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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ

Քուէյթահայ Համայնքը Յայտնեց Իր Ամբողջական
Զօրակցութիւնը Արցախին Եւ Ընդվզումը` Ազրպէյճանի
Բռնարարքներուն Դէմ
Հինգշաբթի, 7 Ապրիլ 2016-ի կէսօրին ժամը 1:00-ին, քուէյթի համայնքի ազգային
մարմիներու ներկայացուցիչներու մեծ պատուիրակութիւն մը նախագահութեամբ՝
թեմիս բարեջան առաջնորդ՝ Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեանի այցելեցին Քուէյթի մէջ
Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպանատուն եւ յայտնեցին իրենց ամբողջական
զօրկցութիւնը ՀՀ Արտակարգ եւ Լիազօր դեսպան՝ Պրն. Ֆատէյ Չարչօղուլեանին, 1-էն 2
Ապրիլ լուսցող գիշերը տեղի ունեցած Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ազրպէյճանի զինուած
ուժերու շփման գիծին մէջ Ազրպէյճանի սանձազերծած լայնածաւալ ռազմական
գործողութիւններուն եւ անոնց իբրեւ հետեւանք ստեղծուած իրավիճակին:

ՀՀ դեսպանը բարի գալուստի խօսքէն ետք ամփոփ ձեւով անդրադարձաւ ռազմական
գործողութիւններուն
հրասայլեր,

օդուժ,

մասին,
ինչպէս

ուր
նաեւ

օգտագործուած

էին

ռազմավարական

ծանր

դիրքեր

սպառազինութիւն,
գրաւելու

փորձեր

կատարուած էին: Իսկ աւելի վտանգաւորը այն էր, որ Պաքուի կողմէ շղթայազերծուած
յարձակումը թրքական բացայայտ զօրակցութիւն կը վայելէր` նկատի ունենալով օրեր
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յայտարարուած

առաջ

թրքական

պաշտօնական այն կեցուածքը, որուն հիման
վրայ Թուրքիա Ազրպէյճանին բացարձակ
զօրակցութիւն կը յայտնէր:
Իր

կարգին

շնորհակալութիւն
անդամներուն,

Պրն.

Դեսպանը

յայտնեց

համայնքի

որոնք

անմիջապէս

արձագանգեցին դէպքին եւ հեռախօսային
կապերով իրենց նեցուկ յայտնեցին:
Ապա խօսք առաւ թեմիս երեսփոխանական ժողովի ապենապետ՝ Պրն. Յարութ
Պէտիրեան, որ իր կարգին դատապարտեց ատրպէճանական վայրագ արարքները ու
համայնքի ամբողջական զօրակցութիւնը յայտնեց դեսպանին: Ան շեշտեց թէ՝ համայնքը
ոչ միայն պատրաստ է նիւթապէս ու բարոյապէս սատար հանդիսանալու, այլ իր
կամաւորներով,
պաշտպանեն
սահմանները:
Վերջապէս,

եթէ

հարկ

Արցախի

յանուն

ներկայացուցիչներուն

է,

պիտի

ու

Հայրենիքի

ազգային

մարմիներու

խօսք

առաւ

թեմիս

առաջնորդ՝ Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեան ու
խստիւ

դատապարտեց

ատրպէճանական

ոտընձգութիւնները ու իւ խօսքին մէջ նշեց թէ՝
քուէյթահայութիւնը, որ ղարաբաղեան պայքարի առաջին օրէն զօրավիգ կանգնած է
համահայկական
ամբողջանուէր

