²¼¸²ð²ð

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

îºÔºÎ²îàô ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ Ð²Úàò øàô¾ÚÂÆ ºô Þðæ²Î²ÚÆò Ð²Úàò ÂºØÆÜ
P.O.Box: 8157, Salmiyeh 22052- Kuwait. Tel: 965-25614392, Fax: 965-25638312, e-mail: prelacy@armenianprelacykw.org

Üàð Þðæ²Ü, Ä². î³ñÇ, ÂÇõ 487, àõñµ³Ã, 03 Ø²ÚÆê, 2019
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ
ԻՏԱԼԻՈՅ ԱԶԳԱՅԻՆ ՏՕՆԻՆ
ԱՌԹԻՒ

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱԿԱՆ
ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ ՂՊՏԻ ԵՒ
ՅՈՅՆ ՈՒՂՂԱՓԱՌ
ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒՆ ...2

Երկուշաբթի 29 Ապրիլ 2019-ի երեկոյան,

ԵՐԳԻ ՄՐՑՈՅԹ...2
ԱՐՏԱՍԱՆԱԿԱՆ
ՄՐՑՈՅԹ...3
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ...5
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ...11
ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐԸ ՄԵՐ
ՎԱՂՈՒԱՆ
ՅԱՂԹԱՆԱԿՆԵՐՈՒՆ
ԿԵՐՏԻՉՆԵՐՆ ԵՆ,
ՅԱՐԳԱՆՔ ԱՆՈՆՑ
ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ...12

Թեմիս Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Մասիս Եպս.
Զօպուեան,

ընկերակցութեամբ

Վարչութեան

անդամ՝

Ազգային

բժ.

Յակոբ

Սէրայտարեանի, ներկայ գտնուեցաւ Իտալիոյ
ազգայի

տօնին

Իտալական

առթիւ

Քուէյթի

դեսպանատան

մօտ
կողմէ

կազմակերպուած ընդունելութեան, որ տեղի
ունեցաւ

SYMPHONY պանդոկէն ներս։
Սրբազանը
թեմիս
շնորհաւորութիւնները
փոխանցեց
Իտալիոյ
դեսպանին
եւ
դեսպանատան պաշտօնէութեան։
Üàð Þðæ²Ü, Ä². î³ñÇ, ÂÇõ 487, àõñµ³Ã, 03 Ø²ÚÆê, 2019

ՀԱՅՈՑ
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ
104-ՐԴ ԱՄԵԱԿԻՆ
ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ
ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ...14
ԵՐԲ ԵՐԵԽԱՆ ՄԱՀԷՆ ԿԸ
ՎԱԽՆԱՅ...19
ՇԱԲԹՈՒԱՆ
ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ...
20

1

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

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱԿԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ
ՂՊՏԻ ԵՒ ՅՈՅՆ ՈՒՂՂԱՓԱՌ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒՆ
Կիրակի, 28 Ապրիլ, 2019ին, Թեմիս Առաջնորդ՝ Գերշ. Տէր Մասիս Եպս. Զօպուեան,
ընկերակցութեամբ եկեղեցւոյս հոգեւոր հովիւ՝ Արժ. Տէր Արտակ Ա. Քհնյ. Քէհեաեանի
եւ Ազգային Վարչութեան ներկայացուցիչ Պրն. Հմայակ Քասունիի, այցելեց Ղպտի եւ
Յոյն Ուղղափառ եկեղեցիները արեւելեան եկեղեցիներու Ս. Յարութեան տօնին
առիթով:

ԵՐԳԻ ՄՐՑՈՅԹ
«Հայ Երաժշտութիւնը իր մէջ կը սնուցանէ ոգին իր իսկ ցեղին, որովհետեւ
երաժշտութիւնը ամէնէն մաքուր հայելին է ցեղին»։ Վարժարանիս ամէնամեայ երգի
աշակերտական մրցոյթը, որ տեղի ունեցաւ Ուրբաթ, 26 Ապրիլ 2019ի յետմիջօրէի ժամը
5:00ին, Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ ներքնասրահէն ներս, նուիրուած էր հայ
երաժշտութեան ազգային լեզուն յայտնաբերող ու հայ երաժշտութեան հիմնադիր
Կոմիտաս Վարդապետին։
Նշեալ մրցոյթին նախակրթարանի, Միջնակարգի եւ Երկրորդականի աշակերտները
ներկայացուցին Կոմիտասեան եւ ժողովրդական երգերու գեղեցիկ ծաղկեփունջ մը:
Նախքան մրցումի մեկնարկը, վարժարանիս երգի ուսուցչուհի Տիկին Ժաննա Սերոբեան
ողջունեց ներկաները եւ լուսարձակի տակ առաւ Կոմիտասեան երգը, մատնանշելով որ
ան աւելի գան չորսհազարամեայ մեր ազգային անկրկնելի գոյութեան բիւրեղացած
հոյակերտումն է, եւ մենք մեր աշակերտական մրցոյթով կը փորձենք յայտնաբերել
աշակերտութեան թաքնուած ձիրքերը եւ երեւան հանել հայկական երաժշտական
գոհարները։
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Ուստի, ներկաները վայելեցին մեր աշակերտութեան հիասքանչ կատարումները, ուր
օրուան Դատական կազմը, բաղակցած Տիար Քեռի Սարգիսեանէ, Տիկին Թամար
Թէմամեանէ եւ Տիար Ռոպեր Ղազարեանէ, նիշերու
գնահատակենները
ամփոփելով
յայտարարեցին
արդիւնքները, որ կրեցին հետեւեալ պատկերը.
Բ. Խմբակ
Նուշիկ Պերղուտեան՝ Առաջին
Մարիանա Մովսէսեան՝ Երկրորդ
Նայիմաթ Ալլահ Քոպալ՝ Երկրորդ
Ճօն Այանեան՝ Երրորդ
Գ. Խմբակ
Մէլէնա Գազէլեան՝ Առաջին
Ժիւլիէթ Մաթար՝ Երկրորդ
Մարիէլա Կէնճոյեան՝ Երրորդ
Դ. Խմբակ
Նուարդ Գալայճեան՝ Առաջին
Մարտիրոս Այանեան՝ Երկրորդ
Աւետ Տէկիրմէնճեան՝ Երկրորդ
Ե. Խմբակ
Սիլվիա Աւետիսեան՝ Առաջին
Մարիա Ղըտտէ՝ Երկրորդ
Շաղիկ Մովսէսեան՝ Երրորդ
Ժան Փօլ Մուշեղեան Երկրորդ
Աւարտին,

Վարժարանիս

Տնօրէն

Տոքթ.

