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ՍՈՒՐԲ ԳՐՈՑ
ՍԵՐՏՈՂՈՒԹԵԱՆ ԼՍԱՐԱՆԻ
ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ
Կիրակի, 31 Մարտ 2019-ին, յաւարտ Հսկումի
Ժամերգութեան, Սբ. Վարդանանց եկեղեցւոյս
ներքնասրահին մէջ տեղի ունեցաւ Թեմիս
Առաջնորդ Գերշ. Տ. Մասիս Եպս. Զօպույեանի
մատուցմամբ Սուրբ Գրոց Սերտողութեան 4-րդ

Սրբոց Վարդանանց
Եկեղեցւոյ
Եկեղեցասէր Տիկնանց
Յանձնախումը Կը
Պատրաստուի
Ծաղկազարդի
Օրուան...2
Հայակական
Լուրեր...3
Հայկական Բաբանի
կրակոցը...10

հանդիպումը՝
«Վերջին
Ընթրիք
Եւ
Մատնութիւն» խորագիրով, ուր լսարանը
հաղորդակից եղաւ այս թեմայով Մարկոսի
Աւետարանէն
քաղուած
գլուխներուն
եւ
Առաջնորդ Սրբազան Հօր բացատրութիւններուն:
Յիշեցնենք, որ Սուրբ Գրոց Սերտողութեան
հանդիպումները
պիտի
շարունակուին
յառաջիկայ շաբաթներուն եւս, ամէն Կիրակի,
Հսկումի Ժամերգութենէն ետք:
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ՍԲ. ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅՍ ԵԿԵՂԵՑԱՍԷՐ ՏԻԿՆԱՆՑ
ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԸ ԿԸ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԻ ԾԱՂԿԱԶԱՐԴԻ ՕՐՈՒԱՆ
Այսու կը յայտնենք, թէ Սբ. Վարդանանց եկեղեցւոյս Եկեղեցասէր
Տիկնանց Յանձնախումբի տիկինները մեր փոքրիկներուն համար
արդէն իսկ պատրաստած են Ծաղկազարդի այս գեղեցիկ մոմերը,
որոնք վաճառքի պիտի դրուին Ծաղկազարդի օրը՝ Ուրբաթ, 12
Ապրիլ 2019-ի առաւօտուն:

Ուրախութեամբ կը տեղեկացնենք,
թէ ՀՕՄ ՔՄՄ_ի վարչութիւնը Սուրբ
Յարութեան տօնին առթիւ
պատրաստած է գեղեցիկ
զարդարուած տուրմի ափսէներ։
Վաճառքը տեղի պիտի ունենայ,
Ուրբաթ, 12 Ապրիլ 2019-ին
եկեղեցւոյ շրջափակէն ներս։
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Վարչապետին Ներկայացուած Են Հայաստանի Զինուած Ուժերու
Նորագոյն Զինուորական Սարքերը
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Հայաստանի Հանրապետութեան զինուած ուժերու ընդհանուր
հրամանատար Արտակ Դաւթեանի ընկերակցութեամբ այցելած է «Բաղրամեան»
զօրավարժարան:
Այդտեղ վարչապետին ներկայացուած են Հայաստանի Հանրապետութեան զինուած ուժերու

նորագոյն զինուորական սարքերը եւ մեքենաները: Նիկոլ Փաշինեան դիտակէտէ հետեւած է
նաեւ անոնց ցուցադրական փորձարկումներուն:

Մնացականեանի Պատասխանը Ալիեւին. «Սեփականութեան
Զգացումը Լեռնային Ղարաբաղէն Վերցնելը Կը Նշանակէ
Բանակցային Հոլովոյթի Արդիւնաւէտութիւնը Ջարդել»
Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Զոհրապ Մնացականեան Եթովպիա մեկնելէ առաջ
պատասխանած է Ազրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի` Վիեննայի հանդիպումէն ետք
կատարած այն յայտարարութիւններուն, ըստ որոնց` բանակցային ձեւաչափին մէջ
փոփոխութիւն պիտի չըլլայ: «Ազատութիւն» ձայնասփիւռի կայանին եւ «Սիվիլնեթ» կայքին հետ
հարցազրոյցի մը ընթացքին Մնացականեան բացատրած է պաշտօնական Երեւանի
պատկերացումները այդ հարցին վերաբերեալ:
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«Կարելի է պարզունակ մօտենալ այս հարցին եւ պատկերացնել` հիմա ինչպէ՞ս պիտի ըլլայ,
սեղանի շուրջ ո՞վ պիտի նստի, ինչպէ՞ս պիտի ձեւաւորուի ասիկա: Այսքան տարի շարունակ
եղած է ձեւաւորուած ձեւաչափ մը, աշխատանքային ձեւ մը, որ արտայայտած է այդ
ժամանակաշրջանի իրողութիւնները: Մեզի համար ատիկա խստօրէն գործնական հարց է»,

ըսած է նախարարը:
Ան բացատրած է, որ Արցախը առանձին քաղաքական միաւոր է` իր 150 հազար բնակչութեամբ
ու այդ բնակչութեան ընտրած իշխանութիւններով, եւ Արցախն է, որ անմիջական կողմն է:
«Մեզի համար հարցը գործնական է, որովհետեւ եթէ Լեռնային Ղարաբաղը չունի
սեփականութեան զգացում այս հոլովոյթին հանդէպ, բանակցային հոլովոյթը չի կրնար
արդիւնաւէտ ըլլալ: Ասիկա է մեր հիմնական մօտեցումը: Սեփականութեան զգացումը Լեռնային
Ղարաբաղէն վերցնելը կը նշանակէ բանակցային հոլովոյթին արդիւնաւէտութիւնը ջարդել»,
նշած է նախարար Մնացականեան:

Ազգային Ժողովի Խմբակցութիւններուն Առաջարկուած Է Սկսիլ
Ընտրական Օրէնսգիրքի Բարեփոխումներուն
Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան աշխատանքային քննարկում ունեցած է
Ազգային ժողովի խմբակցութիւններու ներկայացուցիչներուն հետ եւ առաջարկած տալ
Ընտրական օրէնսգիրքի բարեփոխումներու մեկնարկը:
«Ես եւ խորհրդարանական գործընկերներս պիտի ձգտինք իրականացնել բարեփոխումներ,
որոնք բաւարար օրէնսդրական եւ հաստատութենական հիմք կը ստեղծեն 9 դեկտեմբեր 2018-ի
ազատ, արդար, թափանցիկ եւ միջազգային լաւագոյն չափորոշիչներուն համապատասխանող
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ընտրութիւններու փորձառութեան մեծ կարեւորութիւն տալու համար», այս մասին դիմատետրի
իր էջին գրած է Ազգային ժողովի նախագահը:
«Պայմանաւորուածութիւն ձեռք բերած ենք նաեւ գործընթացը թափանցիկ, արդիւնաւէտ ու
ներառական պահելու,
այդ
կարգին եւ
քաղաքացիական
հասարակութեան եւ
արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերու ներկայացուցիչները գործընթացին մէջ
ընդգրկելու վերաբերեալ: Նոյն նպատակով շուտով պիտի նախաձեռնեմ նաեւ նիւթին
վերաբերեալ խորհրդարանական լսումներ», աւելցուցած է ան:

Գարեգին Բ. Կաթողիկոսը Դիմած Է Ռուսիոյ Պատրիարքին`
Խնդրելով Միջնորդութիւն Կատարել Ազրպէյճանի Մէջ
Բանտարկուած Կարէն Ղազարեանի Ազատ Արձակման Հարցով
Գարեգին Բ. կաթողիկոսը Մոսկուայի մէջ Համայն Ռուսիոյ պատրիարք Քիրիլի հետ
հանդիպումին ընթացքին վերջինէս խնդրած է միջնորդութիւն կատարել Ազրպէյճանի մէջ 20
տարուան բանտարկութեան դատապարտուած Կարէն Ղազարեանի ազատ արձակման հարցով:
Այս մասին կը հաղորդէ «ՌԻԱ Նովոսթի» լրատու գործակալութիւնը:

«Կ՛ուզենք ձեր ուշադրութիւնը հրաւիրել նաեւ այս միջադէպին վրայ: Վերջերս 20 տարուան
բանտարկութեան դատապարտուած է տակաւին ամառը անյայտ հանգամանքներով
Ազրպէյճանի տարածքին մէջ յայտնուած Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացին`
Տաւուշի մարզի Բերդաւան գիւղէն Կարէն Ղազարեանը, որ հոգեկան խնդիրներ ունի», ըսած է
Գարեգին Բ. վեհափառ հայրապետը:
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Ան նշած է, որ Կարէն Ղազարեանի նկատմամբ դատական որոշումը տրուած է մարդու
իրաւունքներու ակնյայտ խախտումներով:
«Հաշուի առնելով մեր նախորդ փորձառութիւնը` իբրեւ հոգեւոր առաջնորդներ, կը դիմենք ձերդ
սրբութեան, Ազրպէյճանի հոգեւոր եւ աշխարհիկ իշխանութիւններուն մօտ միջնորդելու
խնդրանքով, երիտասարդը իր ընտանիքին վերադարձնելու համար` միջազգային
պարտաւորուածութիւններուն համաձայն», աւելցուցած է Գարեգին Բ. կաթողիկոսը:

Արա Նաճարեան 4-րդ Անգամ Ըլլալով` Կլենտէյլի Քաղաքապետ
Միացեալ Նահանգներու Քալիֆորնիա նահանգի Կլենտէյլ քաղաքի քաղաքային խորհուրդի
նախագահ Արա Նաճարեան ընտրուած է Կլենտէյլի քաղաքապետ: Ան այդ պաշտօնին

փոխարինած է Զարեհ Սինանեանը:
Արա Նաճարեան Կլենտէյլի քաղաքապետի պաշտօնը կը ստանձնէ 4-րդ անգամ ըլլալով: Ան
առաջին անգամ այդ պաշտօնը ստանձնած էր Ապրիլ 2005-ին:
«Ես իսկապէս շնորհակալ եմ քաղաքապետ աշխատելու կարելիութեան համար: Ես սերտ
համագործակցութեան
յոյս
ունիմ
գործընկերներուս
եւ
քաղաքային
խորհուրդի
աշխատակիցներուն հետ` Կլենտէյլը իբրեւ իւրայատուկ վայր պահպանելու հարցին մէջ», ըսած
է Նաճարեան:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Թիֆլիս. «Վրաստանի Եւ Ազրպէյճանի Միջեւ Կայ
Տարակարծութիւն Պետական Սահմանի 34 Առ Հարիւրին
Վերաբերեալ»
Վրաստանի եւ Ազրպէյճանի միջեւ պետական
սահմանի 34 առ հարիւրին վերաբերեալ կան
տարակարծութիւններ: Ազրպէյճանական «Հաքքին»
կայքը կը հաղորդէ, որ այս մասին յայտնած է
Վրաստանի արտաքին գործոց նախարարութիւնը:
Նախարարութիւնը նշած է, որ սահմանագծման
ուղղութեամբ աշխատանքները կը շարունակուին, եւ
արդէն ճշգրտուած է սահմաններու 66 առ հարիւրը:
Ներկայ պահուս կը թարմացուի սահմանագծման
ուղղութեամբ
աշխատանքներ
տանող
յանձնախումբի կազմը, եւ շուտով պիտի վերսկսին բանակցութիւնները: Տակաւին կը գործեն
Խորհրդային Միութեան ժամանակներէն մնացած սահմանագիծերը: Աշխատանքները կը
կատարուին 1995 թուականէն ի վեր:

