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Üàð Þðæ²Ü, ¼. î³ñÇ,  ÂÇõ 234, àõñµ³Ã,  06 ÚàôÜÆê, 2014 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՂԹԱՆՔ ԵՒ ԴՐՕՇԱԿԻ 
ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ ՔՈՒԷՅԹԻ ՄԷՋ 

Ուրբաթ, 30 Մայիսին, Քուէյթի Ս. Վարդանանց 

Եկեղեցւոյ մէջ մատուցուած Ս. պատարագի աւարտին 

տեղի ունեցաւ գոհաբանական մաղթանք՝ Հայաստանի 

Հանրապետութեան, ինչպէս նաեւ հոգեհանգիստ՝ 1918 

մայիս 28-ին Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան 

կերտման ի խնդիր իրենց արիւնը թափած 

նահատակներու հոգիներուն համար։  

Գոհաբանական աղօթքին եւ հոգեհանգիստին 

նախագահեց Թեմիս Կաթղ. Փոխանորդ Գերպ. Տ. Մասիս 

Ծ. Վրդ. Զօպուեան։ Արարողութեան ընթացքին 

հաւատացեալներու կողքին ներկայ էին նաեւ Քուէյթի 

Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտներ եւ արենուշներ։ Իր քարոզին մէջ 

Հայր Սուրբը նախ անդրադարձաւ Համբարձման տօնին, 

որ Քրիստոսի երեքամեայ առաքելութեան եւ յարութենէն 

ետք իր աշակերտներուն երեւումներուն պսակումն ու 

աւարտն էր։ Քրիստոսի երկինք համբարձումը 

սովորական դէպք մը չէր, որովհետեւ համբարձման 

պահուն Քրիստոս իր վերջին պատգամները փոխանցեց իր աշակերտներուն՝ աշխարհին 

բացուելու եւ աւետարանը քարոզելու հեթանոս ժողովուրդներուն։  

Խօսելով Մայիս 28-ի մասին, Հայր Սուրբը ըսաւ, որ 

ան եւս սովորական թուական մը չէ, որովհետեւ կը 

խորհրդանշէ հայ ժողովուրդի ազատութեան տենչը, 

իր անկախութիւնը պաշտպանելու հաւաքական 

կամքը, հետեւաբար շնորհիւ մեր ժողովուրդի ամուր 

միասնականութեան ու վճռակամութեան Հայ 

Ժողովուրդը վերատիրացաւ իր անկախութեան, 

որուն համար դարեր շարունակ պայքարած ու 

արիւն թափած էր։ Պատարագի աւարտին, 

եկեղեցւոյ դպրաց դասի առաջնորդութեամբ ներկայ 

հաւատացեալները ուղղուեցան առաջնորդարանի 

շրջափակ, ուր բարձրացուեցաւ երագոյն դրօշը 

մասնակցութեամբ գաղութիս ազգայիններուն։ Նոյն երեկոյեան Քուէյթի Հ.Մ.Ը.Մ.ի 

կազմակերպութեամբ տեղի ունեցաւ Մայիսեան փառատօն։ 

²¼¸²ð²ð 
îºÔºÎ²îàô  ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ Ð²Úàò øàô¾ÚÂÆ ºô ²ð²´²Î²Ü ÌàòÆ ºðÎÆðÜºðàô ÂºØÆÜ 
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Ø²ÚÆêº²Ü ö²è²îúÜ 

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ùµ Ð.Ø.À.Ø. øáõ¿ÛÃÇ 

Ø»ÏáõëÇ Ø³ëÝ³×ÇõÕÇ ì³ñãáõÃ»³Ý, 

Ñáí³Ý³õáñáõÃ»³Ùµª øáõ¿ÛÃÇ »õ ²ñ³µ³Ï³Ý 

ÌáóÇ ºñÏÇñÝ»ñáõ Î³ÃáÕÇÏáë³Ï³Ý 

öáË³Ýáñ¹ª ¶»ñå. î. Ø³ëÇë Ì.ìñ¹. 

¼ûåáõÛ»³ÝÇ, »õ Ý³Ë³·³ÑáõÃ»³Ùµª î¿ñ »õ 

îÇÏ. Ú³Ïáµ Úáí³ÏÇÙ»³ÝÇ, àõñµ³Ã, 30 Ø³ÛÇë 

2014-ÇÝ, ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ §Ø³ÛÇë»³Ý 

ö³é³ïûÝ¦Á£  

ö³é³ïûÝÁ ÝáõÇñáõ³Í ¿ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ ²é³çÇÝ 

Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý 96-ñ¹ ³Ù»³ÏÇÝ£ Ð³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý å³ïõáÛ ÑÇõñÝ ¿ñ øáõ¿ÛÃÇ Ù¿ç Ð.Ð. 

ÐÇõå³ïáëª îÇ³ñ ²ñÙ¿Ý ê³ñ·Çë»³ÝÁ£  

Ü»ñÏ³Û ¿ÇÝ ·³ÕáõÃÇë å³ïÏ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ, Ð.Ø.À.Ø.³Ï³Ý ùáÛñ»ñ »õ 

»Õµ³ÛñÝ»ñ,ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ùûï 500 Ñ³Ý¹Çë³Ï³ÝÝ»ñ£ ö³é³ïûÝÇ Ñ³Ý¹Çë³õáñ µ³óáõÙÁ 

Ï³ï³ñáõ»ó³õ øáõ¿ÛÃÇ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ù³ÛÉ»ñ·Ý»ñáí£  

´³óÙ³Ý ËûëùÁ ³ñï³ë³Ý»ó í³ñãáõÃ»³Ý ³ï»Ý³å»ïª »Õµ. ì³Ñ¿ ä³Õ×»³ÝÁ£ ²Ý Æñ 

ËûëùÇÝ Ù¿ç ß»ï»ó, áñ Ð.Ø.À.Ø.Ç ÇëÏ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ ã³ñù³ß, Ï³ñ·³å³Ñ, í»Ñ³ÝÓÝ  Ñ³Û 

å³ï³ÝÇÇÝ áõ å³ñÙ³ÝáõÑÇÇÝ Ùûï ½³ñ·³óÝ»É Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃ»³Ý »õ 

³½·³ÛÝ³ëÇñáõÃ»³Ý ½·³óáõÙÝ»ñÁ£ ²Ûë ³éÇÃáí Ø³ëÝ³×ÇõÕÇ ëÏ³áõïáõÃÇõÝÁ 

Ý»ñÏ³Û³óáõó ÏáÏÇÏ Û³Ûï³·Çñ ÙÁ£  

Ú³Ûï³·ÇñÁ ÁÝ¹·ñÏ»ó µáõñ·, Ó»é³ÛÇÝ ³ßË³ï³Ýù, Ù³ñï³Ï³Ý Ù³ñ½³Ë³Õ»ñ, ³é³çÇÝ 

µáÛÅ û·ÝáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõÙ, »ñ·, Ï³ÏáõÕ Ã³ÃÇÏÇ Ï³Ýã, å³ñ, Ù³ñ½³Ï³Ý Ó»õ»ñ »õ 

