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ՅՈՅՆ ՈՒՂՂԱՓԱՌ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒԱԾ
ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ ԲԱՑՈՒՄ
Ուրբաթ, 27 Նոյեմբերի կէսօրին Թեմիս Առաջնորդ՝ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ.
Զօպուեան,

ընկերակցութեամբ

ազգային

վարչութեան

ատենապետ

Մունիր

Դարբինեանի եւ անդամներ՝ Վահան Մարտիրոսեանի ու Ռաֆֆի Աբիկեանի ներկայ

գտնուեցան Քուէյթի Յոյն Ուղղափառ եկեղեցւոյ վերանորոգուած առաջնորդարանի
բացման հանդիսութեան: Հանդիսութեան ներկայ գտնուեցան Սուրիոյ ու Լիբանանի
հիւպատոսները: Առաջնորդ Հայր Սուրբը թեմի ժողովականութեան ու ժողովուրդին
անունով շնորհաւորեց Քուէյթի Յոյն Ուղղափառ եկեղեցւոյ Առաջնորդ՝ Ղաթթաս Հազիմ
Սրբազանը եւ համայնքի պատասխանատուները: Այս առթիւ Հայր Սուրբը յիշատակի
նուէր մը յանձեց Հազիմ Սրբազանին եւ արգասաբեր ծառայութիւն մաղթեաց անոր:

www.aztarar.com
Üàð Þðæ²Ü, ¾. î³ñÇ, ÂÇõ 312, àõñµ³Ã, 04 ¸»Ïï»Ùµ»ñ, 2015

1

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

ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Ժամանակն է Պատասխանատւութիւն Ստանձնել.
Ֆրանսայի ԱԺ-ն Կը Քննարկէ Ցեղասպանութեան
Ժխտումը Քրէականացնող Օրինագիծը
Ժամանակն է, որ Ֆրանսան ստանձնէ այն պատասխանատւութիւնը, որ ունի
ժողովրդավարութեան պահպանման հարցով: Այս մասին, ըստ Armenpress.am-ի, Ֆրանսայի
Ազգային ժողովին մէջ ունեցած իր ելոյթին ժամանակ յայտարարած է Դեկտեմբեր 3-ին
քննարկման դրուած Հայոց Ցեղասպանութեան ժխտումը քրէականացնող նոր օրինագիծի
հեղինակ, Ֆրանսայի ԱԺ պատգամաւոր Վալերի Պուայէն:
Ան յոյս յայտնած է, որ ԱԺ պատգամաւորները միասնական պիտի ըլլան օրինագիծի
քուէարկման ժամանակ: 2013 թուականի Յունուարին Պուայէի պատրաստած նախագիծը
Հայոց Ցեղասպանութեան ժխտումը քրէականացնելուն վերաբերեալ ընդունուած էր Ֆրանսայի
Ազգային ժողովի եւ Ծերակոյտի կողմէն, սակայն երկրի Սահմանադրական խորհուրդը զայն
ճանչցած էր սահմանադրութեան հակասող:

Արակոնի Խորհրդարանը Ճանչցաւ Հայոց
Ցեղասպանութիւնը
«Արմէնփրես» լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ «Հայաստանի եւրոպացի
բարեկամներ» կազմակերպութեան մամլոյ ծառայութենէն յայտնած են, որ Արակոնի
խորհրդարանը Չորեքշաբթի օր որդեգրած է հռչակագիր մը, որ կը ճանչնայ եւ կը դատապարտէ
Հայոց ցեղասպանութիւնը:
Երեսփոխան Կրեկորի Պրիզ Սանչեզի մշակած բնագիրը յարգանքի տուրք կը մատուցէ աւելի
քան 1,5 միլիոն հայերուն, որոնք սպաննուած են Օսմանեան կայսրութեան ծաւալած
գործողութիւններուն պատճառով: Երեսփոխանը թրքական կառոյցներուն, ներառեալ`
թրքական կառավարութեան կոչ կ՛ուղղէ` ընդունելու այս պատմական իրողութիւնը:
Հաշուի առնելով, որ 2015-ը Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակն է, միջազգային շարք մը
կազմակերպութիւններ, ներառեալ` Եւրոպական խորհրդարանը եւ քաղաքական մարմիններ,
Ցեղասպանութեան 100-ամեակը յիշատակած են: Ֆրանչիսկոս պապը նոյնպէս ճանչցած է Հայոց
ցեղասպանութիւնը ապրիլ 2015-ին որդեգրած հռչակագիրով: Այս բոլոր իրողութիւնները
ամփոփուած են Արակոնի խորհրդարանին որդեգրած փաստաթուղթին մէջ:
Ըսուածին կողքին, բանաձեւը յարգանքի տուրք կը մատուցէ Հայոց ցեղասպանութեան զոհերու
յիշատակին` ի նշան համերաշխութեան եւ եւրոպական արդարութեան: Բանաձեւը կ՛ընդգծէ, որ
Եւրոպական Միութիւնը ցեղասպանութեան կանխարգիլումը եւ մարդկութեան դէմ
յանցագործութիւններու
դատապարտումը
պէտք
է
ընդունի
իբրեւ
բարձրագոյն
առաջնահերթութիւն:
Բանաձեւը Թուրքիոյ կառավարութեան կոչ կ՛ուղղէ օգտագործելու Հայոց ցեղասպանութեան
100-ամեակը` իբրեւ ճանաչման կարելիութիւն, բանալ թրքական արխիւները եւ ընտրել
հաշտեցման ուղին թուրք եւ հայ ժողովուրդներուն միջեւ: Բանաձեւը նաեւ կ՛ընդգծէ, որ թուրք
մտաւորականներու, քաղաքական գործիչներու եւ քաղաքացիական հասարակութեան
Üàð Þðæ²Ü, ¾. î³ñÇ, ÂÇõ 312, àõñµ³Ã, 04 ¸»Ïï»Ùµ»ñ, 2015

2

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

ներկայացուցիչներու ստուար զանգուած մը ընդունած է Հայոց ցեղասպանութիւնը, ինչի հիման
վրայ կը յորդորէ նաեւ թրքական կառոյցներուն վարուելու նոյն ձեւով:
«Բաւական յուսադրող է տեսնել, որ այս տարի ոչ միայն եւրոպական երկիրները, այլ նաեւ
Եւրոպական Միութեան անդամ երկիրներ եւ շրջանային խորհրդարաններ որդեգրած են Հայոց
ցեղասպանութիւնը ճանչցող բանաձեւեր», կ՛ըսէ «Հայաստանի եւրոպացի բարեկամներ»
կազմակերպութեան ղեկավար Էտուարտօ Լորենցօ Օչուա:
«Ես կը կարծեմ, որ ասիկա կարելի է ընդունիլ իբրեւ Թուրքիոյ ուղղուած ուղերձ, թէ Եւրոպան կը
սպասէ, որ Թուրքիան ճանչնայ իր սեփական պատմութիւնը: Այսօր յստակ ազդանշան կ՛ուղղէ
նաեւ հայերուն: Արակոնցիները կանգնած են հայերուն կողքին` ճանչնալով 20-րդ դարու
առաջին ցեղասպանութիւնը», աւելցուցած է Օչուա:
Բանաձեւը Սպանիոյ կոչ կ՛ուղղէ օգնելու, որ Թուրքիան պահէ իր խոստումը` պաշտպանելու եւ
պահպանելու հայկական մշակութային ժառանգութիւնը իր տարածքին մէջ եւ առաւել աշխուժ
դերակատարութիւն ցուցաբերելու Հայաստանի ու Թուրքիոյ միջեւ հաշտութեան նպաստելու
գործին մէջ: Եւրոպական պատմութիւնը ունի ազգերու միջեւ հաշտութեան բազմաթիւ
օրինակներ, որոնք կրնան ծառայել իբրեւ ուղենիշ:
Արակոնը ինքնավար համայնք է Սպանիոյ հիւսիսարեւելեան մասին մէջ, որ սահմանակից է
Ֆրանսայի: Ունի 1,2 միլիոն բնակչութիւն եւ 47.719 քառ. քմ տարածք: Անիկա Պասքերու երկրէն,
Քաթալոնիայէն, Պալէարեան կղզիներէն եւ Նաւարայէն ետք Սպանիոյ հինգերորդ համայնքն է,
որ ճանչցած է Հայոց ցեղասպանութիւնը:

Հայաստան «Քոչարի» Խմբային Պարին Վերաբերեալ
Լրացուցիչ Մշակման Ենթարկուած Դիմումը Պիտի
Ներկայացնէ ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի Քննարկման
Նամիպիոյ մայրաքաղաք Վինտհուքի մէջ 30 նոյեմբերէն սկսեալ իր աշխատանքը սկսած է
ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի Ոչ նիւթական մշակութային ժառանգութեան պահպանման միջկառավարական
կոմիտէի 10-րդ նստաշրջանը:
Հայաստանի
Հանրապետութեան
արտաքին
գործոց
նախարարութեան
մամլոյ,
տեղեկատուութեան եւ հասարակութեան հետ կապի վարչութենէն «Արմէնփրես»-ին յայտնած
են, որ այլ հարցերու կողքին քննարկուած են Մարդկութեան ոչ նիւթական մշակութային
ժառանգութեան ներկայացուցչական ցանկին վրայ արձանագրուելու համար ներկայացուած 35
դիմումներ, որոնց շարքին է նաեւ Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի ազգային
յանձնախումբի` «Քոչարի. աւանդական խմբային պար» դիմումը:
Հայրենի պատուիրակութեան ներկայացուցած փաստարկներուն շնորհիւ կոմիտէն
վերատեսութեան ենթարկած է փորձագիտական խումբի նախնական որոշումը: Կոմիտէի
անդամներու, փորձագէտներու եւ Հայաստանի Հանրապետութեան պատուիրակութեան
անդամներու միջեւ ծաւալած քննարկումներուն իբրեւ արդիւնք` կոմիտէն հաստատած է, որ
«Քոչարի» աւանդական խմբային պարը` ըլլալով ազգային ինքնութեան դրսեւորում,
տարածուած է Հայաստանի եւ սփիւռքի մէջ: Հայաստան լրացուցիչ մշակումի ենթարկուած
դիմումը պիտի ներկայացնէ կոմիտէի հետագայ քննարկման:
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Դաշնակցութեան Քարոզարշաւը Կը Շարունակուի.
Վարդանեան. Ոչ Թէ Իրար Ոչնչացնելով Կարելի Է Բան
Փոխել, Այլ Իրարու Հետ Բանակցելով»
«Այսօր մեր քաղաքական դաշտին մէջ տիրող
ատելութիւնն ու թշնամանքը այնքան մեծցած են,
որ բոլորիս վրայ ազդութիւն ունին: Կը
հասկնանք դժգոհութիւններուն պատճառները,
բայց մենք պէտք է այս վիճակէն դուրս գանք»,
Գեղարքունիքի մարզին մէջ սահմանադրական
փոփոխութիւններու քարոզարշաւի շրջագիծին
մէջ բնակիչներուն հետ հանդիպումի մը
ընթացքին ըսաւ ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն
մարմինի ներկայացուցիչ, Ազգային ժողովի ՀՅԴ
խմբակցութեան
քարտուղար
Աղուան
Վարդանեան: Պատգամաւորին խօսքով` ոչ թէ
իրար ոչնչացնելով կարելի է բան փոխել, այլ իրարու հետ բանակցելով, փոխհամաձայնութիւն
կնքելով, բանավիճելով, լաւագոյն լուծումներ գտնելով:
«Նոր սահմանադրութիւնը նշեալին կը նպաստէ: Ես կ՛երաշխաւորեմ, որ 2017-ի
ընտրութիւններէն ետք Հայաստանի մէջ ոչ մէկը մեծամասնութիւն պիտի ըլլայ, եւ ստիպուած
պիտի ըլլանք զիրար լսել, իրարմէ կարծիք հարցնել, խորհրդակցիլ», ըսաւ ան:
Վարդանեանի խօսքով` այսօր «Ո՛չ» ըսողները կ՛ըսեն` ժողովո՛ւրդ, քեզմէ որեւէ բան կախեալ չէ,
բայց ատիկա ամէնէն վատ ծառայութիւնն է մարդոց, երբ թեւաթափ կ՛ընեն, կը յուսայատեցնեն,
երբ ըսեն `քեզմէ բան կախեալ չէ, քու ձայնդ ոչինչ կ՛որոշէ: «Մենք կ՛ըսենք` եթէ 10 հոգիէն 5-ը
յուսահատած են, ընտրակաշառքով ձայն կու տան եւ ոչ մէկ բանի վրայ յոյս ունին, մեր խնդիրն է
այնպէս մը ընել, որ քիչ թէ շատ ինքնավստահութիւն եւ յոյս ունեցող միւս 5 հոգին դառնան 6, 7,
եւ այդպէս շարունակ», ըսաւ ան եւ ընդգծեց, որ եթէ մարդը ինքզինք չի յարգեր, իր ձայնին
կարեւորութիւն չի տար, իրեն ոչ ոք կը յարգէ:
«Ես վստահ եմ, որ մենք դժուար պայքարով, քրտինքով, աշխատանքով լաւ երկիր պիտի
ունենանք: Ամէն տեղ ալ կայ մարդու տեսակ, որ գիշեր-ցերեկ կը բողոքէ, կը հայհոյէ, այդ մարդու
տեսակին ապրելակերպը այդպէս է: Տեսակ մըն ալ կայ, որ, գլուխը կախ, իր գործը կը կատարէ,
կ՛աշխատի, բան մը կը ստեղծէ: «Այո՛»-ն եւ «Ո՛չ»-ն ալ այս երկու տեսակներուն տարբերութիւնն
է», ըսաւ Վարդանեան:
Պատգամաւորը վստահեցուց, որ եթէ կ՛ուզենք բան փոխել, պէտք է պայքարինք, վստահ ըլլանք,
որ մեզմէ կախեալ բաներ կան: «Դաշնակցութիւնը կը հաւատայ այս փոփոխութիւններուն,
գիտենք, որ հոս փոխելու բան մը կայ, մենք որեւէ բան չենք պարտադրեր, պատրաստ ենք որեւէ
տեսակէտ լսելու: Անգամ մը եւս կրկնեմ` այս սահմանադրութիւնը 10 անգամ աւելի լաւ է, քան
նախորդը, 10 անգամ աւելի շատ կարելիութիւն կու տայ մեր երկրին մէջ բան մը փոխելու:
Մնացածը ձեր որոշելիքն է», ըսաւ Վարդանեան:
Նշենք, որ քարոզարշաւի ընթացքին Դաշնակցութեան ներկայացուցիչները հանրապետութեան
տարբեր մարզերուն մէջ 50 հանդիպում ունեցած են 5000-է աւելի բնակիչներու հետ:
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Նոր Սահմանադրութեամբ Ընդդիմութիւնը
Լուրջ Դերակատարութիւն Պիտի Ունենայ