պայքարի
կերպով

ու
կը

յանձնառութեան
զօրակցի

առաջին

25-ամեայ

Լեռնային

Հանրապետութեան
բանակին

եւ

դիրքերուն

վրայ,

Ղարաբաղի

պետականութեան,
ընկրկում

չճանչցող

ժողովուրդին:
Հայր Սուրբը նաեւ շեշտեց թէ՝ Ղարաբաղի
զօրակցութեան

ուղղութեամբ

առնուելիք

որեւէ քայլ պէտք է կատարուի միասնական
ոգիով ու ճիգով: Հայութիւնը` Հայաստանի,
Ղարաբաղի ու սփիւռքի մէջ, միջազգային
համայնքին պէտք է ներկայանայ իբրեւ մէկ
ամբողջութիւն, հաւաքական մէկ կամքով ու նո՛յն ձայնով:
Յիշենք, որ հանդիպման ընթացքին քննարկուեցան նաեւ համայնքը յուզող այլ թեմաներ:
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ՅԱՆՈՒՆ ՄԵՐ ԱՐՑԱԽԻ
Սիրելի Քուէյթահայեր,
Վստահաբար բոլորդ ալ տեղեակ էք վերջին օրերուն, Արցախի սահմանագծի ամբողջ երկարութեամբ,
Ատրպէյճանական բանակի ծաւալած, 1994-ի զինադադարէն ի վեր աննախընթաց, ռազմական
լայնածաւալ գործողութիւններու մասին:
Արդարեւ, Ապրիլի 1-էն սկսեալ, թշնամին անցած է սովորական սադրիչ գործողութեանց ծիրէն ալ անդին՝
ծանր հրետանիի եւ օդուժի մասնակցութեամբ, փաստական պատերազմական գործողութեանց, որ
հակառակ «միակողմանի հրադադարի» կոչերու, կը շարունակուի մինչ այժմ:
Հայկական բանակը եւ ԼՂՀ ինքնապաշտպանութեան ուժերը անմիջապէս հակազդած են, ետ մղելով
թշնամին եւ պատճառելով անոր նիւթական եւ մարդկային ծանրակշիռ կորուստներ: Միաժամանակ, ՀՀ
Նախագահը եւ ՀՀ դիւանագիտական մարմինները դիմած են միջազգային հանրութեան, բացայայտելով
Ատրպէյճանի երկերեսանի քաղաքականութիւնը Ղարաբաղեան հարցի խաղաղ լուծման նկատմամբ:
Հակառակ պատերազմական գործողութեանց որպէս անխուսափելի արդիւնք` մեր ունեցած ցաւալի
կորուստներուն, բարձր է ՀՀ Զինուած Ուժերու մարտական կորովը, եւ հայ զինուորը

քաջաբար կը

կատարէ իր հայրենասիրական պարտականութիւնը: Տակաւի՛ն, Հայաստանի տարբեր շրջաններէն մեծ
թիւով կամաւորներ եւ Արցախեան պատերազմի վեթերաններ խումբ առ խումբ կը դիմեն Արցախեան
ճակատ, ուժ եւ հաւատք ներշնչելու հայ մարտիկին եւ անգամ մը եւս փաստելու աշխարհին, թէ
«բարոյական յաղթանակներու» դարը անցած է:
Քուէյթի Թեմի Երեսփոխանական Ժողովը եւ Ազգային Վարչութիւնը, քուէյթահայութեան անունով
խստօրէն կը դատապարտեն

հրադադարի համաձայնութեան այս անախընթաց ոտնձգութիւնը եւ

մանաւանդ անզէն ու խաղաղ բնակչութեան դէմ գործադրուած` ազերի հրոսակներու թրքաբարոյ
խժդժութիւնները, միաժամանակ կը հաստատեն քուէյթահայութեան անվերապահ զօրակցութիւնը
Հայրենի կառավարութեան ու մեր պանծալի բանակին, մաղթելով, որ ՀՀ Զինուած Ուժերը արագօրէն
ջախջախեն մեր հողերուն աչք տնկած` եւ իրենց «քաջութիւն»ը միայն անզէն ու անպաշտպան
բնակչութեան նկատմամբ արտայայտող` թրքական գորշ գայլերու ցեղակից ազերի շնագայլերը եւ
փաստելու թէ յաղթանակը թիւին կամ զինատեսակներուն մէջ չէ, այլ` մարտական ոգիին և դատի
արդարութեան նկատմամբ ունեցած անխախտ համոզման:
Հայրենակիցնե՛ր, Յառաջիկայ Ուրբաթ, 8 Ապրիլ 2016-ին, Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցւոյ մէջ,
ներկայութեամբ Քուէյթի մօտ ՀՀ դեսպան Տիար Ֆատէյ Չարչօղլեանի, յաւարտ Ս. եւ անմահ Պատարագին
տեղի պիտի ունենայ Հոգեհանգստեան արարողութիւն, ՀՀ Բանակի հերոս նահատակներու եւ
սահմանամերձ շրջաններու Ազերիական խժդժութեանց զոհ դարձած հայ խաղաղ բնակիչներու հոգւոյն,
զոր պիտի նախագահէ եւ օրուան պատգամը փոխանցէ Թեմիս բարեջան Առաջնորդ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ.
Վրդ. Զօպույեան:
Արդ, Քուէյթի Թեմի Երեսփոխանական Ժողովը եւ Ազգային Վարչութիւնը կոչ կ‘ուղղեն ձեզ, բոլորի՛դ,
խուռներամ ներկայ գտնուելու այս հոգեպարար արարողութեան եւ մեր զօրակցութիւնը յայտնելու
Հայրենիքին ու մեր քաջարի բանակին:

Քուէյթի Երեսփոխանական Ժողով
եւ Ազգային Վարչութիւն
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Պերլինի Մէջ. «Ղարաբաղի Ժողովուրդը Պատերազմ
Չ՛ուզեր, Այլ Կ՛ուզէ Ինքնուրոյն Տնօրինել Իր Ճակատագիրը
Եւ Ազատ Կերտել Իր Ապագան» Կ՛ըսէ Նախագահ
Սարգսեան
Գերմանիոյ մայրաքաղաք Պերլինի մէջ Չորեքշաբթի օր տեղի ունեցած է Հայաստանի
Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեանի հանդիպումը Գերմանիոյ վարչապետ Անկելա
Մերքելի հետ: «Արմէնփրես» կը հաղորդէ, թէ նախագահ Սերժ Սարգսեան 6-7 Ապրիլին
պաշտօնական այցելութեամբ Գերմանիա կը գտնուի, այդ շրջագիծին մէջ ալ հանրապետութեան
նախագահը հանդիպումներ կ՛ունենայ Գերմանիոյ բարձրագոյն ղեկավարութեան` նախագահ
Եոահիմ Կաուքի, Պունտեսթակի նախագահ Նորպերթ Լամմերթի, Գերմանիոյ արտաքին գործոց
նախարար, ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահող Ֆրանք Վալթեր Շթայնմայերի հետ:
Նախագահ Սերժ Սարգսեանը եւ Գերմանիոյ վարչապետ Անկելա Մերքել Չորեքշաբթի օր
քննարկած են երկկողմանի եւ բազմակողմանի ձեւաչափերով հայ-գերմանական
յարաբերութիւններու եւ բազմաբնոյթ համագործակցութեան ընդգրկուն օրակարգը,
անդրադարձած այդ յարաբերութիւնները աւելի ամրապնդելու երկկողմանի հետագայ
քայլերուն: Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահը եւ Գերմանիոյ վարչապետը քննարկած
են նաեւ շրջանի իրավիճակին վերաբերող հարցեր` հանգամանօրէն անդրադառնալով
Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի շփման գիծին վրայ տիրող իրադրութեան:
Հանդիպումէն ետք տրուած մամլոյ միացեալ ասուլիսին ընթացքին Հայաստանի նախագահ
Սերժ Սարգսեան իր խօսքին մէջ ըսած է. «Հայաստանը բարձր կը գնահատէ ԵԱՀԿ-ի
գերմանական
նախագահութեան
աջակցութիւնը
ԵԱՀԿ-ի
Մինսքի
խմբակի
համանախագահներու հովանիին ներքեւ ընթացող ղարաբաղեան տագնապի խաղաղ լուծման
հոլովոյթին: Տակաւին տարեսկիզբին Գերմանիան վերահաստատեց ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի
համանախագահներու` զինադադարի խախտումները հետաքննող գործիքակազմի ստեղծման
առաջարկը: Հայաստանը մշտապէս կողմ եղած է անոր, ինչպէս նաեւ, իբրեւ վստահութեան
ամրապնդման միջոց կամ կայունութիւն ապահովող միջոց, շփման գիծէն արձակազէնները ետ
քաշելու առաջարկներուն: Սակայն անոնք չիրականացան. Ազրպէյճանը կտրականապէս դէմ է
վստահութեան հաստատման ուղղուած միջոցառումներուն` հետամուտ ըլլալով բոլորովին այլ
նպատակներու»:
Նախագահը իր խօսքին մէջ անդրադարձաւ 1-2 Ապրիլին տեղի ունեցած դէպքերուն` ըսելով, թէ
Ազրպէյճան անտեսելով միջազգային հանրութեան կողմէ խաղաղութեան ուղղուած աւելի քան
20 տարիներու ջանքերը, զինուորական գործողութիւններու ձեռնարկեց` գործադրելով 1994-էն ի
վեր աննախադէպ յարձակումներ` խաղաղ բնակչութեան դէմ, արդիւնքը` «Ազրպէյճանը կրկին
շրջանը վերածեց Եւրոպայի անվտանգութեան սպառնացող թէժ կէտի», ըսաւ նախագահ
Սարգսեան:
Շարունակելով իր խօսքը` նախագահ Սարգսեան ըսաւ. «Ղարաբաղի ժողովուրդը պատերազմ
չ՛ուզեր, այլ կ՛ուզէ պարզ եւ հասկնալի բան մը, որուն համար միշտ պայքարած են
գաղութացուած բոլոր ժողովուրդները: Անոնք կ՛ուզեն ինքնուրոյն տնօրինել իրենց
ճակատագիրը եւ ազատ կերտել իրենց ապագան: Անոնք կ՛ուզեն, որ իրենց երեխաները խաղաղ
եւ երջանիկ մանկութիւն ունենան, կ՛ուզեն Ապրիլ ժողովրդավարական պետութեան մէջ: Անոնք
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այլ ցանկութիւն չունին: Արդէն շուրջ երեսուն տարի` 1988-էն ի վեր, անոնք ամէն օր ստիպուած
են պայքարելու այդ ազատութեան համար, ամէն օր ապացուցել այլ ժողովուրդներու հետ իրենց
իրաւունքներու հաւասարութիւնը: Եւ անոնք իրապէս յաջողեցան
պարտադրուած
պատերազմի, ապօրինի շրջափակման եւ փխրուն զինադադարի անվերջ խախտումներու
պայմաններուն մէջ կատարել այդ ուղղութեամբ ճիշդ քայլեր: Անոնք միջազգային հանրութենէն
կ՛ակնկալեն միայն մէկ բան` իրենց այդ իրաւունքի ճանաչումը». ըսած է Հանրապետութեան
նախագահը:
Նախագահը շնորհակալութիւն յայտնած է Գերմանիոյ կառավարութեան եւ վարչապետ
Մերքելին` Հայաստան-Եւրոպական Միութիւն երկխօսութեան հետեւողականօրէն աջակցելուն
համար, ինչպէս նաեւ Հայաստանի մէջ իրականացուող սահմանադրական բարեփոխումներու
հոլովոյթին միջազգային փորձի ներգրաւման հարցին մէջ Գերմանիոյ կառավարութեան կողմէ
ցուցաբերուած հետեւողական օգնութեան համար:
Նշենք, թէ նախագահ Սարգսեան հանդիպում ունեցած է նաեւ Գերմանիոյ նախագահ Եոահիմ
Կաուքի հետ. հանդիպման ընթացքին երկու երկիրներու նախագահները անդրադարձած են
Լեռնային Ղարաբաղի տագնապին` երկուստեք ընդգծելով տագնապը բացառապէս խաղաղ
միջոցներով, բանակցութիւններով լուծելու անհրաժեշտութիւնը` ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի
համանախագահներուն աջակցութեամբ:

Յովիկ Աբրահամեան Եւ Տմիթրի Մետվետեւ Քննարկած Են
Վերջին Զարգացումները
5 Ապրիլի երեկոյեան Հայաստանի եւ
Ռուսիոյ
վարչապետներ
Յովիկ
Աբրահամեանն ու Տմիթրի Մետվետեւը
ունեցած են հեռաձայնային հաղորդակցո
ւթիւն մը, որուն ընթացքին կողմերը
կարծիքներ փոխանակած են Լեռնային
Ղարաբաղի տագնապի գօտիին մէջ
ստեղծուած
իրավիճակին
մասին`
արձանագրելով, որ տագնապը պէտք է
լուծուի բացառապէս խաղաղ բանակցային
ճամբով`
ԵԱՀԿ-ի
Մինսքի
խմբակի
համանախագահներու ձեւաչափի ծիրին մէջ:
Վարչապետ Մետվետեւ հաստատած է, որ պաշտօնական այցելութեամբ 7-8 Ապրիլին
Հայաստան պիտի այցելէ, ինչպէս որ ճշդուած էր նախապէս:
Հայաստանի ղեկավարութեան հետ բանակցութիւններուն ընթացքին նախատեսուած է
քննարկել երկկողմանի յարաբերութիւններուն վերաբերող օրակարգային հարցերու
ամբողջական թղթածրար, որուն մէջ կայ տնտեսութեան, ուժանիւթի, արդիւնաբերութեան,
փոխադրութեան ենթակառոյցներու եւ այլ մարզերու վերաբերող համագործակցութիւն:
Վարչապետները քննարկած են Եւրասիական տնտեսական միութեան մարմիններուն մէջ
նախագահող Ղազախստանի առաջարկը` Եւրասիական միջկառավարական խորհուրդի նիստը
յաջորդ շաբթուան ընթացքին Մոսկուայի մէջ կազմակերպելու վերաբերեալ:
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Նախագահ Բակօ Սահակեան Ընդունած Է ՀՅԴ-ի
Պատուիրակութիւնը
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետութեան
նախագահ Բակօ Սահակեան 6 Ապրիլին
ընդունած է ՀՅԴ-ի պատուիրակութիւնը`
Բիւրոյի ներկայացուցիչ Հրանդ Մարգարեանի
գլխաւորութեամբ:
Հանդիպումին ընթացքին քննարկուած են
ներքին եւ
արտաքին քաղաքականութեան
առնչուող հարցեր:
Յատուկ կերպով շեշտը դրուած է ղարաբաղեան-ազրպէյճանական սահմանին վրայ 1-4
Ապրիլին
հակառակորդին
կողմէ
սանձազերծուած
պատերազմական
լայնածիր
գործողութիւններուն եւ անոնց իբրեւ հետեւանք տիրող կացութեան վրայ:
Նախագահ Սահակեան նշած է, որ օրհասական պահուն ամբողջ հայ ժողովուրդը ցուցաբերած է
օրինակելի միասնականութիւն` այս առումով կարեւոր նկատելով նաեւ քաղաքական ուժերուն
դերակատարութիւնը:
Հանդիպման ներկայ եղած են Լեռնային Ղարաբաղի Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ
Վահրամ Բալայեան եւ այլ պաշտօնատարներ:

Սահմանային Զինադադարը Կը Պահպանուի
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետութեան
պաշտպանութեան բանակին համաձայն, 5 Ապրիլի գիշերը
ղարաբաղեան-ազրպէյճանական
սահմանի
ամբողջ
երկայնքով իրավիճակը համեմատաբար խաղաղ էր,
հանդարտութիւն կը տիրէր նաեւ օրուան ընթացքին:
Հակառակորդին կողմէ տեղ-տեղ կրակոցներ հնչած են, բայց
երկկողմանի համաձայնութեամբ 5 Ապրիլի կէսօրէն սկսած
կրակի
դադրեցման
պայմանաւորուածութիւնը,
ըստ
էութեան, պահպանուած է, մանաւանդ եթէ բաղդատենք 1-5 Ապրիլ տեղի ունեցածին հետ:
Դ. Բաբայեան վերահաստատած է, որ հայկական կողմը դիրքային կորուստներ չունի. «Երբ
ազրպէյճանցիները կ՛ըսեն «ազատագրուած տարածքներու ամրապնդում», անոնք աւելի շատ
նկատի ունին այն տարածքները, ուր իրենց բնակչութիւնը լքած եւ դուրս ելած է, իսկ անոնք
բաւականին մեծ տարածքներ են` Բարդայի շրջան, Թարթառի շրջան: Ահագին մարդիկ հոնկէ
հեռացած են, հիմնականին մէջ ատիկա նկատի ունին, որովհետեւ ռազմաքաղաքական,
տարածքային կամ ինչ-որ այլ առումներով փոփոխութիւններ տեղի չեն ունեցած», ըսած է ան:
Զինադադարի նախօրէին ազրպէյճանական կողմը նաեւ ռմբակոծած էր սահմանամերձ Տաւուշի
մարզի կարգ մը շրջաններ: Հայաստանի պաշտպանութեան նախարարի բանբեր Արծրուն
Յովհաննիսեան 6 Ապրիլին տիրող կացութեան մասին խօսելով հաստատած է, որ հայազրպէյճանական պետական սահմանին վրայ իրավիճակը խաղաղ է:
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ՄԻՋԱԶՑԱՅԻՆ