Ներսէս

Սարգիսեան իր սրտի խօսքը արտասանեց, նշելով որ
Ցեղասպանութեան 104րդ ամեակին երբ մեր պահանջատէր
ժողովուրդի

զաւակները

գեղեցկօրէն

Կոմիտաս

կը

մեկնաբանեն, ուրեմն մենք բոլորս յաղթական ենք, ապա
շնորհակալութիւն յայտնեց վարժարանիս երաժշտութեան
դասատու Տիկին Ժաննա Սերոբեանին, իր հետեւողական աշխատանքին համար,
ինչպէս նաեւ օրուան դատական կազմին եւ բոլոր անոնց, որոնք սատարեցին սոյն
ձեռնարկի յաջողութեան։

ԱՐՏԱՍԱՆԱԿԱՆ ՄՐՑՈՅԹ
Հինգշաբթի, 25 Ապրիլ 2019-ին, Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ ներքնասրահին մէջ տեղի
ունեցաւ վարժարանիս տարեկան արտասանական մրցոյթը, որ նուիրուած էր Ամենայն
Հայոց Բանաստեղծ Յովհաննէս Թումանեանի ծննդեան 150 ամեակին։ Վարժարանիս
հայերէնաւանդ ուսուցիչ Պրն. Ճորճ Արապաթլեանի բարի գալուստի խօսքէն ետք, սկիզբ
առաւ մրցոյթը։ Մրցոյթին մասնակցեցան նախակրթարանի, միջնակարգի եւ
երկրորդականի աշակերտները, որոնք իրենց կատարումներով ներկայացուցին
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հայրենասիրական զանազան բանաստեղծական կտորներ՝ մերթ յուզելով եւ մերթ
ոգեւորելով ներկաները:
Օրուան դատական կազմի անդամներն էին տիկնայք՝ Անժելլա ՊապօղլեանՍարգիսեան, Դալար Գալէմքէրեան-Տաղլեան, Պրն. Կարօ Արսլանեան, որոնք
գնահատեցին մասնակցողներուն ելոյթները հետեւեալ պատկերով.Ա. Խմբակի մասնակիցները ելոյթ ունեցան ոչ մրցութային կարգով, սակայն ստացան
յատուկ գնահատագիրներ:
Բ. Խմբակ
Նայիմաթ Ալլահ Քոպալ՝ առաջին
Հրակ Տիրարեան՝ երկրորդ
Քարէն Մանուէլեան՝ երկրորդ
Սեդա Սարգիսեան՝ երրորդ
Մարիէլա Կէնճոյեան՝ երրորդ
Գ. Խմբակ
Սոնիա Մուրատեան՝ առաջին
Շաղիկ Ատուրեան՝ երկրորդ
Լէա Պոտիկեան՝ երրորդ
Դ. Խմբակ
Ալեակ Մոմճաեան՝ առաջին
Սարին Օհանեան՝ երկրորդ
Աւետ Տէկիրմէնճեան՝ երրորդ
Ներկաները միեւնոյն ժամանակ վայելեցին պատրաստուած
գեղարուեստական յայտագիրը՝ ունկնդրելով կարգ մը
աշակերտներու
կողմէ
ներկայացուած
երաժշտական պատառիկները:
Մրցոյթի աւարտին Վարժարանիս Տնօրէն՝ Տոքթ.
Ներսէս Սարգիսեան իր խօսքը փոխանցեց
ներկաներուն, ըսելով որ երբ ունինք սերունդ մը որ
զուլալ հայերէն կը խօսի ու կ՛արտասանէ, ուրեմն
մենք բոլորս յաղթական ենք։ Ապա ան գնահատեց
աշակերրտներուն ջանասիրութիւնն ու հայ լեզուին
ու հայ գրականութեան հանդէպ իրենց ունեցած
սէրը. գնահատեց ծնողները՝ իրենց հոգածութեան
համար: Ան իր շնորհակալական խօսքը ուղղեց վարժարանիս հայերէն լեզուի
դասատուներուն՝ գնահատելով իւրաքանչիւրին կատարած ակնյայտ աշխատանքը, եւ
բոլոր անոնց որոնք կազմակերպչական աշխատանքներուն իրենց աջակցութիւնը բերին:
Յատուկ գնահատանքի խօսք փոխանցեց օրուան դատական կազմին, որոնք այս բարդ
աշխատանքը սիրայօժար կատարեցին:

www.aztagdaily.com
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

ՀՅԴ Հայաստանի Կազմակերպութեան 23-րդ Գերագոյն
Ժողովի Յայտարարութիւնը
Հայ յեղափոխական դաշնակցութիւնը` հաւատարիմ իր
սկզբունքներին ու արժեհամակարգին, համահայկական
կառոյցի
զօրակցութեամբ,
հետամուտ
է
հայրենիքի
հզօրացմանը, Հայաստանի եւ Արցախի Հանրապետութիւնների
անվտանգութեան համակարգերի ամրապնդմանը, հայրենիքսփիւռք փոխյարաբերութիւնների խորացմանը` համոզումով,
որ միայն հանրային եւ համազգային համերաշխութեան
պայմաններում է երկիրն ունակ դիմագրաւել ներազգային եւ
արտաքին մարտահրաւէրները:
ՀՅԴ Հայաստանի կազմակերպութեան Գերագոյն Ժողովն
արձանագրում է.
1.- 2018 թուականի ժողովրդային շարժումով եւ արտահերթ
խորհրդարանական ընտրութիւններով պայմանաւորուած`
Հայաստանի ներքաղաքական կեանքը մտել է բազմաթիւ
մարտահրաւէրների եւ անորոշութիւնների դիմագրաւման նոր շրջափուլ:
2.- Արցախի հարցում իշխանութիւնների խուսափողական քաղաքականութիւնը մտահոգիչ է եւ
չի նպաստում հիմնախնդրի հանգուցալուծման շուրջ համազգային համախմբմանը:
3.- Ազգային, աւանդական, հոգեւոր, մշակութային արժէքների, պետական խորհրդանիշերի եւ
հաստատութիւնների նկատմամբ ուղղորդուած հեղինակազրկման արշաւը, ինչպէս նաեւ
ներազգային
անհանդուրժողականութեան
մթնոլորտը
սպառնում
են
ազգային
անվտանգութեանը եւ միասնականութեանը:
4.- Զարգացման ռազմավարական ծրագրերի բացակայութեան, անկանխատեսելի արտաքին
քաղաքականութեան, ուղղորդուող արդարադատութեան, իշխանութիւնների որդեգրած
գործելաոճի, կառավարման որակների, ինչպէս նաեւ հանրային կեանքի բոլոր ոլորտներում
շօշափելի արդիւնքներ չարձանագրելու հետեւանքով զգալի է հանրային լաւատեսութեան
անկման միտումը:
ՀՅԴ Հայաստանի կազմակերպութեան Գերագոյն ժողովը հաստատում է.
1.- ՀՅ Դաշնակցութիւնը` համահայկական կառոյցի իր ողջ ներուժով, շարունակելու է գործել
«Զարգանալ` չզիջելով» ռազմավարական նպատակադրումով:
2.- Հաւատարիմ կուսակցութեան ընկերվարական գաղափարախօսութեան` Դաշնակցութիւնը
հետամուտ է լինելու հանրային համերաշխութեան եւ ընկերային արդարութեան հաստատման
հրամայականին:
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3.- Որպէս ընդդիմադիր քաղաքական ուժ` Դաշնակցութիւնը շարունակելու է լուսարձակի տակ
պահել կառավարութեան իրականացրած ընկերային-տնտեսական քաղաքականութիւնը`
հանդէս գալով որպէս աշխատաւորութեան, միջին խաւի եւ ընկերային մակարդակի վրայ
խոցելի
խմբերի
պաշտպան`
հետեւողականօրէն
պահանջելով
կառավարութիւնից`
Հայաստանում
ապահովել
ընկերային
պետութեան
սահմանադրական
պահանջի
իրականացումը:
4.- Դաշնակցութիւնը ստանձնում է ազգային, ժողովրդավարական, ընկերվարական
գաղափարական հենքով քաղաքական առանցք եւ իշխանութիւն ձեւաւորելու յանձնառութիւն`
ի խնդիր ինքնիշխան, ընկերային, իրաւական եւ ժողովրդավարական լիակատար պետութեան
կայացման:

30 ապրիլ 2019

ՀՅԴ Հայաստանի Նորընտիր Գերագոյն Մարմինի
Ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթէլեանի Մամլոյ Ասուլիսը
Դաշնակցութեան
բոլոր
մարմիններուն
մէջ
միշտ
ներգրաւուած եղած են նոր մարդիկ, թարմացում միշտ
եղած է, ուստի ներքին իշխանափոխութեան հարց մեր
օրակարգին վրայ չկայ. Չորեքշաբթի օր, 30 ապրիլին,
Երեւանի ՀՅԴ «Սիմոն Վրացեան» կեդրոնին մէջ տեղի
ունեցած մամլոյ ասուլիսի ընթացքին ըսաւ ՀՅԴ Գերագոյն
մարմինի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթէլեանը:
Լեռնային Ղարաբաղի տագնապին հետ կապուած երբ
երկրի
վարչապետը,
Ազգային
անվտանգութեան
ծառայութեան
պետը
շատ
կտրուկ
եւ
յստակ
յայտարարութիւններ կատարած են, Դաշնակցութիւնը անմիջապէս ողջունած է, բայց երբ անոնց
կը յաջորդէ այնպիսի յայտարարութիւն, երբ Հայաստանի վարչապետը կ՛ըսէ` ժողովուրդը թող
ձեւակերպէ եւ գրաւոր իրեն տայ, թէ ինչ կ՛ուզէ, ասիկա արդէն խուսափողական պատասխան է,
ըսաւ Իշխան Սաղաթէլեան:
ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինի ներկայացուցիչը տեղեկացուց, որ 7 եւ 8 Մայիսին
Արցախի մէջ Դաշնակցութիւնը մեծ հաւաք կը նախատեսէ կազմակերպել Հայաստան-Արցախ
ռազմավարական դաշինք կնքելու վերաբերեալ, որուն հրաւիրած է Հայաստանի
Հանրապետութեան քաղաքական բոլոր ուժերը, անհատ գործիչներ, որոնք կը կիսեն իրենց
դիրքորոշումը այս հարցով:
Այս իշխանութիւններու թերութիւնները եւ անգործութիւնը մենք յաճախ կ՛արդարացնենք
նախկիններուն հետ համեմատելով, ըսաւ ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինի ներկայացուցիչ
Իշխան Սաղաթէլեանը` խօսելով նախորդ եւ ներկայ իշխանութիւններուն մասին:
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«Երբ մենք համեմատութեան մէջ մտնենք` նախորդ իշխանութի՞ւնն էր լաւը, թէ՞ հիմա, կ՛երթանք
ուրիշ ուղղութեամբ: Եթէ նախկինը լաւ ըլլար, այսօր իշխանութիւն կ՛ըլլար: Այս
իշխանութիւններու թերութիւնները եւ անգործութիւնը յաճախ կ՛արդարացնենք նախկիններուն
հետ համեմատելով: Մեր ժողովուրդը այս իշխանութիւններուն տուած է վստահութեան բարձր
քուէ, ունի մեծ ակնկալիքներ եւ մեծ սպասումներ, որոնք չեն արդարացուիր: Այդ է պատճառը,
որ մենք կը քննադատենք եւ այդ իրաւունքը ունինք», նշեց ան:
Գերագոյն մարմինի ներկայացուցիչին համաձայն, անցնող 1 տարուան
իշխանութիւնները որեւէ համակարգային բարեփոխում մեր երկրին մէջ չեն սկսած:

ընթացքին

Անդրադառնալով հայ-թրքական յարաբերութիւններուն` Իշխան Սաղաթէլեանը ըսաւ, թէ
Դաշնակցութիւնը կողմ է Հայաստան-Թուրքիա յարաբերութիւններու հաստատման` առանց
նախապայմաններու:
«Մեր շատ ընդգծուած եւ յստակ կեցուածքը Թուրքիոյ հետ յարաբերութիւններուն մէջ յաճախ կը
մեկնաբանեն, թէ մենք կողմ ենք սահմաններու փակման: Մենք կողմ ենք բաց սահմաններուն,
հայ-թրքական յարաբերութիւններուն, բայց ատիկա պէտք է ըլլայ առանց նախապայմաններու»,
ընդգծեց ան:
Անդրադառնալով Հայաստանի եւ Ռուսիոյ յարաբերութիւններուն` Սաղաթէլեան նշեց, որ իրենց
դիրքորոշումը հետեւեալն է` Ռուսիան Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցն է, ուստի
պէտք է ունենալ ռազմավարական փոխադարձ վստահութեան վրայ հիմնուած բնական
յարաբերութիւններ:

ՀՄԸՄ-ի Պատուիրակութեան Այցելութիւնը Արցախի
Նախագահ Բակօ Սահակեանին
Երեքշաբթի, 30 ապրիլին, ՀՄԸՄ-ի պատուիրակութիւն մը, բաղկացած` Կեդրոնական
վարչութեան ատենապետ Գառնիկ Մկրտիչեանէ, Կեդրոնական վարչութեան անդամ Բագրատ
Եսայեանէ եւ ՀՄԸՄ-ՀԱՍԿ-ի ատենապետ Դաւիթ Յակոբեանէ, Ստեփանակերտի մէջ այցելեց
Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեանին: Այցելութեան ներկայ գտնուեցան
Արցախի Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Վահրամ Բալայեան եւ պաշտօնատար այլ
անձնաւորութիւններ:
ՀՄԸՄ-ի պատուիրակութիւնը ընդունելով` նախագահ Բակօ Սահակեան նկատել տուաւ, որ
ՀՄԸՄ-ի հետ համագործակցութիւնը պահանջուած է: Ան բարձր գնահատեց միութեան
գործունէութիւնը հայրենիքի եւ սփիւռքի նորահաս սերունդներու հայեցի դաստիարակութեան
եւ մարմնակրթութեան մէջ: ՀՄԸՄ-ի պատուիրակութիւնը, իր կարգին, Արցախի նախագահին
փոխանցեց միութեան մեծ ընտանիքին ողջոյնները եւ հաստատեց, որ Արցախը միշտ եղած է
ՀՄԸՄ-ականներու դաստիարակութեան, մտածումներուն եւ հոգիներուն մէջ: ՀՄԸՄ-ականներ
իրենց կեանքը զոհաբերած են Արցախի համար, որովհետեւ միշտ պատրաստ եղած են հայրենի
հողի ամբողջականութեան եւ անվտանգութեան պահպանման համար:
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Այս առիթով, պատուիրակութիւնը նախագահ Բակօ Սահակեանի հետ քննեց նաեւ Արցախի մէջ
ՀՄԸՄ-ի գործունէութիւն ծաւալելու ծրագիրները, որոնց գծով նախագահ Բակօ Սահակեան
յայտնեց իր պատրաստակամութիւնը:

Պոլսոյ Հայոց Պատրիարքարանը Նոր Պատրիարքի
Ընտրութեան Համար Դիմած Է Պոլսոյ
Նահանգապետարան
Պոլսոյ Հայոց պատրիարքարանի Կրօնական ժողովը 29 ապրիլին որոշած է դիմել Պոլսոյ
նահանգապետարան` նոր պատրիարքի ընտրութեան արտօնութեան համար: Այս մասին կը
հաղորդէ «Ակօս»-ը:
8 մարտին Պոլսոյ հայոց պատրիարք Մեսրոպ արք. Մութաֆեանի վախճանումէն ետք
յայտարարուած սուգը աւարտած է, եւ նոր պատրիարքի ընտրութեան համար առաջին ժողովը
կայացած է երկուշաբթի, 29 ապրիլին: Կրօնական ժողովի ընթացքին որոշուած է ընտրութեան
ընթացքը: Ըստ աւանդութեան, պատրիարքի վախճանումէն ետք ընտրական հոլովոյթը պէտք է
ղեկավարէ պատրիարքի տեղապահը: Արամ արք. Աթեշեան յայտնած է, թէ քանի որ
պետութիւնը պատրիարքի հիւանդութեան ժամանակ իրեն տուած է պատրիարքի փոխանորդի
կարգավիճակ, կ՛ուզէ ինք ղեկավարել ընտրական հոլովոյթը:
Կրօնական ժողովի ընթացքին 5 հոգի թեր քուէարկած է փոխանորդի ղեկավարման, իսկ 3 հոգի
թեր քուէարկած են պատրիարքի տեղապահ Գարեգին արք. Պեքճեանի ղեկավարման: 1 հոգի
ձեռնպահ մնացած է: Զեկուցումին մէջ նշուած է, որ պէտք է անյապաղ դիմել
նահանգապետարան:
Իրաւաբաններ Սեդրակ Դաւութհան եւ Սեպուհ Ասլանկիլ «Ակօս»-ին յայտնած են, թէ
անհրաժեշտ է, որ հոլովոյթը ղեկավարէ տեղապահը: Նոյն տեսակէտը յայտնած է նաեւ
Կրօնական ժողովի նախագահ Սահակ եպս. Մաշալեանը:
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Ալիեւ. «Հակառակ Հայ-Ազրպէյճանական Տագնապին`
Մենք Կը Զարգանանք»
Ազրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւ Չորեքշաբթի օր Պաքուի մէջ տեղի ունեցող 5-րդ
Համաշխարհային միջմշակութային երկխօսութեան համախմբումին ընթացքին, որ կը կրէ
«Կառուցե՛նք երկխօսութիւն` յանուն խտրականութեան, անհաւասարութեան եւ բռնի
տագնապներու դէմ պայքարի» կարգախօսը, աշխարհի 100 երկրէ 500 մասնակիցներու
ներկայութեան անդրադարձած է Լեռնային Ղարաբաղի տագնապին եւ տեղեկութիւններ
հաղորդած ատոր վերաբերեալ: Այս մասին կը հաղորդէ ազրպէյճանական «Օքսու» կայքը:
«Հակառակ հայ-ազրպէյճանական տագնապին` մենք արագօրէն կը զարգանանք: Ազրպէյճանի
մէջ դարերով ապրած են տարբեր կրօնական եւ ազգային խումբեր, եւ երկրին մէջ մշտապէս
գոյութիւն ունեցած է կրօնական հանդուրժողականութիւն», նշած է ան:

Արցախի Պատուիրակութեան Հանդիպումները
Արժանթինի Խորհրդարանին Մէջ
30 ապրիլին Արցախի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարար Մասիս Մայիլեանի
գլխաւորած պատուիրակութիւնը Արժանթինի խորհրդարանին մէջ հանդիպում ունեցած է
Պուենոս
Այրեսի
նախկին
քաղաքապետ,
Արժանթինի
խորհրդարանի
արտաքին
յարաբերութիւններու յանձնախումբի քարտուղար, իշխող համաձայնական դաշինքին մաս
կազմող «Ռատիքալներու քաղաքացիական միութիւն» կուսակցութեան անդամ Ֆաքունտօ
Սուարեզ Լասթրային հետ:
Հանդիպումի ընթացքին Մասիս Մայիլեան ներկայացուցած է Արցախի պատուիրակութեան
այցելութեան նպատակները: Անդրադարձ կատարուած է նաեւ հարաւկովկասեան շրջանին մէջ
տիրող իրավիճակին եւ կայունութեան հաստատման հեռանկարներուն:
Նոյն օրը Արցախի պատուիրակութիւնը հանդիպում ունեցած է Արժանթինի արտաքին գործոց
նախկին նախարար, ազդեցիկ «Արդարութեան կուսակցութեան» նախագահ, Հարաւային
Ամերիկայի երկիրներու ընդհանուր տնտեսական գօտիի (Մերքոսուր) խորհուրդի անդամ
Խորխէ Տայանայի հետ:
Հանդիպումին անդրադարձ կատարուած է ղարաբաղեան տագնապի խաղաղ լուծման եւ
Արցախի Հանրապետութեան միջազգային ճանաչման հոլովոյթներուն: Կողմերը նաեւ
քննարկած են փոխադարձ հետաքրքրութիւն ներկայացնող շարք մը հարցեր:

Մասիս Մայիլեան Ելոյթ Ունեցած Է Պուենոս Այրեսի Գիրքի Միջազգային Փառատօնին
1 Մայիսին Արժանթին գտնուող Արցախի պատուիրակութիւնը այցելութեան վերջին օրը
մասնակցած է Պուենոս Այրեսի մէջ տեղի ունեցած գիրքի 45-րդ միջազգային փառատօնին:
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Յայտնի միջազգային նախաձեռնութեան մասնակից չորս տասնեակէ աւելի երկիրներու շարքին
Հայաստանը ներկայացուած է առանձին տաղաւարով, որուն հաւաքածոն համալրուած է
Արցախի պատուիրակութեան կողմէ նուիրուած գիրքերով:
Փառատօնի շրջագիծին մէջ տեղի ունեցած է ձեռնարկ` նուիրուած Հայաստանի
Հանրապետութեան, որուն ներկայ էին աւելի քան 1200 հանդիսականներ: Ձեռնարկին ելոյթ
ունեցած է Արցախի պատուիրակութեան ղեկավար Մասիս Մայիլեանը: Իր խօսքին մէջ ան
յատկապէս ընդգծած է Արցախի ժողովուրդի առանձնայատուկ սէրը գիրքի եւ ընթերցանութեան
նկատմամբ:
Նախարար Մայիլեան շնորհակալութիւն յայտնած է Արժանթինի Հանրապետութեան հայկական
կառոյցներու ներկայացուցիչներուն եւ բոլոր անոնց, որոնք ապահոված են արդիւնաւէտ
այցելութեան կազմակերպումը:

Դաշնակցական Երիտասարդները Ահազանգ Կը Հնչեցնեն
Եկամտահարկի Համահարթեցման Առաջարկին Դէմ
ՀՅԴ Հայաստանի երիտասարդական միութեան «Ահազանգ» նախաձեռնութեան անդամները
Ազգային ժողովին դիմաց բողոքի ցոյց կազմակերպած են` եկամտային հարկի
համահարթեցման առաջարկին դէմ եւ բաց նամակ յղած Ազգային ժողովի Տնտեսական
հարցերու մնայուն յանձնախումբի կազմին մէջ ընդգրկուած պատգամաւորներուն:
Նամակին մէջ նշուած է, որ Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան «Հարկային
օրէնսգիրքին մէջ փոփոխութիւններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» օրէնքի նախագիծի եւ
յարակից նախագիծերու փաթեթով կ՛առաջարկուի փոփոխութիւններ կատարել հարկային
օրէնսգիրքին մէջ, որոնցմէ մէկը եկամտային հարկի համահարթեցման առաջարկն է:
Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութիւնը կ՛առաջարկէ 1 սեպտեմբեր 2019-էն
սկսեալ եկամտային հարկը բոլորին համար սահմանել 23 առ հարիւր, այնուհետեւ նուազեցնել
այնպէս, որ 2023-ին հասնի 20 առ հարիւրի:
«Ահազանգ» նախաձեռնութիւնը «Լուսաւոր Հայաստան» եւ «Բարգաւաճ Հայաստան»
խմբակցութիւններու պատգամաւորներուն կոչ կ՛ուղղէ դէմ չկենալու հասարակութեան
մեծամասնութեան շահերուն եւ կողմ չարտայայտուելու նեղ խումբի շահերը սպասարկող
օրինագիծին: «Իմ քայլը» խմբակցութեան բոլոր պատգամաւորներուն նախաձեռնութիւնը կոչ
կ՛ուղղէ հետամուտ ըլլալու նախագիծի յետս կոչման եւ նոր, հասարակութեան լայն շերտերու
շահերը պաշտպանող նախագիծի ներկայացման:
«Բոլոր այն պատգամաւորներուն, որոնք չեն կրնար պատկերացնել նախագիծի ուղղակի
ազդեցութիւնը ցած եկամուտ ունեցող եւ հասարակութեան 65 առ հարիւրը կազմող մարդոց
կեանքին վրայ, կոչ կ՛ուղղենք այսօր տուն երթալու երթուղային թաքսիներով, մեծ
սուփըրմարքեթներու փոխարէն առեւտուր կատարելու փոքր խանութներէ եւ ուշադրութիւն
դարձնելու խանութի այլ յաճախորդներու եւս, պարզապէս շրջելու Երեւանի արուարձաններով
կամ Հայաստանի մարզերով», նշուած է նամակին մէջ:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Վենեզուելայի Մէջ Լարուածութեան Մագլցում
Վենեզուելական
ընդդիմութեան
ղեկավար
Խուան Կուայտօ հրապարակեց տեսերիզ մը,
որուն մէջ կը յայտնէ, թէ զայն արձանագրած է
օդուժի մէկ ռազմակայանին մէջ: Տեսերիզին մէջ
անոր շուրջ գտնուող բանակայինները բանակին
կոչ կ՛ուղղեն` զօրակցելու Կուայտոյին «վերջ
տալու համար (նախագահ Նիքոլաս Մատուրոյի
կողմէ) իշխանութեան բռնագրաւման»:
Կուայտօ տեսերիզին մէջ կը յայտնէ, թէ
Քարաքասի մէջ «քաջարի զինուորներու»
աջակցութիւնը կը վայելէ: Վենեզուելական կառավարութիւնը յայտարարեց, թէ վերջ տուած է
զինուորական յեղաշրջման փոքր փորձի մը:
Կուայտօ նաեւ «Թուիթըր»-ի վրայ հրապարակեց լուսանկար մը, որուն մէջ իր կողքին կանգնած
է ընդդիմութեան ղեկավարներէն Լէոփոլտօ Լոփեզը, որ 2014-էն ի վեր կը գտնուէր տան
կալանքի տակ: Լոփեզ յայտնեց, որ Կուայտոյի հաւատարիմ բանակայիններ զինք ազատած են:
Երկրին պաշտպանութեան նախարար Վլատիմիր Փատրիանօ յայտարարեց, թէ կը մերժէ
զինուորական յեղաշրջման փորձը, իսկ Վենեզուելայի հիմնադիր ժողովի նախագահը
Մատուրոյի համակիրներուն կոչ ուղղեց նախագահական պալատին առջեւ հաւաքուելու:

Էրտողան. «Առանց Թուրքիոյ` «Էֆ-35»-ներու Ծրագիրը
Դատապարտուած Է Ձախողութեան»
Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան միջազգային
պաշտպանական «ԻՏԵՖ-2019» ցուցահանդէսին ընթացքին իր
արտասանած խօսքին մէջ անդրադարձած է «Էֆ-35»
հալածիչներու պատճառով Միացեալ Նահանգներուն հետ
յառաջացած լարուած յարաբերութիւններուն: Այս մասին կը
հաղորդէ «Սփութնիք»-ի թրքական ծառայութիւնը:
«Ցաւով կը հետեւինք, թէ ինչպէ՛ս մեզի դրամի դիմաց չտրուած
զէնքերը Սուրիոյ մէջ կը հոսին ահաբեկիչներուն մօտ:
Թուրքիան երբեք չէ ընդունած եւ պիտի չընդունի քաղաքական,
դիւանագիտական
ու
տնտեսական
ասպարէզին
մէջ
պաշտպանական
որեւէ
ստիպողական
քայլ:
«Էֆ-35»
հալածիչներու այն ծրագիրը, որմէ Թուրքիան դուրս մղուեցաւ,
դատապարտուած է ձախողման», ըսած է Էրտողան:
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ԱԿՆԱՐԿ