³ëÙáõÝù£ ÚÇß³ï³ÏáõÃ»³Ý  ³ñÅ³ÝÇ ¿ ÷áÕ»ñ³ËáõÙµÇ Ïñïë»ñÝ»ñáõ ³Ûë ï³ñáõ³Û Çñ»Ýó 

³é³çÇÝ »ÉáÛÃÁ, áñÝ ³ñÅ³Ý³ó³õ Ý»ñÏ³Ý»ñáõ ù³ç³É»ñ³ÝùÇÝ »õ Í³÷³Ñ³ñáõÃ»³Ý£  

²å³ ïáÕ³Ýóù£ ÐÝã»ó ß»÷áñ³ËáõÙµÁ áñÝ ³é³çÝáñ¹»ó Ð.Ø.À.Ø.³Ï³ÝÝ»ñáõ ÷³Õ³Ý·Á£ 

Ú³ÕÃ³Ï³Ý ù³ÛÉ»ñáí ³Ýó³Ý ³ñÇÝ»ñÁ,³ñ»ÝáÛßÝ»ñÝ áõ ·³ÛÉÇÏÝ»ñÁ£ ²ÝáÝù ËáõÙµ- ËáõÙµ 

ß³ñáõ»ó³Ý ¹³ßïÇÝ Ï»¹ñáÝÁª Ñ³Ý¹Çë³Ï³ÝÝ»ñáõÝ ¹ÇÙ³ó£  
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²ÛÝáõÑ»ï»õ Ï³ï³ñáõ»ó³õ 

³ëïÇ×³Ý³ïáõãáõÃÇõÝ, ëÏ³áõï³Ï³Ý Ï³ñ·Ç 

÷áË³ÝóáõÙ »õ É³õ³·áÛÝ ËáõÙµ»ñáõ 

·Ý³Ñ³ïáõÙ£ Ð³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý ³õ³ñïÇÝ 

Ð.Ø.À.Ø. øáõ¿ÛÃÇ Ø»ÏáõëÇ Ø³ëÝ³×ÇõÕÇ 

ì³ñãáõÃÇõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý 

96-ñ¹ ³Ù»³ÏÇ ïûÝ³Ï³ï³ñáõÃ»³Ý ³éÇÃáí 

§Ì³é³ÛáõÃ»³Ý¦ ßù³Ýß³Ýáí ·Ý³Ñ³ï»ó 

»ñÏ³ñ  ï³ñÇÝ»ñ ÙÇáõÃ»³Ýë Í³é³Û³Íª »Õµ. 

Ú³Ïáµ Úáí³ÏÇÙ»³ÝÇÝ£ ²å³ Ññ³õÇñáõ»ó³õ 

Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñª ºÕµ. Ú³Ïáµ 

Úáí³ÏÇÙ»³Ý Û³ÝÓÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ í³ñãáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿ å³ïñ³ëïáõ³Í Û³ïáõÏ 

Ûáõß³Ýáõ¿ñÝ¿ñÁª ¶»ñå. î. Ø³ëÇë Ì.ìñ¹. ¼ûåáõÛ»³ÝÇÝ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý 

ÐÇõå³ïáëÇÝ£ ÐáõëÏ, Ññ³õÇñáõó³õ ¶»ñå. î. Ø³ëÇë Ì.ìñ¹. ¼ûåáõÛ»³Ý ³ñï³ë³Ý»Éáõ 

Ñ³Ù³ñ ÷³ÏÙ³Ý ËûëùÁ£ Ð³Ûñ êáõñµÁ Çñ ËûëùÇÝ Ù¿ç Ý³Ë ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ Ø³ÛÇë 28-Ç 

ËáñÑáõñ¹ÇÝ áõ å³ï·³ÙÇÝ, Ïáã áõÕÕ»Éáí Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ »õ Ù³Ý³õ³Ý¹ Ù»ñ Ýáñ ë»ñáõÝ¹Ç 

½³õ³ÏÝ»ñáõÝ Ñ³õ³ï³ñÇÙ ÙÝ³Éáõ Ø³ÛÇë 28 Ï»ñïáÕ ë»ñáõÝ¹ÇÝ, Ñ»ñáëÝ»ñáõÝ áõ 

Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõÝ, áñáÝù ÑÇÙÝ»óÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ£ ²å³ Ð³Ûñ êáõñµÁ 

³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí Ð.Ø.À.Ø.Ç ³é³ù»ÉáõÃ»³Ý, Áë³õ, Ã¿ ³Ý ÏÁ Ù³ñÙÝ³õáñ¿ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ 

³ÙµáÕç Çñ ³Ýó»³Éáí áõ Ý»ñÏ³Ûáí, Çñ Ù³ù³éáõÙÝ»ñáí áõ »ñ³½Ý»ñáí áõ Ù³Ý³õ³Ý¹ Çñ 

Éáõë³ßáÕ ³å³·³Ûáí£ Ð³Ûñ êáõñµÁ ³õ»Éóáõó, áñ Ð.Ø.À.Ø.Á Ëï³ó³Í Ï³ÙùÝ áõ ï»ëÇÉùÝ ¿ 

Ñ³ÛáõÃ»³Ý, ë÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃ»³Ý µ³µ³ËáÕ ëÇñïÁ, í³õ»ñ³Ï³Ý Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ï»Ý¹³ÝÇ 

³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÁ£ øáõ¿ÛÃÇ Ð.Ø.À.Ø.Ç ³é³ù»ÉáõÃ»³Ý ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí, Ð³Ûñ êáõñµÁ 

Ù³ÕÃ»ó, áñ ëÏ³áõïÝ»ñáõÝ áõ ³ñ»ÝáõßÝ»ñáõÝ ×³Ùµáí Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹ÇÝ Ï»³ÝùÁ 

Ñ³ÛáõÃ»³Ý ëñµ³½³Ý ³ñÅ¿ùÝ»ñáí É»óáõÝ Ï»³Ýù ÙÁ ÁÉÉ³Û áõ ³Û¹ ³ñÅ¿ùÝ»ñáõÝ Ç ëå³ë 

Ï»³Ýù ÙÁ ÁÉÉ³Û£ ö³éù Ø³ÛÇë 28 Ï»ñï³Í Ñ»ñáë ë»ñáõÝ¹ÇÝ£ Ú³ñ·³Ýù Ð.Ø.À.Ø.Ç 96 

ï³ñÇÝ»ñáõ ³ÝËáÝç áõ ³½·³Ýáõ¿ñ Í³é³ÛáõÃ»³Ý£ 

ö³é³ïûÝÁ í»ñç ·ï³õ §Ú³é³ç Ü³Ñ³ï³Ï¦ ù³ÛÉ»ñ·áí£ 

Ú. ê»ñáµ»³Ý 

www. armenianprelacykw.org 



²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô  ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ Ð²Úàò øàô¾ÚÂÆ ºô ²ð²´²Î²Ü ÌàòÆ ºðÎÆðÜºðàô ÂºØÆÜ 
 

 

Üàð Þðæ²Ü,  ¼. î³ñÇ,  ÂÇõ 234, àõñµ³Ã, 06 ÚàôÜÆê, 2014                                                                         4 
 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

ՀՅԴ Բիւրոյի Յայտարարութիւնը 

Հալէպում Հակահայ Արարքների Մասին 

Հայ յեղափոխական դաշնակցութեան Բիւրոն դատապարտում է Հալէպի հայաբնակ 

թաղամասերի վրայ վերջին օրերին հետզհետէ ուժգնացող յարձակումները: Արդէն կասկած չի 

մնում, որ Սիրիայի իշխանութիւններին իբրեւ ընդդիմութիւն հանդէս եկող ուժերի թիրախը 

բացառապէս հայաբնակ թաղամասերն են: 

Կան փաստեր, որ Հալէպի հայաբնակ թաղամասերի վրայ սաստկացած յարձակումները 

խրախուսւում են յատկապէս Թուրքիայի կողմից: 

