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Üàð Þðæ²Ü, ¾. î³ñÇ,  ÂÇõ 273, àõñµ³Ã,  06 Ø²ðî, 2015 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան 

Վարչապետի Այցը՝ Քուէյթ 

Հանդիպում Համայնքի Գործարարներուն հետ Ազգային Առաջնորդարանին մէջ 

Շաբաթ, 28 Փետրուար 2015-ին, Քուէյթի Ազգային առաջնորդարան այցելեցին Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետութեան վարչապետ՝ Պրն. Արա Յարութիւնեան եւ անոր ընկերակցող 

քանի մը նախարարներ, նաեւ ARI հաստատութեան պատուիրակութիւնը գլխաւորութեամբ՝ 

Պրն. Սուրէն Սարգիսեանի: 

Հանդիպման ներկայ էին Քուէյթի մէջ ՀՀ Արտակարգ եւ Լիազօր դեսպան Պրն. Ֆատէյ 

Չարչօղուլեան, եւ ՀՅԴ Արցախի ԿԿ.-ի ներկայացուցիչ՝ ընկ. Դաւիթ Իշխանեան:  

Բարի գալուստի խօսքով ելոյթ ունեցաւ Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ գերապատիւ Տէր 

Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեան, ան իր խօսքին մէջ անդրադարձաւ Արցախի աշխարհագրական 

դիրքի կարեւորութեան եւ Հայաստան-Արցախ փոխ յարաբերութեան մասին, ջերմօրէն 

գնահատեց ARI հաստատութեան լայնածաւալ ու ազգանուէր աշխատանքը եւ յարատեւ 

յաջողութիւն ու բարի կեցութիւն մաղթեց հիւրերուն: 

«Արցախ Ռութս Ինվեսթմենթ» կազմակերպութեան ներկայացուցիչներէն, ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ 

ընկեր՝ Բենիամին Փչաքճեան հաստատութեան մասին ներածական մը փոխանցեց եւ 

մանրամասնօրէն ներկայացուց անոր ընդհանուր ծրագիրն ու աշխատանքային փուլերը: Ելոյթ 

ունեցան նաեւ պատուիրակութեան մաս կազմող քանի մը անդամներ:  
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Հանդիպման աւարտին խօսք առաւ վարչապետ՝ 

Պրն. Արա Յարութիւնեան եւ շնորհակալութիւն 

յայտնեց համայնքի պատասխանատուներուն, 

որոնք բծախնդրօրէն կազմակերպած էին սոյն 

հանդիպումը: Ան իր խօսքի ընթացքին 

անդրադարձաւ, որ նման ընկերութեան մը վսեմ 

նպատակը  Լեռնային Ղարաբաղի մէջ 

վերաբնակեցումն ու բարենորոգումներ 

կատարելն է, անոնք համոզուած են, որ հողը 

անոր է, ով հոն կը բնակի. եւ այսպէս իրենց 

գիւղատնտեսական ծրագրին առաջին քայլերը 

Լ.Ղ.Հ. երկու շրջաններ՝ Քաշաթաղի եւ Շահումեանի մէջ էր, այդ շրջանները այսօր հարուստ են 

իրենց նորաբնակ հայ ընտանիքներով, որոնց թիւը ժամանակի ընթացքին պիտի աճի, շնորհիւ 

ARI-ի արդիւնաւէտ աշխատանքներուն եւ համասփիւռքեան համատեղ ճիգերով: 

Հանդիպման աւարտին տեղի ունեցաւ յատուկ ընթրիք ի պատիւ հրաւիրեալներուն: Մտերմիկ 

հաւաքի ընթացքին գերապատիւ Հայր Սուրբը դարձեալ խօսք առաւ, ու համայնքիս 

զաւակներուն անունով շնորհակալութիւն յայտնեց ներկաներուն: Ան կրկին հաստատեց 

ազգային ամրապնդման ծրագիրներու կարեւորութիւնը մերօրեայ կեանքէն ներս, ապա 

յայտարարեց որ այս ծրագրին Թեմս իր մասնակցութիւնը պիտի բերէ 100,000 ԱՄՆ Տոլարով:  

Սիլվի Տէկիրմէնճեան 

Քուէյթի Ազգային Վարժարանի Այցելութիւն 

Կիրակի, 01 Մարտ 2015-ին, Քուէյթի Ազգային վարժարան 

այցելեցին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան վարչապետ՝ 

Պրն. Արա Յարութիւնեան, Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ 

գերապատիւ Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեան, Հայաստանի 

Հանրապետութեան Արտակարգ եւ Լիազօր դեսպան՝ Պրն. Ֆատէյ 

Չարչօղլեան, Լեռնային Ղարաբաղի մէջ ներդրումային ծրագիրներ 

իրականացնող «ԱՐԻ» ընկերութեան անդամներն ու Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի 

անդամ՝ Բենիամին Պչաքճեան: Պատուիրակութեան մաս կը 

կազմէին նաեւ գաղութիս հոգեւոր հովիւ՝ Տէր Արտակ Քհն. 

Քէհեաեան, ազգային մարմիններու ներկայացուցիչներն ու 

վարժարանիս Հոգաբարձական կազմը:                                                                                                                                 

Պատուարժան հիւրերը դիմաւորուեցան վարժարանիս տնօրէն՝ Պրն. Մանուկ Մանուկեանի 

կողմէ: Աշակերտութեան բուռն ծափողջոյններով անոնք մուտք գործեցին դպրոցի շրջափակը: 

Հայաստանի քայլերգի կատարումէն ետք, Նախակրթարանի աշակերտութիւնը 

գեղարուեստական կոկիկ յայտագիրով՝ ասմունքներով եւ հայրենաշունչ երգերով, ողջունեցին 

ներկաները:   

Վարժարանիս տնօրէնը բարի գալուստի խօսքը փոխանցեց յարգելի հիւրերուն: Ան շեշտը դրաւ 

հայ դպրոցի՝ յատկապէս Քուէյթի Ազգային վարժարանի հիմնական դերին, վեր առնելով 

սփիւռքի հայկական դպրոցի առաքելութիւնն ու անոր կատարած դերը՝ մայրենի լեզուի 

պահպանման աշխատանքին մէջ:  
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Սրտի խօսքը փոխանցեց նաեւ գերապատիւ՝ Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեան: Ան Հայաստան – 

Արցախ – Սփիւռք եռամիասնութիւնը հայոց պետականութեան հենասիւնը համարեց: 

Հաստատեց, որ գաղութս իր եկեղեցիով եւ Ազգային վարժարանով միշտ զօրավիգ հանդիսացած 

է Հայաստանին եւ Արցախին, եւ իր զոհողութիւններով ու նուիրումներով պիտի շարունակէ իր 

այս առաքելութիւնը՝ յանուն հայրենիք կերտելու եւ ազգութիւն պահպանելու:  

Աւարտին իր սրտի խօսքը փոխանցեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան վարչապետ՝ 

Պրն. Արա Յարութիւնեան: Ան իր զարմանքը, յուզմունքն ու անսահման ուրախութիւնը յայտնեց 

Ազգային վարժարանի աշակերտութեան ունեցած ելոյթներուն կապակցութեամբ: Գնահատեց 

Ազգային վարժարանի տնօրէնութիւնն ու ուսուցչաց կազմը՝ հայապահպանման աշխատանքին 

մէջ իրենց ցուցաբերած անսահման զոհողութեան համար: Վարչապետը խոստացաւ 

յարաբերական սերտ կապեր ստեղծել Ազգային վարժարանի եւ Արցախի դպրոցներուն միջեւ, 

որպէսզի սփիւռքի հայ աշակերտը ծանօթանայ նաեւ հայրենիքի մէջ գտնուող իր 

հասակակիցներուն դպրոցական առօրեային: Ապա մաղթեց դպրոցին անխափան երթ եւ 

լաւագոյն յաջողութիւններ: Այցելութեան աւարտին հոգաբարձութիւնը հիւրերուն նուիրեց 

վարժարանին 50 ամեակին առիթով հրապարակուած յուշամատեան: 

