազգային
դաշինքի ուժերուն հետ:
Ֆիքրի Ըշըք աւելցուցած է, որ Թուրքիան եւս հրաւիրուած է յառաջիկայ օրերուն Փարիզի մէջ
տեղի ունենալիք Մուսուլի գործողութեան վերաբերեալ հանդիպումին: «Փարիզի մէջ տեղի
ունենալիք ժողովին Թուրքիոյ մասնակցութիւնը բնական է եւ պարտադիր: Առանց Թուրքիոյ
Մուսուլի հարցը չի կրնար լուծուիլ», ըսած է ան` աւելցնելով. «Բնական է, որ Մուսուլի հարցով
զարգացումներու եւ ժողովներու ժամանակ Թուրքիան ներկայ է: Առանց Թուրքիոյ Մուսուլի
ապագային վերաբերեալ որեւէ որոշում որդեգրելը անկարելի է»:
Միւս կողմէ, Քրեմլինի մամլոյ ծառայութիւնը հաղորդեց, որ Ռուսիոյ եւ Թուրքիոյ նախագահներ
Վլատիմիր Փութին եւ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան թրքական կողմին նախաձեռնութեամբ
կատարուած հեռաձայնային հաղորդակցութեան մը ընթացքին կարծիքներ փոխանակած են
սուրիական ճգնաժամի լուծման հարցերուն շուրջ եւ արծարծած Մուսուլի ազատագրման
նպատակով Իրաքի մէջ ընթացող գործողութիւնը:
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«Ռուսական կողմը մասնաւորաբար ընդգծած է Ժապհաթ Նուսրայի եւ անոր միացած
ահաբեկչական միւս խմբաւորումներէն չափաւոր ընդդիմութեան ջոկատներու յստակ
սահմանազատման ապահովման կարեւորութիւնը», ըսուած է Քրեմլինի հաղորդագրութեան
մէջ:

«Սուրիոյ Մէջ Հանրաքուէ Կատարելու Համար Ներկայ
Քաղաքական Պայմաններու Պատրաստութիւն Տեղի
Կ՛ունենայ» Կ՛ըսէ Զարիֆ

«Մեհր» լրատու գործակալութիւնը հաղորդեց, որ Իրանի արտաքին գործոց նախարար
Մոհամետ Ճաւատ Զարիֆ Հինգշաբթի օր առտու Իրանի խորհրդարանի դռնփակ նիստին
ընթացքին ներկայացուցած է շրջանային իրադարձութիւնները եւ Լոզանի վերջին ժողովին մէջ
Սուրիոյ հարցով արձանագրուած զարգացումները:
Զարիֆ յայտնած է, որ Լոզանի ժողովին մասին իր գնահատումը այն է, որ Սուրիոյ մէջ
հանրաքուէ կատարելու համար ներկայ քաղաքական պայմաններու պատրաստութիւն տեղի
կ՛ունենայ` աւելցնելով, որ նախապէս հակառակորդ կողմերուն կարծիքով սուրիական
տագնապի միակ լուծումը Սուրիոյ նախագահ Պաշշար Ասատը իշխանութենէ հեռացնելն էր,
սակայն այսօր անոնք կ՛աշխատին հանրաքուէի կայացման ուղղութեամբ:
Իրանեան դիւանագիտութեան պետը բացատրած է այն պայմանները, որոնք Իրանը մղած են
համաձայն գտնուելու Լոզանի ժողովին մասնակցելու: Ան ըսած է, որ իր երկիրը պայման դրած
է, որ Լոզանի ժողովին ապահովուի միջազգային հաւասարակշռուած ներկայութիւն, եւ ոչ թէ
միայն Քաթարը, Թուրքիան եւ Սէուտական Արաբիան ներկայ գտնուին: Զարիֆ նշած է, որ
հակառակորդ կողմը ընդունած է Իրանի պայմանները, որուն հիմամբ ալ ժողովին մասնակցելու
հրաւիրուած են Իրաքն ու Եգիպտոսը:
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ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ

«Այս Դատը Սոսկ Կրօնական Դատ Մը Չէ, Եկեղեցական
Կալուածի Մը Վերադարձը Չէ Միայն, Այս Դատը Ես Կը
Նկատեմ Մեր Ժողովուրդին Դատը» Շեշտեց Վեհափառ
Հայրապետը
Հոկտեմբեր 7-ին «Հորիզոն» շաբաթաթերթի վարիչ-խմբագիր Վահագն Գարագաշեան Քանատայի
ազգային առաջնորդարանէն ներս հարցազրոյց մը ունեցաւ Արամ Ա. վեհափառին հետ: Ստորեւ`
հարցազրոյցը:

ՀԱՐՑՈՒՄ.- 2015-ի ապրիլին Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութիւնը Թուրքիոյ Սահմանադրական
դատարանին մէջ դատ բացաւ` պահանջելով Սիսի պատմական կաթողիկոսարանի վերադարձը:
Այսօրուան դրութեամբ, ո՞ւր հասած է այս գործընթացը:
ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏ.- Ամէն բանէ առաջ կ՛ուզեմ
ըսել, որ այս դատը սոսկ կրօնական դատ մը չէ`
եկեղեցական կալուածի մը վերադարձը, նաեւ Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան կապուած դատ
մը չէ, այս դատը ես կը նկատեմ մեր ժողովուրդին
դատը, եւ սա Թուրքիոյ դէմ առնուած առաջին
իրաւական քայլն է հարիւր տարի ետք: Հարիւր
տարի

մեր

Հայ

դատի

մարմինները

հսկայ

աշխատանք տարին Ցեղասպանութեան ճանաչման
նպատակով,

այս

աշխատանքները

պէտք

է

շարունակուին վերանորոգ թափով, սակայն այս
աշխատանքներուն զուգահեռ, մենք պէտք է քաջութիւնը ունենանք մուտք գործելու իրաւական դաշտէն
ներս, ահաւասիկ այս դատը առաջին քայլն է` այդ ուղղութեամբ առնուած: Սակայն պատահական
կերպով մենք այս քայլին չդիմեցինք, շուրջ երեք տարի առաջ, ինչպէս գիտէք, միջազգային համագումար
մը