«Թուրքիան Պէտք Է Ընդունի Ընտրութիւններու Օրինական
Արդիւնքները» Կ՛ըսէ Ուաշինկթըն
Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր Ռապըրթ Փալլատինօ
Թուրքիոյ մէջ վերջին օրերուն տեղի ունեցող դէպքերուն առնչութեամբ նշած է. «Մենք արդէն
տեսած ենք բողոքարկումներուն վերաբերեալ նորութիւնները: Արդար եւ ազատ
ընտրութիւնները ժողովրդավարութեան կարեւոր տարրերէն են: Ներառեալ նաեւ ատոր
օրինական արդիւնքները ընդունիլը: Այդ իմաստով երկարատեւ եւ վստահելի ընտրական
աւանդութիւն ունեցող Թուրքիայէն աւելին չենք սպասեր»:
Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութեան բանբերի յայտարարութեան
հակադարձած է Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր Համի Աքսոյ. «Ոչ մէկ
երկիր իրաւունք ունի հակաժողովրդավարական եւ հակաօրինական մեթոտներով խառնուիլ այլ
երկրի մը ընտրութեան արդիւնքներուն:
Հակաժողովրդավարական մօտեցումները ոչ մէկ ձեւով կրնան ստուեր ձգել Թուրքիոյ
ժողովրդավարութեան վրայ», ըստ թրքական «Սէօզճիւ» կայքին ըսած է Աքսոյ:
Նշենք, որ հակառակ իշխող Արդարութիւն եւ բարգաւաճում կուսակցութեան` ընդդիմութեան
նկատմամբ տարած վստահ յաղթանակին, Էրտողանի կուսակցութիւնը ընտրութիւններուն
իբրեւ հետեւանք կորսնցուց Թուրքիոյ 6 մեծ քաղաքներէն 5-ը, ներառեալ Պոլիսը, որմէ ետք
Արդարութիւն եւ բարգաւաճում կուսակցութիւնը բողոքարկեց ընտրութեանց արդիւնքները եւ
պահանջեց վերահաշուարկ:
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Պոլսոյ 7 Շրջաններու Մէջ Կրկնակի Ընտրութիւններ
Թուրքիոյ մեծագոյն քաղաք Պոլսոյ 7
շրջաններուն
մէջ
տեղական
ինքնակառավարման
մարմիններու
կրկնակի
ընտրութիւններ
պիտի
կատարուին: Թրքական լրատուամիջոցները
կը գրեն, թէ այդ որոշումը տուած է Թուրքիոյ
Ընտրական կեդրոնական յանձնախումբը`
Արդարութիւն
եւ
բարգաւաճում
կուսակցութեան
կողմէ
Պոլսոյ
մէջ
կատարուած
ընտրութիւններուն
արդիւնքներուն բողոքարկումէն ետք:
Իշխող կուսակցութիւնը ընտրութիւններուն արդիւնքները բողոքարկած էր Պոլսոյ բոլոր 39
շրջաններուն մէջ:
Արդարութիւն եւ բարգաւաճում կուսակցութեան Պոլսոյ մասնաճիւղի ղեկավար Պայրամ
Շենճաք յայտարարած էր, որ ընտրութիւններու արդիւնքներու կեղծման ապացոյցներ ունին
յօգուտ ընդդիմադիր Հանրապետական ժողովուրդի կուսակցութեան թեկնածու Էքրեմ
Իմամօղլուի:
Ընտրական կեդրոնական յանձնախումբի ղեկավար Սատի Կիւվեն չորեքշաբթի օր յայտարարած
էր, թէ Պոլսոյ մէջ տեղի ունեցած ընտրութիւններուն արդիւնքները անփոփոխ պիտի մնան:

Ուաշինկթըն Կ՛ուզէ, Որ Թուրքիան Մնայ ՕԹԱՆ-ի Անդամ,
Սակայն Պէտք Է Հրաժարի «Էս-400»-ներէն
Միացեալ Նահանգներ յայտարարած են, թէ կ՛ուզեն
Թուրքիան ՕԹԱՆ-ի անդամ տեսնել միայն
ռուսական
«Էս-400»
հակաօդային
պաշտպանութեան համակարգերէն հրաժարելու
պարագային: Այս մասին կը հաղորդէ «Կազեթա»
կայքը` յղում կատարելով ՕԹԱՆ-ի մէջ Միացեալ
Նահանգներու մնայուն ներկայացուցիչ Քէյ Պէյլի
Հաչիսթընին:
Վերջինս յայտնած է, թէ Միացեալ Նահանգներու
վարչակազմը կ՛ուզէ, որ Թուրքիան ՕԹԱՆ-ի անդամ մնայ, սակայն ատոր համար պէտք չէ իր
տարածքին մէջ «Էս-400» համակարգեր տեղակայէ:
Ամերիկացի պաշտօնատարը Միացեալ Նահանգներու դիրքորոշումին իբրեւ բացատրութիւն
նշած է, թէ ռուսական համակարգերուն միջոցով կրնայ տեղեկութիւն փոխանցուիլ ամերիկեան
«Էֆ-35» հալածիչներուն մասին:
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ԱԿՆԱՐԿ