Դիմում ենք ընդդիմադիր այդ ուժերի վրայ ազդեցութիւն ունեցող բոլոր, յատկապէս 

արեւմտեան պետութիւններին` անմիջապէս իրենց լծակները օգտագործելով դադարեցնել 

հայաբնակ թաղամասերի վրայ յարձակումները: Հակահայ յարձակումներին եւ գործուած 

ոճրագործութեանը մեղսակից կը համարուեն հովանաւորող բոլոր այն պետութիւնները, որոնք 

առաջքը չեն առնի այդ արարքների: 

Կոչ ենք անում Սիրիայի իշխանութիւններին, անհրաժեշտ միջոցները ձեռնարկել` յատկապէս 

քրիստոնեայ անզէն փոքրամասնութիւնների ֆիզիքական անվտանգութիւնն ապահովելու 

համար: 

Կոչ ենք անում նաեւ համայն հայութեանը` հնարաւոր բոլոր միջոցներով սատարել հակահայ 

արարքների դադարեցմանը ուղղուած ՀՅԴ Հայ դատի յանձնախմբերի եւ գրասենեակների 

նախաձեռնութիւններին: 

ՀՅԴ ԲԻՒՐՕ 

4 Յունիս, 2014 

Լիբանանի Մէջ Հայկական Բանակի Խաղաղապահ Գունդ 

Պիտի Տեղակայուի 

Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարար Սէյրան Օհանեան 3 յունիսին 

Պելճիքայի  մէջ հանդիպած է Իտալիոյ պաշտպանութեան նախարար Ռոպերթա Պինոթթիին: 

Հանդիպման ընթացքին քննարկուած են հայ-իտալական երկկողմանի զինուորական 

համագործակցութեան առնչուող հարցեր: 

Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Իտալիոյ պաշտպանութեան նախարարները ստորագրած 

են «Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարարութեան եւ Իտալիոյ 

Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարարութեան միջեւ Լիբանանի մէջ Միացեալ 

ազգերու կազմակերպութեան Ժամանակաւոր ուժերուն մէջ  համագործակցութեան եւ 

օժանդակութեան մասին» համաձայնագիրը: Ըստ համաձայնագիրին, Լիբանանի մէջ 

տեղակայուած ՄԱԿ-ի խաղաղապահ ՖԻՆԻՒԼ-ի ուժերու իտալական զօրախումբին մէջ պիտի 

ընդգրկուի հայաստանեան խաղաղապահ գունդ մը: 
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Տիտիէ Պուրքհալթեր Երեւանէն Կը Հաստատէ 

Երկխօսութեան Անհրաժեշտութիւնը 

Հայաստանի նախագահական  նստավայրին մէջ 4 յունիսին տեղի ունեցաւ հանդիպում` 

պաշտօնական այցելութեամբ Երեւան ժամանած ԵԱՀԿ-ի ներկայի նախագահ, Զուիցերիոյ 

նախագահ, արտաքին գործոց նախարար Տիտիէ Պուրքհալթերի եւ Հայաստանի նախագահ 

Սերժ Սարգսեանի միջեւ:  

Հայաստանի նախագահը ընդգծեց, որ այս 

հանդիպումը հայաստանեան կողմին համար 

առանձնայատուկ է, որովհետեւ կը հիւրընկալէ 

բարեկամ եւ վստահելի գործընկեր Զուիցերիոյ 

նախագահը եւ միաժամանակ նաեւ Հայաստանի 

համար կենսական նշանակութիւն ունեցող 

Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրով երկար 

տարիներէ զբաղող կառոյցի գործող նախագահը: 

Տիտիէ Պուրքհալթեր իր կարգին, ըսաւ, որ բարդ 

խնդիրներու լուծման նպատակով անհրաժեշտ է 

երկխօսութիւն ծաւալել տագնապի բոլոր 

կողմերուն հետ, եւ ասիկա է Զուիցերիոյ նպատակն ու միտումը` քննարկել եւ երկխօսութիւն 

կատարել, որպէսզի տագնապներու խնդիրներուն լուծումներ գտնուին: «Շատ շնորհակալ եմ, 

որ պատրաստած էք երկու դրօշակ, եւ ատիկա մեզի կը յիշեցնէ, որ մենք հոս երկու 

պատասխանատուութիւն ունինք, ինչպէս նաեւ կը յիշեցնէ ձեր կատարած աշխատանքին 

մասին», դիտել տուաւ Զուիցերիոյ նախագահը: 

Աւելի ուշ, լրագրողներուն հետ հանդիպումին ընթացքին նախագահ Սարգսեան յայտնեց, որ 

ուժի կիրարկման սպառնալիքները եւ զինադադարի պարբերական խախտումները մեծ վնաս 

կը հասցնեն բանակցային հոլովոյթին: Նախագահ Սարգսեան նշեց, որ ինք վերահաստատեց 

Հայաստանի ցանկութիւնը օր առաջ գտնելու այս բարդ խնդիրի լուծումը: «Մենք համակարծիք 

ենք, որ խնդիրը զինուորական ուղիով չի լուծուիր, այլ միայն աւելի կը բարդացնէ այս հարցը: 

Երբ կը խօսուի վստահութեան ամրապնդման միջոցառումներու մասին, մենք յստակ կը նշենք, 

որ անոնց շարքին առաջնահերթը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդին նկատմամբ պատշաճ 

յարգանքի դրսեւորումն է», ընդգծեց նախագահ Սարգսեան: Նախագահը յայտնեց, որ  այս 

պայքարը ինքնորոշման հիմնարար իրաւունքի համար մղուող ազգային-ազատագրական 

պայքար է, եւ լուծում չի գտնուիր, եթէ լիարժէքօրէն հաշուի չ՛առնուի այս իրականութիւնը` 

շեշտելով,  որ արդիւնաւէտ ըլլալու համար բոլոր բանակցային ջանքերը եւ հոլովոյթները պէտք 

է հաշուի առնեն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդի դիրքորոշումն ու կարծիքը: Երկու 

նախագահները նաեւ նշեցին, որ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահութիւնը այդ 

տագնապի լուծման լաւագոյն ձեւաչափն է: 

«Երկուստեք նշեցինք ԵԱՀԿ-ի բոլոր կառոյցներուն հետ Հայաստանի Հանրապետութեան 

արդիւնաւէտ փոխադարձ համագործակցութիւնը, եւ ես խնդրեցի ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահին 

փոխանցել հեղինակաւոր այդ կառոյցի մեր բոլոր գործընկերներուն Հայաստանի 

Հանրապետութեան անկեղծ շահագրգռուածութիւնը ժողովրդավարական բարեփոխումներու, 

մարդու իրաւունքներու պաշտպանութեան, խօսքի ազատութեան մարզերուն մէջ փոխադարձ 

գործակցութեան շարունակական խորացման հարցին մէջ», յայտնեց նախագահ Սարգսեան: 
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ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ Տիտիէ Պուրքհալթեր հանդիպում ունեցաւ նաեւ Հայաստանի 

արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ Նալբանդեանի հետ: Ողջունելով հիւրը` Նալբանդեան 

նշեց, որ վերջին տարիներուն Հայաստան եւ Զուիցերիա լուրջ յառաջընթաց արձանագրած են 

տարբեր մարզերուն մէջ երկկողմանի համագործակցութեան ընդլայնման առումով եւ 

Հայաստան լիայոյս է միացեալ ջանքերով աւելի խորացնելու եւ զարգացնելու երկու երկիրներու 

յարաբերութիւնները: 