կազմակերպեցինք`

մասնակցութեամբ

միջազգային

օրէնքի

ու

ցեղասպանութեան

օտար

մասնագէտներու եւ դատաւորներու: Համագումարին ընդհանուր վերնագիրն էր` «Ճանաչումէ դէպի
հատուցում»: Ես համագումարին ընթացքին հարցը հետեւեալ ձեւով դրի. միջազգային օրէնքը այս
ուղղութեամբ յստակ տուեալներ ունի, թէ ճանաչում` կ՛ենթադրէ հատուցում, այս երկուքը իրարու հետ
սերտօրէն առնչուած են: Բայց նաեւ միջազգային օրէնքը այլ տրամադրութիւններ ունի` թէ՛
ցեղասպանութեան առնչուած եւ թէ՛ հատուցման: Հետեւաբար դուք, որպէս մասնագէտներ, ի՞նչ կ՛ըսէք
այս ուղղութեամբ, մենք նման իրաւական քայլի պէ՞տք է դիմենք, ի՞նչ են դրական կամ բացասական
տրամադրութիւնները կամ տուեալները այս ուղղութեամբ: Համագումարին մօտեցումը քիչ մը երկդիմի
էր, որովհետեւ երբ միջազգային օրէնքը լաւապէս ուսումնասիրէք, կը տեսնէք, որ որոշ տեղեր որոշ
տրամադրութիւններ նպաստաւոր են մեր դատին, որոշ տրամադրութիւններ` ոչ. սակայն չմոռնանք, որ
մեր դատը, ըստ ձեւի, իրաւական դատ մըն է, սակայն ըստ էութեան` քաղաքական: Այս մէկը Թուրքիան
շատ լաւ գիտէ, ցեղասպանագէտներն ալ շատ լաւ գիտեն. հետեւաբար, ըստ էութեան քաղաքական դատ
ըլլալով, կրնայ մեր գործընթացը դժուարացնել: Ամէն պարագայի, մենք այս հարցը ուսումնասիրեցինք
այս համագումարին ընթացքին, եւ ես առիթը ունեցայ համագումարին առընթեր միջազգային օրէնքի
մասնագէտներուն

եւ

դատաւորներուն

հետ

առանձին

տեսնուիլ:

Այս

բոլոր

հանդիպումները,

քննարկումները զիս մղեցին այն համոզման, որ հակառակ կարգ մը բացասական տուեալներուն` մենք
պէտք է հարիւր տարի ետք այլեւս նման քայլի մը դիմենք: Ես անձնապէս համոզուեցայ, իմ մտածումս
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բաժնեցի Կեդրոնական վարչութեան անդամներուն, Հայ դատին առնչուած անձերու եւ մարմիններու
հետ, եւ ընդհանուր մօտեցումը դրական էր: Այդ բոլորին լոյսին տակ յանձնախումբ մը կազմեցինք օտար`
թուրք, անգլիացի եւ եւրոպացի փաստաբաններէ կազմուած, որոնց հետ ալ խորհրդակցութիւններ
ունեցանք: Անցնող երկու տարիներուն ընթացքին` 2013-2014, մենք տասը հանդիպումներ ունեցանք
Ժընեւի եւ Անթիլիասի մէջ` հեռու լուսարձակներէ: Ուրեմն մեր հարցը այնքան ալ դիւրին հարց չէ, եւ
անհրաժեշտ

փաստաթուղթեր

չունինք,

նուազագոյնը`

կաթողիկոսարանին

սեփականութեան

փաստաթուղթը չունինք: Մենք հարցին զանազան երեսները քննարկեցինք եւ 2015-ի ապրիլին դիմեցինք
Թուրքիոյ Սահմանադրական դատարան, հոն եւս տեսանք, որ ճիշդ է մեր առած քայլը` ուղղակի
Սահմանադրական դատարան դիմելով, փոխանակ նախադատ ատեաններէ սկսելու, որովհետեւ մեր
մտավախութիւնը այն էր, որ նախադատ ատեաններու շրջագիծէն ներս կրնայ երկարաձգուիլ մեր դատը,
եւ նաեւ իրաւական որոշ տուեալներ կային` համաձայն թրքական օրէնքներու, որոնք կրնային ի նպաստ
մեզի ըլլալ, ուղղակի դիմելու համար Սահմանադրական դատարան: Երբ Սահմանադրական դատարան
դիմեցինք, մեզի

համար

անակնկալ

էր, որ

պատասխանը

եկաւ

արագ

եւ

վճռական: Ապա

բացայայտուեցաւ, որ Սահմանադրական դատարանի նախագահը արդարութեան նախարարին դիմած է
անոր կարծիքը առնելու համար: Բոլոր պետութիւններուն մէջ երեք կառոյցները` օրէնսդրական,
գործադիր եւ դատական, անկախ են: Ինչպէ՞ս կ՛ըլլայ, որ Սահմանադրական դատական ատեան մը
արդարութեան նախարարութեան կը դիմէ, ուրեմն իրենք յստակ կերպով գիտեն, որ ասիկա քաղաքական
հարց է. այլ խօսքով` պետութեան կարծիքը կ՛ուզեն ունենալ: Հիմա պետութեան կարծիքը մեզի եկաւ
արդարութեան նախարարութեան կողմէ, դարձեալ մենք պատասխանեցինք երկար քննարկումներէ ետք:
Ահա մենք կը գտնուինք այս հանգրուանին:
Սկիզբէն մեր նպատակը այն էր, որ մենք վերջ ի վերջոյ պիտի դիմենք Եւրոպայի Մարդկային Իրաւանց
դատարան, որովհետեւ քաջ գիտէինք, որ Թուրքիոյ պատասխանը ի նպաստ մեզի պիտի չըլլար:
Եւրոպական դատարան դիմելու հեռանկարով մեր դատին թղթածրարը պատրաստուեցաւ: Այդ
թղթածրարը պատրաստելը դիւրին չեղաւ, շուրջ չորս հարիւր էջնոց թղթածրար մըն է: Պատմական,
իրաւական, օրէնսդրական, կրօնական բոլոր երեսները քննարկուեցան, Լոզանի դաշնագիրը, յատկապէս`
փոքրամասնութիւններուն առնչուած բաժինը, այս բոլորը քննարկուեցան, եւ մենք յատուկ կերպով
ուզեցինք, որ թուրք փաստաբաններ, միջազգային եւ թրքական օրէնքի մասնագէտներ եւ պատմաբաններ
իրենք պատրաստեն, որով հայու կողմէ նման բան պատրաստելը կրնայ միակողմանի ըլլալ, այս մէկը
բաւական ժամանակ առաւ եւ բաւական ալ ծախսալից եղաւ: Երեւակայեցէք` թրքերէնով կը
պատրաստուի, անգլերէնի կը թարգմանուի եւ ետ թրքերէնի կը թարգմանուի: Հիմա մենք կը գտնուինք
այս հանգրուանին մէջ: Քանի մը օր առաջ այստեղ խորհրդակցական հանդիպում մը ունեցանք գլխաւոր
փաստաբանի մը հետ, որ ՄքԿիլ համալսարանի փրոֆեսէօր է եւ շատ յարգուած անձնաւորութիւն է,
հանդիպումին ներկայ էր Կեդրոնական վարչութեան անդամ իրաւաբան Վահէ Եագուպեանը, Բիւրոյի
անդամ Յակոբ Տէր Խաչատուրեան, որ նաեւ Հայ դատի առնչուած հարցերու պատասխանատու է:
Իւրաքանչիւր քայլ որ կ՛առնենք, ապա յետադարձ ակնարկ մը կը նետենք, որպէսզի յայտնաբերենք, թէ
ի՛նչ թերութիւններ եղան, ի՛նչ հիմնաւորումներ կրնան ունենալ արդիւնքները, որպէսզի անոնց լոյսին
տակ ճշդենք մեր յառաջիկայ քայլը: Հոկտեմբեր 21-ին մենք դարձեալ հանդիպում մը պիտի ունենանք
Ժընեւի մէջ: Հանդիպումին ներկայ պիտի ըլլան յանձնախումբի բոլոր անդամները, այսինքն մեր կողմէն,
որպէս հայեր, Վահէ Եագուպեանը հրաւիրած եմ, Կիրօ Մանոյեանը (առաջին անգամ ըլլալով կը
մասնակցին),

դոկտ.