Մարալ Համպոյեան 

Քուէթի Մէջ ՀՀ Դեսպանատան Այցելութիւն 

Արդարեւ, Պրն. Վարչապետը իր պատուիրակութեամբ շարունակեց իր շրջապտոյտը՝ 

վերջին կայան ունենալով Քուէյթի մէջ ՀՀ դեսպանատան մէջ, ուր հանդիպում մը 

ունեցաւ դեսպան՝ Պրն. Ֆատէյ Չարչօղլեանի հետ: Հանդիպման ներկայ էին վերոյիշեալ 

հիւրերը, նաեւ հիւպատոս՝ Պրն. Լեւոն Պետրոսեանը: Ջերմ ընդունելութեան ընթացքին 

արծարծուեցան ազգային կեանքին առնչող զանազան հարցեր:  

www.aztarar.com 
www. armenianprelacykw.org 

http://www.aztarar.com/
http://armenianprelacykw.org/


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

 

Üàð Þðæ²Ü,  ¾. î³ñÇ,  ÂÇõ 273, àõñµ³Ã,  06  Ø²ðî, 2015                                                                         4 
 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Զոհուած Զինուոր Արսէն Կարապետեան Յետմահու 

Պարգեւատրուեցաւ 

Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակօ Սահակեանի 

հրամանագիրով`  Ղարաբաղի պետական սահմանը 

պաշտպանելու ընթացքին ցուցաբերած արիութեան 

համար Արցախի պաշտպանութեան բանակի զինուոր 

Արսէն Կարապետեան յետմահու պարգեւատրուած է 

«Մարտական ծառայութիւն» մետալով, կը յայտնէ 

Ղարաբաղի նախագահի պաշտօնական կայքը: 

Արսէն Կարապետեան զոհուած  է պաշտպանութեան 

բանակի արեւելեան ուղղութեամբ տեղակայուած 

զօրամասերէն մէկուն  մարտական դիրքին մէջ` հակառակորդին կրակոցներուն պատճառով: 

Ըստ Կիրօ Մանոյեանի. ԵԺԿ-ի Կողմէ Ցեղասպանութեան 

Մասին Բանաձեւը «Նոքտաուն» Էր Թուրքիոյ 

ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ, ՀՅԴ Բիւրոյի Հայ դատի եւ քաղաքական  հարցերու գրասենեակի 

պատասխանատու Կիրօ Մանոյեան Tert.am կայքին հետ հարցազրոյցի մը մէջ բարձր 

գնահատած է  Եւրոպական ժողովրդական կուսակցութեան (ԵԺԿ) կողմէ Հայոց 

ցեղասպանութեան 100-ամեակին նուիրուած բանաձեւի ընդունման փաստը պարզ պատճառով 

մը. այստեղ կը խօսուի  ոչ միայն ճանաչման, այլ նաեւ հայ ժողովուրդի իրաւունքներուն, 

հատուցման եւ այլ կարեւոր հարցերու մասին: 

«Դրական է նախ բանաձեւի բովանդակութիւնը, որուն համար ալ կը խորհիմ պէտք է գնահատել 

այս ուղղութեամբ աշխատանք տարած ԵԺԿ ընտանիքի անդամ հանդիսացող հայկական երեք 

կուսակցութիւններու` Հայաստանի Հանրապետական կուսակցութեան, Ժառանգութիւն 

կուսակցութեան եւ Օրինաց երկիր կուսակցութեան ջանքերը: Կարեւոր է, որ ԵԺԿ-ի նման մեծ եւ 

ազդեցիկ կազմակերպութիւնը նման բանաձեւ կ՛ընդունի, որովհետեւ ատիկա ի վերջոյ  երկրի մը 

մէջ գոյութիւն ունեցող առանձին կուսակցութեան տեսակէտ չէ, ասիկա Եւրոպական 
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խորհրդարանին մէջ ներկայութիւն ունեցող եւրոպական կուսակցութիւններու ընտանիքին 

կեցուածքն է», ըսած է ան: 

Պատասխանելով այն հարցումին, թէ բանաձեւի ընդունումը հարուա՞ծ էր Թուրքիոյ համար, 

Կիրօ Մանոյեան ըսած է, որ հարուածէն քիչ մըն ալ աւելի, «նոքտաուն» էր Թուրքիոյ համար: 

Պատասխանելով այն հարցումին, թէ ԵԺԿ-ի նման ազդեցիկ կուսակցութեան կողմէ Հայոց 

ցեղասպանութեան վերաբերեալ բանաձեւի ընդունումը կրնա՞յ վարակիչ դառնալ նման այլ 

կուսակցութիւններու կամ կառոյցներու համար, Կիրօ Մանոյեան ըսած է, որ յոյս ունի, որ 

իսկապէս կատարուածը օրինակ կը ծառայէ  միւսներուն: 

«Յոյս ունիմ, որ աշխատանքները կը շարունակուին, մենք ալ ամէն ինչ կ՛ընենք, որպէսզի 

վարակիչ դառնայ ընկերվարականներու եւ ընկերվար-ժողովրդավարներու համար, որոնց 

անդամ է նաեւ Հայ յեղափոխական դաշնակցութիւնը», ըսած է ան: 

Կիրօ Մանոյեան նաեւ նշած է, որ ԵԺԿ-ն այս բանաձեւին ընդունումէն ետք պէտք է 

հետեւողական ըլլայ եւ ընէ ամէն ինչ, որպէսզի միայն այս բանաձեւին ընդունումով հարցը 

չփակուի: 

«Նման բանաձեւեր պէտք է կեանքի կոչուին նաեւ  այն կառոյցներուն մէջ, ուր ԵԺԿ-ի անդամ 

կուսակցութիւնները ներկայացուած են` սկսած  իրենց պետութիւններէն, հասնելով մինչեւ  

Եւրոպական Միութեան տարբեր կառոյցներ, Եւրոպական խորհրդարան, Եւրոպական 

խորհուրդ, Եւրոպական խորհուրդի Խորհրդարանական վեհաժողով եւ այլն», ըսած է Կիրօ 

Մանոյեան: 

Հարցումին, թէ Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի պետական յանձնաժողովին կողմէ 

վերջերս ընդունուած համահայկական հռչակագիրը արդեօք դեր խաղացա՞ծ է ԵԺԿ-ի բանաձեւի 

ընդունման մէջ, Կիրօ Մանոյեան պատասխանած է, որ քանի մը դրոյթներ կան, որոնք գրեթէ 

ամբողջութեամբ առնուած են հռչակագիրէն: «Վստահ եմ, որ հռչակագիրը իր 

դերակատարութիւնը ունեցած է այս հարցին մէջ», ըսած է ան: 

Տաւութօղլու Կը Խոստանայ Պայքարիլ Հայոց 

Ցեղասպանութեան Քարոզչութեան Դէմ 

«Անատոլու» լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ,  որ 

Թուրքիոյ վարչապետ Ահմեթ Տաւութօղլու երեքշաբթի 

օր Փորթուգալի մէջ այցելած է ահաբեկուած թուրք 

դիւանագէտներու յուշարձան եւ յարգանքի տուրք 

մատուցած անոնց յիշատակին: 