Զուիցերիոյ նախագահը իր կարգին շեշտեց, որ երկու երկիրները ունին շատ լաւ 

բարեկամական յարաբերութիւններ, ամուր իրաւապայմանագրային դաշտ, եւ կ՛ընդլայնուին 

գործարար կապերը: Ըստ նախագահին, կը նախատեսուի Զուիցերիոյ գործարարներուն 

Հայաստան այցելութիւն, ինչ որ կարելիութիւն պիտի ստեղծէ Զուիցերիայէն ներդրումներ 

կատարելու Հայաստանի տնտեսութեան մէջ: Նախարար Նալբանդեան յայտնեց, որ Հայաստան 

կ՛աջակցի ԵԱՀԿ-ի մէջ Զուիցերիոյ նախագահութեան եւ պատրաստ է իր ներդրումը բերելու 

զուիցերիական նախագահութեան առաջնահերթութիւններու իրագործման, որոնց շարքին 

կարեւոր կը նկատէ ապահովութեան եւ կայունութեան խթանման, Հարաւային Կովկասի մէջ 

վստահութեան ամրապնդման միջոցներու իրականացման ուղղուած ջանքերը: 

Հանդիպման ընթացքին քննարկուեցան ԵԱՀԿ-ի ծիրին մէջ համագործակցութեան ուղիները, 

անդրադարձ կատարուեցաւ ԵԱՀԿ-ի գործունէութեան օրակարգային հարցերուն, 

կազմակերպութեան դերին եւ արդիւնաւէտութեան բարձրացման նպատակով իրականացուող 

քայլերուն: 

Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարը ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահին ներկայացուց 

Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի խաղաղ լուծման հոլովոյթի վերջին զարգացումները եւ այդ 

ուղղութեամբ Հայաստանի եւ Մինսքի խմբակի համանախագահներուն կողմէ ձեռնարկուող 

ջանքերը: ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահը շեշտեց, որ զուիցերիական նախագահութիւնը 

անվերապահօրէն կը սատարէ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահներու 

գործունէութիւնը եւ ափսոսանք յայտնեց, որ մինչեւ այսօր կարելի չէ եղած իրականացնել 

միջնորդներուն` միջադէպերու քննութեան մեքանիզմի ստեղծման վերաբերեալ առաջարկը: 

Զրուցակիցները միտքեր փոխանակեցին ուքրանական տագնապի եւ անոր լուծման ուղիներուն 

շուրջ: 

Հանդիպման ընթացքին անդրադարձ կատարուեցաւ նաեւ ԵԱՀԿ-ի երեւանեան գրասենեակի 

գործունէութեան, որուն առնչութեամբ նախարար Նալբանդեան բարձր գնահատեց 

գրասենեակին կողմէ իրականացուող աշխատանքները եւ կարեւոր նկատեց անոնց 

շարունակականութեան ապահովումը: 

Հանդիպումէն ետք Էդուարդ Նալբանդեան եւ Տիտիէ Պուրքհալթեր յուշագիր ստորագրեցին 

Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարարութեան եւ Զուիցերիոյ արտաքին 

գործոց նախարարութեան միջեւ` երկու նախարարութիւններուն միջեւ խորհրդակցութիւններու 

կայացման մասին: 

Զուիցերիոյ նախագահը երէկ այցելեց Ծիծեռնակաբերդի յուշահամալիր եւ ծաղկեպսակ 

զետեղեց Հայոց ցեղասպանութեան զոհերու յուշարձանին եւ ծաղիկներ դրաւ 

Ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակը յաւերժացնող անմար կրակին մօտ: Ան նաեւ եղեւնի 

տնկեց յուշահամալիրի Յիշողութեան պուրակին մէջ: 
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Տիտիէ Պուրքհալթեր` Թիֆլիսի Մէջ 

«Կրուզիա օնլայն» կը հաղորդէ, որ Վրաստանի 

նախագահ Կէորկի Մարկվելաշվիլի երէկ աւելի 

ուշ Թիֆլիսի մէջ Զուիցերիոյ նախագահ Տիտիէ 

Պուրքհալթերի հետ հանդիպումին աւարտին 

յայտարարած է, որ Վրաստանը ընտրած է իր 

ճամբան, ատիկա դէպի Եւրոպական Միութիւն 

տանող ճամբան է, եւ ոչ ոք կրնայ զայն շեղել 

այդ ուղիէն: 

Վրաստանի նախագահը ընդգծած է, որ ամբողջ 

վրացական հասարակութիւնը, ինչպէս նաեւ` 

ամբողջ քաղաքական հատուածը միասնական 

են այն ճամբուն վերաբերեալ, որով կ՛ընթանայ 

երկիրը: 

«Ամբողջ վրացական հասարակութիւնը, ամբողջ քաղաքական հատուածը կատարելապէս 

միասնական են այն ճամբուն շուրջ, որով մենք կ՛ընթանանք եւ որուն մէջ մենք շուտով նոր փուլ 

պիտի թեւակոխենք, որն է` Ընկերակցութեան մասին համաձայնագիրի ստորագրումը: 

Ստորագրման պահէն սկսեալ` Վրաստանը պիտի սկսի աշխատիլ Եւրոպական Միութեան 

անդամակցութեան ուղղութեամբ», յայտնած է Մարկվելաշվիլի: 

 

Մարդկային Իրաւանց Եւրոպական Դատարանը 

Համաձայնած Է Լսելու Զուիցերիոյ Բողոքը Ընդդէմ 

Փերինչեքի Հարցով Դատավճիռին 

Մարդկային իրաւանց եւրոպական դատարանը երեքշաբթի օր համաձայնած է լսել Զուիցերիոյ 

կառավարութեան ներկայացուցած բողոքը` դեկտեմբերին դատարանի կայացուցած վճիռին 

վերաբերեալ, ըստ որուն, Հայոց ցեղասպանութեան ժխտումը քրէական յանցագործութիւն չէ: 

Դատարանը արդարացուցած է թուրք գործիչ Տողու Փերինչեքը` Հայոց ցեղասպանութիւնը 

ժխտելու համար, բան մը, որ զուիցերիական օրէնսդրութեամբ քրէական յանցանք կը նկատուի: 

Զուիցերիոյ Արդարադատութեան դաշնակցային գրասենեակը բողոքարկման մասին 

յայտարարած էր 11 մարտին: 

Թուրքիոյ քաղաքացի Փերինչեք Զուիցերիոյ մէջ դատապարտուած էր Հայոց ցեղասպանութեան 

ժխտման համար: Ատկէ ետք ան երկու անգամ բողոքարկած էր վճիռը եւ դատարանին մէջ 

պարտուած, որմէ ետք դիմած էր Մարդկային իրաւանց Եւրոպական դատարանին, որ 17 

դեկտեմբեր 2013-ին վճռած էր, որ զուիցերիական դատարանը խախտած է Փերինչեքի ազատ 

արտայայտուելու իրաւունքը: 
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Ամերիկայի Հայ Դատի Գրասենեակը Կը Շարունակէ 

Քեսապի Հարցով Ճնշում Գործադրել Օպամայի 

Վարչակազմին Վրայ 

Ամերիկայի Հայ դատի գրասենեակը կը շարունակէ ճնշում գործադրել Պարաք Օպամայի 

վարչակազմին վրայ, որպէսզի ուղղակի պատասխան ստանայ Սուրիոյ հայաբնակ Քեսապ 

աւանի դէմ յարձակումի գործին մէջ Թուրքիոյ դերին վերաբերեալ: 

Հայ դատի գրասենեակը մասնաւորաբար նամակագրութեան մէջ է Միացեալ Նահանգներու 

արտաքին գործոց նախարարութեան հետ: Նամակներուն մէջ գրասենեակը նշած է, որ 

ամերիկահայերը շատ անհանգստացած են «վարչակազմի շարունակական դժկամութենէն` 

ուղղակի հարցումին յստակ պատասխան տրամադրելու առումով»: 