Նորա

Պայրաքտարեանը,

որ

միջազգային

օրէնքի

փրոֆեսէօր

է

երեք

համալսարաններու մէջ (Լիբանան), Թենի Սիմոնեանը, որ Ուէպսթըր համալսարանին մէջ փրոֆեսէօր է
(Ժընեւ) եւ ինքն է համակարգողը այս բոլորին, որովհետեւ բոլոր մեր հանդիպումները Ժընեւի մէջ տեղի
կ՛ունենան, Փայամ Ախաւանը` թուրք փաստաբանը ներկայ պիտի ըլլայ, ուրիշ թուրք փրոֆեսէօր մը եւ
անգլիացի փաստաբանը, որ ինք պիտի դիմէ Եւրոպական դատարան, որովհետեւ ամէն փաստաբան չի
Üàð Þðæ²Ü, À. î³ñÇ, ÂÇõ 356, àõñµ³Ã, 21 ÐàÎîºØ´ºð, 2016

15

²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ ՀԱՅՈՑ ՔՈՒԷՅԹԻ ԵՒ ՇՐՋԱԿԱՅԻՑ ԹԵՄԻՆ
կրնար Եւրոպական դատարան դիմել. ուրեմն, ահաւասիկ մօտաւորապէս տասը հոգինոց յանձնախումբ
մը աշխատանքային հանդիպում մը պիտի ունենայ Ժընեւի մէջ, եւ հոն է, որ մենք պիտի ճշդենք, թէ ի՛նչ
հիմնաւորումներով Եւրոպական դատարան պիտի դիմենք: Այդ աշխատանքը արդէն իսկ կատարուած է:
Տեսնենք, թէ ի՛նչ պիտի ըլլայ Եւրոպական դատարանին մօտեցումը:

Հ.- Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի օրերուն դուք եղած էք առաջնորդ հովիւը
լիբանանահայութեան եւ ղեկավարը հանդիսացած էք համայնքին: Ունիք պատերազմի փորձառութիւնը:
Այսօր պատերազմական վիճակի մէջ գտնուող Հալէպի հայութիւնը տագնապի մէջ է: Ինչպէ՞ս
կ՛արժեւորէք կացութիւնը:
Վ. Հ.- Մեր ժողովուրդին պատմութիւնը տագնապալից եղած է ընդհանրապէս, փոթորկալից պատմութիւն
մը, եւ այդ տագնապներուն մէջ, այդ փոթորիկներուն դիմաց մենք նախ կամքը եւ հաւատքը ունեցած ենք
մեր կեանքը վերակազմաւորելու եւ անհրաժեշտութեան պարագային` որոշ քայլերու դիմելու: Միջին
Արեւելքի մէջ մենք դժուարութիւններ ունեցած ենք, յիշեցիք Լիբանանը, Լիբանանի տագնապը շատ աւելի
երկար էր, շատ աւելի բարդ եւ ահաւոր էր` զինուորական, մարդկային վնասներու, զոհերու,
քանդումներու իմաստով, քան թէ ինչ որ կը պատահի Սուրիոյ մէջ, յարաբերաբար նաեւ` մեր գաղութին:
Մենք առաջին իսկ օրը այս տագնապին, խորհրդակցաբար Սուրիոյ մեր պատասխանատուներուն հետ,
հաւաքական կեցուածք մը կամ քաղաքականութիւն մը որդեգրեցինք, թէ` մենք սուրիացի ժողովուրդին
հետ ենք, վարչակարգերը կու գան ու կ՛երթան, մնայուն չեն, մնայունը ժողովուրդն է` իր հայրենիքով, իր
իրաւունքներով, իր ինքնորոշմամբ, եւ մենք ըսինք, որ միշտ երախտապարտ կը մնանք սուրիացի
ժողովուրդին, որովհետեւ ջարդերէն ետք Տէր Զօր երբ հասանք, այս ժողովուրդը, իսլամ թէ քրիստոնեայ,
մեզ ընդունեց իր երկրէն ներս, երախտապարտ ենք եւ այդպէս ալ պիտի մնանք:
Մենք ամէն գնով սուրիական մեր համայնքը պիտի պահենք, պիտի վերականգնենք, որովհետեւ Սուրիոյ
մէջ մեր ներկայութիւնը ամէն իմաստով, Միջին Արեւելքէն ներս մեր ներկայութեան իմաստով, որպէս
հայրենամերձ գաղութ, Հայաստանի հզօրացման շրջագիծէն ներս, հայութիւն-իսլամութիւն կամ
հայութիւն-արաբական աշխարհ յարաբերութեան ծիրէն ներս, Հայ դատի շրջագիծէն ներս, ամէն
իմաստով, Սուրիոյ մեր պատմական գաղութին պահպանումը մեզի համար հրամայական է: Այս բոլորին
դիմաց, դժբախտաբար, երբեմն կացութիւններ կը ստեղծուին եւ ստեղծուեցան, եւ այդ կացութիւններուն
դիմաց երբեմն կրնայ ըլլալ, որ մեր սկզբունքային մօտեցումները քիչ մը խախտին կամ վերատեսութեան
ենթարկուին: Հակառակ այս բոլորին` մենք կառչած կը մնանք Սուրիոյ մեր գաղութին վերականգնումի
աշխատանքներուն: Ճիշդ է` մենք դժուարութիւններ ունեցանք, այսօր փաստօրէն Հալէպի հայութեան մէկ
կարեւոր բաժինը հեռացած է Հալէպէն, մէկ մասը Քեսապ է, մէկ մասը` Լաթաքիա, նոր գաղութ մը սկսած
է կազմաւորուիլ արդէն Թարթուսի մէջ, ոմանք Լիբանան են, ոմանք` Հայաստան, ոմանք ալ Հայաստանի
կամ Լիբանանի ճամբով եկած են Քանատա: Ինչպէս ըսինք, երբեմն մարդկային տուեալներ, անմիջական
կացութիւններ, ընտանիքներուն կապուած դժուարութիւններ շատ աւելի զօրեղ կ՛ըլլան, ճնշիչ կ՛ըլլան,
քան թէ` մեր սկզբունքները: Ես կը հասկնամ այս մէկը, ես ոչ մէկ ձեւով կ՛այպանեմ կամ կը քննադատեմ
հեռացողները, սակայն այդ չի նշանակեր, որ մենք մեր գաղութը պիտի քանդենք, ընդհակառակը, ամէն
գնով Սուրիոյ մեր գաղութը պիտի պահենք, պիտի պաշտպանենք, պիտի վերականգնենք: Նոյնը
պատահեցաւ Լիբանանի դէպքերուն ընթացքին, ոմանք հեռացան Լիբանանէն, սակայն այսօր Լիբանանի
գաղութը կայ, մենք հեռացողներով մտահոգ ենք, կը զգանք իրենց դժուարութիւնները, սակայն
միաժամանակ մնացողներով հպարտ ենք, մենք յանձնառու ենք Սուրիոյ գաղութը վերակազմաւորելու
աշխատանքին, փաստօրէն հիմնական հարցը Հալէպն է, միւս շրջանները, ճիշդ է, մանր մունր վնասներ
կրեցին, բայց ամէնէն շատ վնասի ենթարկուող շրջանը եղաւ Հալէպը:
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²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ ՀԱՅՈՑ ՔՈՒԷՅԹԻ ԵՒ ՇՐՋԱԿԱՅԻՑ ԹԵՄԻՆ
Ես կ՛ուզեմ այստեղ փակագիծ մը բանալ` հետեւեալը ըսելու համար. Հալէպի հարցի գծով շրջանային եւ
միջազգային ուժերը այնքան ալ մտահոգ չէին քրիստոնէական ներկայութեան գծով, սակայն այսօր թէ՛
Ամերիկան, թէ՛ մանաւանդ Ռուսիան, Ֆրանսան եւ մեծ պետութիւնները մտահոգ են եւ կ՛ուզեն, որ
քրիստոնէութիւնը այդտեղ մնայ եւ կազմաւորուի: Ես յստակ պատճառներ ունիմ այսպէս մտածելու, չորս
առիթներով ես տեսնուած եմ ՄԱԿ-ի սուրիական հարցի ներկայացուցիչ Տը Միսթուրային հետ, վերջին
անգամ հոս գալէ առաջ տեսնուեցանք Ժընեւի մէջ, իրենց առաջարկով ես տեսնուած եմ Սուրիոյ
քաղաքական բանակցութեանց պատասխանատու անձին հետ, Տը Միսթուրան բանագնացն է, սակայն
քաղաքաիրաւական ճարտարապետը սուրիական հարցին, բանակցութիւնները կազմակերպողը ՄԱԿ-ի
ենթաքարտուղարներէն մէկն է, իր առաջարկով ես իրեն հետ տեսնուած եմ Ժընեւի մէջ, երկրորդ անգամ
յատուկ կերպով ինք եկած էր Անթիլիաս` ինծի հետ տեսնուելու, իրենց մօտեցումը այն է, որ անմիջապէս,
երբ կռիւները դադրին, քաղաքական բանակցութիւնները սկսին Ժընեւի մէջ, եւ այդ ծիրէն ներս իրենք
կ՛ուզեն, որ քրիստոնեայ համայնքներուն ներկայացուցիչները գործօն մասնակցութիւն բերեն, որպէսզի
իրենք, որպէս անբաժան մասը սուրիական ժողովուրդին, կարեւոր դերակատարութիւն ունենան
վաղուան Սուրիոյ մէջ: Մեկնելով այս սպասումէն` ինք առաջարկեց, որ ես նախաձեռնողը ըլլամ այս
աշխատանքին եւ քրիստոնեայ միւս համայնքներուն հետ խորհրդակցաբար ծրագիր մը պատրաստեմ:
Իրականութիւնը ըսելու համար` ես թէ՛ գնահատեցի իրենց մօտեցումն ու վստահութիւնը եւ թէ՛ որոշ
վերապահութեամբ մօտեցայ, որովհետեւ չեմ ուզեր, որ արաբական աշխարհի մէջ քրիստոնեայ
համայնքներու ներկայացուցիչը հայ մը ըլլայ, գիտէք` զգայնութիւն կրնայ յառաջացնել այս մէկը, սակայն
ես իմ տեսակէտս պարզեցի, եւ հակառակ այն իրողութեան, որ միւս քրիստոնեայ պատասխանատուներն
ալ