Հայկական Բաբանի Կրակոցը

Հ

այաստանի
պաշտպանութեան
նախարար
Դաւիթ
Տօնոյեանի
յայտարարութիւնն այն մասին, որ
«տարածքներ անվտանգութեան դիմաց»
ձեւաչափն այսուհետեւ փոխարինւում է
«նոր պատերազմ` նոր տարածքների
դիմաց» ձեւաչափով, մեծ արձագանգ է
առաջացրել Ազրպէյճանում: Ազրպէյճանի
ԱԳՆ-ն յայտարարել է, որ Տօնոյեանի այդ
յայտարարութիւնը «հերթական ակնյայտ
խոստովանութիւնն
է
Հայաստանի
բարձրաստիճան պաշտօնատար անձանց
կողմից այն մասին, որ երկիրը վարում է
թշնամական
եւ
նուաճողական
քաղաքականութիւն»: Ազրպէյճանի ԱԳՆ-ն
նաեւ նշել է, որ այդ յայտարարութիւնը հնչել
է անմիջապէս Վիեննայում Հայաստանի եւ
Ազրպէյճանի առաջնորդների հանդիպումից
յետոյ, կրում է «ակնյայտ սադրիչ բնոյթ» եւ
ուղղուած է «միջազգային հանրութեան`
յանձինս:
ԵԱՀԿ
Մինսքի
խմբի
համանախագահների ջանքերի դէմ»:
Հետաքրքիր է, թէ Ապրիլեան պատերազմի
հերթական
տարելիցի
նախօրեակին
ազրպէյճանցիներն ի՞նչ էին ակնկալում լսել
Հայաստանի
Հանրապետութեան
պաշտպանութեան
նախարարից`
մեղայական
խօ՞սք,
խաղաղութեան
աղերսա՞նք,
հերթական
լոլո՞ն,
թէ
Հայաստանը պատրաստ է ազատագրուած
տարածքներ զիջել, միայն թէ Ազրպէյճանը
չկրակի: Տպաւորութիւն կայ, որ Ապրիլեան
պատերազմից յետոյ հայ-ազրպէյճանական
հակամարտութեան
«խաղաղ»
կարգաւորման թեմայով գունաւոր երազներ
տեսնելիս են եղել Պաքւում, ու մէկ էլ` գըմփ,
հայկական բաբանը կրակել է: Եւ այնպէս է
կրակել,
որ
Ազրպէյճանի
ԱԳՆ-ում
ուշաթափուել են: Ով էլ չի ուշաթափուել,
հաւարը գցել է ԵԱՀԿ ՄԽ-ին, ՓաշինեանԱլիեւ քաղաքակիրթ հանդիպմանն է յղում
արել, թէ այսպէս չի լինի, մենք բանակցում
ենք խաղաղ լուծում գտնելու համար, իսկ ՀՀ
Üàð Þðæ²Ü, Ä². î³ñÇ, ÂÇõ 483, àõñµ³Ã, 05 ²äðÆÈ, 2019

պաշտպանութեան
նախարար Դաւիթ
Տօնոյեանը նոր յարձակման մասին է
խօսում:
ԵԱՀԿ
ՄԽ-ից,
ամենայն
հաւանականութեամբ,
«վալերիանկայի»
հանգստացնող չափաբաժին կը տան
Պաքուի կտրիճներին, կը փորձեն համոզել,
որ
Հայաստանի
պաշտպանութեան
նախարարն այն իմաստով չի ասել այդ
ամէնը եւ այլն: Բայց հազիւ թէ դա օգնի
պաշտօնական Պաքուին, քանզի Տօնոյեանի
յայտարարութիւնն իսկապէս շատ տարբեր է
մինչ օրս հայկական կողմից հնչած չափից
դուրս
«խաղաղասիրական»
յայտարարութիւններից:
Իրականում
Տօնոյեանի
յայտարարու
թիւնը
նոյնպէս
խաղաղասիր
ական է, բայց
մինչեւ
հակառակոր
դը հասկանայ
եւ
ճիշդ
գնահատի
այն,
դեռ
որոշակի
ժամանակ
կը
պահանջուի:
Ամբողջ
հանգոյցը «տարածքներ` խաղաղութեան
դիմաց» եւ
«Նոր
պատերազմ`
նոր
տարածքների դիմաց» ձեւակերպումների
մէջ
է,
ինչպէս
նաեւ`
այդ
ձեւակերպումների` ազրպէյճանական եւ
հայկական ընկալումների: Ազրպէյճանի
իշխանութիւնները առաջին ձեւակերպումը
միշտ հասկացել են հետեւեալ կերպ` հայերը
վերադարձնում են տարածքները, իսկ մենք
չենք պատերազմում: Հազիւ թէ ոեւէ մէկը սա
համարի խաղաղասիրութիւն, որովհետեւ
ազատութիւն եւ անկախութիւն նուաճած
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Արցախին
պատերազմով
սպառնալը,
վախեցնելը եւ զիջումներ պարտադրելը ոչ
միայն մարդկային չէ, այլեւ չի տեղաւորւում
համաշխարհային
եւ
միջազգային
կազմակերպութիւնների`
Ազրպէյճանին
հաճելի
որեւէ
համաձայնագրի
շրջանակներում:
Այսօր
բոլորն
են
հասկանում,
որ
ազատագրուած
տարածքները մէկ թիզ անգամ աւելին չեն,
քան` Արցախի կենսապահովման համար
անհրաժեշտ
տարածքը,
եւ
դրանց
վերադարձը Ազրպէյճանին` կը նշանակի
Արցախի
ժողովրդի
ոչնչացում
եւ
տեղահանութիւն:
Հայկական
կողմից,
բնականաբար, սխալմունք է եղել, եւ ոմանց
թուացել
է,
թէ
ազատագրուած
5-7
տարածքների
վերադարձից
յետոյ
Ազրպէյճանը
կը
ճանաչի
Արցախի
անկախութիւնը, կամ, առնուազն, կը
ստեղծուի այնպիսի սթաթիւս քուօ, որ
Արցախը կը շարունակի գոյատեւել Լաչինի
միջանցքով Հայաստանի հետ ունեցած
կապի շնորհիւ: Այս տեսակէտը, ընդհուպ`
մինչեւ երէկ, դեռ կողմնակիցներ ունէր
Հայաստանում, եւ դա է թերեւս պատճառը,
որ Դաւիթ Տօնոյեանի յայտարարութիւնից
յետոյ ուշաթափութիւններ են եղել նաեւ մեզ
մօտ,
թէեւ
մերոնք
նախընտրել
են
Ազրպէյճանի
ԱԳՆ-ի
նման
աղմուկ
չբարձրացնել:
«Մենք
խրամատային,
անընդհատ
պաշտպանական
վիճակից
ձերբազատուելու ենք եւ աւելացնելու ենք
այն ստորաբաժանումների քանակը, որոնք
կարող են ռազմական գործողութիւնները
տեղափոխել հակառակորդի տարածք»:
Հայաստանի
պաշտպանութեան
նախարարի այս խօսքերը, ինչպէս նաեւ նրա
խմբագրմամբ` «նոր պատերազմ` նոր
տարածքների
դիմաց»
ձեւակերպումը
սադրանքի որեւէ նշոյլ չեն պարունակում,