Կը նկատուի նաեւ, որ իբրեւ ամերիկացիներ` ներկայացուցիչները ազգի մը, որ ՕԹԱՆ-ի 

անդամակցութեան բերումով պարտաւորութիւններ ունի Թուրքիոյ հետ, իրենք` 

ամերիկահայերը, իրաւունք ունին գիտնալու, թէ արդեօք Միացեալ Նահանգներու դաշնակիցը 

գործընկերութեան մէ՞ջ է ծայրայեղականներու հետ, որոնք Ուաշինկթընի կողմէ «ահաբեկիչ» 

որակուած են: 

Հայ դատի գրասենեակը կը նշէ, որ ամերիկեան իշխանութիւններու հետաքննութիւնը ցոյց 

տուած է, որ Թուրքիան իր դերակատարութիւնը ունեցած է, ուստի Օպամայի վարչակարգը 

այժմ պէտք է հրապարակաւ եւ շեշտակի կերպով հակադրուի Թուրքիոյ` Քայիտայի հետ դաւեր 

նիւթելուն համար: 

2 մայիսին, արտաքին գործոց նախարարութեան ներկայացուցիչ Վիքթորիա Նուլընտ 

պատասխանած է ամերիկահայերուն, որ Միացեալ Նահանգները Թուրքիոյ յիշեցուցած են իր` 

քաղաքացիական հասարակութիւնը պաշտպանելու պարտաւորութեան մասին: Ան ընդգծած է, 

որ հայ քրիստոնեաները պէտք է կարելիութիւն ունենան` իրենց նախնիներու հողերուն վրայ 

ապրելու եւ բարգաւաճելու: 

Սահակեան. «Այսուհետեւ Եւս Պիտի Կատարուի Ամէն 

Ինչ Արցախի Սահմանները Ամուր Պահելու Համար» 

Արցախի նախագահ Բակօ Սահակեան նախանցեալ օր այցելեց հանրապետութեան 

հարաւարեւելեան սահմանագիծ եւ այնտեղ ծանօթացաւ պաշտպանական համակարգի 

վիճակին:   Նախագահ Սահակեան «Արիութեան համար» եւ «Մարտական ծառայութիւն» 

մետալներ յանձնեց խումբ մը զինուորներու` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան 

պաշտպանութեան բանակի մարտական դիրքերուն ուղղութեամբ թշնամիի ոտնձգութիւնները 

կասեցնելու եւ արժանի հակահարուած տալու համար: 

Նախագահ Բակօ Սահակեան ընդգծեց, որ այսուհետեւ եւս պիտի կատարուի ամէն ինչ` 

պետութեան սահմանները ամուր եւ ապահով պահելու ուղղութեամբ: Արցախի նախագահին 

կայքը հաղորդեց, որ Բակօ Սահակեանին կ՛ուղեցէին Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ 

Ղուլեան, փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկեան, պաշտպանութեան նախարար Մովսէս 

Յակոբեան եւ այլ պաշտօնակատարներ: 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

Այսօր Փարիզի Մէջ` Քերրի-Լաւրով Հանդիպում 

«Քոմսոմոլսքայա Փրաւտա» օրաթերթը կը գրէ, որ 

Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց 

նախարարութեան բանբեր Ճեն Փսաքի յայտնած է, որ 

Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարար Սերկէյ Լաւրով 

եւ Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց 

նախարար Ճոն Քերրի 5 յունիսին պիտի հանդիպին 

Փարիզի մէջ: 

«Քննարկման առարկայ պիտի ըլլան Ուքրանիան, 

մասնաւորաբար նախագահ Փիոթըր Փորոշենքոյի 

երդման արարողութիւնը, ինչպէս նաեւ Սուրիան` քիմիական զէնքի դուրս բերման հարցերով», 

նշած է Փսաքի: 

Երկու երկիրներու արտաքին գործոց նախարարներու հանդիպումը պիտի կայանայ 

նախագահներ Վլատիմիր Փութինի եւ Պարաք Օպամայի Փարիզ կատարելիք այցելութեան 

նախօրեակին: Լաւրով եւ Քերրի կ՛ընկերակցին Ռուսիոյ եւ Միացեալ Նահանգներու 

ղեկավարներուն: 

Ասատ Պաշտօնապէս Յաղթական Յայտարարուեցաւ 

Սուրիոյ խորհրդարանի նախագահ Մոհամետ Ժիհատ Լահհամ 

յայտարարեց, որ Սուրիոյ նախագահական ընտրութեան մէջ յաղթանակ 

արձանագրած է Պաշշար Ասատ, որ ստացած է քուէներուն 88.7 առ 

հարիւրը, անոր մրցակից Հասան Նուրի` 4.3 առ  հարիւրը, իսկ Մահեր 

Հաժար` 3.2 առ հարիւրը: 

Սուրիոյ գերագոյն դատարանի բանբեր Մաժետ Խատրա իր կարգին 

յայտարարեց, որ քուէարկութեան մասնակցութեան համեմատութիւնը 

73.42 առ հարիւր էր: 

Զօր. Սիսիի Յաղթանակը Պաշտօնապէս 

Յայտարարուեցաւ 

Եգիպտոսի ընտրական բարձրագոյն խորհուրդը 

յայտարարեց, որ զօր. Ապտել Ֆաթթահ Սիսի 

նախագահական ընտրութեան մէջ յաղթանակ 

արձանագրած է` ապահովելով քուէներուն 96.7 առ 

հարիւրը, իսկ մրցակիցը` Համտին Սուպահի ստացած 

է քուէներուն 3.9 առ հարիւրը: 

Ընտրութեան մասնակցութեան համեմատութիւնը 47.5 

առ հարիւր էր: 
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Փորոշենքօ.«Խրիմը Դարձեալ 

Ուքրանիոյ Պիտի Ըլլայ» 

«Տէօչը Վելը» կը հաղորդէ, որ Ուքրանիոյ 

նախագահ Փիոթըր  Փորոշենքօ 3 յունիսին 

Վարշաւայի մէջ` իր առաջին արտասահման 

այցելութեան ընթացքին վստահութիւն յայտնած 

է, որ Ռուսիոյ միացած Խրիմը դարձեալ պիտի 

պատկանի Ուքրանիոյ: 

Փորոշենքօ Լեհաստանի նախագահ Պրոնիսլաւ 

Քոմորովսքիի, Միացեալ Նահանգներու 

արտաքին գործոց նախարար Ճոն Քերրիի եւ 

եւրոպական պետութիւններու բարձրաստիճան 

ներկայացուցիչներու հետ մասնակցած է Խրիմի թաթարներու հոգեւոր պետ Մուսթաֆա 

Ճեմիլեւին Լեխ Վալեսայի անուան մրցանակ յանձնելու արարողութեան: 

Ռուսիոյ Եւ Միացեալ Նահանգներու Նկատմամբ 

Բացասական Վերաբերմունքը Աշխարհի Վրայ Աճած Է 

«Ազատութիւն» ձայնասփիւռի կայանի ռուսական ծառայութիւնը` վկայակոչելով «Պի.Պի.Սի.»-ի 

պատուիրած ընկերաբանական հարցախոյզը, կը հաղորդէ, որ աշխարհի վրայ Ռուսիոյ 

նկատմամբ վերաբերմունքը վերջին տարուան ընթացքին լրջօրէն վատթարացած է: 

9 տարուան մէջ առաջին անգամ ըլլալով հարցախոյզի մասնակիցներուն 45 առ հարիւրը 

բացասաբար արտայայտուած է Ռուսիոյ մասին: Հարցախոյզի մասնակիցներուն միայն 31 առ 

հարիւրը համակրանք արտայայտած է: 