ուզեցին,

որ

ես

ըլլամ

նախաձեռնողը,

մերժեցի,

բայց

անուղղակիօրէն

իմ

աշխատանքի

պատկերացումս պատրաստեցի եւ իրենց փոխանցեցի: Այս բոլորը կ՛ըսեմ շեշտելու համար, որ այս
աշխատանքը կը շարունակուի, որ` յատուկ կարեւորութիւն կը տրուի քրիստոնէական ներկայութեան
Սուրիոյ մէջ, եւ այդ քրիստոնէական ներկայութեան ծիրէն ներս մեր համայնքը երեք գլխաւոր
համայնքներէն մէկն է` յոյն օրթոտոքս, ասորի օրթոտոքս եւ մեր համայնքը, հետեւաբար մեր
ներկայութիւնը, քաղաքական իմաստով, Սուրիոյ մէջ շատ կարեւոր է: Այս է մեր մօտեցումը, եւ ան
առանձին մտերմական խօսակցութեան ընթացքին որոշ տուեալներ տուաւ ինծի, որոնք դրական են
ապագայի հաշուոյն եւ մեր մասնակցութեան հաշուոյն, այստեղ չեմ կրնար մանրամասնութիւններու
երթալ, սակայն կարեւորութեամբ կը շեշտեմ դարձեալ, որ Սուրիոյ մէջ մեր համայնքին պահպանումը,
վերակազմակերպումը շատ կարեւոր են, թէ՛ մեզի համար եւ թէ՛ որոշ իմաստով չափաւորական
իսլամներուն համար: Հետեւաբար մենք այս մօտեցումով պէտք է շարունակենք մեր զօրակցութիւնը
սուրիահայութեան, եւ ես այս առիթը օգտագործելով` կ՛ուզեմ իմ յատուկ գնահատանքս յայտնել
Քանատայի հայութեան բոլոր մարմիններուն, որոնք անցնող տարիներուն ընթացքին զանազան ձեւերով,
յատկապէս դրամական հաւաքներ կազմակերպելով, օժանդակեցին Սուրիոյ հայութեան, նաեւ այստեղ
կ՛ուզեմ ըսել, որ մենք առանձին հաշիւ մը բացած ենք սուրիահայութեան օգնութեան, եւ մեզի
փոխանցուած գումարները հանգրուանային կերպով եւ համաձայն իրենց կարիքին` կը փոխանցենք:
Սուրիոյ մէջ բոլոր համայնքներուն, բոլոր կուսակցութիւններուն եւ բարեսիրական միութիւններուն
մասնակցութեամբ միացեալ շտապ օգնութեան մարմին մը կազմուած է, որուն կը փոխանցուին
գումարները: Լիբանանէն այդտեղ գումար փոխանցելն ալ շատ դժուար է, արգիլուած է, դրամատուներ
դադրած են աշխատանքէ, հետեւաբար առաջնորդ սրբազանը պարբերաբար ինք անձամբ կու գայ եւ կը
տանի այդ գումարները: Կարիքներու առաջնահերթութեան կարգ մը ճշդուած է. ընտանիքներուն
ուտեստեղէն