«Թուրքիան պիտի պայքարի 1915-ի դէպքերուն 

քարոզչութեան դէմ, դէպքեր, զորս հայերը կը 

ներկայացնեն իբրեւ «ցեղասպանութիւն», յայտարարած 

է Տաւութօղլու: 

Ան խոստացած է ընթացիկ տարուան ընթացքին յատկապէս ուշադրութիւն դարձնել ատոր` 

շեշտը դնելով թուրք դիւանագէտներու սպանութիւններուն հետ կապուած դէպքերու վրայ: 
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Կառավարութիւնը Ընդունած Է ՀՅԴ-ի Առաջարկները 

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութիւնը ընդունած է ՀՅԴ-ի առաջարկները` 

«Շրջանառութեան հարկին մասին» օրէնքին մէջ  փոփոխութիւններուն վերաբերեալ: 

Ազգային ժողովին մէջ «Շրջանառութեան հարկին  մասին» Հայաստանի Հանրապետութեան 

օրէնքին մէջ փոփոխութիւններու եւ լրացումներ կատարելու մասին օրէնքի նախագիծի 

քննարկումին ընթացքին այս մասին տեղեկացուց Ազգային ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան 

պատգամաւոր Արծուիկ Մինասեան: 

«Կառավարութիւնը օրէնքի նախագիծին վերաբերեալ հասարակութեան դժգոհութիւնները 

նկատի առաւ, քննարկման առարկայ դարձուց հասարակութեան եւ քաղաքական ուժերու 

առաջարկները` մասամբ կատարելով հասարակութեան խնդիրներուն ականջալուր ըլլալու  

խոստումը», «Արմէնփրես»-ի հաղորդմամբ նշեց Մինասեան` գոհունակութեամբ նշելով, որ 

կառավարութիւնը ներկայացուած նախագիծին մէջ ընդգրկած է ՀՅԴ-ի առաջարկները: 

Պատգամաւորը յիշեցուց, որ ՀՅԴ-ն առաջարկած էր ոչ թէ տարեկան շրջանառութեան 

փաստաթուղթերու պատրաստութեան կամաւոր տարբերակը, այլ առաջարկած էր թոյլ տալ, որ 

ինքը` տնտեսվարողը, շահագրգռուած ըլլայ ապահովելու այդ փաստաթուղթերու 

պատրաստութիւնը եւ նուազ հարկումի ենթարկուելու: «Մեր առաջարկը կառավարութիւնը 

ընդունած է, եւ այն ներկայացուած է քննարկուող նախագիծին մէջ: Մենք առաջարկած էինք 

նաեւ շրջանառութեան հարկի շեմը դարձնել 150 միլիոն, այլ ոչ թէ 113 միլիոն դրամ, ինչպէս 

որոշած է կառավարութիւնը: Ըստ երեւոյթին, այստեղ ինչ որ հաշուարկներ կան: Յոյս ունիմ, որ 

այդ հաշուարկները կառավարութեան ներկայացուցիչները մեզի կը տրամադրեն», նշեց 

պատգամաւորը: 

Պատգամաւորը խօսեցաւ նաեւ նախագիծին մէջ գոյութիւն ունեցող բացերուն մասին: 

Ան ընդգծեց, որ օրէնքի նախագիծին մէջ յստակ նշուած չէ, թէ ի՛նչ ժամկէտի մէջ եւ ի՛նչ 

փաստաթուղթեր պէտք է ներկայացնեն տնտեսվարողները: 

Միւս խնդիրը, պատգամաւորին խօսքով, կը վերաբերի  տոկոսադրոյքներուն, որովհետեւ 

յայտնի չէ, թէ ի՛նչ հաշուարկներու հիման վրայ սահմանուած են այդ տոկոսադրոյքները: 

Ան կարծիք յայտնեց, որ օրէնքը յունուար 2016-էն ուժի մէջ չի մտներ:  «Ընդհանրապէս, 

հարկային օրէնսդրութեան փոփոխութիւնները կարելի չէ արագ իրականացնել: Հարկային 
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դրոյքաչափի այս մեծացումը չի կրնար ուժի մէջ մտնել հրապարակման յաջորդ օրուընէ 

սկսեալ», ըսաւ  Արծուիկ Մինասեան: 

Եզրափակելով ելոյթը` Արծուիկ Մինասեան նշեց, որ ՀՅԴ-ն ձեռնպահ պիտի քուէարկէ: 

Նախկին Նախագահներու Կենսաթոշակի Հարց 

Միւս կողմէ, Ազգային ժողովի արտակարգ նիստին 

նախանցեալ օր քննարկուած է «Հայաստանի 

Հանրապետութեան նախագահի վարձատրութեան, 

սպասարկման եւ  անվտանգութեան ապահովման 

մասին» օրէնքին մէջ լրացումներ եւ փոփոխութիւն 

կատարելու մասին հարցը: Ցարդ գործող օրէնքով, 

Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտօնաթող 

նախագահի գրասենեակին ծախսերը պետութեան 

հաշուոյն կը կատարուին, կը տրուին համապատասխան 

բնակարան, ինքնաշարժ եւ  գրասենեակ, առաջին 

երկուքը կը տրուին մինչեւ նախկին նախագահի 70 

տարիքը լրանալը, իսկ գրասենեակը` ցմահ: 

Ներկայացուող փոփոխութեամբ կ՛առաջարկուի օրէնքէն 

հանել մինչեւ «70 տարիքը լրանալ» բառերը, եւ վերը 

նշուածը կը տրամադրուի ցմահ: Երկրորդ փոփոխութեամբ` կը սահմանուի պաշտօնաթող 

նախագահի կենսաթոշակի չափը` նախկին նախագահի կենսաթոշակը կը կազմէ գործող 

նախագահի աշխատավարձին 70 առ հարիւրը: 

Ազգային ժողովի Հայաստանի Հանրապետական կուսակցութեան խմբակցութեան 

պատգամաւոր Խոսրով Յարութիւնեան կարծիք յայտնած է, որ այդ օրէնքը կենսական հարց չի 

լուծեր, ընկերային  հարց չի լուծեր, աւելի շատ պարգեւավճար է, ուրեմն մօտեցումը հասկնալի 

չէ` ինչո՞ւ կը  դիտուի իբրեւ կենսական պայմաններ ապահովող խնդիր կամ կենսաթոշակ: 

Ազգային ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան պատգամաւոր Արծուիկ Մինասեան կարծիք յայտնած է, 

որ ատիկա պէտք չէ կապել կենսաթոշակին, որովհետեւ պաշտօնաթող նախագահին տարիքը 

կապ չունի, ուրեմն ի՞նչ իմաստ ունի թոշակ նշանակելը: Պատգամաւորը նաեւ հարցուցած է, թէ 

կրնա՞յ արդեօք  անժամկէտ յատկացուող գրասենեակն ու բնակարանը ժառանգուիլ: 

«Նկատի կ՛առնուի՞, արդեօք, պաշտօնաթող նախագահներուն նոյն տարածքին մէջ  բնակարան 

յատկացնելու կարելիութիւնը, թող իրարու հետ ճատրակ խաղան, հանդիպին, զրուցեն, սուրճ 

խմեն, թերեւս անոնց միջեւ թշնամանքը նուազի», ըսած է Արծուիկ Մինասեան` կարծիք 

յայտնելով, որ թերեւս կենսաթոշակի փոխարէն այլ անուն տրուի այդ վճարումին: 

