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հրաժեշտ տուաւ իր սիրելի առաջնորդին՝ Գերշ. Տ.
Մասիս Եպս. Զօպուեանին:
Հրաւիրեալներուն բարի գալուստ մաղթեց, ապա

ԻՆՉՊԷ՞Ս ԵՒ Ո՞ՒՐ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԸ
ԼՈՒԾՄԱՆ ՊԻՏԻ
ՅԱՆԳԻ...11

համախմբման առթիւ սրտի խօսք ըսաւ Արժ. Տ.
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Ձեր մեկնումով, սակայն սիրով կ'ընդունինք Վեհափառ Հայրապետին թելադրանքը՝ Ձեր
ծառայութիւնը այլ շրջանի մը մէջ շարունակելու գծով: Ձեզ յաջողութիւն եւ առողջութիւն
կը մաղթենք հետագայ գործունէութեան ընթացքին»: Ազգային Վարչութեան անդամները
այնուհետեւ

ոսկեայ

խաչ

մը

նուիրեցին

Սրբազան

Հօր:

Քուէյթի Ազգային Երեսփոխանական Ժողովի անունով խօսք արտասանեց ատենապետ
Տիար Քեռի Սարգիսեան: Ան ըսաւ. «Սրբազան Հայրը դարձաւ երիտասարդ հայրը
քուէյթահայ

գաղութին,

իբրեւ

հոգեւորական՝

դառնալով

հաւատքի

ու

սիրոյ

սերմնացանը: Մեծ նուիրումով սատար հանդիսացաւ Քուէյթի եկեղեցաշինութեան
աշխատանքներուն եւ առաջնորդարանի բարգաւաճման»:
Սրբազան Հայրը այնուհետեւ իր անհուն ուրախութիւնը կիսեց համախմբուած
քուէյթահայութեան, վեր առնելով քուէյթահայու ազնիւ նկարագիրն ու ազգին ծառայելու
ու նուիրելու ամբողջական պատրաստակամութիւնը: Ան երախտագիտութեամբ դիմեց
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա Վեհափառին, Քուէյթի եւ Շրջակայից Թեմի առաջնորդութիւնը հինգ
տարիներ իրեն վստահելու համար: Սրբազան
Հայրը

շնորհակալութիւն

յայտնեց

նաեւ

եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Արժ. Տ. Արտակ Ա.
Քհնյ.

Քէհեաեանին,

Երեսփոխանական

ինչպէս

Ժողովին,

նաեւ
Ազգային

Վարչութեան, Վարժարանի Հոգաբարձութեան,
յարակից բոլոր միութիւններուն եւ ազգային
բարերարներուն,

որոնք

անվարան

կերպով

համագործակցած են ազգին ծառայելու համար:
Սրբազան Հայրը յիշեց նաեւ երկրիս բարեխիղճ
ղեկավարներն ու բարձրաստիճան այրերը, որոնք մշտապէս յայտնած են իրենց
համակրանքը

հայ

ժողովուրդին

եւ

հայկական

համայնքին

նկատմամբ:

Աւարտին՝ տեղի ունեցաւ աջահամբոյր, որուն ընթացքին համախմբուած հայորդիները
առիթը ունեցան իրենց բարեմաղթութիւնները փոխանցել Սրբազան Հօր մեկնումի
առթիւ:
Իսկ դահլիճէն դուրս, առաջնորդարանին մէջ, բոլորը քաղցրացան
Վարչութեան կողմէ պատրաստուած համեղ հիւրասիրութեամբ:

Ազգային

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՂԹԱՆՔ ԵՒ ԴՐՕՇԱԿԻ
ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ Ա.
ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ 101 ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԹԻՒ
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28 Մայիս1918-ին, հայ ժողովուրդը իր ընտրեալ զաւակներու զոհաբերութեամբ՝
Սարդարապատի, Բաշ Ապարանի եւ Ղարաքիլիսայի մէջ կերտած փառապանծ
յաղթանակներու շնորհիւ, կերտեց դարերու երազանքը՝ Ազատ Անկախ Հայաստանի
Հանրապետութիւնը:
Արդարեւ, Ուրբաթ, 31 Մայիս2019-ին, Հայաստանի Անկախութեան 101 ամեակին
առթիւ Քուէյթի Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցւոյ մէջ նախագահութեամբ Գերշ. Տ. Մասիս

Եպս. Զօպուեանի եւկազմակերպուեամբ Քուէյթի Ազգային Վարչութեան, սուրբ եւ
անմահ պատարագի ընթացքին տեղի ունեցաւ Հանրապետական Մաղթանք եւ դրօշակի
օրհնութիւն: Հաւատացեալներու կողքին ներկայ էին նաեւ Քուէյթի մօտ ՀՀ Արտակարգ
եւ Լիազօր դեսպան Տիար Սարմէն Բաղդասարեանն ու գլխաւոր հիւպատոս Տիար
Վարդգէս Յովսէփեանը:
Սրբազան Հայրը նախ իր քարոզին ընդմէջէն վեր առաւ հայ ժողովուրդին նուիրումը իր
հայրենիքին ու կրօնքին: Վկայակոչելով Վարդանանց պատերազմը՝ դիտել տուաւ, թէ
նո'յն ոգին էր, որ առաջնորդեց հայ ժողովուրդի զաւակները Սարդարապատի դաշտին
վրայ:
Այնուհետեւ ՀՄԸՄ ՔՄՄ-ի սկաուտներ «Ուրախ Լեր» շարականի երգեցողութեան
ժամանակ Հայաստանի Հանրապետութեան խորհրդանիշ եռագոյնը մօտեցուցին սուրբ
խորանին, ուր կարդացուեցաւ Հանրապետական Մաղթանքի աղօթքներն ու
քարոզները: Իսկ աւարտին՝ Սրբազան հայրը օրհնեց նաեւ հայոց եռագոյնը:

www.aztagdaily.com
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ՔՈՒԷՅԹԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏՆԵՐՈՒ ՀՐԱԺԵՇՏԻ
ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ
ԳԵՐՇ. Տ. ՄԱՍԻՍ ԵՊՍ. ԶՕՊՈՒՅԱՆԻՆ
Երկուշաբթի, 3 Յունիս 2019-ին, Առաջնորդարանս այցելեցին Քուէյթի տարբեր
եկեղեցիներու

Առաջնորդներ

եւ

ներկայացուցիչներ՝

հրաժեշտի

հանդիպում մը

ունենալու եւ բարի երթ մաղթելու Գերշ. Տ. Մասիս Եպս. Զօպույեանին: Հանդիպման
ներկայ էին Քուէյթի Ազգային Վարչութեան անդամներէն՝ ատենապետ Պրն. Յակոբ
Պէրպէրեանը եւ Պրն. Հմայեակ Քասունին եւ Թեմիս հոգեւոր հովիւ Արժ. Տ. Արտակ Ա.
Քհնյ. Քէհեաեանը:
Հիւրերը իրենց բարեմաղթութիւնները փոխանցեցին եւ նորանոր յաջողութիւններ
մաղթեցին Սրբազան Հօր ծառայական կեանքի յաջորդող հանգրուաններուն, ինչպէս
նաեւ ոսկեայ յուշանուէր մը յանձնեցին, որպէս յիշատակ: Իր կարգին Սրբազան Հայրը
շնորհակալութիւն յայտնեց համայնքներու ներկայացուցիչներուն անցնող տարիներու
սերտ համագործակցութեան
աշխատանքներուն:

համար

եւ

յաջողութիւն

մաղթեց

անոնց

գալիք

Աւարտին ներկաները գեղեցիկ խմբանկարով մը անմահացուցին յիշատակելի պահը:

www.aztarar.com
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Արցախի Արտաքին Գործոց Նախարարութիւն. «Տագնապի
Գօտիին Մէջ Վերահսկող Միջազգային Մեքանիզմներու
Ներդրումը Անյետաձգելի Է»
1 Յունիսին Ազրպէյճանը կոպտօրէն խախտած է
զինադադարի դրութիւնը, այդ պատճառով ալ Արցախի
պաշտպանութեան բանակի զինուոր մը նապատակուած
է: Այս մասին նշուած է Արցախի արտաքին գործոց
նախարարութեան յայտարարութեան մէջ:
Յայտարարութիւնը կը ներկայացնենք ստորեւ.
«Այդ կանխամտածուած սպանութեանը նախորդել է արցախեան կողմի հասցէին մտացածին
մեղադրանքներով ապատեղեկատուական արշաւը, թէ իբր Արցախի կողմից ազրպէյճանական
բանակի դիրքերի գնդակոծութեան արդիւնքով ազրպէյճանցի զինուոր սպաննուած է:
Այդ կապակցութեամբ անհրաժեշտ է նշել, որ Արցախի պաշտպանութեան նախարարութեան
մամլոյ ծառայութիւնը անմիջապէս արձագանգել է ապատեղեկատուութեանը` վստահեցնելով,
որ արցախեան կողմն անշեղօրէն պահպանում է կրակի դադարեցման դրութիւնը:
Ակնյայտ է, որ Ազրպէյճանի այդ ապատեղեկատուական արշաւը նպատակ ունէր անհրաժեշտ
տեղեկատուական խորապատկեր ստեղծել կրակի դադարեցման դրութեան հետագայ
խախտման համար: Երկու դրուագներն էլ նոյն շղթայի օղակներն են եւ կարող են վկայել կրակի
դադարեցման դրութեան ամրապնդման ուղղուած իր պարտաւորութիւնները պահպանելու
Ազրպէյճանի չկամութեան մասին:
Լարուածութեան աճ նախաձեռնելու ազրպէյճանական կողմի փորձը մէկ անգամ եւս
հաստատում է, որ ազրպէյճանա-ղարաբաղեան հակամարտութեան գօտում կրակի
դադարեցման դրութիւնը վերահսկող միջազգային մեքանիզմների ներդրումն անյետաձգելի է:
Այդ ջանքերի շրջանակներում անհրաժեշտ է վերջապէս իրականացնել 2016-ի Վիեննայում եւ
Ս. Փեթերսպուրկում ձեռք բերուած պայմանաւորուածութիւնները, որոնք, մասնաւորապէս,
վերաբերում են կրակի դադարեցման դրութեան հնարաւոր խախտումների հետաքննութեանը,
ինչպէս նաեւ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի գրասենեակի
ընդլայնմանը` նրա դիտարկման հնարաւորութիւնների աւելացման նպատակով:
Նմանատիպ մեքանիզմը թոյլ կը տայ ո՛չ միայն արդիւնաւէտ կերպով արձագանգել հնարաւոր
միջադէպերին, այլ նաեւ խուսափել կրակի դադարեցման դրութիւնը խախտելու փոխադարձ
մեղադրանքներից եւ մտացածին պատրուակներով լարուածութեան աճից:
Արցախի Հանրապետութեան արտաքին գործերի նախարարութիւնը ցաւակցութիւն է յայտնում
Արցախի պաշտպանութեան բանակի զոհուած զինուոր Սիփան Մելքոնեանի հարազատներին
եւ մտերիմներին»:
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ՀՅԴ Քանատայի Հայ Դատի Յանձնախումբի Արեւմտեան
Շրջանի Ներկայացուցիչը Հանդիպում Ունեցած Է
Քանատայի Վարչապետին Հետ
1 Յունիսին ՀՅԴ Քանատայի Հայ դատի յանձնախումբի Արեւմտեան շրջանի ներկայացուցիչ
Յակոբ Տէր Յակոբեան Քանատայի Ազատական կուսակցութեան պատգամաւոր Թերի Պիչի
հրաւէրով մասնակցած է վերջինիս նորաբաց գրասենեակին մէջ տեղի ունեցած «Բարեկամներու
եւ աջակիցներու հաւաքին», ուր ներկայ էր նաեւ Քանատայի վարչապետ Ճասթին Թրուտոն:
Հաւաքին Տէր Յակոբեան զրոյց ունեցած է վարչապետ Թրուտոյին հետ եւ շնորհակալութիւն
յայտնած Հայաստան կատարած այցելութեան, Հայաստանի մէջ ժողովրդավարութեան
հաստատման ուղղուած անոր ցուցաբերած աջակցութեան համար: ՀՅԴ Քանատայի Հայ դատի
յանձնախումբին ներկայացուցիչը անդրադարձած է նաեւ Արցախի ինքնորոշման իրաւունքի
հարցին:
Տէր Յակոբեան հրաւիրած է Թրուտոն յառաջիկայ ընտրութիւններու ժամանակ այցելելու
Վանքուվըրի, Թորոնթոյի եւ Մոնրէալի հայ կեդրոններ:

Չաւուշօղլու Իսլամական Համագործակցութեան
Կազմակերպութեան Ժողովի Ընթացքին Անդրադարձած Է
Ղարաբաղի Հարցին
Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Մեւլութ Չաւուշօղլու` մասնակցելով Իսլամական
համագործակցութեան կազմակերպութեան վեհաժողովին եւ խօսելով Թուրքիոյ արտաքին
մարտահրաւէրներուն մասին, անդրադարձած է նաեւ Ղարաբաղի հարցին: Այս մասին կը
հաղորդէ թրքական «Թէ.Ռէ.Թէ.հապեր» կայքը:
«Ազրպէյճանի հողերուն 20 առ հարիւրը բռնագրաւուած է: Լեռնային Ղարաբաղի հարցը պէտք է
լուծուի Ազրպէյճանի տարածքային ամբողջականութեան, միջազգային իրաւունքի եւ ատոր
առնչուող ՄԱԿ-ի որոշումներուն ծիրին մէջ», ըսած է Չաւուշօղլու:
Թրքական դիւանագիտութեան պետը իր խօսքի ընթացքին անդրադարձած է նաեւ Պաղեստինի,
Սուրիոյ, Լիպիոյ, Եմէնի եւ Կիպրոսի խնդիրներուն:
Նշենք, որ Մեքքայի մէջ տեղի ունեցած վեհաժողովի ընթացքին թրքական պատուիրակութիւնը
կը ղեկավարէր Չաւուշօղլուն: Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան ներկայ չէր: Անոր
բացակայութիւնը կ՛առնչեն անցեալ տարի Պոլսոյ մէջ սպաննուած սէուտցի լրագրող Ժամալ
Խաշոկճիի սպանութենէն ետք յառաջացած` Թուրքիա-Սէուտական Արաբիա լարուածութեան:

Հայաստանի Արտաքին Գործոց Նախարարութիւն.
«Հայաստանը Կտրականապէս Կը Դատապարտէ
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Իրավիճակի Սրման Ուղղութեամբ Վերջին Երեք Օրերուն
Ընթացքին Ազրպէյճանի Կողմէ Ձեռնարկուած
Միտումնաւոր Քայլերը»
Հայաստանի
արտաքին
գործոց
նախարարութիւնը
շաբաթավերջին
հրապարակեց
յայտարարութիւն մը` վերջերս իրավիճակի սրումին գծով Ազրպէյճանի կողմէ ձեռնարկուած
քայլերուն գծով:
Հայաստանը կտրականապէս կը դատապարտէ իրավիճակի սրման ուղղութեամբ վերջին երեք
օրերու ընթացքին Ազրպէյճանի կողմէ ձեռնարկուած միտումնաւոր քայլերը, ինչ որ
դրսեւորուած է սեփական կորուստներու վերաբերեալ կեղծ տեղեկատուութեան տարածումով,
Հայաստանի ղեկավարներու հասցէին ֆիզիքական բռնութեան վերաբերեալ Ազրպէյճանի
խորհրդարանին մէջ իշխող կուսակցութեան ներկայացուցիչներուն կողմէ հրապարակայնօրէն
հնչած ուղղակի կոչերով եւ զինադադարի դրութեան խախտումներու զգալի աճով, ինչ որ
յանգեցուց Արցախի պաշտպանութեան բանակի զինուոր Սիփան Մելքոնեանի սպանութեան:
Ազրպէյճանի այս գործողութիւնները տեղի ունեցած են այն բանէն ետք, երբ 30 մայիսին ԵԱՀԿ-ի
Մինսքի խմբակի համանախագահները հանդէս եկան առաւելագոյնս զսպուածութիւն
ցուցաբերելու եւ լարուածութենէ խուսափելու վերաբերեալ կողմերուն ուղղուած կոչով:
Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարութիւնը կը նշէ, որ այս վերջին զարգացումները
մարտահրաւէր կը նետեն ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահներու հովանիին ներքեւ
Հայաստանի եւ Արցախի կողմէ գործադրուող կառուցողական ջանքերուն` ուղղուած տագնապի
խաղաղ լուծման ու անոր նպաստող միջավայրի ձեւաւորման, եւ կը հանդիսանան լուրջ ետքայլ
վերջին ամիսներուն ընթացքին ձեռնարկուած բոլոր ջանքերէն:
Ազրպէյճանի դատապարտելի այս գործողութիւնները, շուտափոյթ կերպով չդադրելու
պարագային, կրնան լուրջ խոչընդոտ դառնալ լուծման հոլովոյթի շրջագիծին մէջ հետագայ
քայլերուն համար: Անոնք նաեւ հարցականի տակ կը դնեն Ազրպէյճանի վստահելիութիւնը եւ
անոնց կարողութիւնը հաւատարիմ մնալու զինադադարին. լուծումը այլընտրանք չունի, որուն
համար զինադադարի խստագոյն պահպանումը էական պայման է:
Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարութիւնը իր խորին ու անկեղծ ցաւակցութիւնը կը
յայտնէ Արցախի պաշտպանութեան բանակի ժամկէտային զինուոր Սիփան Մելքոնեանի
ընտանիքին եւ հարազատներուն:

Ազրպէյճանի Արտաքին Գործոց Նախարարութիւնը Կ՛արձագանգէ
Հայաստան պէտք է միջազգային ընտանիքին պահանջներուն համապատասխան ղարաբաղեան
հիմնախնդիրի լուծման ուղղուած քայլերու ձեռնարկէ: Այս մասին ըսուած է Ազրպէյճանի
արտաքին գործոց նախարարութեան մամլոյ հաղորդագրութեան մէջ, որ հրապարակուած է
Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարութեան վերջին յայտարարութեան վերաբերեալ:
«Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարութեան` հայ եւ ազրպէյճանական զինեալ ուժերու
շփման գիծին մէջ ներկայ իրավիճակին վերաբերեալ այդքան զգացական եւ նոյն ատեն այդքան
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հակասական
յայտարարութեան
պատճառը
հասկնալի
է:
Ատիկա,
ամենայն
հաւանականութեամբ, կը համապատասխանէ երկրին մէջ ներքաղաքական իրավիճակին
առումով Հայաստանի իշխանութիւններու արձագանգին», ըսուած է հաղորդագրութեան մէջ:
Ազրպէյճանական կողմը յայտարարութեան մէջ դարձեալ կը պնդէ, թէ կորուստներու եւ
երկկողմանի տարակարծութիւններու համար «միակ մեղաւորը» Հայաստանն է:

Նախագահի Թեկնածուներ Նեցուկ Կը Կանգնին
Ցեղասպանութեան Բանաձեւին
Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբը կը
տեղեկացնէ, թէ 2020-ի նախագահական
ընտրութիւններուն իրենց թեկնածութիւնը
առաջադրած վեց ծերակուտականներէն
երեքը, ինչպէս նաեւ Ներկայացուցիչներու
տան չորս քոնկրեսականներէն երեքը
համահովանաւորներ
դարձած
են
յաջորդաբար
Ծերակոյտին
եւ
Ներկայացուցիչներու տան ներկայացուած
Հայոց ցեղասպանութիւնը ճանչցող եւ
դատապարտող բանաձեւերուն:
Արդարեւ, դեմոկրատական ծերակուտական Պըրնի Սենտըրզ այս շաբաթ որոշեց միանալ
Ծերակոյտին ներկայացուած թիւ 150 բանաձեւը հովանաւորողներուն:
Նախապէս, դեմոկրատական ծերակուտականներ եւ նախագահի թեկնածուներ Էլիզապեթ
Ուորըն եւ Քամալա Հերիս եւս որոշած էին հովանաւորել այս բանաձեւը:
Նշենք, որ բանաձեւը ներկայացուած էր Նիւ Ճըրզիէն Պապ Մենենտեզի եւ Թեքսասէն Թետ
Քրուզի կողմէ, անիկա ցարդ ունի 18 հովանաւորներ:
Ներկայացուցիչներու տունէն նախագահի թեկնածուներ Թուլսի Կապարտ, Սեթ Մուլթըն եւ Թիմ
Ռայըն կը զօրակցին Ցեղասպանութեան բանաձեւին:
Թիւ 296 բանաձեւը ներկայացուած էր Էտըմ Շիֆի եւ Կաս Պիլիրաքիսի կողմէ ու ցարդ ունի 102
հովանաւորներ:
2020-ի նախագահական ընտրութեանց այլ թեկնածու մը` Ինտիանայի քաղաքապետ Փիթ
Պիւթիճիչ, 3 Յունիսին Ֆրեզնոյի մէջ տեղի ունեցած հաւաքի մը ընթացքին նոյնպէս կոչ ըրած էր
«իրականութիւնը ճանչնալու», ի պատասխան Հայոց ցեղասպանութիւնը ճանչնալու մասին
լրագրողի մը հարցումին: Ան աւելցուցած էր, որ պէտք է ուշադրութեամբ ուսումնասիրել
պատմութիւնը` մարդկային իրաւունքները յարգող քաղաքականութիւն որդեգրելու համար:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Թայֆուրի Օդակայանին Դէմ Իսրայէլեան Յարձակում
Սուրիական զինուորական աղբիւր մը յայտարարեց, թէ սուրիական օդային պաշտպանութեան
համակարգերը դէմ դրած են իսրայէլեան նոր յարձակումի մը, որուն թիրախը Հոմսի արեւելեան
գիւղական շրջանին մէջ գտնուող Թայֆուրի օդակայանն էր: Այս մասին կը հաղորդէ «Մայատին»