Նահատակները Մեր Վաղուան Յաղթանակներուն
Կերտիչներն Են, Յարգա՛նք Անոնց Յիշատակին
Աշխարհի տարբեր ոստաններու մէջ տարագրեալ հայ
ժողովուրդը այս օրերուն
կ՛ոգեկոչէ հայ ժողովուրդի
պատմութեան ամենատխուր էջին` քսաներորդ դարու առաջին
ցեղասպանութեան 104-րդ տարելիցը:
Հարիւր եւ չորս տարիներ մեզ կը բաժնեն պատմութեան այն
ողբերգական ժամանակաշրջանէն, երբ չարաշահելով Ա.
Համաշխարհային պատերազմի ընթացքին մեծ պետութիւններու
միջեւ խորացող բեւեռացումը, քաջալերուելով կայսերական
Գերմանիոյ ռազմական եւ բարոյական նեցուկէն` օսմանեան
Թուրքիոյ
Երիտասարդ
թուրքերու
վարչակարգը
գործադրութեան
դրաւ
Արեւմտահայաստանը
ընդմիշտ
հայաթափելու, հայ ժողովուրդը բռնի տեղահանելու եւ
բնաջնջելու փանթուրանական ծրագիրը:
Զանգուածային
ոճիրներու,
հալածանքներու,
բռնի
տեղահանութիւններու ընթացքին կատարուող աննախադէպ վայրագութիւնները Ռուսիան,
Ֆրանսան եւ Մեծն Բրիտանիան մղեցին դատապարտելու մարդկային քաղաքակրթութեան եւ
մարդկութեան դէմ գործուած ոճիրները եւ խոստացան քրէական պատասխանատուութեան
կանչել «զարհուրելի» ոճիրներուն կազմակերպիչներն ու գործադրողները: Միջազգային
բառարանին մէջ այդ օրերուն գոյութիւն չունէր հրէշային եղելութիւնները բնութագրող
ցեղասպանութիւն եզրը… Միջազգային ընտանիքը նախ Սեւրի դաշնագիրի, ապա Միացեալ
ազգերու կազմակերպութեան որդեգրած Ցեղասպանութեան ուխտին (1948), մարդկային
իրաւանց կազմակերպութիւններու տարբեր ուխտագիրներու միջոցով հայ ժողովուրդին դէմ
գործուած ցեղասպանութիւնը ընդունած է իբրեւ մարդկութեան եւ մարդկային
քաղաքակրթութեան դէմ գործուած ոճիր: Փաստօրէն միջազգային ընտանիքը վաղուց տուած է
հայ ժողովուրդի դէմ կատարուած ողբերգութեան իր գնահատականը: Բաւարար է միայն
յիշեցնել, որ ցեղասպանութեան եզրը սահմանելու լիազօրուած Ռաֆայէլ Լեմքին հայոց դէմ
գործուած եղեռնագործութիւնը ներկայացուց իբրեւ անոր նախատիպը:
Հետեւաբար մենք անհրաժեշտութիւնը չունինք սպասելու այս կամ այն նախագահին
ողորմութեան, կամ` արտօնելու, որ հայոց դէմ գործուած ցեղասպանութինը շահարկուի
ներքաղաքական զարգացումներու մէջ: Ողջունելով հանդերձ Ցեղասպանութիւնը ճանչցող
պետութիւններու ողջախոհ քայլերը, կ՛ուզենք յիշեցնել, որ Հայոց ցեղասպանութիւնը
իրաւունքի եւ արդարութեան հարց է ամէն բանէ առաջ եւ ետք:
Բարոյական զօրակցութիւնը եւ աջակցութիւնը, ինչ խօսք, ունին իրենց դերակատարութիւնը,
սակայն ընդունելի չէ, որ պահանջատիրութիւնը դառնայ շահարկման առարկայ:
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Հայ ժողովուրդին դէմ գործուած Ցեղասպանութեան 104-րդ տարելիցը առիթ պիտի դառնայ
վերանայելու պահանջատիրական մեր երթը, հետեւութիւններ քաղելու ցարդ կատարուած
աշխատանքէն եւ, անհրաժեշտութեան պարագային, ճշդելու մարտավարական նոր
ընտրանքներ:
Պահանջատիրական մեր պայքարը` սփիւռք եւ հայրենիք, կը
ներկայանայ
մէկ ամբողջութիւն: Մասնակի լուծումներ,
հատուածական
շահերու
հետապնդումը
խթան
պիտի
հանդիսանան ցեղասպանին, որպէսզի շարունակէ ժխտել
ճշմարտութիւնը:
Այս առիթով, կ՛ուզենք անգամ մը եւս մեր երախտագիտութիւնը
յայտնել ասպնջական արաբ ժողովուրդին, որ գրկաբաց
ընդունեց տարագրուած, անապատի աւազներէն մազապուրծ
վերապրած հայ ժողովուրդի բեկորները: Միջին Արեւելքի
ոստաններուն մէջ ապրող արաբական
պետութիւնները
նոյնպէս ճաշակած են օսմանեան Թուրքիոյ բարբարոսութիւնները: Պատմութիւնը չի կրնար
ուրանալ Ա. Համաշխարհային պատերազմի տարիներուն, Լիբանանի եւ Սուրիոյ
ժողովուրդներուն ազատութեան ձայնը ճզմելու, զանոնք սովամահութեան մատնելու Ճեմալ
փաշայի անմարդկային արարքները, Պուրճի (Լիբանան) եւ Մարժէի (Դամասկոս)
հրապարակներուն վրայ խումբ մը լիբանանցի եւ սուրիացի ազատամարտիկներու,
մտաւորականներու կախաղանի վրայ նահատակութիւնը: Այսուամենայնիւ, ոճրագործը
ձախողեցաւ լռութեան մատնել ազատատենչ արաբական աշխարհի ժողովուրդներուն ձայնը:
Ճիշդ այս պատճառով անվարան կ՛ըսենք` հայ եւ արաբ ժողովուրդները բախտակիցներ են եւ
նոյն դատին պաշտպանները:
Միւս կողմէ` պահանջատիրական պայքարը աւելի սերտ գործակցութիւն կ՛ենթադրէ
սփիւռքահայ կառոյցներու միջեւ: Բոլորին հիմնական պարտականութիւնը պիտի ըլլայ
հայապահպանումը, պահանջատիրութեան եւ հատուցումներու հետապնդումը: Հետեւաբար
անհրաժեշտ է դաստիարակել պատասխանատուութեան յանձնառու, գիտակից սերունդ, մեր
իրաւունքներու պաշտպանութիւնը ամէն բանէ վեր եւ ամէն բանէ առաջ դասող
երիտասարդութիւն:
Ժխտումի քաղաքականութիւնը եւ պատմական յիշողութիւնը մոռացութեան մատնելու
թրքական ապատեղեկատուութիւնը մեզմէ կը պահանջէ յաւելեալ լարում եւ նուիրում: Հայոց
դէմ գործուած Ցեղասպանութեան 104-րդ տարելիցը հայ ժողովուրդին համար պիտի դառնայ
գործնական միասնականութեան եւ պայքարը միասնականօրէն շարունակելու ուխտ մը:
Միասնականութիւն` բանիւ եւ գործով եւ ոչ միայն խօսքով:
Յարգա՛նք մեր բիւրաւոր նահատակներուն:

ԿԻՐԱԿՈՍ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ

www.aztarar.com
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Հայոց Ցեղասպանութեան
104-ամեակին Նուիրուած Ձեռնարկներ
Քանատա
Կազմակերպութեամբ ՀՅԴ ՔԵՄ-ի «Բեկոր Աշոտ» եւ «Լեւոն Շանթ» մասնաճիւղերուն, 23
ապրիլին Հայոց ցեղասպանութեան նուիրուած Լաւալի յուշարձանին դիմաց տեղի ունեցաւ
հսկում:

Հայ դատի յանձնախումբի Լաւալի ներկայացուցիչ Յովիկ Թիւֆենքճեանը ֆրանսերէն, անգլերէն
եւ հայերէն իր խօսքերուն մէջ շեշտեց մեր վճռակամութիւնը` շարունակելու պայքարը, ինչպէս
նաեւ դատապարտեց Թուրքիոյ ժխտումի քաղաքականութիւնը, ապա կոչ ուղղեց ներկաներուն`
շարունակելու մեր պայքարը մինչեւ ամբողջական եւ արդար հատուցման տիրանալը:
ՔԵՄ-ի խօսքը արտասանեց Վազգէն Գարագաշեանը, որ անդրադարձաւ Թուրքիոյ ներկայ
իշխանութեանց օսմանեան կառավարութեան իրաւայաջորդը ըլլալուն եւ Ցեղասպանութեան
ճանաչման ու արդար հատուցման միակ պատասխանատուն ըլլալուն: Ան շեշտեց, որ իբրեւ 20րդ դարու նոր սերունդ` վճռած են ջահակիրները դառնալ «Ճանաչումէն հատուցում»
կարգախօսին եւ մեր արդար Դատի լուծման համար անշահախնդրօրէն նուիրուիլ Հայ
դատին:Հսկումի արարողութիւնը վերջ գտաւ Վարդան վրդ. Թաշճեանի աղօթքով:
Կազմակերպութեամբ Քանատայի Հայ դատի յանձնախումբին, 24 ապրիլին Օթթաուայի մէջ
տեղի ունեցաւ ժողովրդային հաւաք եւ քայլարշաւ` մասնակցութեամբ Թորոնթոյէն, Քեմպրիճէն,
Լաւալէն, Մոնրէալէն եւ այլ վայրերէ աւելի քան 1000 հայորդիներու: Քանատայի
խորհրդարանին դիմաց հաւաքին իրենց մասնակցութիւնը բերին յոյն, հրեայ, ասորի եւ
ռուանտացի համայնքներու պատուիրակութիւններու անդամներ, որոնք եկած էին իրենց
զօրակցութիւնը յայտնելու Հայ դատին:
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Օրուան հանդիսավար, Քանատայի Հայ դատի յանձնախումբի Օթթաուայի գործավար Սեւակ
Պէլեանը ներկաները հրաւիրեց մէկ վայրկեան յոտնկայս յարգելու յիշատակը մէկուկէս միլիոն
մեր նահատակներուն: Հայ դատի յանձնախումբի խօսքը անգլերէնով եւ ֆրանսերէնով
արտասանեց Լոռի Զաքարեանը, որ դատապարտելէ ետք Թուրքիոյ կառավարութեան
ժխտողական քաղաքականութիւնը, անդրադարձաւ Քանատայի կառավարութեան` Հայոց
ցեղասպանութեան ճանաչման բանաձեւին եւ յայտնեց, որ Քանատան պէտք է օրինակ դառնայ
այլ պետութիւններու, որոնք տակաւին կեցուածք չեն որդեգրած Հայ դատին հանդէպ, յանուն
արդարութեան եւ խաղաղութեան:
Յաջորդաբար խօսք առին` Քանատա-Հայաստան խորհրդարանական խմբակցութեան
ատենապետ, երեսփոխան Պրայըն Մէյ, դաշնակցային երեսփոխաններ Ֆայսալ Խուրի, Պապ
Սարոյա, Պահպանողական կուսակցութեան ղեկավար Անտրու Շիր, Ալեքսանտր Պուլերիս,
հրէական համայնքի ներկայացուցիչ Ռիչըրտ Մարսօ, Քանատական հելլենիստական քոնկրեսի
նախագահ դոկտ. Թէոտոր Հալացիս, ռուանտական համայնքի ներկայացուցիչ Ղիսլեն Շեմ եւ
Հայաստանի հիւպատոս Արա Մկրտչեան, որոնք նախ բարձր գնահատեցին հայ համայնքին եւ
ընդհանրապէս հայ ժողովուրդին վճռակամութիւնը` պահանջատիրութեան ամբողջ 104
տարիներուն ընթացքին, ապա` վերածնունդն ու Քանատայի ընկերային ու քաղաքական
կեանքին մէջ իրենց ներդրումը, նաեւ խստօրէն դատապարտեցին թրքական կառավարութիւնը
եւ հրաւիրեցին զայն` առերեսուելու իր անցեալին հետ, արդարութեան եւ խաղաղութեան
հաստատման ի խնդիր:
Հաւաքը վերջ գտաւ Քանատայի հայոց թեմի առաջնորդ Բաբգէն արք. Չարեանի «Պահպանիչ»ով, որմէ ետք, ՀՄԸՄ-ի շեփորախումբին եւ սկաուտական կազմին առաջնորդութեամբ, հոծ
բազմութիւնը ուղղուեցաւ դէպի թրքական դեսպանատուն, ուր խօսք առաւ ՀՅԴ ՔԵՄ-ի
Կեդրոնական վարչութեան անդամ Մանուկ Ալէմեանը: Ան իր խօսքին մէջ վերանորոգեց հայ
նոր սերունդին ուխտը` շարունակելու հայ ժողովուրդի պայքարն ու պահանջատիրութիւնը,
մինչեւ մեր գերագոյն նպատակի իրականացումը` ազատ, անկախ եւ միացեալ Հայաստանի
կերտումը:
Խօսք առաւ նաեւ Քանատայի խորհրդարանի նախկին
Գործադրուեցաւ նաեւ գեղարուեստական յայտագիր:

խօսնակ

Տէյվիտ

Ուորնըրը:

Նշենք, որ նոյն օրը, առաւօտուն, Հայաստանի դեսպանութիւն այցելեցին ՀՅԴ Պատանեկան
միութեան անդամները եւ հայկական կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ, որոնք
առաջնորդ սրբազանին եւ հիւպատոս Արա Մկրտչեանին հետ դեսպանատան «Յաւերժական
Հայաստան»
յուշարձանին
մօտ
աղօթքով
ոգեկոչեցին
Հայոց
ցեղասպանութեան
նահատակներու յիշատակը:
Նոր Ջուղա
23 ապրիլին Նոր Ջուղայի Ս. Ստեփանոս եկեղեցւոյ մէջ մատուցուեցաւ աղօթք, որուն յաջորդեց
մոմերով երթը դէպի Ս. Ամենափրկիչ վանք, ուր տեղի ունեցաւ բողոքի համահաւաք: Ելոյթ
ունեցան Թեմական խորհուրդի անդամ Սոնիկ Բաղումեանը եւ Սպահանի հայոց թեմի
առաջնորդ Սիփան եպս. Քեչեճեանը:
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24 ապրիլին Ս. Յովսէփ Արիմաթացի եկեղեցւոյ մէջ մատուցուեցաւ ս. պատարագ` Սիփան եպս.
Քեչեճեանի ձեռամբ, ապա վանքի շրջափակին մէջ կայացաւ ծաղիկներու զետեղում: Նոյն օրը
երեկոյեան ՀՄՄ «Արարատ» միութեան սրահին մէջ տեղի ունեցաւ դասախօսական-