Պատգամաւորը նաեւ հարցում ուղղած է յարակից զեկուցող` Ազգային ժողովի ընկերային 

հարցերու մնայուն յանձնախումբի նախագահ Յակոբ Յակոբեանին, թէ ինչպէ՞ս պիտի հարցնեն 

եւ պարզեն, թէ պաշտօնաթող նախագահը ի՛նչ պաշտօնի նշանակուած է: «Դուք ինչպէ՞ս 

հարցում պիտի ուղարկէք Մոսկուա` հարցնէք, թէ Ռոպերթ Քոչարեան որեւէ պաշտօն ունի՞, թէ՞ 

ոչ: Արդեօ՞ք ատիկա չի նսեմացներ նախագահական հիմնարկը: Մարդը երկրին նախագահը 
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եղած է, յարգանքի արժանի է, եւ ատիկա պէտք է յատկացուի, ոչ թէ հարցում ուղղուի», ըսած է 

Արծուիկ Մինասեան: 

Յակոբ Յակոբեան պատասխանած է. «Կը ցաւիմ, որ չէք գիտեր` մենք արդէն երեք տարիէ 

կենսաթոշակառուներուն չենք հարցներ, թէ` դուրսը ի՛նչ կը ստանաք: Մենք կը վճարենք 

օրէնքով յատկացուողը: Չափը չէ՞ք կրնար չափել»: 

Արծուիկ Մինասեան արձագանգած է. «Կը զարմանամ, որ,  ըլլալով յանձնախումբի նախագահ, 

չէք գիտեր, որ օրէնքով նախատեսուած կարգով` կայ սահմանափակում, կը ցաւիմ, որ չէք 

գիտեր, առանց դիմումի կը նշանակէք թոշակ, յետոյ պէտք է իյնաք, հարցնէք: Չէ՞ք կարդացած 

նախագիծը, չեմ հասկնար: Իսկ իմ չափս ես գիտեմ, ի տարբերութիւն շատ-շատերու»: 

ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն Մարմինը Կը Շարունակէ 

Ընկերային Հանդիպումները Կոմիտէութիւններու Հետ 

ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինը արդէն հանդիպած է 30-է աւելի  

կոմիտէութիւններու հետ: 

Ընկերային հանդիպումներուն ընթացքին Գերագոյն մարմինի 

անդամները դաշնակցական ընկերներուն կը զեկուցեն ՀՅԴ 

Ընդհանուր ժողովի աշխատանքներուն մասին, կը ներկայացնեն  

տրուած որոշումները եւ կը քննարկեն յառաջիկայ  ընելիքները: 

Անդրադարձ կը կատարուի նաեւ երկրին մէջ  գոյութիւն ունեցող 

ընկերային-տնտեսական վիճակին, հանրութեան առջեւ ծառացած 

խնդիրներուն, Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին առիթով 

կազմակերպուող ձեռնարկներուն Հայ յեղափոխական դաշնակցութեան մասնակցութեան եւ 

ընելիքներուն, կը ներկայացուին ՀՅԴ-ի մօտեցումները երկրին մէջ  ստեղծուած ներքաղաքական 

խնդիրներուն եւ իշխանութիւն-ընդդիմութիւն յարաբերութիւններուն մասին: 

«Ընկերային հանդիպումները կ՛անցնին անկաշկանդ մթնոլորտի մէջ, ինչպէս ընդունուած է 

Դաշնակցութեան մէջ», «Երկիր»-ին ըսած է ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինի ներկայացուցիչ 

Աղուան Վարդանեան եւ աւելցուցած, որ յառաջիկայ օրերուն ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն 

մարմինը հանդիպումները պիտի շարունակէ Արարատի, Վայոց ձորի եւ Սիւնիքի մարզերուն 

մէջ: 

Նշենք, որ ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինը ՀՅԴ Ընդհանուր ժողովի աշխատանքներուն 

աւարտէն ետք նախաձեռնած էր ընկերային հանդիպումներու` Հայաստանի մէջ գործող յիսուն 

կոմիտէութիւններու հետ: 

Օսկանեան Կը Հրաժարի Խորհրդարանէն 

Հայաստանի Ազգային ժողովի Բարգաւաճ Հայաստան  կուսակցութեան խմբակցութեան 

պատգամաւոր Վարդան Օսկանեան պատգամաւորական լիազօրութենէն հրաժարելու մասին 

դիմում ներկայացուցած է: Այս մասին լրագրողներուն հետ զրոյցի մը ընթացքին տեղեկացուցած 

է Ազգային ժողովի Բարգաւաճ Հայաստան կուսակցութեան խմբակցութեան պատգամաւոր 
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Միքայէլ Մելքումեան` անդրադառնալով մամուլին մէջ տարածուած այն տեղեկութիւններուն, 

թէ Վարդան Օսկանեան կ՛ուզէ լքել Բարգաւաճ Հայաստան կուսակցութիւնը: 

«Որքան տեղեակ եմ, Վարդան Օսկանեան կուսակցութիւնը լքելու 

ցանկութիւն չէ յայտնած: Ան միայն կ՛ուզէ պատգամաւորական 

լիազօրութենէն հրաժարիլ, սակայն կուսակցութիւնը լքելու մասին ան 

տակաւին չէ յայտարարած», ըսած է Միքայէլ Մելքումեան: 

Պատգամաւորը կարծիք յայտնած է, որ Վարդան Օսկանեան այդ քայլով 

կ՛ուզէ որոշ ձեւով  վերաիմաստաւորել իր հետագայ գործունէութեան 

բնոյթը: «Օսկանեան, հաւանաբար, որոշ  որոշումներ ունի` ապագային 

կապուած, որովհետեւ պարզապէս այնպէս նման որոշումներ չեն տար: Վարդան Օսկանեան 

կուսակցութենէն  դուրս գալու մասին չէ ըսած, կը նշանակէ, որ ան գործունէութիւնը պիտի 

շարունակէ կուսակցութեան մէջ եւ պիտի իրականացնէ իր նպատակները», յայտարարած է 

Մելքումեան` վստահեցնելով, որ ինք պիտի շարունակէ իր գործունէութիւնը Բարգաւաճ 

Հայաստան կուսակցութեան մէջ: 

Նալբանդեան. «Պաքու Կրկին Կ՛արհամարհէ 

Միջնորդներուն Առաջարկները» 

Ազրպէյճանական կողմը անգամ մը եւս ցոյց տուած է, թէ ինչպէ՛ս կը վերաբերի ԵԱՀԿ-ի Մինսքի 

խմբակի համանախագահներու հասցէական կոչերուն` խստօրէն հետեւելու զինադադարի 

պահպանման եւ զերծ մնալու իրավիճակը սրող քայլերէն: Այս մասին յայտարարած է 

Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ Նալբանդեան` «Առաւօտ» կայքին 

խնդրանքով մեկնաբանելով իրավիճակի սրումը սահմանագիծին վրայ: 

Նալբանդեան շեշտած է, որ վերջին օրերուն հայ – ազրպէյճանական սահմանին եւ Լեռնային 

Ղարաբաղի սահմանագիծին վրայ իրավիճակը կրկին լարուած է Ազրպէյճանի զինեալ ուժերու  

սադրանքներուն պատճառով, եւ ատիկա  յանգեցուցած է մարդկային զոհերու: 

Եւրոպական Ժողովրդական Կուսակցութիւնը Ընդունեց 

Հայոց Ցեղասպանութիւնը Դատապարտող Բանաձեւ 

Եւրոպական ժողովրդական կուսակցութիւնը (ԵԺԿ) Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ 

տարելիցին նուիրուած բանաձեւ ընդունած է: Այդ մասին «Ֆէյսպուք»-ի իր էջին մէջ 

տեղեկացուցած է Հայաստանի Հանրապետութեան կրթութեան եւ գիտութեան նախարար Արմէն 

Աշոտեան: Իբրեւ Հանրապետական կուսակցութեան փոխնախագահ` վերջինս կը մասնակցի 

Պրիւքսէլի մէջ 2-էն 4 մարտին ընթացող ԵԺԿ-ի  համաժողովին: 