Ռուսիոյ նկատմամբ ամէնէն վատ ընկալումը ունին Հիւսիսային Ամերիկայի եւ Եւրոպայի մէջ: 

Դրական մօտեցում ամէնէն յաճախ կ՛արտայայտեն ասիական երկիրներու բնակիչները: 

Հետազօտութեան հիմնական մասը կատարուած է Խրիմի միացումէն եւ Ուքրանիոյ դէպքերէն 

առաջ: Այն ժամանակ եւս լարուածութիւն կար Մոսկուայի շուրջ` հակառակ Ողիմպիական 

խաղերուն, ԵՈՒՔՕՍ ընկերութեան նախկին ղեկավար Միխայիլ Խոտորքովսքիի եւ «Փուսի 

Ռայըթ» խումբի ձերբակալուած անդամներուն ազատ արձակման հարցերով: 

Ըստ նոյն հարցախոյզին, աշխարհի վրայ զգալիօրէն վատթարացած է վերաբերմունքը նաեւ 

Միացեալ Նահանգներու նկատմամբ: Բացասական վերաբերմունքը աճած է վերջին երեք 

տարիներուն: 

Հարցախոյզին մասնակցած է 24.5 հազար մարդ` աշխարհի 24 երկիրներէ: Անոնցմէ խնդրած են 

գնահատական տալ Եւրոպական Միութեան անդամ եւ այլ` 16 երկիրներու: Բացասական 

ազդեցութեամբ երկիրներու շարքին են նաեւ Իսրայէլը, Հիւսիսային Քորէան եւ Իրանը: 

www.aztarar.com 
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ԱԿՆԱՐԿ 
Փոխառաջարկ Եւ Առերեսուելու Հրաւէր 

Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ 

տարելիցին նուիրուած միջոցառումները 

համակարգող պետական յանձնաժողովի 

չորրորդ նիստին Հայաստանի 

Հանրապետութեան նախագահի բացման 

խօսքին մէջ համեմատաբար աւելի 

ուշագրաւ է հետեւեալ բաժինը. 

«Պաշտօնական Անգարան կը շարունակէ 

խօսիլ պատմաբաններու  յանձնաժողով 

ստեղծելու եւ արխիւները բանալու մասին: 

Նախ եւ առաջ յայտնի է, որ Հայաստանի 

արխիւները միշտ բաց եղած են բոլոր այն 

հետազօտողներուն համար, որոնց 

հետաքրքրած է հարցի գիտական մասը: Բայց ամբողջ եղած են նաեւ գիտական 

հաստատութիւններուն  եւ թանգարաններուն մէջ պահուող նիւթերը: Բայց ամբողջ հարցը այն 

է, որ Հայոց ցեղասպանութեան ճշմարտութեան հետ առերեսուելու համար արխիւային 

աշխատանք ընդհանրապէս չի պահանջուիր: Բաւարար է մտնել որեւէ հայկական տուն, 

ընտանիք, եւ վկայութիւնները կը լեցնեն ոեւէ ունկնդիրի սիրտը: Բաւարար է ըլլալ 

Ծիծեռնակաբերդ, ապրիլի 24-ին եւ տեսնել, թէ ի՞նչ է այդ օրուան խորհուրդը իւրաքանչիւր 

հայու համար` Հայաստանի եւ սփիւռքի մէջ: Բաւարար է երթալ սփիւռքի որեւէ համայնք եւ 

հարցնել` ինչպէ՞ս  ձեր նախնիները յայտնուած են այստեղ: Եթէ Թուրքիոյ իշխանութիւններուն 

կը հետաքրքրէ ճշմարտութիւնը, ուրեմն անոնք պէտք է գան Հայաստան եւ ապրիլ 24-ին ըլլան 

հայ ժողովուրդի կողքին: Չեմ կարծեր, թէ ատկէ ետք անոնք  արխիւներ այցելելու մասին միտք 

հնչեցնել կարենան: Օգտուելով այս առիթէն` պաշտօնապէս կը հրաւիրեմ Թուրքիոյ 

նախագահը, ով ալ որ ընտրուի յառաջիկայ ընտրութիւններուն ժամանակ, այցելելու Հայաստան 

2015 թուականի ապրիլի 24-ին եւ առերեսուելու Հայոց ցեղասպանութեան պատմութեան 

խօսուն վկայութիւններուն հետ»: 

Բնականաբար այստեղ, իր հերթին լուսարձակ գրաւողը Թուրքիոյ նախագահին ուղղուած 

հրաւէրն է Սերժ Սարգսեանի կողմէ: Բայց նախքան այդ, կեդրոնանանք պատմաբաններու 

միացեալ յանձնաժողովի ստեղծման թրքական առաջարկի` նախագահ Սարգսեանի կողմէ 

մերժման եւ անոր փոխառաջարկին վրայ: Այս մէկը կը յիշեցնէ արդէն նախորդ նախագահին 

Էրտողանի նշանաւոր նամակին դիմաց կատարած փոխառաջարկը. ու թէեւ բովանդակութիւնը 

տարբեր է այն առումով, որ նախագահ Քոչարեանը կ՛առաջարկէր պատմաբաններու փոխարէն 

ստեղծել միջկառավարական յանձնաժողով, նախագահ Սարգսեանը կ՛ըսէր, որ արխիւային 

հետազօտութեան կարիք չկայ, այսուհանդերձ թուրքերը կրնան գալ եւ ուսումնասիրել մեր 

արխիւները: Ի հարկէ ոչ միացեալ յանձնաժողովի տեսքով: 

Այստեղ, անշուշտ, երկու կարեւոր իրողութիւն պէտք է վերյիշել. նախ այն, որ ֆութպոլային 

դիւանագիտութեան մոսկովեան յայտարարութիւնը պայմանական համաձայնութիւն տուած էր 

պատմաբաններու միացեալ յանձնաժողովին: Պայմանը այն էր, որ հայկական կողմը կը 

համաձայնի ստեղծել յանձնաժողովը միայն Անգարայի կողմէ սահմանի բացման պարագային: 
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Ինչ որ մերժումի դիւանագիտական ձեւին համահունչ արտայայտչաձեւ էր: Իսկ երկրորդը, որ 

աւելի վաւերականութիւն կը յուշէ, կը վերաբերի Երեւան – Անգարա արձանագրութիւններուն, 

ուր կայ կողմերու համաձայնութիւն երկու ժողովուրդներու դարաւոր վէճերը համատեղ 

պատմագիտական քննարկման ենթարկելու: 

Այժմ նախագահի յայտարարածը համազօր է այս վերջին համաձայնութեան հերքումին. եւ 

անիկա  կարեւոր է, որովհետեւ յայտարարուած է այնպիսի միջավայրի մէջ, ուր համախմբուած 

է համայն հայութեան ներկայացուցչութիւնը: Գուցէ իր նախադէպը չունեցող 

ներկայացուցչական տարողութեամբ եւ համընդգրկուածութեամբ: 

Այսքանը` պատմաբաններու միացեալ յանձնաժողով ստեղծելու թրքական առաջարկի 

հրապարակային պաշտօնական մերժման վերաբերեալ: Այս փոխառաջարկը ծառայեցուած է 

իբրեւ հիմնաւորում հրաւէրի ուղղման: Այսինքն` թրքական առաջարկին դիմաց մերժողական 

դիրք որոշելու փոխարէն, արխիւները բաց յայտարարելով, եւ հրաւէր յղելով թուրք 

հետազօտողներուն գալու եւ արխիւները ուսումնասիրելու, նախագահը շրջած է թրքական 

առաջարկը: Եւ աւելի՛ն, պատմութեան հետ առերեսուելու, այդ արխիւներու 

ուսումնասիրութեան կարիքը չզգալու համար հրաւիրած է  Թուրքիոյ նախագահը ապրիլի 24-

ին գալու Երեւան: 