արբանեակային պատկերասփիւռի կայանը:
Զինուորական աղբիւրը նշեց, որ սուրիական հակաօդային պաշտպանութեան համակարգերը
վնասազերծած են օդակայանին դէմ արձակուած հրթիռներէն երկուքը:
Յարձակումին պատճառով սուրիացի զինուոր մը զոհուած է եւ 2 ուրիշներ վիրաւորուած,
ինչպէս նաեւ հարուած ստացած է զինապահեստանոց մը, եւ կարգ մը շէնքեր ու զինուորական
մեքենաներ վնասուած են:
Կիրակի օր Իսրայէլ Քնէյթրայի արեւելեան գիւղական շրջանը հրթիռակոծած էր, այդ
պատճառով ալ սուրիացի 3 զինուորներ զոհուած էին եւ 7 ուրիշներ վիրաւորուած: Սուրիական
հակաօդային պաշտպանութեան համակարգերը դէմ դրած ու վնասազերծած էին հրթիռներ,
որոնց թիրախը սուրիական բանակի Դամասկոսի հարաւ-արեւմուտքը գտնուող դիրքերն էին:
Իսրայէլեան բանակի բանբեր Աւիխայ Ատրահի յայտնած էր, որ թիրախներու շարքին էին երկու
հրետանիներ եւ Կոլանի շրջանին մէջ հսկողութեան ու տեղեկահաւաքի շարք մը դիրքեր,
ինչպէս նաեւ օդային պաշտպանութեան «ՍԱ-2» համակարգ մը: Ըստ անոր, իսրայէլեան
բանակը հակադարձած է Սուրիայէն բռնագրաւեալ Կոլանի մէջ Ժապալ Շէյխի ուղղութեամբ
հրթիռներու արձակման:
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Մեքքայի Վեհաժողովներու Հաղորդագրութիւններուն
Վերապահութիւն Յայտնելուն Պատճառով. Ռիատ Տոհան
Կ՛ամբաստանէ Ճշմարտութիւնները Խեղաթիւրելու
Յանցանքով
Սէուտական Արաբիոյ արտաքին
գործոց նախարար Ատել Ժուպէյր
յայտնեց, որ բոլորը այլեւս կը
գիտակցին, թէ Քաթարի կողմէ
ճշմարտութեան
խեղաթիւրումը
զարմանալի չէ:
Ան
յայտնեց,
որ
Քաթար
վերապահութիւն
յայտնած
է
շրջանի
երկիրներու
ներքին
հարցերուն
իրանեան
միջամտութիւնները
մերժող
արաբական եւ Ծոցի շրջանի վեհաժողովներէն բխած հաղորդագրութիւններուն նկատմամբ`
նշելով, որ Արաբական վեհաժողովի հաղորդագրութիւնը հաստատեց Պաղեստինեան դատին,
1967-ի սահմաններով ու Արեւելեան Երուսաղէմ մայրաքաղաքով պաղեստինեան պետութեան
հաստատման կեդրոնական հարց ըլլալը:
Քաթարի արտաքին գործոց նախարար Մոհամետ պըն Ռահման Ալ Թանի յայտարարած էր, թէ
իր երկիրը վերապահութիւն կը յայտնէ երկու վեհաժողովներու հաղորդագրութիւններուն
նկատմամբ, որովհետեւ անոնց կարգ մը կէտերը կը հակասեն Տոհայի արտաքին
քաղաքականութեան:
«Երկու վեհաժողովներուն հաղորդագրութիւնները նախապէս պատրաստ էին, եւ անոնց շուրջ
մեզի հետ խորհրդակցութիւն չէ կատարուած», ըսաւ ան` աւելցնելով. «Մեքքայի երկու
վեհաժողովները անտեսեցին շրջանին մէջ կարեւոր դատեր, ինչպէս` Պաղեստինը, Լիպիոյ եւ
Եմէնի մէջ պատերազմը»: Ան նաեւ յայտնեց, թէ կը փափաքէր, որ երկու վեհաժողովները Իրանի
հետ լարուածութեան մեղմացման հիմեր ճշդեն:
Պահրէյնի արտաքին գործոց նախարար Խալետ պըն Ահմետ Ալ Խալիֆա իր կարգին
քննադատեց Քաթարը` նշելով, որ Տոհայի կեցուածքը ցոյց կու տայ, թէ ան «կախեալ դարձած է եւ
միջնորդներու օգնութիւնը կը խնդրէ»:
Նշենք, որ Իրաք եւս մերժած էր վեհաժողովի հաղորդագրութիւնը եւ յայտարարած, թէ
բանաձեւման ընթացքին իրեն հետ խորհրդակցութիւն չէ կատարուած:
Սէուտական Արաբիոյ Սալման պըն Ապտելազիզ թագաւորը վեհաժողովի ընթացքին
միջազգային ընտանիքին կոչ ուղղեց «բոլոր միջոցները օգտագործելու»` զսպելու համար Իրանը:
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ԱԿՆԱՐԿ