«Չափազանց ուրախ եւ հպարտ եմ: Քիչ առաջ ԵԺԿ-ն ընդունեց Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ 

տարելիցին նուիրուած բանաձեւ: Կը շնորհաւորեմ բոլորիս պատմական արդարութեան 

վերականգնման ճամբուն վրայ Եւրոպայի մեծագոյն քաղաքական ընտանիքին  աջակցութիւնը 

ստանալու առիթով», գրած է Արմէն Աշոտեան: 

Արմէն Աշոտեան իր ֆէյսպուքեան էջին մէջ հրապարակած է ԵԺԿ-ի Քաղաքական 

համաժողովին կողմէ ընդունուած բանաձեւը: 
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 

Հետուիք Պիւլ «Իմ Սիրտը Հայ Է» 
Հետուիք Պիւլը ծնած է Էսթոնիոյ Հապսալու քաղաքին մէջ, 

հարուստ, բարեկեցիկ ընտանիքի մէջ: Հայրը վաճառական էր, 

մայրը՝ երաժիշտ, մեղմաբարոյ, բարեպաշտ անձնաւորութիւն 

մը: Հետուիքը նախնական կրթութիւնը ստացած է 

ծննդավայրին մէջ, ապա Սանկտ Պետերպուրկի մէջ ստացած 

է բարձրագոյն մանկավարժական, իսկ Գերմանիոյ մէջ՝ 

միսիոներական կրթութիւն: 

Ֆրիցենուալդի Սուրբ գրոց բարձրագոյն վարժարանը 

աւարտելէ ետք Հետուիք Պիւլը ամբողջութեամբ նուիրուած է 

քարոզչական եւ բարեսիրական գործունէութեան: 1911 

թուականին Հետուիք Պիւլը մեկնած է Կիլիկիա՝ Մարաշ, եւ 

աշխատանքի անցած գերմանացի աւետարականներու հիմնադրած «Բեթէլ» որբանոցը եւ անմնացորդ 

նուիրուած է հայ որբերու փրկութեան, խնամքին, դաստիարակութեան ու կրթութեան գործին, տեսած եւ 

կիսուած այն անլուր զրկանքն ու տառապանքը, որուն կ՛ենթարկուէին Կիլիկիոյ հայութիւնը: 

Եւրոպական չափանիշներով դաստիարակուած օրիորդի համար՝ թրքական միջավայրը մղձաւանջ էր: 

Այդ պայմաններուն դիմանալը, աշխատիլը, Աստուծոյ խօսքը տարածելը, համատարած կարծիքի ու 

բռնութեան մթնոլորտին մէջ նեղութեան մէջ եղողներուն նեցուկ ու ապաւէն ըլլալը հոգիի վիթխարի 

զօրութիւն, անսասան հաւատ ու կամք կը պահանջէր: Շատեր չդիմացան: Բայց Հետուիք Պիւլը դիմացաւ 

եւ մնաց: Աւելին՝ ողջ էութեամբ կապուեցաւ հայութեան եւ անոնց կողմէն արժանացաւ «Մայրիկ» 

սիրագորով անուան: 

Պիւլի գործունէութիւնը չի սահմանափակուիր որբախնամութեամբ: Ան յօդուածներ ու նամակներ կը 

գրէր, ուր կը վկայէր եւ կը մերկացնէր Թուրքիոյ հայաջինջ քաղաքականութիւնը, հայ որբուկներու մէջ կը 

ներարկէր հայրենասիրութիւն եւ արհաւիրքին դիմակայելու ոգի: 1918 թուականին, երբ հռչակուեցաւ 

Հայաստանի Հանրապետութիւնը, Պիւլը կ՛աշխատէր Հարունիէ գիւղի որբանոցին մէջ (հիմնադրուած է 

1916 թ.): Հայաստանի մէկ մասի անկախացումը եւ հայ ժողովուրդի մէկ մասի ֆիզիքական 

ապահովութիւնը ոգեւորած էր Պիւլը: Ան կը սկսի ուսումնասիրել հայերէն, թէեւ տիրապետած էր 

խօսակցականին, նաեւ անզուգական կատարելութեան հասած գրաւոր խօսքի մէջ, կը գրէր յօդուածներ եւ 

թարգմանութիւններ կը կատարէր: Իսկ անոր բուն նպատակներէն մէկը՝ իր սաներուն հետ Հայաստան 

երթալն էր: Ցաւոք, կեանքը այլ բան նախատեսած էր: Որբանոցի սաներու գլխուն ֆիզիքական 

բնաջնջման վտանգ սկսած էր: Թուրքերը զսպուած էին, որովհետեւ որբանոցը իրենց «մեծ» դաշնակից՝ 

Գերմանիոյ հոգածութեան ներքեւ էր: Սակայն ժամանակի ընթացքին այս հանգամանքը անտեսուեցաւ, 

եւ որբանոցի ղեկավարութիւնը ստիպուեցաւ սաները տարագրել Հալէպ՝ Սուրիա: Պիւլը իր 

գործընկերներուն հետ տիտանական ջանքեր գործադրած էր՝ այդ կազմակերպելու համար: Ինքը մնացած 

էր եւ շարունակած աշխատանքը Հարունիյէի որբանոցին մէջ: Բայց երբ Կիլիկիան անցաւ 

ֆրանսացիներուն, վերջինները վտանգ զգացին իրենց տարածքին մէջ գործող գերմանական որբանոցին 

մէջ: Աշխատակիցներէն շատեր ստիպուած հեռացան: Պիւլը՝ որպէս էսթոնուհի, կրցաւ մնալ եւ 

ղեկավարել որբանոցը: Սակայն որոշ ժամանակ ետք, ինքն ալ ստիպուած հեռացաւ: 

1919-ին՝ մօտ ինը տարի Կիլիկիա մնալէ ետք՝ ան ձգած էր սիրելի ժողովուրդը եւ վերադարձած 

Էսթոնիա: 1922 թուականին ան անդամագրուեցաւ Ֆրանսայի Սթրազպուրկ քաղաքին մէջ հիմնադրուած 

«Աքսիոն Քրեթիէն Ան Օրիան» («Քրիստոնէական առաքելութիւն Արեւելքի մէջ») աւետարանական 

մարդասիարական կազմակերպութեան եւ մեկնեցաւ Հալէպ: Այսպէս սկսած է անոր հայասիրական 

գործունէութեան երկրորդ շրջանը: Այն ժամանակ Սուրիոյ մէջ կար 160.000-է աւելի հայ գաղթական: 

http://www.yerakouyn.com/?p=73791
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Եղեռնէն մազապուրծ, սպանդի եւ տարագրութեան արհաւիրքները յաղթահարած հայութեան բեկորները 

ապաստան գտած էին Հալէպ Սուլէյմանիէ եւ Ռամատանիէ արուարձաններու՝ միատեսակ կառուցուած 

հիւղակներու մէջ: Անոնք զուրկ էին կենցաղային տարրական պայմաններէն, չունէին աշխատանք, 

մատնուած էին թշուառութեան: Ճիշդ է, աստիճանաբար ուշքի գալով՝ կը գործէին ազգային մարմինները, 

սակայն անոնց հնարաւորութիւնները սահմանափակ էին, կարիքը՝ ծայրածիր, անսպառ: 

Հ. Պիւլը հասած է ճիշդ ժամանակին: Հալէպի մէջ ան վերստին կը հանդիպի իր սաներուն, որոնք 