ինչպէս սխալմամբ մեկնաբանում են
Ազրպէյճանի ԱԳՆ-ից: Դաւիթ Տօնոյեանն,
ընդամէնը, եւս մէկ անգամ արձանագրել է
մեզ համար այլեւս անտանելի դարձած
«խրամատային,
անընդհատ
պաշտպանական վիճակը», որի պատճառով
զոհւում
են
մեր
զինուորները,
եւ`
հասկացրել,
որ
այսուհետ
մեր
պաշտպանութեան դիրքերում կը լինեն
այնպիսի
ստորաբաժանումներ,
որոնք
ազրպէյճանական բանակի միապաղաղ
առօրեան, եթէ, ի հարկէ, Պաքուից դա շատ
են ուզում, կը դարձնեն առաւել հետաքրքիր:
Ի մասնաւորի` պատերա՞զմ էք ուզում,
ուրեմն պատրաստ եղէք նոր տարածքներ
զիջելու:
Մենք
այսպէս
հասկացանք
Տօնոյեանի յայտարարութիւնը, մինչդեռ
Պաքւում
շտապել
են
յայտարարել
հայկական զօրքերի նոր արշաւանքի մասին:
Եւ, այնուամենայնիւ, ինչո՞ւ եղաւ այնպէս,
որ Վիեննայի խաղաղ բանակցութիւնների
պարզ երկնքում ճայթեց Հայաստանի
պաշտպանութեան
նախարարի
այս
յայտարարութիւնը, որն, առնուազն, չի
տեղաւորւում Փաշինեան-Ալիեւ նախընթաց
շփումներից
առաջացած
տպաւորութիւնների մէջ: Մեր կարծիքով,
Տօնոյեանի յայտարարութիւնն իր սուր
ծայրով
ուղղուած
է
ոչ
թէ
հայազրպէյճանական
բանակցային
գործընթացի
դէմ,
այլ
լաւագոյն
պատասխանն էր Վիեննայի հանդիպումից
առաջ ազրպէյճանական կողմից հնչած
պատերազմական սպառնալիքների նոր
ալիքին,
եւ`
տրամաբանական
շարունակութիւնն այդ սպառնալիքներին
Արցախի Հանրապետութեան ԱԳՆ կոշտ
արձագանգի,
որ
Արցախի
Հանրապետութիւնը
պատրաստ
է
հակահարուած հասցնել հակառակորդի
ցանկացած յարձակման:

ԷԴԻԿ ԱՆԴՐԷԱՍԵԱՆ

www.kantsasar.com
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ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
3 ՄԱՅԻՍ 2019
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ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ԽՈՐՔԷՆ
Սիրելի ընթերցող,
Յետայսու այս անկիւնին մէջ պիտի ներկայացնենք «Ազդարար»ին հասած անցեալի
բուրմունքը ներկայացնող փունջ մը նկարներ:
Քուէյթի հայկական համայնքին պատմութիւնը ներկայացնող այս նկարներով կ'ուզենք
ձեր յիշողութեան մէջ վերակենդանացնել համայնքի ջերմ անցեալը:
Եթէ ձեր մօտ կը գտնուին նմանօրինակ նկարներ, կը խնդրենք անվարան ուղարկէք
մեզի:
Եւ միշտ յիշենք, որ վերապրող անցեալը լաւագոյն դաստիարկն է ամուր ապագայի:
Հոս կը տեսնենք Քուէյթի Ազգային վարժարանի 1974-1975 ուսումնական տարեշրջանի
խումբ մը աշակերտներ, որոնք 6-րդ կարգը կը ներկայացնեն, երգով մը իրենց
մասնակցութիւնը կը բերեն վարժարանի ամահանդէսին:

www.aztagdaily.com
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Զրոյց Համազգայինի Կառոյցին Եւ Կազմակերպական
Օրէնքներուն Շուրջ
Կազմակերպութեամբ Համազգայինի «Նիկոլ Աղբալեան» մասնաճիւղի վարչութեան,
ներկայութեամբ Համազգայինի Կեդրոնական վարչութեան ներկայացուցիչ Կարօ Ալեքսանեանի
եւ հին ու նոր համազգայնականներու, շաբաթ, 16 մարտի երեկոյեան «Արամ Մանուկեան»
Ժողովրդային տան «Լեւոն Շանթ» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Համազգայինի կառոյցին եւ
կանոնագիրին շուրջ բացատրողական զրոյց մը: Օրուան զրուցավարն էր Ազգային
առաջնորդարանի դիւանապետ, համազգայնական Գրիգոր Տունկեանը:
Յայտագիրը սկսաւ Համազգայինի «Նիկոլ Աղբալեան» մասնաճիւղի վարչութեան ատենապետ
Ռոզեթ Ապէճեան-Ջուլհայեանի բացման խօսքով:
Ան ողջունելէ ետք ներկաները, շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր մասնակցողներուն եւ զրոյցին
նպատակին անդրադառնալով` ըսաւ. «Այսօր կազմակերպեցինք շատ կարեւոր եւ իւրայատուկ
հաւաք մը, որուն ծրագիրը նախորդ տարիներէն արդէն դրուած էր, սակայն այսօր
իրականացաւ: Ծրագիրին նպատակն է ծանօթացնել Համազգայինի կառոյցն ու կանոնագրային
օրէնքները, որպէսզի ճշգրտօրէն գործադրենք զանոնք»:
Ապա ատենապետը զրուցավարին ակնարկելով` ըսաւ. «Գրիգոր Տունկեանը սովորական
հրաւիրեալէ մը աւելին է, ան տանտէր է: Եղած է Համազգայինի «Նիկոլ Աղբալեան»
մասնաճիւղի հիմնադիրներէն մէկը եւ ծրագիրն ու կանոնագիրը կազմակերպող խմբակին մաս
կազմելով` մեծ ներդրում բերած է այս կառոյցին»:
Այնուհետեւ զրուցավարը հմտօրէն եւ յստակ օրինակներ մէջբերելով` ներկայացուց նիւթը:
Ան նախ ընդհանուր գիծերու մէջ ներկայացուց Համազգայինի պատմականը, կանոնագրութիւնը
եւ մարմիններուն կարգն ու պաշտօնը: Ապա ըսաւ. «Համազգայինը դարձաւ սփիւռքի մէջ
ապրող հայուն հայրենիքը: Համազգային բառը եթէ այսպէս վերլուծենք, կը դառնայ
համազգային, այսինքն` ազգին համը: Սփիւռքի մէջ հայկական մշակոյթի պահպանումն ու
տարածումը Համազգայինի առաքելութեան մաս կը կազմեն: Այս կառոյցը, հակառակ բազում
դժուարութիւններու, մինչեւ օրս պատուով կը շարունակէ իր գործը: Կանոնագիրին մէջ տեղ
գտած օրէնքները ոչ թէ գոց սորվելով կ՛իւրացուին, այլ` կեանքի կոչելով, աշխատանքով:
Օրէնքը դրուած է ոչ թէ գործ մը դժուարացնելու, այլ գործը դիւրացնելու համար»:
Շուրջ մէկուկէս ժամ տեւած զրոյցին ընթացքին ներկաները առիթ ունեցան լուսաբանական
զանազան հարցումներ ուղղելու զրուցավարին եւ ըստ այնմ թարմացուցին իրենց գիտելիքները:

«Մեր Արցախը. Միջազգային Ճանաչման Ճամբուն Վրայ»
Բնաբանով Ձեռնարկ
Կազմակերպութեամբ ՀՅԴ Յունաստանի Հայ դատի յանձնախումբին, 20 մարտին Յունաստանի
Լրագրողներու միութեան տան սրահին մէջ տեղի ունեցաւ «Մեր Արցախը. միջազգային
ճանաչման ճամբուն վրայ» բնաբանով ձեռնարկ, որուն ընթացքին ելոյթներով հանդէս եկան`
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Արցախի Հանրապետութեան մշակոյթի, երիտասարդութեան եւ զբօսաշրջութեան նախարար
Լեռնիկ Յովհաննիսեանը, Փանտիօ համալսարանի միջազգային գիտութեանց արեւելեան
բաժանմունքի ծանօթ դասախօսներ Աֆենտուլիս Լանկիտիսը եւ Խրիսթոտուլոս Եալուրիտիսը:
Ձեռնարկի համադրումը եւ թարգմանութիւնը կատարեց Արաքսի Աբէլեան-Գոլանեանը:
Ձեռնարկի սկզբնաւորութեան ցուցադրուեցաւ «Արցախ-հիսթըրի էնտ քոնֆլիքթ» տեսերիզը, որ
կ՛անդրադառնար Արցախի հարցին մասին պատմական տուեալներուն եւ ներկայ իրավիճակին:
Կազմակերպիչ յանձնախումբին անունով Արաքսի Աբէլեան-Գոլանեանը անդրադարձաւ
ձեռնարկի կազմակերպումին ու Արցախի նախարար Լեռնիկ Յովհաննիսեանի Յունաստան
այցելութեան մանրամասնութիւններուն: Ան շեշտեց, որ Արցախը հայութեան համար կարեւոր
հիմնահարց ու համահայկական առաջնահերթութիւն է` անդրադառնալով Արցախի իրողական
անկախութեան միջազգային օրինականութեան ապահովման անհրաժեշտութեան եւ Արցախի
ժողովուրդին ազատ ինքորոշման իրաւունքին մասին:
Այնուհետեւ Աֆենտուլիս Լանկիտիսը եւ Խրիսթոտուլոս Եալուրիտիսը ելոյթ ունենալով`
անդրադարձան Արցախի ժողովուրդի արդար պայքարին, զէնքի ուժով իրաւունք պարտադրելու
Ազրպէյճանի թիւր ճիգերուն, մանրամասնօրէն քննարկելով Թուրքիոյ դերակատարութիւնը
տարածաշրջանէն ներս եւ խօսելով Ռուսիոյ ու Արեւմուտքի ուժերու յարաբերակցութեանց
մասին:
Նախարար Լեռնիկ Յովհաննիսեանը խօսեցաւ Արցախի Հանրապետութեան մշակութային,
զբօսաշրջութեան բնագաւառներու զարգացման ու երկրի միջազգային ճանաչման
հեռանկարներուն մասին: Ան ընդգծեց Հայաստանի ու Արցախի մէջ ապրող յունական ծագումով
քաղաքացիներու հարցը` յայտնելով, որ Արցախի մէջ 19-րդ դարու 1840-ական թուականներէն
արդէն ձեւաւորուած էր յունական փոքրիկ համայնք, որ ապրած է ու կը շարունակէ ապրիլ իր
հետաքրքրական առօրեայով` մասնակից մնալով Արցախի հասարակական կեանքին: Ան
խօսեցաւ Արցախի Մեհմանա գիւղին մէջ բնակող յոյներուն մասին, ինչպէս եւ` լրագրական ու
այլ աշխատանքներով զբաղող յոյներուն մասին, որոնք նոյնպէս ենթարկուած են Ազրպէյճանի
բռնաճնշումներուն ու հալածանքներուն: Յովհաննիսեան անդրադարձաւ Արցախ-Յունաստան
յարաբերութիւններուն, զորս կարելի է աւելի ամրապնդել` կրթութեան, մշակոյթի,
զբօսաշրջութեան
բնագաւառներէն
ներս
արդիւնաւէտ
գործակցութեամբ
եւ
պատրաստակամութիւն յայտնեց փոխգործակցութեան, կառուցողական առաջարկներու
քննարկման ու նախագիծներու իրականացման համար:
Իրեն ուղղուած հարցումներուն պատասխանելով` ան նշեց Արցախի անկախութեան ու հողային
ամբողջականութեան պահպանման եւ անոր ժողովրդային ու տարածքային միասնութեան
անվտանգութեան հարցին կարեւորութիւնը` աւելցնելով, որ Արցախի միջազգային ճանաչումը
լրացուցիչ խթան պիտի հանդիսանայ Արցախի պետականութեան եւ, մասնաւորապէս, երկրի
ժողովրդավարական կառոյցներու հետագայ զարգացման ու ամրապնդման` դրական իր
ազդեցութիւնը բերելով Ազրպէյճանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջեւ հակամարտութեան
կարգաւորման վրայ:
Յովհաննիսեան անդրադարձաւ տարածաշրջանային երկիրներուն միջեւ պահպանուած
հաւասարակշռութիւններուն, Ազրպէյճանի անկանխատեսելիութեան, որ հետզհետէ աւելի կը
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բարձրաձայնէ հարցը պատերազմական ճամբով լուծելու իր մտադրութիւնները, որոնց
ապացոյց էր նաեւ 2016-ի Ապրիլին Արցախի դէմ սանձազերծուած լայնածաւալ յարձակումը:

Հայ Դատի Հանդիպումները Վերահսկիչ Թըմընտի Եւ
Նահանգային Ծերակուտական Տուրազոյի Հետ
Վերջերս Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբի վարչութեան եւ անձնակազմի
ներկայացուցիչները տեսակցութիւններ ունեցան Քալիֆորնիոյ հանրային կրթութեան
վերահսկիչ Թոնի Թըմընտին եւ նահանգային ծերակոյտի անդամ Մարիա Էլենա Տուրազոյին
հետ:

Վերահսկիչ Թըմընտին հետ տեսակցութեան ընթացքին, որուն ներկայ եղաւ նաեւ Արեւմտեան
Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբի կրթական մարմինի ատենապետ Ալիս Պետրոսեանը,
շեշտուեցաւ նահանգի հանրային վարժարաններուն մէջ ցեղասպանութեանց նիւթի
դասաւանդութեան կարեւորութիւնը եւ անոր կենսական դերակատարութիւնը Հայոց
ցեղասպանութեան ուրացման դէմ դնելու պայքարին մէջ:
Թըմընտ իր կարգին շեշտեց ցեղասպանութեանց նիւթի դասաւանդման կարեւորութիւնը`
միաժամանակ խոստանալով նեցուկ կանգնիլ քալիֆորնիահայութեան, զօրակցելով յատկապէս
կրթական մարզին մէջ անոր կարիքները բաւարարելու ջանքերուն:
Տուրազոյի հետ տեսակցութեան ընթացքին քննուեցան յատկապէս Հարաւային Քալիֆորնիոյ
հայութիւնը յուզող շարք մը հարցեր եւ անոր ներկայացուեցան Հայ դատի գլխաւոր
առաջնահերթութիւնները:
Յայտնենք, որ նոյն օրերուն նահանգին մայրաքաղաքը կ՛այցելէին նաեւ Արեւմտեան
Ամերիկայի Հայ երիտասարդաց դաշնակցութեան ներկայացուցիչները, Քալիֆորնիոյ
նահանգային իշխանութեանց կողմէ Թուրքիոյ մէջ կատարուած ներդրումները դադրեցնելու
համար Սաքրամենթոյի մէջ նահանգային պաշտօնատարներու հետ տեսակցութիւններ
ունենալու նպատակով:
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«Եւ Կանգնած Էր Տաճարը Սեւ Ծովի Ափին» Վաւերագրական
Ժապաւէնի Շնորհահանդէս
24 մարտին վիրահայոց թեմի «Հայարտուն» կեդրոնի, «Գալուստ Կիւլպէնկեան» սրահին մէջ