կը

տրուի,

դպրոցներուն

կ՛օժանդակեն,

շատ

քիչ

կը

տրուի

քանդումներուն,

անհրաժեշտութեան պարագային միայն, հետեւաբար այդ առաջնահերթութեան կարգը ըստ իրենց
կարիքներուն իրենք կը ճշդեն, եւ մեր գումարները պարբերաբար կը փոխանցուին իրենց: Ուրեմն այս
ընթացքը մենք պիտի շարունակենք եւ այս առիթով, իմ գնահատանքիս առընթեր, նաեւ կ՛ուզեմ յայտնել,
որ կարիքները բազմազան են եւ այլազան, եւ մենք պէտք է շարունակենք մեր զօրակցութիւնը Սուրիոյ
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հայութեան վերականգնումի աշխատանքներուն, որովհետեւ առաջին իսկ օրը ըսած ենք, որ Սուրիոյ
հայութեան հարցը եւ վերականգնումը համազգային-համահայկական հարց է, նկատի ունենալով
Սուրիոյ հայութեան ռազմավարական ու մարտավարական կարեւորութիւնը` սփիւռքի հայութեան ծիրէն
ներս ընդհանրապէս եւ Միջին Արեւելքի մէջ յատկապէս:

Հ.- Ձեր գահակալութեան 20-ամեակի յոբելեանին առիթով, անցնող 20 տարիներուն ընթացքին դուք
հանդիսացած էք առաջնորդը մանաւանդ սփիւռքի կարեւոր մէկ լայն հատուածին, որոնք
Ցեղասպանութեան ժառանգներն են: Դուք, այս պարագային, Ցեղասպանութենէն փրկուած այդ
հաւաքականութեան յիշողութեան վերյառնումը կը ներկայացնէք` իբրեւ հոգեւոր առաջնորդ: Խնդրեմ`
յայտնեցէք մեր ընթերցողներուն ձեր հայրապետական խոհերը` ձեր 20-ամեայ անցած ճանապարհին
մասին:
Վ. Հ.- Երբ աթոռակալի մասին կը խօսուի, իմ հասկացողութեամբս, կը խօսուի նաեւ, ըստ էութեան,
աթոռին մասին: Քանի մը առիթներով ես ըսած եմ` մեր կեանքին մէջ երբեմն մարդիկ աթոռով կը
բարձրանան կամ աթոռը կը բարձրացնեն: Իմ պարագայիս ես փորձած եմ աթոռը բարձրացնել, եւ ոչ թէ
աթոռով բարձրանալ: Մեր ծառայութեամբ աթոռը կը բարձրացնենք` մեր կեանքի բոլոր բնագաւառներէն
ներս: Անթիլիասին հզօրութիւնը, Անթիլիասին փառքն ու մեծութիւնը իր ծառայութեան մէջն է: Մենք
խեղճ ու կրակ պայմաններու մէջ տեղահանուեցանք մեր դարաւոր Աթոռէն` Սիսէն, եւ կրնա՞ք
երեւակայել, թէ ի՛նչ խեղճ պայմաններու մէջ հաստատուեցանք Անթիլիաս: Այսօր Անթիլիասը մեր
ժողովուրդի կեանքին մէջ առանցքային ներկայութիւն է, հզօր ներկայութիւն է, որովհետեւ իր փառքը, իր
մեծութիւնը Անթիլիասը տեսած է միայն ու միայն իր հաւատքի առաքելութեան ու ազգային
ծառայութեան մէջ: Այս մէյ մըն ալ կը շեշտեմ` հաւատքի առաքելութիւն եւ ազգային ծառայութիւն: Քարը
չէ Անթիլիասի մեծութիւնը, ոչ ալ պատմութիւնն է, այլ` ժողովուրդը: Անթիլիասը իր ծառայութեամբ
ճառագայթող ներկայութիւն դարձած է մեր ժողովուրդի կեանքին մէջ, եւ այսպէս, անթիլիասական
շրջանի մեր կաթողիկոսները` Սահակ կաթողիկոս, Բաբգէն կաթողիկոս, Պետրոս կաթողիկոս, Գարեգին
Յովսէփեանց կաթողիկոս, Զարեհ կաթողիկոս, Խորէն կաթողիկոս, Գարեգին կաթողիկոս, բոլորը
Անթիլիասի ծառայութեան մէջ բան մը աւելցուցած են: Անցնող 20 տարիներուն ընթացքին ես ալ
փորձեցի բան մը աւելցնել: Բնականաբար կեանքի պայմաններն ու մեր ժողովուրդի կարիքները ստիպած
են, որ մենք տարածուինք: Այսօր մենք հսկայ աշխատանք կը կատարենք Անթիլիասի ճամբով:
Անթիլիասը վայելք չէ, Անթիլիասը առաքելութիւն է, ժողովուրդին մէջ է, հո՛ս է, ամէն տեղ է, միջազգային
շրջանակներէն ներս, քաղաքական, կրօնական շրջանակներէն ներս մենք ներկայութիւն ենք, մեր
ժողովուրդի կեանքին մէջ մենք ներկայութիւն ենք եւ պիտի շարունակենք: Մարդուժը մեզի համար շատ
կարեւոր է: Կեանքի մէջ շատ բաներ կան, որոնք իրագործուելու համար դրամական յատկացումներու կը
կարօտին, բայց բաներ ալ կան, որոնք միայն դրամով չեն ըլլար, այլ` ծառայութեամբ, իսկ ծառայութիւնը
մարդով կ՛ըլլայ: Մենք շեշտը պիտի դնենք եւ դրած ենք մարդո՛ւն վրայ: Այսօր վաթսունմէկ հոգի է մեր
միաբանութիւնը: Յառաջիկայ ամիսներուն հինգ հոգի եւս պիտի ձեռնադրենք, այս հոգեւորականները
պիտի ղրկուին մեր թեմերը` մեր ժողովուրդին ծառայելու համար: Անցնող քսան տարիներուն ընթացքին
ծառայութեան ճամբով մեր միաբաններով, մեր ժողովականներով, մեր կառոյցներով փորձեցինք ծառայել
մեր ժողովուրդին. հայրենիքի հզօրացումը, Ղարաբաղի անկախութեան ամրապնդումը, մեր ժողովուրդին
պահանջատիրութիւնը Անթիլիասի առաքելութեան մէջ եղած են ու կը մնան հիմնական հարցեր: Մեր
ծառայութիւնը կամ առաքելութիւնը սոսկ կրօնական շրջագիծին մէջ պէտք չէ դիտուի, ինչպէս ըսինք,
պահանջատիրութիւնը մեզի համար հիմնական առաջնահերթութիւն է, ոչ թէ որովհետեւ մենք զրկուած
ենք, դուրս դրուած ենք, իրաւազրկուած ենք, այլ ես կը հաւատամ, որ արդարութեան հարցը եկեղեցւոյ
առաքելութեան մաս կը կազմէ, որեւէ եկեղեցւոյ, ապա յատկապէս` մեր եկեղեցւոյ: Հայ դպրոցը, հայ
մշակոյթը նոյնպէս մեզի համար հիմնական հարցեր են եւ ոչ թէ լուսանցքային հարցեր, անոր համար մեր
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առաքելութիւնը այսօր շատ տարածուած է, այդ առաքելութիւնը կատարելու համար մենք մարդուժի
պէտք ունինք եւ, բնականաբար, նաեւ նիւթական կարելիութիւններուն: Այսօր յստակօրէն կ՛ըսեմ` մեր
նիւթական կարելիութիւնները շատ սահմանափակ են, բայց հակառակ այս իրողութեան, եթէ հետեւիք
Անթիլիասի աշխատանքներուն, Անթիլիասը տարուէ տարի աւելի կը ծաւալէ իր աշխատանքը,
Անթիլիասի նիւթական կարելիութիւնները միշտ ալ այսպէս եղած են, բայց, ինչպէս ըսի, մեր
հայրապետները իրենց լաւագոյնը կատարած են, իրենց առաւելագոյնը տուած են մեր ժողովուրդին
ծառայութեան ճամբով: Եւ մենք այս ոգիով այս յանձնառութեամբ եւ այս տեսիլքով պիտի շարունակենք
մեր աշխատանքը:

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ
Սիրելի Քուէյթահայեր,
Սոյն յայտարարութեամբ, ուրախ ենք տեղեկացնելու ձեզ թէ` Համազգային Հայ Կրթական և
Մշակութային Միութեան Քուէյթի Մեկուսի Մասնաճիւղի Հիմնադիր Ժողովը տեղի պիտի
ունենայ Ուրբաթ, 11 Նոյեմբեր 2016-ին, երեկոյեան ժամը 8-ին, Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցւոյ
Արարատ սրահին մէջ, ներկայութեամբ Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութեան
ներկայացուցիչին: Համազգային Հայ Կրթական և Մշակութային Միութիւնը հիմնուած է
Գահիրէի մէջ 1928-ին, Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան պետական և կուսակցական
երախտաւորներ` Համօ Օհանջանեանի, Լևոն Շանթի, Նիկոլ Աղբալեանի, Գասպար Իփէկեանի
և այլոց ջանքերով: Համազգայինը զուտ կրթական և մշակութային հարցերով զբաղող միութիւն
մըն է որ իր քոյր միութեանց` ՀՕՄի և ՀՄԸՄի կողքին կը գործէ Սփիւռքի ամբողջ տարածքին,
հո՛ն ուր կայ մշակութասէր Հայ ժողովուրդը, նպատակ ունենալով` պահպանել, զարգացնել և
տարածել Հայ մշակոյթը որպէս Հայ Դատի և Հայապահպանման կարևոր ազդակ:
Համազգայինի գոյութեան անհրաժեշտութիւնը առաւել ևս ցայտուն դարձած էր վերջին
տարիներուն մեր փոքրաթիւ, բայց մշակութային բուռն կեանքով ապրող` գաղութին համար: Այս
նախադրեալները նկատի ունենալով, Թեմիս Երեսփոխանական Ժողովը յանձնարարած էր
Գաղութիս պատկան մարմիններուն ընթացք տալ Համազգայինի միաւորի կազմութեան, իր
հովանիին տակ համախմբելու գաղութէս ներս գործող մշակութային խմբակները ու նոր ուժ,
որակ և զարգացում ապահովելու անոնց:
Այսօր, հասած է ժամանակը`ՀՄԸՄի և ՀՕՄի կողքին ունենալու մե՛ր Համազգայինի
մասնաճիւղը: Արդ, կոչ կ՛ուղղենք գաղութիս մշակութասէր անհատներուն իրենց կարողութիւնը,
ժամանակը և եռանդը ի սպաս դնել Հայ մշակոյթին ծառայելու, Համազգայինի ճամբով:
Անդամագրուելու համար դիմել Ուրբաթ օրերը` Թաղականութեան
հեռաձայնել` 66709206 թիւով, Օրդ. Մարալ Համպոյեանին:

գրասենեակ

կամ

Համազգայինի Հիմնադրութեան
Կազմակերպիչ Յանձնախումբ
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Ո՞վ, ո՞վ արցունքի փոխարէն արի՛ւն չլացաւ...
Համատարած խաւար է կրկին, կրկին մահուան ու սուգի
ուրուականները կը հալածեն մեզ, ո՞ւր կ'երթանք, օտար ճամբաներու
մէջ ի՞նչ կը փնտռենք, կը փախչի՞նք, թէ կը կառչինք մեր անդարձ
անցեալին, ինչի՞ն կը կառչինք այս մահասփիւռ քաղաքին մէջ, ո՞ւր կը
վազեն մեր քայլերը կորսուած, ո՞ւր կը սլանայ մեր տեղքայլը
շուարած, ո՞ր ցեխոտ կամ արիւնոտ ճահիճին մէջ կ'ընկղմինք, ինչո՞ւ
կ'երթանք, ինչե՜ր կը կորսնցնենք մեր էութենէն, ինչե՜ր կը լքենք
հարազատներու աղերսարկու աչքերուն մէջ, ի՞նչ կը տանինք մեր
յոգնաբեկ հոգիներուն մէջ, իսկ ինչո՞ւ, ինչո՞ւ կը յամառինք մնալ, ի՞նչ
կը սպասենք, ի վերջոյ ի՞նչ կ'ընենք այս քաոսին մէջ...
Ո՞վ է ճիշդը, ո՞վ է սխալը, ո՞վ գիտէ, ո՞վ կրնայ վճռել, ո՞վ է այպանողը, ե՞ս, թէ դուն, զո՞վ
կ'այպանենք, զիրա՞ր, հեռացո՞ղը, որ գաղթականի ցուպը ձեռին կը մաքառի օրն ի բուն՝
կապոյտ երկնքի երազանքով, թէ՞ մնացողը, որ արեան տուրք կը վճարէ ամէ՛ն վայրկեան,
զոհուո՞ղը, որուն ըմբոստ աչքերուն խորը թոյն կը հոսի մարդկութեան դէմ, թէ՞ օտար ափերուն
նոր ճամբայ հարթողը՝ անոգի եւ անշունչ...
Ո՞վ չտառապեցաւ այս անիծեալ պատերազմին արհաւիրքին մէջ, ո՞վ չընդդիմացաւ այս
անարդարութեանց դէմ, ո՞վ չտարակուսեցաւ պայուսակը ուսը չնետած, ո՞վ չտկարացաւ
հեռացողներուն թափօրն ի տես, ո՞վ չսարսափեցաւ մահուան մագիլներուն մէջ, ո՞վ երկու քայլ
առաջ ու քայլ մը ետ չգնաց, ո՞վ չերկմտեցաւ անորոշ ուղիներուն խաչմերուկներուն վրայ, ո՞վ
խղճի խայթ չզգաց ընկերներուն կարօտագին հայեացներէն հիւանդ, ո՞վ, ո՛վ արցունքի
փոխարէն արի՛ւն չլացաւ...
Որո՞ւ հոգին խաղաղեցաւ, որո՞ւ խռովքը չքացաւ...
Բոլո՛րս անխտիր եւ անբացառ, բոլո՛րս ենք անմխիթար, բոլո՛րս ենք փրկարար, բայց եւ՝
անզօր... բոլո՛րս ենք անմեղ, բայց եւ՝ մեղաւոր, բոլո՛րս ենք զոհ, բայց եւ՝ դահիճ, Բայց բոլո՛րս,
բոլո՛րս ենք արնաքամ...
Տխուր է մեր երջանկութիւնը, լեղի դարձաւ մեր պատառը, բեկուա՛ծ են այսօր մեր սրտերը,
անմխիթար են այլեւս մեր հոգիները, ոտնակոխ եղան մեր վարդ կեանքերը, անարիւն դարձան
մեր ժպիտները, անգոյն մնացին մեր աչքերը, հալածուեցան մեր երազները, խլուեցան մեր
երազանքները, ջլատուեցան մեր մարմինները, ու արի՛ւն, արի՛ւն լացին մեր աչքերը...
Բոլո՛րս, բոլո՛րս նոյն ցաւը կ'որոճանք...
Բայց դեռ բոլո՛րս, բոլո՛րս կը սպասենք, անյոյս աչքերով մեր զաւակներուն, անքուն ու սառած
հայեացքներով մեր ծերունիներուն, անմեղ հոգիներու աղաղակով մեր նահատակներուն,
սեւազգեստ ու սգաւոր հառաչանքով մեր մայրերուն, երիտասարդ կեանքերու բոց աչքերով,
անհետացած երազներու տենչանքով, անձայն ու խեղդուած պոռթկումով, մահաբոյր ու հեգնոտ
մեր կարօտանքով, բայց նո՛ր կեանքի, նո՛ր արեւածագի խոստումով բոլո՛րս, բոլո՛րս կը
սպասենք լուսապայծառ առաւօտը մեր Հալէպեան...