հրաշքով փրկուած էին: Անոր առաջին գործը հիւանդանոց հիմնել կ՛ըլլայ, բժշկական օգնութիւն 

կազմակերպել եւ ծանր հիւանդներուն այլեւայլ հիւանդանոցներու մէջ տեղաւորել: Երկրորդ 

անհրաժեշտութիւնը աշխատատեղերու ստեղծումն էր: Պիւլը կրցած էր հիմնադրել հիւսուածքներու 

գործարան (ջուլհականոց եւ ձեռագործի մասնաճիւղ): Աշխատանք գտած էին մօտ հինգ հարիւր կին եւ 

աղջիկ: Անոնց արտադրած կարպետներն ու ձեռագործերը վաճառքի կը ղրկուէր Եւրոպայ, ապահովելու 

որոշ եկամուտ: Պիւլի նախաձեռնութեամբ կրթաթոշակ սահմանուած է աւելի քան 250 աշակերտներու 

համար: Ան սկիզբ դրած է որդեգրման իւրայատուկ ձեւի՝ որդեգրողներուն առաջարկելով օգնել որդեգիր 

ընտանիքին: Այդպէս պարբերական օգնութիւն սահմանուած է շուրջ 200 ընտանիքի: Ձեռնարկած եւ 

աւարտին հասցուցած է որբեւայրի հայ կանանց համար նախատեսուած շէնքի («Սարեբթա») 

շինարարութիւնը: 

Փոխուած են ժամանակները, հայութիւնը աստիճանաբար ոտքի կանգնած է: Հալէպի իշխանութիւնները 

անոնց կացարանները քանդելու, տեղափոխելու հարց բարձրացուցած են: Դարձեալ միջամտած է Պիւլ 

Մայրիկը: Անոր օժանդակութեանբ հայերը շահած են դատը եւ բնակելու տուներ կառուցելու համար 

հողամաս գնած: Պիւլը մասնակցած է նաեւ այս շինարարութիւնը կազմակերպելու օգնութեան: Պիւլի 

դիմումը մերժուելէ ետք ներգաղթի կոմիտէի կողմէ որ թոյլ տրուի իրեն բնակութիւն հաստատել 

Հայաստանի մէջ, 1951 թուականին կ’անցնի Եւրոպա: Կը շարունակէ սերտ կապեր պահել իր սաներուն 

եւ Սուրիահայութեան հետ: Սակայն Պիւլը միայն կապերով եւ նամակագրութեամբ չբաւարարուեցաւ: Ան 

շարունակեց գործուն օժանդակութիւն ցոյց տալ գաղութի կեանքին, խորհուրդներ տալ, կազմակեպել 

նիւթական օգնութիւն: Պիւլը նաեւ երկու անգամ Հալէպ եկած է, ընդունուած է երախտագիտութեամբ, 

խանդավառութեամբ եւ սիրով: 

Ան իր կեանքի վերջին տարիները կ’անցնէ Գերմանիոյ Հայգելպըրկ քաղաքին մօտ գտնուող 

աւետարանական միսիոններներու ծերանոցին մէջ: 1981 թուականի աշնան, դանդաղ կը հանգչի 

ծերունազարդ կինը: Կեանքի վերջին օրերուն ան սիրով, հոգածութեամբ եւ խնամքով շրջապատուած էր: 

Սակայն ոչ մէկը չէր հասկնար անոր վերջին մրմունջը, ոչ մէկուն խօսքը չէր հասներ անոր 

գիտակցութեան: 

Զարմանահրաշ բան կատարուեցաւ. կեանքի վերջին օրերուն ան մոռցած էր մայրենի լեզուն՝ 

էսթոներէնը, մոռցած ուսումնառութեան լեզուները՝ ռուսերէնն ու գերմաներէնը, մոռցած 

աշխատանքային լեզուները՝ անգլերէնը, ֆրանսերէնը, թրքերէնն ու արաբերէնը: Կը խօսէր մէկ լեզուով, 

որ անծանօթ ու անհասկնալի էր անոր շրջապատին. ան կը խօսէր հայերէն: Կ՛ըսեն, թէ վերջին շունչը 

տուած ժամանակ՝ անկախ ամէն բանէ, մարդիկ խօսած են իրենց մայրենի լեզուով: Հետուիգ Պիւլը խօսած 

է հայերէն: «Իմ սիրտը հայ է»,- ծերանոցէն իր հայ սաներէն մէկուն յղած նամակին մէջ գրած էր: Անոր 

անունը օրիորդ Աննա Հետուիք Պիւլ էր, հայերը ինչպէս որ կ՛ըսեն «Պիւլ Մայրիկ»: 

Ծիծեռնակաբերդի Յիշատակի պատի յուշաքարերէն մէկը անմահացուցած է անոր. «Հետուիք Պիւլ, 1887-

1981»: 

Պատրաստեց Քուէյթի Ազգային Վարժարանի 

տնօրէն Մանուկ Մանուկեան 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

Զօրավար Անդրանիկի Ծննդեան 

150-Ամեակին Նուիրուած Ձեռնարկներ 

Փետրուար 25-ին վիրահայոց թեմի «Հայարտուն» կրթա-

մշակութային եւ երիտասարդութեան կեդրոնի «Գալուստ 

Կիւլպէնկեան» սրահին մէջ նշուեցաւ Զօրավար 

Անդրանիկ Օզանեանի ծննդեան 150-ամեակը: Վիրահայոց 

թեմի մշակոյթի բաժնի տնօրէն Լեւոն Չիդիլեան արժեւորեց 

հայ ժողովուրդի պանծալի զաւկին յիշատակը, որ իր 

անվեհեր սխրագործութիւններով դասուած էր պուլկար, 

յոյն, ռուս եւ այլ ժողովուրդներու հերոսներու շարքին, արժանացած էր Գէորգեան 4-րդ կարգի 

մետալի, Գէորգեան 4-րդ եւ 3-րդ կարգի խաչերու, պարգեւատրուած է Սբ. Ստանիսլաւի 2-րդ 

կարգի սուրով եւ Ս. Վլատիմիրի 4-րդ կարգի շքանշանով: 

Ցուցադրուեցաւ Հայաստանի Հանրային հեռատեսիլի նկարահանած «Անդրանիկ Օզանեան» 

վաւերագրական ժապաւէնը: 

Բանաստեղծ, թարգմանիչ Անահիտ Բոստանճեան պատմեց կարգ մը յուշեր Անդրանիկի 

մասին, որմէ ետք կարդաց մեծն Անդրանիկի յիշատակին նուիրուած եւ բանաստեղծուհի 

Մաղվալա Կոնաշվիլի կողմէ թարգմանուած իր բանաստեղծութեան հայերէն եւ վրացերէն 

տարբերակները: 

Նարեկ քհնյ. Ղուշչեան արժեւորեց ձեռնարկը եւ կարեւոր համարեց նուիրուածութեամբ 

ոգեկոչուելու անհրաժեշտութիւնը` ընդգծելով օտարութեան մէջ հայ մնալու դժուարութիւնը եւ 

ձուլուելու հեշտութիւնը: Գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր: 

Հայ Դատի 6-րդ Լսարան 

«Ցեղասպանութիւնը 

Եւ Հայաստանի Հանրապետութիւնը» 