գեղարուեստական երեկոյ: Օրուան բանախօսն էր Հայաստանէն ժամանած ՀՅԴ Բիւրոյի
Արեւմտահայոց հարցերու գիտահետազօտական կեդրոնի ղեկավար Հայկազուն Ալվրցեանը:
23 ապրիլին Շահինշահրի մէջ տեղի ունեցան սրբոց նահատակաց նուիրուած աղօթք եւ բողոքի
համահաւաք:
Յունաստան
Կեդրոնական Մակեդոնիոյ մարզպետարանի եւ ՀՅԴ Հայ դատի յանձնախումբին
կազմակերպութեամբ, 21 ապրիլին «Վելիտիս» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ ձեռնարկ:
Յունաստանի վարչապետին եւ կառավարութեան կողմէ ներկայ եղաւ ներքին գործոց
փոխնախարարուհի Էլէֆթէրիա Խածիեորղիու, իսկ Յունաստանի խորհրդարանը ներկայացուց
Նիքոլաոս Փարասքէվոփուլոս:
Պահանջատիրական պատգամներով լեցուն էին յոյն քաղաքական անձնաւորութիւններուն
ելոյթները, որոնք, յոյն ժողովուրդին եւ պետութեան զօրակցութիւնը յայտնելով` հայութեան
արդար դատին, միաժամանակ դատապարտեցին Թուրքիոյ մերժողական կեցուածքը:
Ողջոյնի խօսքերով հանդէս եկան Յունաստանի ներքին գործոց նախարարութեան (Մակեդոնիոյ
եւ Թրակիոյ) փոխնախարար Էլէֆթէրիա Խածիեորղիու, Կեդրոնական Մակեդոնիոյ մարզպետ
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Ափոսթոլոս Ծիծիգոսթաս, Թեսաղոնիկէի մարզային շրջանի փոխմարզպետ Փարասքեւի
Փաթուլիտուն, Թեսաղոնիկէի քաղաքապետ Եանիս Պութարիսը, ինչպէս նաեւ` Թեսաղոնիկէի
մէջ Ֆրանսայի ընդհանուր հիւպատոս Ֆելիփէ Ռէն եւ ՀՅԴ Երիտասարդական միութեան
ներկայացուցիչ Փաւլինա Չեմինեանը:
Բացման խօսքը կատարեց Հայ դատի ներկայացուցիչ Տարօն Տէրէեանը, որ նշեց, թէ անգամ մը
եւս համախմբուած ենք` յարգանքի տուրք մատուցելու հայ ազգի նահատակներու յիշատակին:
Յատկանշական էր Թեսաղոնիկէի մէջ Ֆրանսայի ընդհանուր հիւպատոս Ֆելիփէ Ռէյի ողջոյնի
խօսքը, որ մեծապէս գնահատելով ֆրանսահայութեան աշխուժ ներկայութիւնը երկրին մէջ`
կարեւոր նկատեց ֆրանսական մշակոյթի եւ ընկերութեան մէջ հայութեան ներդրումը` որպէս
թանկագին ու նշանակալից ներկայութիւն: Ան մէջբերեց նաեւ Ֆրանսայի նախագահ Էմանուէլ
Մաքրոնի յայտարարութիւնը, ուր կ’ըսուէր, որ Ֆրանսա այն երկիրն է, որ դէմ յանդիման կը
յանդգնի նայիլ իր պատմութեան, եւ առաջինը եղած է միշտ, որ դատապարտած է հայ ազգի դէմ
գործուած ցեղասպանութեան ոճիրը: Ան ըսաւ, որ Ֆրանսան առաջին իսկ պահէն որպէս
ցեղասպանութիւն բնորոշեց հայութեան դէմ զանգուածային ջարդը եւ 2001-ին պաշտօնապէս
ճանչցաւ ատիկա: Ներկայ հրամանագիրով նաեւ ապրիլ 24-ի օրը որպէս պետական օրէնք
ամրագրեց:

Բանախօսութեամբ հանդէս եկաւ նաեւ Փանտիօ համալսարանի միջազգային յարաբերութեանց
հիմնարկի
տնօրէն
Քոնսթանտինոս
Ֆիլիսը,
«Թուրքիա,
յո՞
երթաս.
արտաքին
քաղաքականութիւն եւ ներքին յարաբերակցութիւններ` Էրտողանի օրով» նիւթով:
Գեղարուեստական յայտագիրին յաջորդեց քայլարշաւ եւ ծաղկեպսակներու զետեղում` տեղւոյն
զօրամասի յուշարձանին առջեւ:

www.kantsasar.com
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Երբ Երեխան Մահէն Կը Վախնայ
Շատ մը երեխաներ կը վախնան մահէն: Այս վախը բնական եւ անցողակի է յաճախ եւ ի յայտ
կու գայ 6-7 տարեկանին: Այս երեւոյթը կրնայ կապ ունենալ հարազատի մը մահուան կամ
սիրելի անասունի մը կորուստին հետ:
Ինչպէ՞ս կրնաք օգնել ձեր զաւակին, որպէսզի ան ձերբազատի
թանաթոֆոպիայէն, որ ամենատարածուած վախերէն մէկն է:

մահուան

վախէն`

– Երեխային վախը լուրջի առէք: Խօսեցէք անոր հետ, երբ ան կը
պատմէ իր վախին մասին: Մէկ կողմ ձգեցէք բոլոր զբաղումները
եւ այդ պահուն ժամանակ տրամադրեցէք ձեր զաւկին:
– Հանգիստ ձեւացէք: Մի՛ անհանգստանաք եւ խուճապի մի՛
մատնուիք, երբ երեխան մահուան նիւթը կը բանայ: Դուք պէտք է
վստահութիւն ներշնչէք անոր:
– Եղէք բնական: Մի՛ կեղծէք, մի՛ խաբէք երեխան: Ճշմարտութիւնը ըսէք: Մարդու կեանքին
զանազան փուլերը բացատրեցէք բոյսերու, տարուան եղանակներու օրինակներով: Մի՛
օգտագործէք «Մեզմէ հեռացեր է» արտայայտութիւնը: Ըսէք, որ ան մեզի հետ չէ, այսուհետեւ ան
մեզի համար կը դառնայ անտեսանելի: Մենք միշտ պէտք է յիշենք զայն: Ան մեզի հետ կ՛ըլլայ,
քանի տակաւին կը յիշենք:
– Եղէք ուրախ: Երեխաները յաճախ կը վախնան, որ
ծնողները կը մեռնին եւ զիրենք մինակ կը ձգեն: Խօսքի մէջ
յաճախ ըսէք, որ դուք երկար պիտի ապրիք եւ կը
պատրաստուիք ձեր թոռնիկները տեսնելու:
– Երեխային հետ յաճախ խօսեցէք կեանքի մասին: Ըսէք, թէ
որքան մեծ պարգեւ է կեանքը: Միասին պտտեցէք, վայելեցէք
բնութիւնը, դիտեցէք ծառերն ու թռչունները… երեխան պէտք
է վարժուի արժեւորել կեանքը եւ գնահատել դրականը:
– Օրական խօսեցէք երեխային հետ: Ամէն օր, քնանալէ առաջ, քննարկեցէք օրուան ընթացքին
երեխային անհանգստացուցած դէպքերն ու միտքերը: Բացատրութիւն տուէք եւ լուծումներ
առաջարկեցէք եւ հոգեպէս հանգստացուցէք զայն:
– Ձեր զաւկին համար կարդացէք լաւ եւ ուսուցողական գիրքեր: Կրնաք կարդալ առակներ,
հեքիաթներ, ուր կան վատ ու լաւ հերոսներ, որոնց շնորհիւ երեխան կը սորվի ըլլալ հոգատար,
բարի, կամեցող:
– Դիմեցէք հոգեկանին: Եթէ այս բոլորէն ետք, երեխան կը շարունակէ մահէն վախնալ, պէտք է
որ դիմէք մասնագէտի մը կարծիքին: Այս հարցով պէտք է զբաղիլ ամենայն լրջութեամբ:
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ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ

Կանաչագեղ երգերով եւ ոսկեթոյր խօսքերով
Դուք գրկեցէ՛ք միմիանց,
Մի՛ չարչըրկէք ժամանակը, որ կ'ընթանայ իր ճամբով,
Ճամբայ բացէ՛ք դուք բոլորին ու քալեցէ՛ք անվարան,
Նորը հինին հետ մի՛ չափէք անդադար,
Այլ նորարար բարիքները վայելեցէ՛ք,
Ձեր աշխարհը ստեղծեցէ՛ք՝ եթէ չունիք,
Նորոգեցէ՛ք, նորոգուեցէ՛ք միշտ սիրով,
Ու վերջապէս ընդունեցէ՛ք, որ ծովն հսկայ
Ամբողջական ալիքներով է ուժեղ,
Հաւաքական ճիգն ու միտքն են միշտ բիւրեղ:
Կարօ Արսլանեան
ՇԱԲԹՈՒԱՆ SUDOKU-ն

ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐԸ
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