Սահմանադրական բարեփոխումները կարեւոր են, քանի որ նախ եւ առաջ պիտի
փոխուի երկրին կառավարման ձեւը, ինչ որ այս հանգրուանին շատ կարեւոր է մեզի
համար. սահմանադրական բարեփոխումներու հանրաքուէին` ՀՅԴ քարոզարշաւի
ընթացքին վանաձորցիներուն հետ հանդիպումի մը ընթացքին համոզմունք յայտնեց
նախկին նախարար Դաւիթ Լոքեան:
Ըստ Լոքեանի, աշխարհի երկիրներուն մեծ մասը կը գործէ խորհրդարանական
համակարգով` Ճափոն, Հոլանտա, Գերմանիա, Յունաստան, Իտալիա, եւ այս
երկիրները բաւական զարգացած են:
Այսօր հասարակութեան մէջ հիմնական վէճը այն է, թէ արդեօք անհրաժե՞շտ է, որ մենք
սահմանադրական բարեփոխումներ իրականացնենք: Հիմա, ըստ Լոքեանի, ոչ միայն
անհրաժեշտ է, այլ նաեւ նման փոփոխութիւն պէտք է վաղուց կատարուէր:
«ՀՅԴ-ն երկար ժամանակ Հայաստանէն վտարուած ըլլալով եւ ամբողջ աշխարհի մէջ իր
կառոյցները ունենալով, տարիներու ընթացքին յանգած է այն եզրակացութեան, որ մեր
կառավարման ձեւը պէտք է խորհրդարանական ըլլայ: Մենք շուրջ 3 տարի է, որ այս
հարցով աշխուժօրէն կ՛աշխատինք: 2005-ի սահմանադրական փոփոխութիւններէն ետք
հանրապետութեան նախագահէն որոշ լիազօրութիւններ անցան կառավարութեան,
բայց լիազօրութիւններու այնպիսի ծաւալ մնաց նախագահին, որ աստիճանաբար ոեւէ
մարդու կրնայ տանիլ շատ լուրջ դիրքերու, եւ ան հանրապետութեան բոլոր հարցերը
կրնայ լուծել միանձնեայ», ըսաւ Լոքեան:
Ըստ Լոքեանի, ատկէ խուսափիլ կարելի է միայն մէկ ձեւով` փոխելով կառավարման
ձեւը, այլ ոչ թէ մտածել, թէ յաջորդ ընտրութիւններուն ժամանակ ընտրուի այնպիսի
մէկը, որ իր լիազօրութիւնները բաշխէ եւ դառնայ բարի մարդ: Նման բան, Լոքեանի
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կարծիքով, բացառուած է, քանի որ իշխանութիւնը այնպիսի ձեւ է, որմէ շատ քիչեր
կրնան հրաժարիլ:
Սահմանադրական բարեփոխումներու յաջորդ դրական փոփոխութիւնը, ըստ Լոքեանի,
այն է, որ կը մեծնայ հաշուետուողականութիւնը: «Այժմ մենք կ՛ընտրենք նախագահ, որ 5
տարի հաշուետու չէ իր ժողովուրդին առջեւ, եւ ան հաշուետուութիւն կը ներկայացնէ
միայն,
եթէ
յաջորդ
անգամ
պիտի
մասնակցի
ընտրութիւններուն:
Իսկ
խորհրդարանական կառավարման պարագային իւրաքանչիւր տարի վարչապետը
պէտք է հաշուետուութեամբ հանդէս գայ», ըսաւ ան:
Ազգային ժողովի դերակատարութեան բարձրացումը, Լոքեանի կարծիքով, կը յանգեցնէ
անոր, որ, իւրաքանչիւր նախարարի հետ կապուած, խորհրդարանը հարց կրնայ
բարձրացնել եւ վարչապետին ներկայացնել զայն աշխատանքէ ազատ կացուցելու
խնդիրը: Բացի ատկէ, իւրաքանչիւր 6 ամիսը անգամ մը Ազգային ժողովը կրնայ
վարչապետի հրաժարականը պահանջել` առաջարկելով վարչապետի նոր թեկնածու:
Այսինքն, ըստ Լոքեանի, պետութեան մէջ գործող բոլոր քաղաքական ուժերը, որոնք
թէկուզ 5 տոկոսով կը ներկայացուին, կառավարման միասնական գործառոյթ
կ՛ունենան:

Եթէ Սահմանադրութիւնը Անցնի, Ապա Նախ Ուժի Մէջ
Պիտի Մտնեն Միայն Մարդու Իրաւունքներուն
Առնչուող Բաժինները

Չորեքշաբթի օր «Այո եւ ոչ» պատկերասփռուած յայտագիրին 19-րդ օրն էր.
Պատասխանելով ներկաներէն մէկուն հարցումին` Հայ յեղափոխական դաշնակցութեան
խմբակցութեան պատգամաւոր Արծուիկ Մինասեան նշեց, որ սահմանադրութեան այն
դրոյթները, որոնք կը վերաբերին պետութեան հիմնասիւներուն` սահմանադրական կարգի
հիմունքներուն, մասնաւորապէս մարդու իրաւունքներու բաժիններուն, ուժի մէջ պիտի մտնեն
հրապարակումէն անմիջապէս ետք:
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«Այսինքն, եթէ 6 Դեկտեմբերին անցնի նոր սահմանադրութիւնը եւ հրապարակուի, յաջորդ
օրուընէ այս բաժինները ուժի մէջ պիտի մտնեն: Ինչ կը վերաբերի Ազգային ժողովին
դրոյթներուն, ապա ուժի մէջ պիտի մտնեն 2017-ի խորհրդարանական ընտրութիւններէն ետք,
իսկ նախագահին վերաբերող դրոյթները` 2018-ին գործող նախագահի լիազօրութիւններուն
դադրեցումէն ետք: Մայիս 2017-էն սկսեալ ընտրուած խորհրդարանը պիտի իրականացնէ այն
լիազօրութիւնները,

որոնք

չեն

հակասեր

գործող

սահմանադրութեամբ

նախագահի

լիազօրութիւններուն մինչեւ 2018-ը», բացատրեց ան:
«Դէպի նոր սահմանադրութիւն անցումը պէտք է ըլլայ կանոնակարգուած, ոչ թէ ցնցումային»,
ըսաւ Արծուիկ Մինասեան: Պատասխանելով այն հարցումին, թէ նախագահը կրնայ
առաջադրուիլ 2017-ի խորհրդարանական ընտրութիւններուն իբրեւ պատգամաւոր, Արծուիկ
Մինասեանը բացառեց:

Գործող Համակարգը Ոչ Թէ Կիսանախագահական Է,
Այլ Գերնախագահական
Շարունակելով քարոզարշաւը` 30 նոյեմբերին, ՀՅԴ «Նիկոլ Աղբալեան» ուսանողական
միութեան ներկայացուցիչները հանդիպումներ ունեցած են Վանաձորի մէջ գործող
համալսարաններու եւ քոլեճներու ուսանողներու հետ: Բանախօսները ներկայացուցած
են
սահմանադրական
հանրաքուէին
դրուած
նախագիծը,
առաջարկուող
փոփոխութիւններն ու անոնց նպատակայարմարութիւնը:
Ընդգծուած է, որ թէեւ մենք ունինք կիսանախագահական-կիսախորհրդարանական
կառավարման համակարգ, բայց ատիկա
քաղաքական փորձին մէջ վերաճած է
բացառապէս
ուժեղ
նախագահական
համակարգի, ինչ որ դարձած է մեր
պետական մեքենան պատած բազմաթիւ
աղտեղութիւններուն պատճառը:
Միութեան ներկայացուցիչները ընդգծած
են,
որ
համոզուած
են`
ապագայ
սահմանադրութիւնը
սերունդներունը
ըլլալով, պատշաճ իւրացում պէտք է
ունենայ յատկապէս երիտասարդութեան ջանքերով, այդ պատճառով նմանաբնոյթ
հանդիպումները պիտի շարունակուին:
ՀՅԴ «Նիկոլ Աղբալեան» ուսանողական միութեան ատենապետը կարեւոր նկատած է
ընտրութեան բացառապէս համամասնական ձեւի անցումը` նշելով, որ խորհրդարանին
մէջ
քաղաքական
մեծամասնութիւնը
կ՛ապահովուի
այդ
մեծամասնական
պատգամաւորներուն միջոցով, եւ որ համամասնական ընտրակարգով ոչ մէկ
կուսակցութիւն տակաւին յաջողած է հաւաքել քուէներուն 40 առ հարիւրէն աւելին:

www.aztarar.com
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Լաւրով Պուտափեշթի Մէջ Հանդիպում Պիտի Ունենայ
Չաւուշօղլուի Հետ. Ռուսիա. «Էրտողանն Ու Անոր
Ընտանիքը Մասնակից Են ՏԱՀԵՇ-ի Հետ Քարիւղի
Գործառքներուն»
Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարար Սերկէյ
Լաւրով Չորեքշաբթի օր յայտարարեց, որ Պելկրատի
մէջ հանդիպում պիտի ունենայ իր թուրք
պաշտօնակից Մեւլութ Չաւուշօղլուի հետ:
Ան յիշեցուցած է, որ «Սու-24»-ի միջադէպէն մէկ օր
ետք ինք բանակցութիւն վարած է Չաւուշօղլուի հետ,
սակայն «անկէ ոչ մէկ նոր բան լսած եմ» Անգարայի`
արդէն հրապարակաւ հնչած դիրքորոշման մասին,
որ, ըստ Լաւրովի, կը ձգտի արդարացնել թրքական
օդուժին գործողութիւնները:
«Այժմ թրքական կողմը յամառօրէն կը խնդրէ
Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարարին հետ դէմ առ դէմ հանդիպում կազմակերպել
Պելկրատի մէջ` արտաքին գործոց նախարարներու խորհուրդի ծիրին մէջ: Մենք պիտի
չխուսափինք այդ հանդիպումէն, պիտի լսենք, թէ մեզի ի՛նչ պիտի ըսէ պարոն Չաւուշօղլուն:
Թերեւս նոր բան մը յայտնուի այն բանի համեմատութեամբ, ինչ որ արդէն հրապարակաւ
ըսուած է», յայտարարեց ան:
Նշենք, որ ԵԱՀԿ-ի արտաքին գործոց նախարարներու խորհուրդի 22-րդ երկօրեայ նիստը կը
սկսի այսօր` Սերպիոյ մայրաքաղաք Պելկրատի մէջ:
Չաւուշօղլու Չորեքշաբթի օր իր կարգին
յայտարարեց. «Ռուսիոյ հետ լարուածութեան
մագլցում չենք ուզեր, եւ կարեւորը լուծումներ
գտնելն է»:
Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան
Չորեքշաբթի օր յայտարարեց. «Անգարա պիտի
չպատասխանէ թրքական օդուժին կողմէ անոր
օդանաւերէն մէկուն վար առնուելէն ետք
Մոսկուայի
դրսեւորած
զգացական
հակազդեցութեան եւ ատոր քաղաքացիներուն ու շահերուն ձեռք պիտի չտայ»:
«Մենք հաւասարակշռուած մօտեցում որդեգրած ենք Ռուսիոյ զգացական քայլերուն դիմաց»,
ըսաւ Էրտողան` աւելցնելով. «Թուրքիայէն Ռուսիոյ քաղաքացիներուն վտարումը բացառուած է,
որովհետեւ ատիկա Թուրքիոյ չի վայելեր»:
Ռուսիոյ արտաքին գործոց փոխնախարար Կենատի Կաթիլով Չորեքշաբթի օր յայտարարեց, որ
իր երկիրը մտադիր չէ «Սու-24»-ի հարցը արծարծել ՄԱԿ-ի Ապահովութեան խորհուրդին մէջ:
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Միւս կողմէ, Ռուսիոյ պաշտպանութեան նախարարութիւնը Չորեքշաբթի օր Էրտողանն ու անոր
ընտանիքին
անդամները
ամբաստանեց
ՏԱՀԵՇ-ի
հետ
քարիւղի
գործառքներու
մասնակցութեան մէջ: Նախարարը Սուրիոյ մէջ ՏԱՀԵՇ-ի քարիւղի ենթակառոյցները հարուածել
սպառնալէ ետք յայտնեց, որ յառաջիկայ օրերուն Թուրքիոյ կողմէ ՏԱՀԵՇ-ի աջակցութեան
վերաբերեալ տեղեկութիւններ պիտի բացայայտէ:
Նախարարութիւնը հրապարակեց արբանեակներու ճամբով ապահովուած լուսանկարներ,
որոնք ցոյց կու տան ՏԱՀԵՇ-ի պատկանող սիթեռններ, որոնք մուտք կը գործեն Թուրքիա`
աւելցնելով, որ ՏԱՀԵՇ օրական 200 հազար տակառ քարիւղ մաքսանենգելու համար
կ՛օգտագործէ 8500 սիթեռններ եւ այդ առեւտուրէն օրական 3 միլիոն տոլարի շահ կ՛ապահովէ:
Ռուսիոյ պաշտպանութեան նախարարութիւնը յայտնեց,
որ քարիւղին մէկ մասը կը ծախուի թրքական շուկային
մէջ, իսկ միւս բաժինը կը փոխադրուի Չորք Մարզպանի
եւ Ալեքսանտրէթի նաւահանգիստներ:
Նախարարութիւնը նաեւ նշեց, որ անցեալ շաբաթ
Թուրքիայէն Սուրիա մուտք գործած են 2000
ահաբեկիչներ, ինչպէս նաեւ 120 թոն զինամթերք, եւ
Անգարան ամբաստանեց ՏԱՀԵՇ-էն ստացած քարիւղին
դիմաց զէնք-զինամթերք տրամադրելու յանցանքով:
Էրտողան Չորեքշաբթի օր դարձեալ յայտարարեց, որ
պիտի հրաժարի, եթէ փաստուի, թէ Թուրքիա ՏԱՀԵՇ-ի
հետ քարիւղի առեւտուր կը կատարէ` աւելցնելով. «Ոչ ոք
իրաւունք ունի վարկաբեկելու Թուրքիան` զայն
ամբաստանելով ՏԱՀԵՇ-էն քարիւղ գնելու յանցանքով»:
Մինչ այդ, ազրպէյճանական Haqqin.az կայքը կը
հաղորդէ, որ Թուրքիոյ վարչապետ Ահմեթ Տաւութօղլու`
մեկնաբանելով այն տեղեկութիւնները, թէ Ռուսիան կրնայ դադրեցնել Թուրքիոյ կազ
մատակարարելը, յայտարարած է, որ Թուրքիոյ համար ռուսական կազի այլընտրանք պիտի
ըլլայ ազրպէյճանականը, սակայն միաժամանակ Անգարան յոյս յայտնած է, որ Ռուսիան
այդպիսի քայլի չդիմէ, իսկ եթէ դիմէ, ապա այլընտրանքը ըլլայ կազի ներածումը Իրանէն ու
Ազրպէյճանէն:
Միւս կողմէ, Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր Մարք
Թոնըր յայտնեց, որ Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Ճոն Քերրի
Պելկրատի մէջ հանդիպում պիտի ունենայ իր ռուս պաշտօնակից Լաւրովի հետ: «Անոնք պիտի
քննարկեն Սուրիոյ կացութեան կարգաւորման Վիեննայի հոլովոյթը, ռուսական օդանաւին
առնչուած միջադէպը եւ Ուքրանիան` տեղւոյն կացութիւնը, Մինսքի համաձայնութիւններու
կատարման ընթացքը», ըսաւ ան:
Նշենք, որ Չորեքշաբթի օր յայտարարուեցաւ, թէ Սուրիոյ շուրջ Վիեննայի ժողովը պիտի
գումարուի 18 Դեկտեմբերին, սակայն Նիւ Եորքի մէջ:

www.aztagdaily.com
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«Իրաք Օտար Ցամաքային Ուժերու Օգտագործման
Կարիքը Չունի» Կ՛ըսէ Իրաքի Վարչապետը
«Ռոյթըրզ» լրատու գործակալութիւնը կը
հաղորդէ, որ Իրաքի վարչապետ Հայտար
Ապատի յայտարարած է, որ Իրաք իր
տարածքին մէջ օտար ցամաքային ուժերու
օգտագործման կարիք չունի: Ան այդ
յայտարարութիւնը կատարած է ՏԱՀԵՇ-ի դէմ
պայքարելու
համար
Իրաք
յատուկ
ստորաբաժանում ուղարկելու մտադրութեան
վերաբերեալ ամերիկեան իշխանութիւններու
յայտարարութիւններուն ի պատասխան:
«Իրաքի կառավարութիւնը կ՛ընդգծէ, որ որեւէ
զինուորական գործողութիւն կամ Իրաքի որեւէ
վայրի մէջ օտար ուժերու որեւէ տեղաբաշխում
չի կրնար տեղի ունենալ առանց Իրաքի իշխանութիւններուն հաւանութեան, Պաղտատի հետ
գործողութիւններու համակարգման եւ Իրաքի գերիշխանութեան լիակատար յարգումին», ըսած
է ան:

Նեթանիահու. «Իսրայէլ Պարբերաբար Զինուորական
Գործողութիւններ Կը Կատարէ Սուրիոյ Մէջ»
«Թայմզ աֆ Իսրայէլ» կը հաղորդէ, որ
Իսրայէլի վարչապետ
Պենիամին
Նեթանիահու յայտարարած է, որ իր
երկիրը պարբերաբար զինուորական
գործողութիւններ կը կատարէ Սուրիոյ
տարածքին մէջ:
«Երբեմն երբեմն մենք Սուրիոյ մէջ
գործողութիւններ
կը
կատարենք`
կանխարգիլելու համար այդ երկրին
վերածումը Իսրայէլի հետ պատերազմի
ճակատի», ըսած է Նեթանիահու:
Ան նաեւ յայտարարած է, որ Իսրայէլի
հիմնական ուշադրութիւնը ՏԱՀԵՇ-ի դէմ պայքարի միջազգային դաշինքին եւ ռուս
զինուորներուն միջեւ պատահական բախումը կանխարգիլելուն վրայ է:
«Մենք նաեւ գործողութիւններ կը կատարենք ահաբեկչական այլ ճակատի մը դէմ, որ Իրանը կը
փորձէ բանալ Կոլանի բարձունքներուն վրայ: Գործողութիւնները կը կատարենք նպատակ
ունենալով խանգարել Սուրիայէն դէպի Լիբանան զէնքերու փոխանցումը, եւ մենք պիտի
շարունակենք այդ մէկը կատարել», ըսած է ան:
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Ֆէյսպուք Կը Փորձարկէ «Բաժանումի» Գործիքները
Բաժանումը, խզումը ծանր է, մանաւանդ` «Ֆէյսպուք»-ի վրայ:
Չկայ զգացում մը, այնքան նման` ստամոքսի
պրկումին, որ դուք կ՛ունենաք, երբ պատահաբար կը
տեսնէք նամակագրութիւն մը ձեր եւ նախկին
սիրելիին միջեւ, աւելի երջանիկ ժամանակներու մէջ:
Նոյնիսկ աւելի դաժան է, երբ կը նկատէք, որ անոր
մականունը փոխուած է այդ ատենէն ի վեր: Ամէն
պարագայի: Աշխարհի ամենամեծ ընկերային ցանցը
յայտարարած է, որ կը փորձարկէ նոր գործիքներ,
որպէսզի նուազ ցաւ զգաք, երբ դիմակալէք
յարաբերութիւններու խզումի տագնապը:
Ճիշդ հիմա, եթէ դուք որոշէք, թէ չէք ուզեր, որ ձեզի յիշեցնեն յատուկ անձի մը գոյութեան մասին,
Երկիր մոլորակին վրայ, պէտք է «unfriend» ընէք, կամ արգելափակէք ատոնք: Խնդիրն այն է, որ
անոնք շատ հաւանաբար պիտի գիտնան, որ այդպէս ըրած էք, բան մը, որ շատ իտէալական չէ,
եւ որ «Ֆէյսպուք»-ի վրայ մէկը արգելափակելը լաւ քայլ մը չի նկատուիր:
Փոխյարաբերութիւնը «Ֆէյսպուք»-ի վրայ մեծ գործարք է. Նիւ Եորքի մէջ դատաւոր մը ըսած է,
որ «Ֆէյսպուք»-ը օգտագործելով` ամուսնալուծումի ազդեր ուղարկելը ամբողջովին օրինական
է: «Ֆէյսպուք»-ի բաժանումի, խզումի նոր գործիքը կը վերաբերի նախկին հաղորդակիցի մը
տեսնելիքին, սակայն` առանց գիտնալու, որ դուք բան մը ըրած էք:
Գործիքին միջոցով մարդիկ կրնան`
«Ֆէյսպուքի մէջ աւելի նուազ տեսնել նախկին ընկերոջ
մը անունը եւ նկարը` առանց զանոնք «unfriend» ընելու
կամ արգելափակելու: Անոնց հաղորդագրութիւնները
կամ նամակները չեն յայտնուիր լուրերու էջին վրայ, եւ
անոնց
անունները
չեն
նշուիր, երբ մարդիկ
հաղորդագրութիւն մը կը յղեն, կամ ընկերներ նշեն
նկարներու մէջ»:
«Սահմանափակել նկարները, տեսերիզները կամ
անձնական նոր տուեալներ, զորս կրնայ նախկին
ընկերը տեսնել»:
«Խմբագրել, կամ ջնջել այն անունը, որ կրնայ տեսնել նախկին ընկերոջ հետ իրենց անցեալի
հաղորդագրութիւնները (նամակները) եւ իրենք զիրենք դուրս բերել այդ անձի
հաղորդագրութիւններէն»:
Երբ «Ֆէյսպուք»-ը առաջին անգամ սկսաւ համալսարաններու շրջափակերուն մէջ, ատիկա ըստ
էութեան, «տաթապէյս» մըն էր յարաբերութիւններու կարգավիճակներու: Տեսակ մը`
երթեւեկութեան լոյսերու թուային խումբ մը, որուն շնորհիւ շատեր բաւական ժամանակ
խնայեցին:
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Սակայն բոլորովին վերջերս մենք շատ աւելի ամչկոտ կը դառնանք մեր սիրոյ եւ
յարաբերութիւններու մասին «Ֆէյսպուք»-ի վրայ յայտարարելու: Դուք հազուադէպօրէն կը
տեսնէք մարդիկ, որոնք խզուող յարաբերութիւններու մասին բազմաթիւ տարբերակներէն
կ՛ընտրեն «ատիկա բարդ է» եզրը: Փոխարէնը` մենք այժմ կը փութանք նշելու կեանքի աւելի
շօշափելի իրադարձութիւններու, ինչպէս` նշանուելու կամ ծննդաբերութեան մասին: Կամ
պարզապէս` ատոր համար, որ սկսած եմ տարի՞քս առնել:
«Այդուհանդերձ, նոր գործիքը շուտով պիտի տարածուի ամբողջ աշխարհի մէջ», կ՛ըսէ
«Ֆէյսպուք»: «Այս գործը մէկ մասն է, մեր շարունակական ջանքերուն, զարգացնելու միջոցներ
այն մարդոց համար, որոնք իրենց կեանքերուն մէջ դժուար պահեր կը դիմագրաւեն», կը գրէ
«Ֆէյսպուք»-ի արտադրութեան տնօրէն Քելլի Ուինթըրզ: Ան կ՛աւելցնէ. «Կը յուսանք, որ
գործիքները պիտի օգնեն մարդոց, որպէսզի «Ֆէյսպուք»-ի վրայ իրենց յարաբերութիւնները
աւարտեն աւելի դիւրաւ, հանգիստ եւ հաւասարակշռուած»: Եթէ դուք բջիջային օգտագործող էք
Միացեալ Նահանգներու մէջ, կրնաք գործիքը փորձել, ը՜ը, մէկու մը հետ ձեր յարաբերութիւնը
խզելով…

ԳԱՆՁՈՒՄՆԵՐ ԱԶԳԱՅԻՆ ՏՈՒՐՔԻ
Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցւոյ Թաղական Խորհուրդս, 2015
տարուան Ազգային Տուրքերու գանձումը յանձն առնելով, կը
խնդրէ համայնքի անդամներէն, որ իրենց վճարումները կատարեն
Ուրբաթ

օրերը,

Թաղականութեան

կամ

Առաջնորդարանի

քարտուղարութեան սենեակը: Ազգային Տուրքը, ամէն հայու
բարոյեական պարտաւորութիւնն է:
Հետեւաբար

կատարելով

Ձեր

պարտաւորութիւնը,

նաեւ

օժանդակած կ'ըլլաք ազգային գործընթացի հեզասահ ընթացքին,
որուն պահանջատէրն էք դուք: Անոնք, որոնք կը փափաքին
շաբթուան ընթացքին իրենց վճարումները կատարել, կրնան ամէն
օր

առաւօտեան

9

էն

մինչեւ

1,

հանդիպիլ

Ազգային

Առաջնորդարան, բացի Կիրակի օրերէն:
ԹԱՂԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ
ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ

www.armenianprelacykw.org
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ԱԿՆԱՐԿ