Սուրիոյ Հայ դատի կեդրոնական 

յանձնախումբին կազմակերպած «Հայ դատի 

լսարան»-ի 6-րդ նիստը տեղի ունեցաւ 12 

փետրուար 2015-ին, երեկոյեան ժամը 4:00-ին, 

Հալէպի «Արամ Մանուկեան» ժողովրդային 

տան «Անի» սրահին մէջ: Լսարանի ներկաները 

հաւաքուած էին միասնակամութիւն 

ցուցաբերելու մեր ազգային գերխնդիրներու 

նկատմամբ, իրենց դիմագրաւած 

մարտահրաւէրներուն դէմ յանդիման ոչ մէկ իրաւունք զիջելու եւ կամքին ամենատոկունը 

ցուցաբերելու մեր արդար պահանջատիրութեան մէջ: 
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Լսարանի զեկուցաբերներն էին Բերիոյ հայոց թեմի Ազգ. առաջնորդարանի դիւանապետ, 

ազգային գործիչ Գրիգոր Տունկեան եւ  Հալէպի մէջ Հայաստանի գլխաւոր հիւպատոս Տիգրան 

Գէորգեան: 

Օրուան բեմավարը, ծանօթացնելով նիստին պատուոյ հիւրերը, հրաւիրեց զեկուցաբեր Գրիգոր 

Տունկեանը` ներկայացնելու իր զեկոյցը: Ան երեք կարեւոր նշումներ կատարեց իր զեկոյցին 

ընթացքին, առաջինը այն էր, որ եթէ 1915-ի Ցեղասպանութիւնը կը միտէր հայոց բնօրրանը 

վերջնականօրէն դատարկել ազգաբնակչութենէն, հայ ժողովուրդը պահանջատիրութեան 

լաւագոյն օրինակը դարձաւ տարիներ անց` 1918-ին հայկական պետականութիւն 

հաստատելով: 

Երկրորդ` հայկական պետականութեան վերականգնումը կը նկատուի մեր 

պահանջատիրական երթի հանգրուաններէն կարեւորագոյնը: 

Երրորդ` մեր պատմութեան մէջ մենք ունեցած ենք չորս հարստութիւն, իսկ հանրապետական 

պետականութեան հաստատումը կը համարուի 5-րդ հարստութիւնը: Զեկուցաբերը շեշտեց, թէ 

մեր ժողովուրդը նուաճած է միայն մէկ հանրապետութիւն, սակայն` երեք հանգրուաններով, 

առաջինը` անկախ Հայաստանի Հանրապետութեան հանգրուանը, երկրորդը` խորհրդային 

հանգրուանը, որուն ընթացքին թէեւ Հայաստանը կորսնցուց իր անկախութիւնը, սակայն անոր 

կողքին հայկական պետականութիւնը շարունակեց պահել հայ տեսակը որպէս առաջին 

տուեալ մեր պահանջատիրական երթին: 

Ապա Ցեղասպանութեան յիսնամեակը եկաւ համախմբելու եւ համատեղելու մեր ազգային 

ձգտումը, մեզի անգամ մը եւս յիշեցնելու, որ մեր ժողովուրդը ուր որ ալ ըլլայ,  հայրենիք թէ 

սփիւռք, կոչուած է համատեղ աշխատանք տանելու, իսկ երրորդ հանգրուանը 23 օգոստոս 

1990-ին հռչակագրով  հաստատուած Հայաստանի անկախ հանրապետութիւնը, որ հայ 

ժողովուրդին առջեւ պետական կառոյցի զարգացման եւ հայ պետականութեան վերա-

կանգնման ճամբան բացաւ: Ան նշեց, որ հայ ժողովուրդը ազատ, անկաշկանդ եւ, բոլոր 

ազգերու ու պետութիւններու համազօր, ստեղծագործ կեանք վարելու, միաժամանակ իր 

բռնագրաւեալ իրաւունքներուն վերատիրացած հանգամանքով գոյութիւնը շարունակելու 

պարտաւորութեան մէջ է այսօր: 

Օրուան երկրորդ զեկուցաբեր Հալէպի գլխաւոր հիւպատոս Տիգրան Գէորգեան նշեց, որ Հայոց 

ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչումն ու դատապարտումը կը հանդիսանան Հայաստանի 

արտաքին քաղաքականութեան առաջնահերթութիւններէն եւ Հայաստան, որպէս 

ցեղասպանութիւն վերապրած ժողովուրդի հայրենիք, մեծ պատասխանատուութիւն կը կրէ 

ապագայի ցեղասպանութիւններու կանխարգիլման համար միջազգային հանրութեան 

ուշադրութիւնը հրաւիրելու Հայոց ցեղասպանութեան դատապարտման յոյժ կարեւոր 

գործընթացին: Ան նաեւ ընդգծեց, որ Հայաստանը միջազգային ամենաբարձր բեմերէն բազմիցս 

բարձրացուցած է Ցեղասպանութեան յանցագործութեան ճանաչման, դատապարտման եւ 

հետեւանքներու վերացման կարեւորութիւնը: Որպէս անոր վառ օրինակ` Տիգրան Գէորգեան 

դիտել տուաւ, որ 2013-ին Մարդու իրաւունքներու խորհուրդի 22-րդ նստաշրջանի ընթացքին 

Հայաստանը նախաձեռնեց ցեղասպանութեան կանխարգիլման վերաբերեալ բանաձեւ, որ 

միաձայնութեամբ ընդունուեցաւ: 

Խիստ կարեւոր նկատելով Հայոց  ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցի ձեռնարկները` գլխաւոր 

հիւպատոսը նշեց, որ ան Հայաստանի եւ աշխարհասփիւռ հայութեան պայքարի աւարտը չէ, 

աւելցնելով, որ «Կը յիշենք եւ կը պահանջենք» կարգախօսով անցնող միջոցառումները նոր 
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փուլի սկիզբն են»: Այս խօսքով ան շատ կարեւոր նկատեց Հայաստան-սփիւռք ամուր կապերն 

ու համադրուած գործակցութիւնը: Այս տարի Հայաստան միջազգային բեմ պիտի դառնայ 

ցեղասպանութեան յանցագործութեան դէմ պայքարի, անոր դատապարտման եւ 

կանխարգիլման համար: Գլխաւոր հիւպատոսը նշեց, որ կը նախատեսուի շարք մը 

ձեռնարկներ իրականացնել թէ՛ Հայաստանի եւ թէ՛ արտասահմանի մէջ: 

Նիստը իր աւարտին հասաւ այն գաղափարով, որ Ցեղասպանութիւնը կարելի չէ մոռնալ, եւ 

անոր ճանաչման ուղղուած պայքարը կարելի չէ աւարտել մինչեւ ամբողջական արդարութեան 

հաստատում, որովհետեւ թէեւ Ցեղասպանութենէն անցած է 100 տարի, սակայն անոր 

հետեւանքները մենք կը զգանք մինչեւ այսօր: 

Աւարտին տեղի ունեցաւ կարծիքներու փոխանակում եւ զրոյց: 

Տոհմիկ Օր 

Կազմակերպութեամբ` ՍՕ Խաչի «Անի» 

մասնաճիւղի դաստիարակչական 

յանձնախումբին վերջերս «Ա. Մանուկեան ժող. 