Սոնա Թիթիզեան Կէտիկեան
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Յորդանանի Մէջ Հայկական Մշակոյթի Օրերու
Կազմակերպման Վերաբերեալ Քննարկում
Աշխատանքային այցելութեամբ Ամման գտնուող Սուրիոյ մէջ Հայաստանի դեսպան Արշակ Փոլատեան 4
Հոկտեմբերին հանդիպում ունեցած է Յորդանանի Թագաւորութեան մշակոյթի նոր նշանակուած
նախարար Նեպիհ Շուքամի հետ: Այս մասին «Արմէնփրես»-ին հաղորդեցին Հայաստանի
Հանրապետութեան
արտաքին
գործոց
նախարարութեան
մամլոյ
տեղեկատուութեան
եւ
հասարակութեան հետ կապի վարչութենէն` աւելցնելով. «Դեսպան Փոլատեան շնորհաւորեց Նեպիհ
Շուքամը` մշակոյթի նախարարութեան պաշտօնը ստանձնելուն առիթով, համոզում յայտնելով, որ
վերջինիս պաշտօնավարման ընթացքին հայ-յորդանանեան մշակութային համագործակցութիւնը կը
թեւակոխէ զարգացման նոր փուլ»: Դեսպան Փոլատեան նախարարին ներկայացուց հայ-արաբական
պատմամշակութային առնչութիւններն ու Հայաստանի մշակութային ներուժը:
Հանդիպումին ընթացքին քննարկուեցաւ երկկողմանի մշակութային համագործակցութեան խորացումին
առնչուող հարցերու լայն շրջանակ: Անդրադարձ կատարուեցաւ նաեւ Յորդանանի մէջ հայկական
մշակոյթի կազմակերպման, ինչպէս նաեւ միացեալ մշակութային բազմաբնոյթ ձեռնարկներու
կազմակերպումի կարելիութիւններուն:

Վահէ Թորոսեան «Մայքրոսոֆթ»ի ՖրանսայիՄասնաճիւղի Տնօրէն
Վերջերս «Մայքրոսոֆթ» ընկերութեան Ֆրանսայի մասնաճիւղի
տնօրէն նշանակուեցաւ Վահէ Թորոսեանը:
Նորանշանակ
տնօրէնը հաստատեց, որ ընկերութիւնը քանի մը տարիով
հեռացած է սմարթֆոներու շուկայէն եւ այսուհետեւ հիմնական
ուշադրութիւնը պիտի ուղղէ հաւաքական հատուածին:
«Մայքրոսոֆթ»-ի Ֆրանսայի ղեկավարը նշեց, որ մօտակայ
տարիներուն պէտք չէ սպասել «Մայքրոսոֆթ»-ի կողմէ արտադրուելիք նոր սմարթֆոներու:
Շիքակոյի համալսարանին մէջ իր կրթութիւնը ստացած Վահէ Թորոսեան 1992-էն ի վեր
կ՛աշխատի «Մայքրոսոֆթ»-ի մէջ, որուն ընթացքին վարած է տարբեր պաշտօններ:

Վիրահայոց Թեմը Մասնակցեցաւ Հռոմի Պապին
Նուիրուած Ձեռնարկներուն
Վրաստանի նախագահ Կիորկի Մարկվելաշվիլիի եւ Վրաստանի կաթողիկոս-պատրիարք Իլիա Բ.-ի
հրաւէրով 30 սեպտեմբերին Հռոմի պապը ժամանեց Վրաստան:
Թեմի առաջնորդ Վազգէն եպս. Միրզախանեան ներկայ գտնուեցաւ Վրաստանի նախագահի
նստավայրին մէջ սրբազան քահանայապետին, նախագահին, օրէնսդիր եւ գործադիր մարմիններու
ղեկավարներու հանդիպումին: Առաջնորդը նաեւ Վրաց Ուղղափառ եկեղեցւոյ պատրիարքարանին մէջ
մասնակցեցաւ Վրաստանի կաթողիկոս-պատրիարք Իլիա Բ.-ի կողմէ Հռոմի պապին համար
կազմակերպուած ընդունելութեան:
Թիֆլիսի Մ. Մեսխիի անուան մարզադաշտին մէջ սրբազան քահանայապետը մատուցեց Ս. պատարագ,
որուն աւարտին առաջնորդ սրբազանը պապին հաղորդեց Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ.-ի
ողջոյնները:
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Ճիշդ Եւ Սխալ Կարծիքներ Սուրճին Մասին
-1- Սուրճը տրամադրութիւն կը բարձրացնէ:
Ճիշդ եւ սխալ:
Կարգ մը ուսումնասիրութիւններու համաձայն, հետեւողական
կերպով սուրճ խմողները նուազ ենթակայ են ընկճախտի: Միւս
կողմէ հաստատուած է, որ մեծ քանակութեամբ քաֆէինը ջղային
եւ դիւրագրգիռ կը դարձնէ: Հետեւաբար պէտք է չափաւորել
սուրճի սպառումը, եթէ կ՛ուզենք օգտուիլ անոր բարիքներէն:
-2- Սուրճը կը նուազեցնէ մարմնին կողմէ կիրի իւրացումը:
Ճիշդ:
Սակայն այս մտահոգութիւնը կը վերաբերի այն անձերուն, որոնք օրական 4 գաւաթէն աւելի սուրճ կը
խմեն:
-3- Սուրճը աւելի քաֆէին կը պարունակէ, քան «քոլա»-ն:
Սխալ:
Միջին հաշուով 50 մլ. գաւաթ մը էքսփրեսօ սուրճը 32 մկ. քաֆէին
կը պարունակէ, մինչ 330 մլ. քոլայի թիթեղ մը` 35 մկ. քաֆէյին:
-4- Սուրճը կ՛այրէ ճարպերը:
Ճիշդ:
Կարգ մը ուսումնասիրութիւններու համաձայն, սուրճին պարունակած «Փոլիֆէնոլ»-ները կ՛օգնեն
մարմինին արագ այրելու կուտակուած ճարպերը: Թունդ սուրճը նաեւ ախորժակ կտրելու յատկութիւն
ունի: Բայց ուշադի՛ր, սուրճին պէտք չէ աւելցնել շաքար, կաթ կամ սեր…
-5-Սուրճ կրնան խմել յղի կիները ինչպէս նաեւ կաթ տուող մայրերը:
Ճիշդ:
Օրական 2 գաւաթ սուրճը արտօնուած է յղիներուն եւ կաթ տուող մայրերուն: Սակայն ապացուցուած է,
որ մեծ քանակութեամբ սուրճ սպառող յղիներուն մօտ կազմուող պտուղին աճը կը դանդաղի քաֆէինին
ստեղծած անպատեհութիւններուն պատճառաւ:
-6-Սուրճը կը խանգարէ քունը:
Ճիշդ եւ սխալ:
Ոչ միշտ, քանի որ ամէն մարդու մօտ քաֆէինը նոյն ձեւով չ՛իւրացուիր եւ չի մարսուիր: Ոմանք
երեկոյեան գաւաթ մը սուրճ խմելով կը վնասեն իրենց քունին, մինչ ուրիշներ շատ հանգիստ կը քնանան:
-7-Սուրճը կ՛օգնէ մտային կարողութեան:
Ճիշդ:
Բազմաթիւ ուսումնասիրութիւններ հաստատած են, որ օրական 3 գաւաթ սուրճ խմող անձիք տարիներու
ընթացքին կը պահպանեն իրենց մտային կարողութիւնները եւ աւելի պաշտպանուած կ՛ըլլան Ալզայմըրի
հիւանդութենէն:
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Խաշե՞լ, Թէ՞ Մասնակիօրէն Եփել
Ի՞նչ է տարբերութիւնը խաշելուն եւ մասնակիօրէն եփելուն միջեւ
Ճաշը կը խաշենք, երբ սուզենք զայն պաղ եւ անլի
ջուրին մէջ եւ ձգենք, որ պարունակութիւնը եռայ
կրակին վրայ: Իսկ ի՞նչ է խաշելուն նպատակը: Միսի
կարգ մը տեսակներ կը խաշենք, որպէսզի անոնց
սուր համը չէզոքացնենք, կամ անոնց մէջ գտնուող
աւելորդ աղը ոչնչացնենք: Իսկ բանջարեղէններու
պարագային, կրնանք եռացած եւ աղով լուծուած
ջուրին մէջ արագ խաշելու ձեւը որդեգրել`
պարզապէս կակուղցնելու եւ զայն պատրաստելու
եփելու յաջորդ հանգրուանին: Օրինակ` կաղամբի
տերեւները կրնանք արագ ձեւով խաշել, եթէ անով լիցք պիտի պատրաստենք, կամ`
գետնախնձորը, եթէ զայն յետոյ փուռը պիտի զետեղենք:
Իսկ ի՞նչ կը նշանակէ մասնակիօրէն եփել: Ուտելիքի որոշ տեսակներ մասնակիօրէն կ՛եփենք`
նախքան զայն ենթարկելը այլ տեսակի եփելու ձեւերու: Օրինակ, եթէ ստեպղինի մանր կտորներ
կ՛ուզենք կարմրցնել իւղով կամ կարագով, զայն նախապէս կարելի է մասնակիօրէն եփել:
Ուրեմն, մասնակիօրէն եփելով կը հասկնանք ուտելիքի որոշ տեսակ մը դնել ջուրին մէջ եւ զայն
եփել, տաքցնել` մինչեւ որ ջուրը հասնի գաղջ աստիճանի, այսինքն` անմիջապէս նախքան
եռալը: Մասնակիօրէն եփելու ընթացքին կաթսային կափարիչը պէտք չէ ծածկել: Մասնակիօրէն
եփելը կ՛օգնէ, որ ձուկի, հաւկիթի, պտուղի նման
փխրուն ուտելիքներ չփճանան եփելու ընթացքին եւ
չկորսնցնեն իրենց համը: Մասնակիօրէն եփելու
հիմնական նպատակն է ուտելիքը ո՛չ չափազանց
հասունցնել եւ ո՛չ ալ հում պահել, այլ` գտնել միջինը:
Մասնակիօրէն եփելու ընթացքին կարելի է ջուրին մէջ
աւելցնել համեմներ, կամ օգտագործել հիւթի կամ
թացանի որոշ տեսակներ: Երբ բանջարեղէն մը
մասնակիօրէն պիտի եփենք, ընտրենք կէս հասածը,
որպէսզի ան չկորսնցնէ իր տեսքը. իսկ եփելու ընթացքին պտուղին գոյնը պահպանելու համար
զայն կարելի է ծածկել մաքուր լաթով մը եւ ապա զետեղել ջուրին մէջ:
Իսկ ի՞նչ ձեւով կարելի է հաւկիթը մասնակիօրէն եփել` առանց փճացնելու անոր կառոյցը: Շատ
պարզ է` մէկ դգալ քացախ աւելցնել մէկ լիթր ջուրին մէջ եւ այդպէս եփել հաւկիթը:
Գիտէ՞ք, թէ մասնակիօրէն եփելը կը պահպանէ ուտելիքին մէջ գտնուող կենսանիւթերը եւ
հանքային աղերը, մինչ խաշելու պարագային անոնց մեծ մասը կը կորսուի:
Մասնակիօրէն եփելու ընթացքին իւղի, կարագի եւ ճարպի օգտագործման չգոյութիւնը յարմար
ընտրութիւն մը կը դարձնէ զայն` նիհարնալու նպատակով սննդականոնի հետեւողներուն:
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