տեղի ունեցաւ Վիքթորիա Մաքսոյեւայի եւ Գարիկ Աբէլեանի հեղինակած «Եւ կանգնած էր
տաճարը Սեւ ծովի ափին» վաւերագրական ժապաւէնին շնորհահանդէսը, որ նուիրուած է
Պաթումի հայոց պատմական Ս. Փրկիչ եկեղեցւոյ: Ժապաւէնը նկարահանուած է «ԱկորաԺորժիա-Վիքթորիա Մաքսոյեւա» կազմակերպութեան նախաձեռնութեամբ եւ աջակցութեամբ
վիրահայոց թեմի եւ Պաթումի Ս. Փրկիչ եկեղեցւոյ հովիւին:
Ժապաւէնը կը պատմէ խորհրդային տարիներուն բռնագրաւուած վիրահայոց թեմին
պատկանող բազում հայոց եկեղեցիներէն` Պաթումի Ս. Փրկիչ եկեղեցւոյ մասին, որ տասնեակ
տարիներ զրկուելով իր առաքելութեան ծառայութենէն` վերածուած է պահեստի,
աստղադիտարանի եւ տեսագրութիւններու վայրի:
Աւարտին Հաւլաբարի Ս. Էջմիածին եկեղեցւոյ հովիւի օգնական Վիրապ քհնյ. Ղազարեանը
բարձր գնահատեց նկարահանող խումբին աշխատանքները` նշելով, որ սոյն ժապաւէնը
լուսարձակի տակ առաւ Պաթումի մէջ փառաւորապէս գործող Աստուծոյ տաճարի գոյութեան
պատմութիւնը եւ պաթումահայութեան մեծ նուիրումը` իրենց հաւատքի տան պահպանութեան,
նաեւ արժեւորեց աշխարհասփիւռ հայութեան ակնածանքն ու սէրը իրենց եկեղեցիներուն
նկատմամբ եւ յորդորեց բոլորը` իրենց ուշադրութիւնը եւ նուիրուածութիւնը չնուազեցնելու
տաճարներուն հանդէպ:
Ելոյթ ունեցան նաեւ կարգ մը անձնաւորութիւններ, որոնք կարեւոր նկատեցին երկու
քրիստոնեայ ազգերը իրարու մօտեցնելու, աւանդոյթները եւ ազգային արժէքները պահպանելու
եւ սերունդներուն փոխանցելու անհրաժեշտութիւնը:
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Երեխան Կամակոր Չի Ծնիր, Այլ Կը Դառնայ…
Հոգեբաններու կարծիքով, կամակորութիւնը ընդհանրապէս շեշտուած կ՛ըլլայ մանուկներուն
մօտ, քանի որ ծնողները չեն հասկնար զիրենք կամ իրենց ուղարկուած ազդանշանները:
Այսպէս, երեխան, որուն պահանջները չեն բաւարարուած, կը դիմէ կամակորութեան` յոյսով, որ
զինք պիտի հասկնան գոնէ այդ ճամբով: Երեխային մէջ կամակորութիւնը կը ձեւաւորուի ծնած
պահէն: Անիկա տեղի կ՛ունենայ այն ժամանակ, երբ երեխան շրջապատող մեծերը կ՛անտեսեն
անոր կանչի ազդանշանները եւ կ՛արձագանգեն միայն լացի ձայնին: Այսպիսով, երեխային մօտ
«ռեֆլեքս» կը ձեւաւորուի. երբ ան կ՛ուզէ, որ մեծերը ուշադրութիւն դարձնեն իր կարիքներուն, կը
սկսի լալու կամ գոռալու:
Կամակորութիւն ընելու ցանկութիւն կը յառաջանայ բոլոր երեխաներուն մօտ, տարբեր
տարիքներու: Անոնք ալ կը փորձարկեն արտաքին աշխարհը եւ բնականաբար` ծնողներուն հետ
յարաբերելու եղանակները. հետագային կա՛մ այդ կամակորութիւնը կը զարգանայ, կա՛մ զայն
փոխելու փորձեր կ՛ընեն թէ՛ ծնողները եւ թէ՛ երեխան:
Երեխային պահուածքը յաճախ պայմանաւորուած է իրավիճակով. ան կրնայ կամակորութիւն
ընել, երբ յոգնած է, քուն ունի, ինքզինք անուշադրութեան մատնուած կը զգայ եւ այլն… Նման
պարագաներու, ծնողները պէտք է փորձեն վերացնել կամ մեղմացնել կամակորութեան
պատճառները:
Հոգեբաններու կարծիքով, երեխան աւելի
դիւրին եւ հաճոյքով կը կատարէ ծնողներուն
պահանջները, եթէ անոնք ներկայացուին
խաղի միջոցով: Օրինակ` եթէ փոքրիկին
առաջարկէք ուտել կամ հագուիլ ձեզի հետ
մրցելով, ան ինքնակամ եւ արագ կը սկսի
ուտել, հագուիլ, լուացուիլ… Կարելի է նաեւ
երբեմն պատիժի դիմել. օրինակ` եթէ ան իր
խաղալիքները ասդին-անդին թափած է ու կը
մերժէ
զանոնք
հաւաքել,
հաւաքեցէք
խաղալիքները եւ մէկ-երկու օրով պահեցէք.
բացատրեցէք պատիժին պատճառը, յաջորդ
անգամ ան շատ հաւանաբար կը փոխէ իր ընթացքը:
Երեխային կամակորութեան պատճառը կրնայ ըլլալ նաեւ… ձանձրոյթը: Նման պարագաներու,
ան պէտք է հնարաւորութիւն ունենայ տարեկիցներու հանդիպելու եւ անոնց հետ խաղալու:
Երեխաները նաեւ ինքնուրոյն ըլլալու մեծ ձգտում ունին: Անոր համար շատ կարեւոր է, որ
կեանքի տարբեր փուլերուն զինք ընդունին ոչ որպէս երեխայ: Յաճախ անոր յիշեցուցէք, թէ
որքա՛ն մեծցեր է: Այսպիսի վերաբերմունքը կը բարձրացնէ անոր ինքնագնահատանքը: Ան կը
փորձէ ինքզինք պահել որպէս մեծ:
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Կամակորութեան հարցը մէկ օրէն միւսը չի լուծուիր. եթէ կ՛ուզէք, որ ձեր երեխան
կամակորութիւն չընէ`
– Փորձեցէք, որքան հնարաւոր է, քիչ գործածել «կարելի չէ», «ոչ» արտայայտութիւնները:
– Արգիլեցէ՛ք միայն այն, ինչ որ կրնայ վտանգաւոր հետեւանք ունենալ:
– Երբե՛ք ուժ չգործադրէք երեխային ստիպելու, որ ձեր ուզածը ընէ:
– Լաւագոյն պատիժն է` չկատարել անոր խնդրանքները:

Ինչպէ՞ս Յաղթահարել Կամակորութիւնը
Ա.- Կանխեցէք կամակորութիւնը անոր դրսեւորման առաջին իսկ վայրկեանէն:
Բ.- Մի՛ ձգէք, որ երեխան կեդրոնանայ կամակորութեան վրայ:
Գ.- Ուշադրութիւն մի՛ դարձնէք երեխային կամակորութիւններուն, զբաղեցէք ձեր գործով,
կարծէք` բան չի պատահիր:
Դ.- Երբեք մի՛ զիջիք, եթէ վստահ էք, որ ճիշդ էք:
Ե.- Շեղեցէք երեխային ուշադրութիւնը որեւէ կատակով, երգով, խօսքով եւ այլն…
Երբեմն կամակորութիւնը քմայքի հետեւանք չէ, այլ` առողջական հարցերու դրսեւորում:
Հետեւաբար պէտք է աչալուրջ հետեւիլ եւ ճիշդ մեկնաբանել երեխային լացը, դժգոհութիւնը եւ
տեղւոյն վրայ լուծումներ գտնել:

ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ

Մենք Ձեզ Հող Չենք Տայ
Մենք ձեզ հող չենք տայ,
Այստեղ կեանքեր կան,
Այստեղ մերոնք են հողին շաղախուել,
Մեր զինուորների սրբազան արեամբ,
Հորիզոններն են կարմիրով վառուել:
Մենք ձեզ հող չենք տայ,
Այստեղ վէրքեր կան,
Այստեղ ոտքեր են ականով հատուել,
Այստեղ ոգեղէն մեր զաւակների
Սուրբ հոգիներն են երկնքին փարուել:
Մենք ձեզ հող չենք տայ,
Այստեղ երգեր կան,
Այստեղ սխրանքն է յոյսեր հրկիզել,
Այստեղ` շարքերում, սերընդէ սերունդ
Նահատակներն են լեգենդներ դարձել:

ԴԱՒԻԹ ՎԱՆԵԱՆ
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ՇԱԲԹՈՒԱՆ SUDOKU-ն
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