125 Դէմք Եւ Խորհուրդ` ՀՅԴ 125-Ամեակին
Հայ յեղափոխութիւնը եղաւ նոր հայութեան կերտիչը, ՀՅ
Դաշնակցութիւնը եղաւ Հայ յեղափոխութեան առաջնորդը,
առաջատար ուժը, աննկուն ախոյեանը:
Արդ, հայ յեղափոխութիւնը զէնք չէր միայն, այլեւ ոգեկան
զինավառում էր, նոր խօսք չէր միայն, այլեւ վերափոխիչ ու
ամրապնդիչ գործ էր, գաղափար չէր լոկ, այլեւ
գաղափարականացում էր: Ընդվզում չէր միայն պատմութեան
դէմ, բռնութեան ու ճակատագրին դէմ, այլեւ ստեղծագործ
թռիչք
էր,
բարոյական,
հոգեկան
ու
իմացական
վերանորոգում, յորդում ու խոյանք էր: Սրտաթունդ երգ չէր
պարզապէս, այլ հերոսական երթ էր, մարտ էր ու մարտնչում
էր, մարդացում էր մանաւանդ: Արիւն ու աւերում չէր սոսկ,
այլեւ կառուցում էր ու իմացական նորանոր հորիզոններու
նուաճում: Յուշ ու մեռել չէր միայն, այլեւ յարութիւն էր, կեանք
էր, թեւաւոր երազ եւ ստեղծագործ երկունք:
Այս բոլորին գումարն է Հայ յեղափոխութիւնը, այս բոլորին բազմապատկութիւնն է ՀՅ
Դաշնակցութիւնը, վերածնունդն ու բազմապատկութիւնը հայութեան, հայեցիութեան,
հայկականութեան:
Հայութեան նոր ասպետութիւնն է ՀՅ Դաշնակցութիւնը, յեղափոխական, քաղաքական ու
իմացական եռեակ ճակատներու վրայ: Մեր նորագոյն դիւցազնավէպին յօրինողն ու
կերպագրողը: Եւ, իբրեւ այդպիսին, ուղղակի ժառանգորդն է հայ ազնուականութեան, իբրեւ հայ
պետական ու քաղաքական կեանքի կերտիչ, պահպանակ ու սատար:
ՀՅ Դաշնակցութիւնը, հակառակ պատմական բոլոր փորձութիւններուն, գաղափարական,
հաւատաւոր ու նուիրեալ իր յաջորդական սերունդներուն քրտինքով, միշտ բարձր պահեց
քաղաքական անկախ մտածողութեան, գաղափարախօսական ու կազմակերպական
ինքնուրոյնութեան
կենարար
իր
դրօշը,
անայլայլ
մարտունակութիւնն
ու
գաղափարապաշտութիւնը:
Գաղափարական նոյն անխորտակելի զրահով ան ապրեցաւ ու դիմակալեց իր պատմութեան
երկար ու ձիգ տարիները եւ այսօր եւս ան պատրաստ է պայքարի ու զոհաբերութեան նորանոր
տասնամեակներ նուաճելու` հայ ժողովուրդի ընկերային ու ազգային ազատագրութեան
նուիրական դատի իրականացման ճանապարհին:
Պատրաստ է անվարան սրտով առաջ ընթանալու միշտ, նախորդ սերունդներու հերոսական ու
լուսաւոր ուղիով, միեւնոյն ընկալուչ ու լայնամիտ ոգիով, կազմակերպական ու
կարգապահական նոյն ուժականութեամբ, բարոյական նոյն ոգեշնչող կերպարով, քաղաքական
ու գաղափարական նոյն սկզբունքայնութեամբ ու ինքնուրոյնութեամբ, հաւատքի ու նուիրումի
միեւնոյն անսպառ կորովով, կենսափորձով եւ երկխօսութեամբ վերանորոգուելու ու
կենսաւորուելու իր աննահանջ կամքով:

ՍԱՐԳԻՍ ԶԷՅԹԼԵԱՆ
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

«Հայ Դատն Այսօր» 12-րդ
Խորհրդաժողովը
Նախաձեռնութեամբ Թեհրանի Հայ դատի
յանձնախումբին,
19
նոյեմբերին
Հ.
Մ.
«Արարատ» կեդրոնի «Վաչիկ Ղարաբէկեան»
սրահին մէջ սկսաւ «Հայ դատն այսօր» 12-րդ
խորհրդաժողովը,
որուն
նպատակն
է
քաղաքական
եւ
հասարակական
շրջանակներուն մէջ վերլուծել եւ լուսարձակի
տակ առնել Հայ դատի նոր հանգրուանի
հնարաւորութիւնները եւ նոր հեռանկարները:
Երկօրեայ նստաշրջանին իրենց մասնակցութիւնը բերին Հայաստանէն ժամանած
քաղաքագէտներ եւ մտաւորականներ:
Խորհրդաժողովին բացման խօսքով հանդէս եկաւ «ՀՈՒՍԿ» հաստատութեան
նախագահ Արամ Շահնազարեան: Իրանի մէջ Հայաստանի դեսպանութեան անունով
ելոյթ ունեցաւ դեսպանութեան խորհրդական Գառնիկ Բադալեան, որուն խօսքին
յաջորդեցին մասնագիտական զեկոյցները:
Առաջին նիստին «Աշխարհաքաղաքական նոր վերադասաւորումները Մերձաւոր
Արեւելքի մէջ» թեմայով հանդէս եկաւ դիւանագէտ, արտակարգ եւ լիազօր դեսպան
Արման Նաւասարդեան, «Հայ դատի լուծման գործընթացը տարածաշրջանային նոր
իրավիճակի ֆոնին» թեմայով` Իրանի Իսլ. խորհրդարանի մէջ հիւսիսային
իրանահայութեան պատգամաւոր դոկտ. Կարէն Խանլարեան, «Տարածքային
պահանջատիրութիւնը որպէս Հայ դատի պահանջատիրական պայքարի հիմնական
տեսլականը» թեմայով` ՀՅԴ Բիւրոյի մամլոյ դիւանի պատասխանատու Արտաշէս
Շահբազեան:
Երկրորդ
նստաշրջանը
սկսաւ
20
նոյեմբերի առաւօտեան ժամը 10:00-ին:
Առաջին զեկուցաբերն էր արաբագէտ
Արմէն
Պետրոսեան,
որ
խօսեցաւ
«Արաբական
աշխարհի
հնարաւոր
արձագանգը
Մերձաւոր
Արեւելքի
աշխարհաքաղաքական նոր խմորումներն
եւ
հայկական
գաղթօճախներու
ճակատագիրը արաբական աշխարհի մէջ»
թեմայի շուրջ: «Իրանի գործօնի նշանակութիւնն ու կարեւորումը տարածաշրջանային
իրադարձութիւններուն մէջ» թեմայով ելոյթ ունեցաւ Իրանի Իսլ. խորհրդարանին մէջ
հարաւային իրանահայութեան պատգամաւոր Ռոբերթ Բեգլարեան: «Թուրքիայի
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արտահերթ խորհրդարանական ընտրութիւններու արդիւնքներու վերլուծութիւն»
թեմայով` ազատ լրագրող եւ փորձագէտ Գրիգոր Ղազարեան: «Աշխարհաքաղաքական
նոր վերադասաւորումները եւ թուրք-իրանական մրցակցութիւնը տարածաշրջանին
մէջ» թեմայով` ԵՊՀ-ի իրանագիտութեան ամպիոնի վարիչ, իրանագէտ Վարդան
Ոսկանեան:
«Թուրքիայի
արտաքին
քաղաքականութիւնը
եւ
հաւանական
փոփոխութիւնները` հայութեան եւ Հայաստանի Հանրապետութեան նկատմամբ»
զեկոյցով`
թրքագէտ,
Հայաստանի
գիտութիւններու
ազգային
ակադեմիայի
արեւելագիտութեան հիմնարկի աւագ գիտաշխատող Վահրամ Տէր Մատթէոսեան,
«Հայկական հարցի զարգացումը Թուրքիոյ մէջ Ցեղասպանութենէն ետք եւ ծպտեալ
հայերը` որպէս Արեւմտեան Հայաստանի ազգային ինքնապահպանութեան փաստ»
թեմայով`
լրագրող-վերլուծաբան
Նայիրի
Հոխիկեան:
«Ալիք»
օրաթերթի
խմբագրակազմի անդամ, «ՀՈՒՍԿ» հաստատութեան նախագահ Արամ Շահնազարեան
լուսարձակի տակ առաւ «Հայ-քրտական յարաբերութիւններ. քրտական գործօնը`
տարածաշրջանին մէջ» թեման: «Ալիք» օրաթերթի գլխաւոր խմբագիր Դերենիկ
Մելիքեան ներկայացուց «Հայաստանի պետական կեցուածքի ու դերակատարութեան
ռազմավարական գործօնը` Հայ դատի պահանջատիրութեան հոլովոյթին մէջ» թեման:
Աւարտին ելոյթ ունեցան Թեհրանի ՀՅԴ Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ Հենրիկ
Խալոյեան, Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ Սեպուհ արք. Սարգիսեան եւ Հայ դատի
յանձնախումբի նախագահ Արամ Շահնազարեան:
Նստաշրջանի նախագահներն էին` Գեւիկ Մկրտիչեան, դոկտ. Սիլվա Ալլահվերդեան եւ
Հայ դատի յանձնախումբի անդամ Սուրիկ Աբնուսեան:

Հանդիպում Արցախի Վարչապետ
Արա Յարութիւնեանի Հետ
Միացեալ Նահանգներ այցելող Արցախի
Հանրապետութեան
վարչապետ
Արա
Յարութիւնեան երեքշաբթի, նոյեմբեր 24-ին
հանդիպում
մը
ունեցաւ
Արեւմտեան
Ամերիկայի ՀՅԴ Կեդրոնական կոմիտէին եւ
Հայ դատի յանձնախումբի վարչութեան
անդամներուն հետ:
ՀՅԴ Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ
դոկտ.
Վիգէն
Յովսէփեան
ողջունեց
վարչապետը` շեշտելով, թէ կուսակցութիւնը
միշտ զօրավիգ կանգնած է Արցախի ժողովուրդի ինքնորոշման իրաւունքին եւ պիտի
շարունակէ նպաստել Արցախի զարգացման եւ տնտեսութեան հզօրացման գործին:
Իր
կարգին,
Յարութիւնեան
շնորհակալութիւն
յայտնեց
ՀՅԴ-ի
մատուցած
օժանդակութիւններուն համար, որոնք սկսած են Արցախի ազատագրական պայքարի առաջին
օրերէն իսկ: Ան շեշտը դրաւ Արցախը տնտեսապէս հզօրացնելու հրամայականին վրայ, որուն
մեծապէս պիտի նպաստէ «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի «Մեր տունը» ծրագիրը,
որ օժանդակութեան ձեռք պիտի երկարէ Արցախի բազմազաւակ ընտանիքներուն:
Վարչապետը նաեւ ներկայացուց ցարդ իրագործուած ծրագիրներուն մանրամասնութիւնները`
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Արցախի տնտեսութեան տարբեր մարզերուն մէջ ներդրումներ կատարելու կարեւորութիւնը
մատնանշելով:
Հայաստանի դեսպան Տիգրան Սարգսեան եւս շեշտեց «Մեր տունը» ծրագիրին
կարեւորութիւնը` նշելով, որ Արցախի բնակչութեան թիւի աճը բնականաբար պիտի հզօրացնէ
հանրապետութեան հիմերը:
Պատասխանելով Արցախի ապահովական վիճակին մասին հարցումներու` վարչապետ
Յարութիւնեան վստահեցուց, թէ Արցախի բանակը արժանի պատասխանը կու տայ
ազրպէյճանական ոտնձգութիւններուն, միաժամանակ ընդունելով, որ կացութիւնը լարուած կը
մնայ տարածաշրջանին մէջ:
ՀՅԴ Կեդրոնական կոմիտէն իր կարգին վստահեցուց, թէ պիտի շարունակէ նեցուկ կանգնիլ
Արցախի ժողովուրդին` մօտէն համագործակցելով Արցախի իշխանութեան հետ:

Խաչքարի Օծման Արարողութիւն
Նոյեմբեր 14-ին Գերմանիոյ Քիոփինքեն քաղաքի Ս.
Խաչ եկեղեցւոյ դիմաց տեղի ունեցաւ խաչքարի
օծման հանդիսաւոր արարողութիւն: Արդարեւ,
Ցոլակ
Վարդանեանի
քանդակած
Խաչքարը
նուիրատուութիւն էր գերմանացի
գործարար
Եոհաննէս Կերխեր Պատեն-Վիւրթեմպերկի հայ
համայնքին`
ի
նշան
հայ-գերմանական
բարեկամութեան
եւ
ի
յիշատակ
Հայոց
ցեղասպանութեան զոհերուն:
Բացման արարողութեան ողջոյնի խօսքով հանդէս եկան գերմանահայոց թեմի առաջնորդ
Գարեգին արք. Պեքճեան եւ Գերմանիոյ մէջ Հայաստանի դեսպան Աշոտ Սմբատեան, ինչպէս
նաեւ Քիոփինքենի քաղաքապետ Քուիթօ Թիլ եւ նուիրատու Եոհաննէս Կերխեր, որ իր խորին
շնորհակալութիւնը յայտնեց համախոհներուն, որոնք իրենց կողքին են:
Ձեռնարկի ընթացքին գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր:

30 Պատանիներ Միացան ՀՅԴ Քանատայի
Երիտասարդական Միութեան Շարքերուն
Նոյեմբեր 14-ին եւ նոյեմբեր 15-ին, յաջորդաբար Թորոնթոյի
եւ Մոնրէալի մէջ կայացած ՀՅԴ 125-ամեակի ոգեկոչման
պաշտօնական հանդիսութիւններուն ընթացքին ՀՅԴ
Քանատայի պատանեկան միութեան 30 անդամներ իրենց
երդման արարողութիւնը կատարելով` միացան ՀՅԴ
Քանատայի երիտասարդական միութեան շարքերուն:

www.tert.am
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆԻ ԱՆԿԻՒՆԸ

Կենսագրական `Քրիստափոր
Միքայէլեան
Որքան տարիները թաւալին, այնքան կը պայծառանայ
դէմքը Հ.Յ.Դաշնակցութեան կեդրոնական ու մարտունակ
ներկայացուցիչին։
Ծնած է 1859 թուականին Գողթն գաւառի Ագուլիս գիւղին
մէջ։ Քրիստափորի համար կեանքի պայքարը սկսաւ փոքր
տարիքէն: 4 տարեկանին, մայրը կորսնցուց, իսկ 10
տարեկանին՝ հայրը։ Նիւթական սեղմ պատճառներով
նախնական կրթութիւնը ստացաւ ծննդավայրի դպրոցին
մէջ եւ փայլուն արդիւնքով աւարտեց զայն։
1874ին, Քրիստափոր անցաւ Թիֆլիս, ուր ընդունուեցաւ Ուսուցչական Ճեմարանը եւ աւարտեց
1880-ին գրաւելով առաջին դիրքը :
Քրիստափոր կրկին վերադարձաւ իր ծննդավայրը եւ երկու
տարի դաստիարակչութեամբ աշխատեցաւ: Այդ տարիներու
ընթացքին իր մէջը արմատաւորուեցաւ յեղափոխական եւ
ընկերվարական գաղափարները :
Նկատի առնելով Արմենական եւ Հնչակեան կուսակցութեան
նպատակը, որոնք կեանքի կոչ կ’ուղղէին Քրիստափոր
որոշեց նորաստեղծ կուսակցութիւն մը հիմնել :
Հիմնական նպատակ ունենալով համախմբել բոլոր
խմբակցութիւնները
եւ
ապա
միաւորել
իրենց
աշխատանքները: Թէեւ Հնչակեան Կուսակցութիւնը ուզեց
մասնակցութիւն բերել դաշնկցութեան մէջ` լուծելով իրենց
կուսակցութիւնը եւ միանալ նորին, սակայն անոնք
վերջաւորութեան մերժեցին միանալ: Այսպիսով 1890ի
ամրան, Քրիստափորի եւ Զաւարեանի ջանքերով, ծնունդ
եկաւ Հայ Յեղափոխականների Դաշնակցութիւնը։
1892ին, դաշնակցութեան առաջին Ընդհանուր
Յեղափոխական Դաշնակցութիւն անունը։

Ժողովին,

պաշտօնապէս

կրեց

Հայ

Իր ջանքերով Հ.Յ.Դ. պաշտօնաթերթը կոչուեցաւ «Դրօշակ», որուն էջերուն մէջ լոյս տեսան
Դաշնակցութեան Ծրագիրն ու Կանոնագիրը։ Քրիստափոր նաեւ հաստատուեցաւ Ժընեւ՝
«Դրօշակ»ի արտասահմանեան քարոզչութիւնը կազմակերպելու, «Փրօ Արմենիա»ն հիմնելու եւ
Երկրի մէջ տարածուած կենդանի պայքարին շարժումը գլխաւորելու համար։
Քրիստափոր Հ.Յ.Դ. Երրորդ Ընդհանուր Ժողովին ներկայացուց Կարմիր սուլթանը ահաբեկելու
ծրագիրը, ուր ստացաւ Դաշնակցութեան Կամքը ներկայացնող ժողովին համաձայնութեան եւ
անձամբ լծուեցաւ ծրագրի գործադրութեան։
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Բայց ճակատագիրը Քրիստափորին ուրիշ վախճան վերապահած էր։ Վիտոշի լերան լանջին,
Պուլկարիոյ մէջ, Վռամշապուհ Քենտիրեանի հետ ռումբի փորձարկման պահուն, Մեծասքանչ
Յեղափոխականը իր ընկերոջ հետ զոհ գնաց ռումբի ապաժամ պայթումին 1905 թուականին :
Քրիստափորի
նահատակութիւնը
օրինակ
տուաւ
յանուն
գաղափարի
գերագոյն
զոհաբերութեան, որովհետեւ իր երկաթեայ կամքով վերջնականապէս փշրեց դարաւոր
ստրկութեան շղթաները եւ կերտեց Հայու արդի կերպարը՝ ազատութեան համար միշտ կռուի
պատրաստ աննկուն Հայ Յեղափոխականը։