Ինչպէ՞ս Եւ Ո՞ւր Հայկական Հարցը Լուծման Պիտի Յանգի
Գործել առանց սկզբունքի` կը նմանի
ժամացոյցին նայիլ անոր սլաքներու տեղը
ճշդելով պատահականօրէն:ՏԻԿԻՆ ՄԱՆՈՆ ՌՈԼԱՆ*
Հայկական հարց: Եւ անկէ անդին:
Ի՞նչ է այդ հարցի էականութիւնը, երէկուան,
այսօրուան եւ վաղուան նշանակութիւնը` ազգի
լինելութեան տեսանկիւնէ:
Ի հարկէ ազգի վերաբերող բոլոր խնդիրները
իրենց կարեւորութիւնը ունին, բայց անհրաժեշտ
է առաջնահերթութիւններ ճշդել, ոչ թէ միայն
ներկային համար, այլ մանաւանդ` գալիքի
նախատեսութիւններով:
Հայոց ցեղասպանութեան հարցը դեռ բաց վէրք
է,
որուն
պէտք
չէ
մօտենալ
միայն
բարեսիրական,
յիշողութեան
եւ
մարդկայնական տեսանկիւններէ, որոնք կը
դրսեւորուին ճանաչումներով: Ես համոզուած
եմ, որ հակառակ ներկայի ուրացումներուն եւ
ժխտումներուն, թուրք ժողովուրդը, հետեւելով
իր
լուսամիտ
մտաւորականութեան,
քաղաքական եւ մարդկային պարտք պիտի
համարէ իր պատմութեան հետ հաշտուիլ,
պիտի ընդունի կատարել իր բարոյական
պարտականութիւնը: Թուրք ժողովուրդը, վաղ թէ ուշ, անբնական պիտի գտնէ իր
մտաւորականներու բանտարկութիւնը, անոնց կամաւոր կամ պարտադիր աքսորը, որուն
պատճառով կը տուժէ իր մարդկային եւ քաղաքացիական որակը:
Մոլեռանդութեան դէմ պիտի ցցուին գիտութիւնը եւ քաղաքացիական գիտակցութիւնը:
Փակուած թերթերը եւ հեռատեսիլի կայանները, բանտարկուած եւ դատարան տարուած
մտաւորականները այդ գիտութեան եւ աճող գիտակցութեան փաստերն են: Թուրքիան
փակուղիէն դուրս պիտի գայ, երբ հասուննայ այն միտքը, որ իր աշխարհագրական տարածքը
սոսկ թրքական չէ, երբ ընդունի, որ երկիրը բազմամշակութային եւ բազմազգ տարածք է:
Այսօրուան կարծրացումները այս հիմնական ըմբռնումին մասին կը վկայեն, զայն արգելակելու
կը միտին:
Հայկական հարցը պիտի լուծուի Թուրքիայով: Այս լուծման ճանապարհին թուրք
կառավարութեան դէմ կանգնող են ոչ միայն հայկական քարոզչութիւնը կամ այն երկիրները,
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որոնք Ցեղասպանութիւնը կը ճանչնան, այլ Թուրքիոյ ուսումնական դասը` սկսելով
համալսարանականներէն, որոնք կ՛ուսումնասիրեն անցեալը, կ՛ուզեն գիտնալ: Ըսի` թուրք
կառավարութեան դէմ կանգնող, քանի որ ան, ուսումնասիրութեան արդիւնքով,
ճշմարտութեան
եւ
իրաւունքի
յայտնաբերումը
կը
համարէ
վտանգ
Թուրքիոյ
ամբողջականութեան պահպանման: Թուրք կառավարութիւնը լաւ գիտէ, թէ ի՛նչ որ այսօր կը
պահուի զինու զօրութեամբ, խճանկար է (mosaïque):
Թուրքիան չէ կանգնած միայն Հայկական հարցին դիմաց: Հարցերը բազմաթիւ են, քանի որ
թուրք պետութիւնը հիմնուած է բազմաթիւ ժողովուրդներու հայրենիքներու գրաւման վրայ: Իսկ
այդ ժողովուրդները, թրքացուած ըլլան թէ ոչ, հոն են, իրենց հողին վրայ, անոնք ըլլան հայ,
քիւրտ, ասորի, յոյն, արաբ, լազ, եզիտի, ալեւի թէ այլ: Եթէ հարիւր տարի վերջ անոնք դեռ կը
յիշեն, ինչ ալ ըլլան պետական ուրացումները, ժխտումները, անգիտացումները, ճնշումները եւ
հալածանքները, կը նշանակէ, որ խճանկարը կը մնայ այդպէս, քարտէսի միութիւնը երկրի
միութիւն չէ դարձած:
Փաստօրէն, թուրք պետութիւնը այս կացութենէն դուրս գալու համար պարտաւոր է պայքարիլ
երկու ճակատի վրայ. առաջինը` ներքին, քրտական ճակատն է, քաղաքական եւ յեղափոխական
յաջողութիւններով եւ նահանջներով, երկրորդը հայկական արտաքին ճակատն է,
առաւելաբար` արեւմտեան, որ կը խոչընդոտէ, օրինակ, Թուրքիոյ երազած Եւրոմիութիւն
մուտքը, Ցեղասպանութեան ճանաչման եւ դատապարտման կարգախօսներով: Առաջին
ճակատին վրայ յաղթանակ չի կրնար տանիլ, քանի 2019-ը 1915 չէ, չի կրնար մութի մէջ