Կը թուի, թէ քաղաքական տրամաբանութեան աշխատիլը ունի որոշակի հետեւողականութիւն: 

Միացեալ յանձնաժողովի դիմաց փոխառաջարկ, յետոյ նաեւ Էրտողանի «ցաւակցութեան» 

դիմաց Երեւան գալու հրաւէր: Փոխառաջարկն ու հրաւէրը իրենց հիմնաւորումներով խելամիտ 

քայլեր են եւ կը փորձեն շրջել Անգարայի ճշդած խաղի կանոնները: Որոշ դիտարկումներ 

այսուհանդերձ կրնան դեր ունենալ յառաջիկայ քայլերուն համար: 

Նախ այն, որ երկու պարագաներուն առաջին քայլը թրքական կողմն է, որ կ՛առնէ եւ 

տպաւորութիւն կը ստեղծէ, որ մենք հակազդողի դիրքին վրայ ենք: Խորքին մէջ սակայն, 

հայկական կողմի հակաառաջարկները, կամ գուցէ միջազգային ընտանիքի նկատառումով 

կատարուող փոխառաջարկները հայկական կողմին համար առաւելութիւններ կ՛ապահովեն: 

Եթէ… 

Նախագահ Սարգսեանի յայտարարութիւնը միայն ներքին սպառման համար չէ եւ ոչ ալ զուտ 

Անգարային ուղղուած, ինչպէս որ Էրտողանի կամ Տաւութօղլուի բարձրաձայնումները: 

Միջազգային ընտանիքն ու միջազգային հանրային կարծիքը պիտի ընկալեն պաշտօնական 

Երեւանի կողմէ առնուող կարեւոր քայլերը: Այդ պատճառով ալ յայտարարութիւններու եւ 

հրաւէրի լուսաբանումն ու մեկնաբանութիւնները շատ կարեւոր են: Տեղեկատուական մարզին 

մէջ հայկական կողմը աշխուժ նախաձեռնողականութեամբ հանդէս գալու բոլոր պատճառները 

ունի: Մեր արխիւները բաց են, եւ Թուրքիոյ նախագահը հրաւիրուած է Երեւան, 100-ամեակին: 

Կու գա՞ն արխիւներ հետազօտելու, թէ՞ կ՛ուղարկեն իրենց նախագահը 2015-ի ապրիլին, 

ատիկա իրենց գործն է: Իրենց գործն է միաժամանակ միջազգային ընտանիքին բացատրելը, թէ 

ինչո՛ւ չեն գար: 

Իսկ մեր գործը մինչեւ այդ, միջազգային հանրային կարծիքը տեղեկացուած պահելն է 

հայկական կողմի նախաձեռնութիւններուն մասին, կամ թէ ո՞վ եւ ինչո՞ւ կը մերժէ  

կառուցողական առաջարկները: 

«Ա.» 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

Լեւոն Վրդ. Զեքիեան` Պոլսոյ Հայ Կաթողիկէ 

Արքեպիսկոպոսական Թեմի Առաքելական Կառավարիչ 

Մայիս 21-ին Ֆրանչեսկոս քահանայապետը  Լեւոն 

Պօղոս վրդ. Զեքիեանը անուանեց Պոլսոյ հայ 

կաթողիկէ արքեպիսկոպոսական թեմի 

առաքելական կառավարիչ` անոր շնորհելով 

արքեպիսկոպոսի տիտղոսն ու աստիճանը: 

Լեւոն Զեքիեան իր առաքելական ծառայութիւնը մատուցած է Վենետիկի հայութեան, 

յատուկ կերպով նուիրուելով համամիութենական ասպարէզին, յատկապէս` Հայ 

Առաքելական եկեղեցւոյ հետ կապեր մշակելով: Ան երկար տարիներ եղած է  

Վենետիկի «Քա՛ Ֆոսքար»-ի համալսարանի հայ լեզուի եւ մշակոյթի դասախօս, 

Հայաստանի Հանրապետութեան գիտութեան ակադեմիայի դասախօս, ինչպէս նաեւ` 

Արեւելեան եկեղեցիներու ժողովի խորհրդատու: 

Ցեղասպանութեան Ժխտման Քրէականացման 

Հարցին Նուիրուած Խորհրդաժողով 
Մայիս 17-ին Աթէնքի լրագրողներու միութեան սրահին մէջ տեղի ունեցաւ 

Ցեղասպանութեան ժխտման քրէականացման հարցին նուիրուած «Բարբարոսութիւնը 

արգիլուած է» խորագիրով խորհրդաժողովը: 

Ողջոյնի խօսքով հանդէս եկան ձեռնարկը իրականացնող կազմակերպութիւններու 

ներկայացուցիչներ` ՀՅԴ Յունաստանի Հայ դատի յանձնախումբին կողմէ Արաքսի 

Աբէլեան, Յունաստանի Համապոնտական դաշնութեան հարաւային Յունաստանի եւ 

կղզիներու պոնտական կազմակերպութիւններու միութեան նախագահ Եորղոս 

Վարիթիմիատիս եւ Յունաստանի Ասորական միութեան նախագահ Կիրիակոս 

Պացարաս: 

Խորհրդաժողովի հիմնական բանախօսներն էին Հայոց ցեղասպանութեան թանգարան-

հիմնարկի տնօրէն Հայկ Դեմոյեան, Յոյն-հայկական բարեկամութեան միութեան 

վարչութեան նախագահ, հասարակական գործիչ եւ դասախօս Նիքոս Լիղերոս եւ 

Ցեղասպանագէտներու միջազգային միութեան անդամ Վասիլէոս Միխանեցիտիս, 

որոնք հանգամանօրէն անդրադարձան օրուան նիւթին առնչուող հարցերուն եւ 

պատասխանեցին ներկաներու հարցումներուն: 
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Փրոֆ. Յովհաննէսեան Կեսարիոյ Մասին 

Կը Դասախօսէ Ֆրեզնոյի Համալսարանին Մէջ 

Վերջերս, նախաձեռնութեամբ Քալիֆորնիոյ նահանգային համալսարանի Ֆրեզնոյի 

մասնաճիւղի հայագիտական ծրագիրին, Ֆրեզնոյի 

համալսարանին մէջ  փրոֆ. Ռիչըրտ Յովհաննէսեան 

ներկայացուց «Հայկական Կեսարիա» նիւթով 

դասախօսութիւն մը, նաեւ անդրադարձաւ պատմական 

Հայաստան կատարած իր այցելութեանց` ցոյց տալով 

լուսանկարներ եւ տեսերիզներ: 

Նշենք, որ վերջերս լոյս տեսած էր «Հայկական 

Կեսարիա» հատորը, որ 12-րդն էր պատմական Հայաստանի տարբեր շրջաններու 

նուիրուած եւ փրոֆ. Յովհաննէսեանի կողմէ Քալիֆորնիոյ համալսարանի Լոս 

Անճելըսի մասնաճիւղին մէջ կազմակերպուած գիտաժողովներուն հիման վրայ 

հրատարակուած հատորներուն, որոնք խմբագրուած են փրոֆ. Յովհաննէսեանին 

կողմէ: 

 