համադրեց՝ ՆԱԹԱԼԻ ԹԱՇՃԵԱՆ

ՀՅԴ 125 ԱՄԵԱԿԻ ԱՌԹԻՒ
ՄՏՔԵՐ ԱՆՑԵԱԼԷՆ
Հայ ժողովուրդը իր ամբողջական եւ անվերապահ վստահութիւնը
շնորհած է Հ.Յ.Դաշնակցութեան մէկ եւ միակ պատճառի մը
համար: Հայ ժողովուրդը Դաշնակցութեան մէջ տեսած է ու կը
շարունակէ տեսնել իր ազատատենչ ձգտումներուն բնական
ձեւաւորումը եւ հարազատ մարմնաւորումը:
Հայ ժողովուրդին պատմութիւնը, սկսելով Հայկ Նահապետի
առաջին էջէն, ազատութեան ի խնդիր մղուած մարտնչումներու,
պայքարներու,
կռիւներու,
ըմբոստութիւններու,
ապստամբութիւններու եւ պատերազմներու շարան մըն է:
«Ազատութիւն կամ մահ» նշանաբանը խորապէս եւ անջնջելի
կերպով դրոշմուած է հայ ժողովուրդին հոգիէն ներս:
ՀՅ դաշնակցութիւնը ծնունդ առաւ ազատագրական արիւնոտ ճանապարհին վրայ: Քալեց նոյն
ճանապարհէն, զարկաւ, զարնուեցաւ, զոհուեցաւ, մղեց գոյամարտ, պարտուեցաւ, յաղթեց:
Ստեղծուեցաւ ազատ ու անկախ Հայաստան: Հիմնուեցաւ պետականութիւն, ունեցանք ազգային
դրօշակ:
Հայ ժողովուրդը տեսաւ ՀՅ դաշնակցութեան հրաշակերտ գործը: Այսօր ալ հայ ժողովուրդը կը
հաստատէ, որ երբ ՀՅ դաշնակցութիւնը իր քաղաքական պահանջները կը ձեւաւորէ «Ազատ ու
անկախ Հայաստան եւ ամբողջական հայրենիք ամբողջական հայութեամբ» պարզաբանուած
բանաձեւումով, ան կը շարունակէ հաւատարիմ մնալ իր ծնունդին եւ ջահակիրը հանդիսանալ
հայութեան ազատատենչ եւ անմար ձգտումներուն:
Ունենալ ժողովուրդին վստահութիւնը` կ՛ենթադրէ վերցնել ծանր պատասխանատուութիւններ:
Քանի կը տարածուի իր ժողովրդականութիւնը այնքան եւ աւելի ՀՅ դաշնակցութիւնը կը
բազմապատկէ իր ճիգերը, կը ստանձնէ նորանոր ու ծանր զոհողութիւններ: Որովհետեւ
ժողովուրդին վստահութիւնը կը կազմէ մշտահոս աղբիւրը ՀՅ դաշնակցութեան բարոյական
ուժին, որ մղիչ ուժն է կուսակցութեան ամէն տեսակի իրագործումներուն:

ՎԱՐԴԳԷՍ ՏԷՐ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Աշխարհի Ամենագեղեցիկ Երկու Թագուհիները
Յորդանանի Ռանիա թագուհին արդէն շատոնց
արժանացած է մոլորակի ամենագեղեցիկ թագուհիի
տիտղոսին:
Ապտալլա
Բ.ի
45-ամեայ
կինը
ներդաշնակօրէն
կը
համատեղէ
արեւելեան
գեղեցկութիւնն ու եւրոպական նրբաճաշակութիւնը:
2003-ին «Հելօ» ամսագիրը Ռանիա թագուհիին տուեր էր
առաջին տեղը` աշխարհի ամենավայելուչ կիներու
ցուցակին վրայ եւ այդ ժամանակէն ի վեր ան տեւաբար
կը ներառուի ամենաոճային յայտնիներու ցուցակին
վրայ:
Սակայն վերջին տարիներուն Ռանիան այլ թագակիր
մրցակցուհի մը ունի: Երբ 2014-ին Սպանիոյ թագաւոր
Ֆիլիփը գահ բարձրացաւ, շատեր արտայայտուեցան, որ անոր կինը` Լեթիսիան, կը
կրկնօրինակէ Ռանիայի ոճը:
Անցեալ շաբաթ Յորդանանի թագաւորական զոյգը կարճատեւ այցելութեամբ ժամանեց
Սպանիա. զանոնք դիմաւորեցին Ֆիլիփը եւ Լեթիսիան: Երկու գեղեցիկ թագուհիներուն
հանդիպումը ջերմ ու սիրալիր էր, իսկ անոնց վայելչութիւնը… առանց մեկնաբանութեան:

Մեզ Շրջապատող Աղտոտ Իրեր
Օրուան ընթացքին յաճախ կը շփուինք իրերու հետ, որոնք ոչ միայն մանրէի բոյն են, այլ նոյնիսկ
աւելի աղտոտ են, քան` բաղնիքին աթոռը:
Բրիտանացի հետազօտողներ կազմած են ցանկը այն 5 իրերուն, որոնք չափազանց աղտոտ են եւ
հետեւողական մաքրութեան կը կարօտին:
1.- Համակարգիչի ստեղնաշարը հինգ անգամ աւելի մանրէ կը պարունակէ, քան` բաղնիքի
աթոռը: 2007-ին Ուաշինկթընի դպրոցներէն մէկուն մէջ աւելի քան 100 աշակերտ աղիքային
կրիփէ վարակուած էր համակարգիչներու ստեղնաշարներուն միջոցով:
2.- Նոյն հետազօտողներուն համաձայն, ձեռքի պայուսակ մը 3 անգամ աւելի մանրէ կը
պարունակէ, քան` բաղնիքի աթոռը:
3.- Նոյնպէս մանրէի բոյն են խոհանոցը օգտագործուող սրբիչները եւ սպունգները:
4.- Արիզոնայի համալսարանի հետազօտողներուն համաձայն, խոհանոցը օգտագործուող
մանրելու տախտակը 200 անգամ աւելի մանրէ կը պարունակէ, քան` բաղնիքի աթոռը:
5.- Գորգ մը 700 անգամ աւելի մանրէ կը պարունակէ, քան` բաղնիքի աթոռը: Մեռած բջիջներ,
ուտելիքի փշրանքներ, անասունի ստեւներ, մէզի մնացորդներ… այս բոլորը տեղաւորուած են
արտաքնապէս մաքուր գորգի մը մէջ:
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Ստուգենք Մեր Գիտելիքները Դդմաճին Եւ Հացին Մասին
1
Ճերմակ հացը աւելի ջերմուժ կը պարունակէ, քան` ամբողջական
հացը:

կամ հացահատիկներով

ՍԽԱԼ: Բոլորն ալ նոյնքան ջերմուժ կը պարունակեն:
Այսուհանդերձ, ամբողջական հացը աւելի հարուստ է
բնաթելերով, կենսանիւթերով ու հանքայիններով եւ
նուազ շաքար կը պարունակէ: Ահա թէ ինչո՛ւ անիկա
աւելի յանձնարարելի է սննդականոնի հետեւողներուն:

2
«Ալ տանթէ» եփած դդմաճը նուազ կը գիրցնէ:
ՃԻՇԴ: Շատ եփած դդմաճը նուազ կուշտ կը պահէ, քան`
ակռային տակ ծամուողը: «Ալ տանթէ» եփած դդմաճին
շաքարի տոկոսն ալ նուազ կ՛ըլլայ:

3
Կէս պակեթ հացը աւելի ջերմուժ կը պարունակէ, քան` 3 շերտ փեն տը միին:
ՍԽԱԼ: Ջերմուժի իմաստով համազօր են, սակայն փեն տը մին աւելի իւղ կը պարունակէ եւ
նուազ կշտացնող է:

4
Նախընտրելի է լազանիա ուտել, քան` սփակեթթի
պոլոնեզ:
ՍԽԱԼ: Լազանիան փարմըզան պանիր եւ պեշամել
թացան կը պարունակէ. այսպէս` 300 կրամ կտոր մը
լազանիան 400 ջերմուժ կը պարունակէ, մինչդեռ նոյն
քանակութեամբ սփակեթթի պոլոնեզը` 220 ջերմուժ:

5
Թարմ լոլիկի խիւսով 200 կրամ դդմաճը նոյնքան ջերմուժ
կը պարունակէ, որքան` երկու ապուրի դգալ ձէթ պարունակող պնակ մը աղցանը:
ՃԻՇԴ: Քանի որ երկու ապուրի դգալ ձէթը ինքնին 200 ջերմուժ կը պարունակէ, նոյնքան` որքան
պնակ մը դդմաճը:

www.aztarar.com
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