ցեղասպանութիւն գործել` քանի մը տասնեակ միլիոն քիւրտերը ոչնչացնելով, իսկ երկրէն դուրս
չի կրնար լռութեան դատապարտել Հայոց ցեղասպանութիւնը ճանչցող եւ դատապարտող
երկիրները:
Հետեւաբար, կա՛մ կը հաստատէ մոլեռանդներու վրայ կռթնած զինուորական դրութիւն,
կ՛ուրանայ Հայոց ցեղասպանութիւնը` որպէս այդպիսին, կը շարունակէ զինուորական
կրունկներու տակ ճզմել քիւրտերը եւ ինքզինք կը մեկուսացնէ քաղաքակիրթ աշխարհէն, կա՛մ
կը հետեւի իր լուսամիտ մտաւորականութեան անցեալը ճանչնալու, գնահատելու եւ ըստ այնմ
գործելու ընթացքին` փնտռելով նոր ուղիներ համերաշխութեան, արդարութեան եւ
իրաւունքներու վերականգնումի:
«Չափաւոր իսլամականութիւն» խաղալու ճապկումներու հնարները սպառած են` Հրանդ Տինքի
սպանութեամբ:
Թուրք մտաւորականութիւնը, նաեւ` հայ, կոչուած են կարեւոր դերակատարութեան: Պէտք է
կարենան Թուրքիոյ իշխանաւորներէն առնել զանգուածին հետ խօսելու մենաշնորհը` զայն
լուսաբանելով: «ԱԿՕՍ»-ի դերը կարեւոր է այդ ուղղութեամբ, բայց` անբաւարար: Ինչպէ՞ս
հասնիլ այդ զանգուածին, իւրաքանչիւրին իր յարկին տակ, կոչ ընելով անոր ողջմտութեան:
Ինչո՞ւ ձեւով մը չթելադրել եւրոպական երկիրներուն` կատարել թրքերէնով պարկեշտ
հաղորդումներ, որոնք լսուին Թուրքիոյ մէջ: Հայաստան կրնա՞յ, միջոցները ունի՞ այդ ընելու` ոչ
քարոզչական եւ ոչ կողմնապաշտական եղանակով:
Մուսթաֆա Քեմալի քարոզած աշխարհիկ-լայիք կարգերու վերադարձը պէտք է ջատագովել`
անոնց տալով ամբողջական իմաստ:
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Այդ աշխարհիկի եւ ժողովրդավարութեան ճամբով Թուրքիան կրնայ գտնել արդարութեան եւ
ճշմարտութեան ուղին, հաշտուիլ իր խիղճին եւ անցեալին հետ:
Այս ուղիին յառաջապահը թուրք մտաւորականութիւնն է, ան, որ մնացած է երկրին մէջ, ան, որ
ինքզինք աքսորած է: Երկխօսութիւն եւ համագործակցութիւն այդ մտաւորականութեան հետ
պէտք է նային ոչ միայն անցեալին, այլ նաեւ` ապագային, որպէսզի իրականանայ միասին
ապրելու հնարը, որ խաղաղութեան եւ զարգացման ուղին է:
Պէտք է մտածել իրենց իմաստութեան գինը իրենց կեանքով վճարածներու օրինակով: Պայծառ
դէմքով Madame Roland-ի խօսքով եթէ գիտնային առաջնորդուիլ ազգերու եւ երկիրներու
առաջնորդները, այլ ձեւի մոլորակի մը վրայ կ՛ապրէինք: Ան ըսած է. «Գործել առանց
սկզբունքի` կը նմանի ժամացոյցին նայիլ անոր սլաքներու տեղը ճշդելով պատահականօրէն»:
Ինչպէ՞ս կը լարեն եւ կը լարենք սլաքները:
Վաղուան իմաստութիւնը պիտի ըլլայ` ճանչնալ եւ ընդունիլ անցեալը, սրբագրել սխալները,
վերջ տալ պատմական ճշմարտութեան ուրացման, որ անհասկացողութիւն եւ կիրք կը հրահրէ,
վերացնել չարիքի արմատները եւ մուտք գործել իրաւունքի եւ արդարութեան սպասուած
շրջանակին մէջ:
Թուրքիան նոր ժամանակները մուտք պիտի գործէ, երբ համալսարաններուն մէջ ուսուցուի
պատմական ճշմարտութիւնը եւ խօսքի ազատութիւնը դառնայ բնական կանոն:
Եւրոպան եւ ընդհանրապէս Արեւմուտքը, նաեւ` մեծ պետութիւնները, մոռնալով իրենց
տնտեսական շահերը եւ թնդանօթի առեւտուրը, պէտք է օգնեն, որպէսզի Թուրքիայով
յատկանշուող աշխարհի բազմազգ այդ շրջանին մէջ իրաւունքը վերահաստատուի եւ
երաշխաւորուի:
Պէտք է օգնել, որ Թուրքիան կարենայ յաղթանակ տանիլ ինք իրեն դէմ:
Մեծերը պէտք է ուզեն այդ ընել, այդ կրնան ընել: Փոքրերը զինաթափ պէտք չէ ըլլան, այդ
յիշեցնեն եւ պահանջեն:
Հիմա հեռու եւ մօտ չկայ լսելու եւ լսուելու համար: Անհրաժեշտ են` ճիշդ կողմնորոշում,
յանձնառութիւն, յարատեւութիւն եւ քաջութիւն:

Յ. ՊԱԼԵԱՆ
12 Մայիս2019, Երեւան
* Կուսակցապետ կին, հռչակաւոր Madame Roland անունով, գլխատուած` կիյոթինով,
ֆրանսական Մեծ յեղափոխութեան օրերուն:
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Առաջին Հերթին Ի՞նչ Կը Տեսնէք…
Նայեցէք նկարին եւ ըսէք, թէ ին տեսաք առաջին հայեացքով, ապա
կարդացէք համապատասխան բացատրութիւնը որ բնորոշ է ձեզի:
ա.- Կնոջ դէմք
բ.- Ծաղիկներ
գ.- Աստղեր


Կնոջ Դէմք

Կորսնցուցած էք ձեր կենսուրախութիւնը եւ շատ
հաւանաբար յոգնած վիճակ ունիք. ժամանակն է, որ քիչ
մը հանգստանաք: Երկու օր դուք ձեզի տրամադրեցէ՛ք,
ծիծաղշարժ թեթեւ ժապաւէններ դիտեցէ՛ք, բնութեան մէջ
պտըտեցէ՛ք, խոկացէ՛ք…
Հրաժարեցէ՛ք աղմկոտ վայրերէ, խուսափեցէ՛ք յոռետես
եւ դժգոհ անձերէ: Երաժշտութիւն ունկնդրեցէ՛ք գծեցէ՛ք,
բոյսեր խնամեցէ՛ք:

***


Ծաղիկներ

Դուք ուրիշներէ տարբեր կը մտածէք, ամն ինչի վերաբերեալ ունիք եր սեփական
մօտեցումն ու իւրյատուկ աշխարհընկալումը: Թէեւ ասիկա լաւ երեւոյթ է, սակայն
յաճախ շրջապատը ձեզ չի հասկնար, բայց ասիկա մեծ դժբախտութիւն մը չէ: Ձեր
գլխաւոր կարգախօսն է «Պահպանել հանգստութիւնը»:

***


Աստղեր

Դժուար է ձեզ անակնկալի բերել, դուք ամէն ինչի մէջ կը տեսնէք բուն էութիւնը,
կ՛աշխատիք հասնիլ ճշմարտութեան, ինչ որ շատ լաւ յատկանիշ է:
Ձեր շրջապատը այդքան ալ մեծ չէ, բայց եւ այնպէս եղածները ձեզի համար շատ
թանկագին մարդիկ են:
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ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ

Ես ա՛յն եմ սիրում
…Ես ա՛յն եմ սիրում,
Երբ ձմեռ-ամառ… գարո՜ւն է թւում,
Անծանօթ մի վայր քեզ… տո՜ւն է թւում.
Ոչ միայն նայում, այլ… տեսնո՛ւմ ես դու,
Ոչ թէ ունկնդրում, այլ… լսո՛ւմ ես դու,
Երբ սլանո՜ւմ ես
Եւ ոչ թէ` քայլո՛ւմ,
Երբ եւ այրւո՛ւմ ես, եւ ի՛նքըդ այրում…
Ա՛յն, երբ աչքերը աչե՜ր են դառնում,
Խօսքերը սիրոյ կանչե՛ր են դառնում,
Սիրե՛րգ է դառնում ամէն մի հնչիւն,
Եւ արտաշնչո՜ւմն անգամ` ներշնչում…
Սիրում եմ սիրոյ այն հրա՜շքը սուրբ,
Երբ որ ձեռքերը դառնում են թեւեր,
Երբ թւում է, թէ շարժումից մի նուրբ,
Կարող ես մինչեւ աստղե՜րը թեւել.
Երբ կոշտ մատները թաւի՜շ են դառնում,
Արիւնը գարնան աւի՜շ է դառնում
Եւ ժամերն անգամ, հաշիւը խառնո՜ւմ,
Մոռանո՜ւմ են, թէ… ինչքան են տեւել…

ԳԷՈՐԳ ԷՄԻՆ

ԳԷՈՐԳ ԷՄԻՆ
Ծնած է Աշտարակ։ Ստացած է մասնագիտական ուսում եւ
վկայուած է ճարտարագէտ։ Սակ այն աւելի ետք 1945-էն
1954, հետեւած է գրականութեան դասընթացքներու ու
դարձած՝ խմբագիր եւ գիտահետազօտիչ՝ գրական թերթերու
եւ հիմնարկներու մէջ։
Գրած
եւ
հրատարակած
է
բանաստեղծութիւններու
յաջորդական տասնեակ ժողովածուներ. անոնցմէ ոմանք
թարգմանուած են մի քանի օտար լեզուներու։
Էմին գրած է նաեւ բեմագրութիւններ եւ թատերգութիւններ։
Ունի արձակ էջեր յուշագրութիւն եւն.։
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www.kantsasar.com
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