տան» «Լ. Շանթ» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ 

Ցեղասպանութեան հարիւրամեակի 

ձեռնարկներու շարքին առաջինը` «Տոհմիկ օր»-

ը: 

Դաստիարակչական յանձնախումբին անունով 

Թամար Արսլանեան հաստատեց, որ մեր 

պապերը Ցեղասպանութենէն ետք, հիւրընկալ Սուրիոյ մէջ կայք հաստատելով հանդերձ, 

երազած են վերադառնալ Երկիր եւ նորահաս սերունդները դաստիարակած են հայկական 

արժէքներով, պատմական մեր իրաւունքներուն վերատիրանալու իղձով, պահանջատիրական 

ոգիով: 

Ապա ներկայացուեցան հայկական գաւառներու պատմութիւնն ու աւանդոյթները: 

Թամար Արսլանեան ներկայացուց հայկական ասեղնագործութիւնը` նշելով, որ հայ կինը իր 

ասեղով ու գործով նեցուկ կանգնած է իր ամուսնոյն ու ձեռագործին ընդմէջէն արտայայտած իր 

գեղեցիկ ներաշխարհը: Ան նշեց, որ ասեղնագործութեան արուեստը ազգային ժառանգութիւն է, 

որ պէտք է փոխանցել երիտասարդ հայուհիներուն: 

Աւարտին, ՍՕԽ-ի «Անի» մասնաճիւղի վարչութեան ներկայացուցիչ Ռոզալին Արամեան իր 

խօսքին մէջ գնահատեց յանձնախումբին աշխատանքը` շեշտելով, որ հայ լեզուն ու մշակոյթը 

հայապահպանման գլխաւոր ազդակներն են, իսկ Ցեղասպանութեան հարիւրամեակի սեմին 

խաչուհին ունի կրկնակի պարտաւորութիւն` պահպանելու հայկական արժէքներն ու 

փոխանցելու զանոնք նոր սերունդին: 

ՍՕԽաչի Շրջ. վարչութեան ներկայացուցիչ Վարդուհի Պարտաքճեան բարձրօրէն գնահատեց 

տարուած աշխատանքը` նշելով, որ հալէպահայ գաղութը դաժան պայմաններու մէջ անգամ 

պահպանած է հայկական աւանդութիւններն ու բարքերը: 
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100-Ամեակի Ոգեկոչման Առաջին Հաւաքը 

Կազմակերպութեամբ գաղութի հայկական 

միութիւններու հաւաքականին, 

գլխաւորութեամբ 100-ամեակի ոգեկոչումներու 

պատասխանատու Մոնիք Ադամեանի, 5 

փետրուարին Կրընոպլի քաղաքապետարանի 

սրահներէն մէկուն մէջ սկիզբը դրուեցաւ 

Ցեղասպանութեան 100-ամեակի ոգեկոչման 

ձեռնարկներուն: 

Հանդիսութեան ընթացքին խօսք առին 

քաղաքապետ Էրիք Փիոլ, հաւաքականի 

անունով` Փասքալ Պապագեան եւ 

դեսպանատան ներկայացուցիչ Վ. Աթաբէկեան, որոնք Ցեղասպանութենէն առնուած 

պատկերներու նկարագրականներէն ետք անդրադարձան Թուրքիոյ անպատասխանատու եւ 

անարդար կեցուածքին: Անոնք հանդէս եկան ճշմարտութիւնը երեւան հանելու միացեալ կոչով 

մը: 

Այնուհետեւ ցուցադրուեցաւ «Ազատ Մակազին»-ի նախագահ Կրեկուար Ադամեանի եւ Արայիկ 

Սագունցի կողմէ պատրաստուած փաստագրական տեսերիզ մը, որմէ ետք Հայ մշակոյթի տան 

երիտասարդները, Տիանա Ժամկոչեանի գլխաւորութեամբ, պաստառի վրայ սփռեցին 

վերապրողներու եւ ականատեսներու վկայութիւններ եւ լուսանկարներ: 

Յայտնենք, որ 100-ամեակի առիթով Կրընոպլի զանազան շրջաններու մէջ տեղի պիտի ունենան 

դասախօսութիւններ, ցուցահանդէսներ, համերգ, բանաստեղծական ու երաժշտական 

երեկոյթներ: 

«Մահ Անապատի Մէջ. Հայոց Ցեղասպանութիւն» 

Գիրքին Շնորհահանդէսը 

Վերջերս գերմանական փոցտամ քաղաքին մէջ 

տեղի ունեցաւ գերմանացի գրող, փիլիսոփայ 

Ռոլֆ Հոսֆելտի «Մահ անապատի մէջ. Հայոց 

ցեղասպանութիւն» գիրքին շնորհահանդէսը: 

Գիրքը պատմական կարեւոր վկայութիւններ կը 

ներկայացնէ 1915 թուականին Օսմանեան 

կայսրութեան հայերու հանդէպ իրականացուած 

վայրագութիւններու մասին: 

Հեղինակը հարց տուած է, թէ ինչպէ՞ս Թուրքիան 

կրցած է ամբողջ աշխարհին իր դիրքորոշումը 

պարտադրել, ինչպէ՞ս պայմաններ ստեղծուած 

են այդ յանցագործութեան ծրագրման եւ իրականացման համար: 
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ԿՆՈՋԱԿԱՆ 

Ուտելիքներ, Որոնք Կը Պաշտպանեն Քաղցկեղէն 

Քաղցկեղի դէմ հետազօտութեան միջազգային ֆոնտին (Fond Mondial de Recherche 

Contre le Cancer, FMRC) կողմէ հրապարակուած տեղեկագրութեան մը համաձայն, կարգ 

մը ուտելիքներ մեզ կը պաշտպանեն քաղցկեղէն ընդհանրապէս, բայց մանաւանդ` 

կուրծքի քաղցկեղէն, ծանօթանանք անոնց. 

-1- Ստեպղինը կը համարուի քաղցկեղի բջիջներուն դէմ 
պայքարելու լաւ «զէնք» մը: Հետազօտութիւններ ցոյց տուած են, որ 
այն կիները, որոնք շաբաթը 3 անգամ ստեպղին կերած են, 17 առ 
հարիւր տոկոսով պաշտպանուած են կուրծքի քաղցկեղէն:  

-2- Պրոքոլիին պարունակած 
սիւլֆորաֆանը ունի հակաքաղցկեղային յատկութիւններ: Անիկա 
կրնայ կանխարգիլել քաղցկեղի բջիջներու յառաջացումը, ինչպէս 
նաեւ` վերացնել անոնց «Բոյնը»:  

-3- Դեղձը, շնորհիւ իր պարունակած 
ֆլաւոնոիտներուն, մարմինը կը պաշտպանէ քաղցկեղի 
յառաջացումէ, նաեւ կը վերացնէ քաղցկեղի բջիջները` առանց 
առողջներուն վնասելու: 

-4- Լոլիկին պարունակած լիքոփեն կոչուած անթիօքսիտանը կը 
պաշտպանէ կուրծքի, փրոսթաթի, թոքի քաղցկեղներէն: Լոլիկէն 
առաւելագոյն չափով օգտուելու համար զայն պէտք է ուտել եփած 
վիճակով: 

  -5- Ելակը հարուստ է զանազան 
անթիօքիստաններով որոնք կը 

պաշտպանեն քաղցկեղէն, բայց նաեւ կը դանդաղեցնեն 
քաղցկեղային բջիջներուն աճումը: 

-6- Շոմինը, շնորհիւ իր պարունակած քարոթենոիտներուն 
հակաքաղցկեղային լաւ «զէնք» մըն է: 490 հազար անձի վրայ 
կատարուած ուսումնասիրութիւն մը ցոյց տուած է, որ շոմին ուտող 
անձերը պաշտպանուած են կոկորդի, բերնի ստամոքսի, 
ձուարաններու քաղցկեղէ: 

 -7- Ընկոյզը կը պարունակէ օմեկա 3 ճարպաթթուներ, որոնք ոչ 
միայն կը կարգաւորեն սրտին աշխատանքը, այլ նաեւ կը 
դադրեցնեն չարորակ բջիջներու գոյակցութիւններու 
յառաջացումը:աղցկեղի բջիջները` առանց առողջներուն վնասելու: 