Վարուժան Գունտաքճեան Կը Պարգեւատրուի 

«Կիլիկեան Ասպետ»-Ի Շքանշանով 

Մայիս 16-ին Կլենտէյլի «Ֆենիսիա» ճաշարանին մէջ 

տեղի ունեցաւ յատուկ ճաշկերոյթ-հաւաք մը`  

ազգային գործիչ Վարուժան Գունտաքճեանի 80-րդ 

տարեդարձին առիթով: 

Թեմի առաջնորդ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեան իր 

գնահատանքի խօսքը ուղղելով Գունտաքճեանին` վեր 

առաւ անոր բարեսրտութեան, բարի կամեցողութեան 

ու բարեգործութեան յատկանիշները եւ շնորհաւորեց զայն իր 80-ամեակին առիթով: Իր 

խօսքի աւարտին, յանուն Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. կաթողիկոսին, առաջնորդ 

սրբազանը «Կիլիկեան ասպետ»-ի շքանշանով պարգեւատրեց զայն: 

Իր կարգին, Վարուժան Գունտաքճեան իր երախտագիտութիւնը փոխանցեց վեհափառ 

հայրապետին եւ շնորհակալութիւն յայտնեց առաջնորդ սրբազանին: 
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ՀՅԴ ՔԵՄ-ի Համաքանատական Սեմինար 

ՀՅԴ Քանատայի Երիտասարդական միութեան Համաքանատական սեմինարը տեղի 

ունեցաւ 16-19 մայիս 2014-ին, Քինկսթընի 

հարաւը գտնուող Քրիսթի Լէյք 

բանակավայրին մէջ: 106 ՔԵՄ-ականներ` 

Վանգուվըրի «Արշաւիր Շիրակեան», 

Քէմպրիճի «Արամ Մանուկեան», Թորոնթոյի 

«Սիմոն Զաւարեան», Մոնրէալի եւ Լաւալի 

«Լեւոն Շանթ-Բեկոր Աշոտ» 

մասնաճիւղերէն հաւաքուեցան, 

թարմացուցին ու ամրապնդեցին իրենց 

գիտելիքները, վայելեցին բնութիւնը եւ ամրացուցին իրենց ընկերային կապերը: 

Սեմինարին գլխաւոր նիւթն էր «Հայ երիտասարդին քաղաքականացումը ու անոր դերը 

Հայ դատի աշխատանքներուն մէջ»: Դասախօսներուն կողմէ ներկայացուած նիւթերն 

էին` «Հայ երիտասարդին քաղաքականացումը եւ Հայ դատի այժմէականացումը» 

(Մուրատ Թօփալեան), «ՀՅԴ շարքերու երիտասարդացումը եւ երիտասարդութեան 

դերը Դաշնակցութեան մէջ» (տոքթ. Խաժակ Գուլաճեան), «Հայաստանի ներկայ 

իրավիճակը եւ մտահոգող հարցեր ու բարելաւման միջոցներ» (Տարօն Քէսքինեան), 

«Ցեղասպանութեան հարիւրամեակի համաշխարհային ծրագիրներ եւ Թուրքիոյ 

ուրացման քաղաքականութիւնը» (Յակոբ Տէր Խաչատուրեան), «Քաղաքական 

աշխատանք` ելեկտրոնային ընկերային ցանցերու միջոցով» (Նորայր Սերենկիւլեան) եւ 

«Դաշնակցութեան կարեւոր դերը` Արցախեան շարժումին մէջ» (Մուրատ Թօփալեան): 

Սեմինարի աւարտին, ՔԵՄ-ականները առիթ ունեցան մասնակցելու ընդհանուր 

հարցերու քննարկման, հարցումներ ուղղելով վերոյիշեալ դասախօսներուն` 

հարիւրամեակի, Թուրքիոյ վերաշխուժացած ուրացումի աշխատանքներուն, 

արտագաղթի, Հայաստանի քաղաքականութեան, Դաշնակցութեան եւ 

երիտասարդութիւնը մտահոգող այլ հարցերու շուրջ: 

Դաստիարակչական ծրագիրի կողքին, մասնակիցները առիթը ունեցան լիճին մէջ 

նաւարկելու, զարգացման ու մարզական մրցումներու մասնակցելու, ազգային-

յեղափոխական երգերով խարուկահանդէսի մասնակցելու եւ միութեան 

շրջանաւարտներու պատրաստած համեղ ճաշերը վայելելու: 

www.aztagdaily.com 
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ԿՆՈՋԱԿԱՆ 

Ինչպէ՞ս Արագօրէն Ձերբազատիլ 

Հոգեկան Ընկճուածութենէն 

Հոգեկան ընկճուածութիւնը (ընկճախտ, սթրեսը) մեր կեանքի անբաժան մասն է: Երթեւեկի 

խճողումները, գործէն ուշանալը, գործատիրոջ հետ լարուած խօսակցութիւնը, նիւթական 

դժուարութիւնը, երկրին անապահով վիճակը բաւարար պատճառներ են, որպէսզի բոլորս ալ 

մատնուինք հոգեկան ընկճուածութեան: 

Բարեբախտաբար կան դիւրին միջոցներ` ընկճախտէն արագօրէն ձերբազատելու համար:  

1) Տնային անասուններ Ընտանի անասուններուն հետ շփումը լաւ ազդեցութիւն կը գործէ 

մարդու զգացական վիճակին վրայ: Շան հետ զբօսնելը, կատուն շոյելը, ձուկերը դիտելը 

կամ թռչունին հետ «խօսիլը» կ՛օգնեն տրամադրութիւնը բարձրացնելու:  

2) Մտերիմ ընկերոջ մը դիմելԵթէ հոգեպէս անհանգիստ կը զգաք, հեռաձայնեցէք մտերիմ 

ընկերոջ մը: Գաւաթ մը սուրճի կամ բաժակ մը հիւթի շուրջ հաճելի նիւթեր արծարծեցէք 

եւ քանի մը ժամ մոռցէք ձեր հոգերը:  

3) Բնութեան գիրկը կը չքանան անհանգստութիւնները: Անտառ կամ ծովեզերք գացէք, 

մաքուր օդ շնչեցէք եւ բնութեան գեղեցկութիւնը վայելեցէք. ասոնք անփոխարինելի դեղեր 

են: 

Բաներ, Որոնք Աւելի Յաճախ Պէտք Է Մաքրել 

Ահաւասիկ` ցանկը 15 իրերու, որոնք աւելի յաճախ պէտք է մաքրել: 

1.- Բարձի երեսները` առնուազն` շաբաթական դրութեամբ: 

2.- Լուացքի մեքենան 3 ամիսը անգամ մը: 

3.- Պնակեղէն լուացող մեքենան` ամսական դրութեամբ: 

4.- Խոհանոցի լուացարանը` օրական: 

5.- Սաւանեղէնը` շաբաթական դրութեամբ: 

6.- Լոգարանի գորգը` շաբաթական դրութեամբ: 

7.- Շպարի վրձինները` շաբաթական դրութեամբ: 

8.- Գորգերը` շաբաթական դրութեամբ, իսկ եթէ ընտանի 

անասուններ կան տունը` օրական: 

9.- Ձեռքի պայուսակը` առնուազն ամիսը անգամ մը: 

10.- Վերմակները` ամսական դրութեամբ: 

11.- Բազկաթոռները` առնուազն տարին 2 անգամ: 

12.- Դռներուն բռնակները` շաբաթական դրութեամբ: 

13.- Հեռաձայնի ընկալուչը` օրական: 

14.- Հեռավարները (ռիմոթ քոնթրոլ) օրական: 

15.- Սառնարանը` առնուազն ամիսը անգամ մը: 