Հակառակ Նախապէս Այդպիսի Հանդիպումի Մը
Կարելիութեան Բացառման. Էրտողան-Օպամա 50
Վայրկեան Տեւողութեամբ Հանդիպում
«Անատոլու» լրատու գործակալութիւնը կը
հաղորդէ, որ Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ
Թայիփ
Էրտողան
Ուաշինկթընի
մէջ
հանդիպում
ունեցած
է
Միացեալ
Նահանգներու
նախագահ
Պարաք
Օպամայի հետ:
Սպիտակ տան մէջ տեղի ունեցած
երկկողմանի հանդիպումը տեւած է շուրջ
50 վայրկեան: Հանդիպումը տեղի ունեցած է
Ուաշինկթընի մէջ Հիւլէական ուժանիւթի
անվտանգութեան վեհաժողովի ծիրին մէջ
Սպիտակ տան մէջ պաշտօնական ճաշէն
ետք:
Սպիտակ տունը հաղորդեց, որ Օպամա հինգշաբթի, 31 մարտի հանդիպումին ընթացքին
վերահաստատած է Թուրքիոյ անվտանգութեան նկատմամբ իր երկրին յանձնառութիւնը եւ
քննարկած ՏԱՀԵՇ-ի դէմ պայքարին մէջ երկու երկիրներուն ջանքերը:
«Նախագահը ամերիկացի ժողովուրդի անունով ցաւակցութիւն յայտնեց նախագահ
Էրտողանին` Տիգրանակերտի մէջ այսօրուան ահաբեկչական յարձակումին սպաննուածներուն
եւ վիրաւորուածներուն համար, եւ վերահաստատեց Թուրքիոյ անվտանգութեան նկատմամբ եւ
ահաբեկչութեան դէմ մեր փոխադարձ պայքարին Միացեալ Նահանգներու աջակցութիւնը»,
նշեց Սպիտակ տունը:
«Երկու ղեկավարները նաեւ քննարկեցին ՏԱՀԵՇ-ը տկարացնելու եւ ոչնչացնելու հասարակաց
ջանքերու յառաջ մղումին կարելիութիւնները», ըսուած է Սպիտակ տան հաղորդագրութեան
մէջ:
Չորեքշաբթի օր Թուրքիոյ նախագահական պալատը իր կարգին հաղորդագրութիւն մը
հրապարակելով յայտնեց, որ ՕԹԱՆ-ի անդամ երկու երկիրներու ղեկավարները քննարկած են
գաղթականներու ճգնաժամի լուծման շուրջ գործակցութիւնը եւ թէ ՏԱՀԵՇ-ի դէմ պայքարի
գործընկերները ինչպէ՛ս կրնան իրենց ջանքերը ամրապնդել:
Նշենք, որ նախապէս հաղորդուած էր, որ Օպամա Էրտողանի հետ երկկողմանի հանդիպում
պիտի չունենայ` ժամանակի սղութեան պատճառով:
Հանդիպումէն ժամեր ետք, Էրտողան «Պրուքինկզ» հիմնարկին մէջ դռնփակ ճառ մը
օգտագործեց խիստ քննադատութեան ենթարկելու համար ՏԱՀԵՇ-ի դէմ պայքարին մէջ
քիւրտերուն աջակցելու ամերիկեան վարչակազմի քաղաքականութիւնը:
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Հիմնարկին մուտքին Էրտողանի թիկնապահերուն եւ լրագրողներու միջեւ ստեղծուած
լարուածութիւնը վերածուեցաւ քաոսային վիճակի: Ըստ կարգ մը տեղեկութեանց, թրքական
ապահովական անձնակազմի անդամներ բռնի հեռացուցած են լրագրող մը եւ ուրիշ մը
հարուածած:
Նշենք, որ նախքան Օպամայի հետ իր
հանդիպումը, Էրտողան նաեւ հանդիպում
ունեցած էր Միացեալ Նահանգներու
փոխնախագահ Ճօ Պայտընի հետ: Թուրք
պաշտօնատարները
հանդիպումին
ընթացքին յուսախաբութիւն յայտնած էին
Սուրիոյ քրտական Ժողովրդավարական
միութիւն կուսակցութեան շուրջ երկու
կողմերուն տարակարծութեան նկատմամբ:
Աւելի ուշ, Էրտողան «Սի.Էն.Էն.»-ի հետ իր
հարցազրոյցին ընթացքին յայտնեց, որ
իրենք մէկէն մէկուկէս տարուան միջեւ կրնան Սուրիոյ մէջ ապահովական գօտիներուն համար
պէտք եղած ենթակառոյցները կառուցել, «եւ ես շատ վճռակամ ու նախանձախնդիր եմ այդ
նպատակի իրագործման հարցով»: Ան ըսաւ, որ Թուրքիա կրնայ այդ շրջաններուն մէջ
սուրիացի տեղահանուածներու համար բնակարաններ, դպրոցներ ու գրասենեակներ կառուցել,
եւ երբ «ապահովական գօտիին» մէջ անոնք ապահովուին, Թուրքիա գտնուող սուրիացի
տեղահանուածները պիտի սկսին վերադառնալ Սուրիա:
Ան նաեւ նշեց, որ ինք այս հարցը քննարկած է Օպամայի հետ` աւելցնելով, որ այդ ծրագիրին
գործադրութեան համար հիւսիսային Սուրիոյ մէջ կարգ մը շրջաններ ճշդած է:

Սուրիոյ Բանակը Իր Վերահսկողութիւնը Հաստատած Է
Քարիաթէյն Քաղաքին Վրայ
«Մայատին» կը հաղորդէ, որ Սուրիոյ բանակն ու
անոր դաշնակիցները Քարիաթէյն քաղաքը
ազատագրած են ՏԱՀԵՇ-էն: Սակրաւորները
կ՛ականազերծեն քաղաքի ծայրամասերուն մօտ
գտնուող ուղիները:
Հոմս,
Փալմիր
եւ
Դամասկոս
տանող
ճամբաներու քառուղիին վրայ գտնուող այս
ռազմավարական
բնակավայրին
գրաւումը
սկսած է երեքշաբթի օր: Քրիստոնեաներով
բնակուած Քարիաթէյնը ՏԱՀԵՇ-ի կողմէ գրաւուած էր 4 օգոստոս 2015-ին: Բնակիչներու մեծ
մասը ապաստանած է Հոմս:
ՍԱՆԱ կը հաղորդէ, որ սուրիական բանակը կը շարունակէ շարժիլ Փալմիրէն դէպի Եփրատ եւ
Իրաքի սահման:
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«Կը Մերժենք Կանխահաս Ընտրութիւններ Կատարելու
Ասատի Առաջարկը» Կ՛ըսէ Թրիւտօ
Ռուսական «Սփութնիք» լրատու գործակալութիւնը կը
հաղորդէ, որ Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց
նախարարութեան ներկայացուցիչ Էլիզապեթ Թրիւտօ
յայտնած է, որ Միացեալ Նահանգներ կը մերժեն քննարկել
կանխահաս նախագահական ընտրութեան վերաբերեալ
Սուրիոյ նախագահ Պաշշար Ասատի առաջարկը:
Ան յայտնեց, որ Ուաշինկթըն պիտի շարունակէ իշխանութեան քաղաքական փոխանցման
հոլովոյթին աջակցիլ` նշելով. «Միացեալ Նահանգներ կը զօրակցին Սուրիոյ մէջ փոխանցման
ձեւի ճշդման համար ընթացք առած հոլովոյթին, որ կ՛ընթանայ ՄԱԿ-ի հովանաւորութեամբ»:
Բրիտանիա նոյնպիսի կեցուածք մը արտայայտած էր: Բրիտանիոյ արտաքին գործոց նախարար
Ֆիլիփ Հեմընտ կոչ ուղղեց կազմելու սուրիական կառավարութիւն մը, որուն մէջ Ասատ տեղ
չունի: Ան քննադատեց ազգային միութեան կառավարութեան կազմութեան գաղափարը, որ
Ասատ հնչեցուցած էր «Սփութնիք»-ի հետ իր հարցազրոյցին ընթացքին:
Միւս կողմէ, Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարար Սերկէյ Լաւրով «կեղտոտ սպրդումներ»
կոչեց Ասատի ճակատագիրին շուրջ Մոսկուա-Ուաշինկթըն համաձայնութեան մը ակնարկող
լուրերը` նշելով, որ Մոսկուայի եւ Ուաշինկթընի միջեւ գոյացած համաձայնութիւնը Սուրիոյ մէջ
լուծումի գլխաւոր սկզբունքներուն շուրջ է:
Ան ըսաւ, որ այդ լուրերը ապակողմնորոշման եւ փափաքները իբրեւ իրականութիւն ցոյց տալու
համար են` նշելով, որ Ուաշինկթըն սխալ տեղեկութիւններ կը հրապարակէ ռուս-ամերիկեան
խորհրդակցութիւններուն մասին:
Լաւրով ընդգծեց, որ Ասատի ճակատագիրը պիտի ճշդեն սուրիացիները` բանակցութիւններու
միջոցով, որոնք պիտի առաջնորդեն ընտրութիւններու, ներառեալ նախագահական
ընտրութեան:

Ռուսիա Դարձեալ Ընդգծած Է, Որ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի
Ձեւաչափին Փոփոխութեան Դէմ Է
ԹԱՍՍ լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ
Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր
Ալեքսանտր Լուքաշեւիչ յայտարարած է, որ Ռուսիան
դէմ է ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խումբի համանախագահներու
«եռեակ»-ի ձեւաչափը փոխելուն: «Ռուսիա կը գտնէ,
որ այդպիսի փորձերը անարդիւնաւէտ են եւ նպատակ
ունին խաթարել համանախագահներու դերն ու
արդէն իսկ տագնապի լուծման դժուար հոլովոյթը:
«Եռեակ»-ի ձեւաչափը, որուն դերը ամրագրուած է
ԵԱՀԿ-ի եւ ՄԱԿ-ի անվտանգութեան խորհուրդի որոշումներուն մէջ, գործող է եւ չի պահանջեր
ճշգրտումներ», ըսած է Լուքաշեւիչ:
Üàð Þðæ²Ü, À. î³ñÇ, ÂÇõ 328, àõñµ³Ã, 08 ²äðÆÈ, 2016

9

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

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

ՀՄԸՄ-ը` Զօրավիգ Արցախին
ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական վարչութիւնը, յանուն
աշխարհասփիւռ իր մեծ ընտանիքին, խստիւ կը
դատապարտէ

Լեռնային

Ղարաբաղի

Հանրապետութեան սահմաններուն վրայ տեղի
ունեցած

ազրպէյճանական

արարքները,

որոնք

կը

ոճրային

վայելեն

Թուրքիոյ

բացայայտ քաջալերանքը:
ՀՄԸՄ-ի

Կեդրոնական

ամբողջական

վարչութիւնը

զօրակցութիւնը

կը

իր

յայտնէ

Արցախի եւ Հայաստանի իշխանութիւններուն, հայոց բանակին եւ ժողովուրդին, ինչպէս
նաեւ խորապէս կը ցաւակցի հայրենիքի պաշտպանութեան սուրբ բագինին վրայ
նահատակուած հերոսներուն եւ անմեղ քաղաքացիներուն ընտանիքներուն:
ՀՄԸՄ-ը, մեկնելով իր սրբազան սկզբունքներէն, «Կամաւոր բանակ»-ի իր դարաւոր
վճռակամութեամբ

կը

վերահաստատէ

պատրաստակամութիւնը`

իր

ամբողջ

ուժականութիւնը ի գործ դնելու ու բոլոր միջոցներով մասնակից դառնալու համար
Ղարաբաղի սուրբ հողին ամրապնդման եւ բարգաւաճման:
ՀՄԸՄ-Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

4 Ապրիլ, 2016

Հայ Օգնութեան Միութիւնը Կը Դատապարտէ
Ազրպէյճանի Յարձակումները Արցախի Շրջաններուն
Վրայ
Նախորդ
շուրջ
երկու
տարիներուն
ընթացքին
Ազրպէյճանի զինեալ ուժերուն հետզհետէ սաստկացող
յաճախակի յարձակումները` Արցախի եւ Հայաստանի
սահմանապահ
ուժերուն
վրայ,
նաեւ
հայրենի
սահմանամերձ գիւղերն ալ ունենալով որպէս թիրախ կը
դառնան աւելի յաճախակի ու վայրագ:
Այս շաբաթավերջին ծանր հրետանիի, հրասայլերու եւ
օդուժի
համադրեալ
գործողութիւններով,
կրկին
նախայարձակ
հանդիսացան
Ազրպէյճանի
իշխանութիւնները, վտանգելով զինադադարի արդէն
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իսկ տատանող իրավիճակը: Գոհանանք ըսելով, թէ անոնք մարդկային թէ նիւթական մե՛ծ
վնասներ կրելով ստացան իրենց արժանի պատասխանը` բախելով հայկական ուժերու աննկուն
դիմադրութեան:
Որպէս Համահայկական միջազգային տարածքով գործունեայ մարդասիրական ու
բարեսիրական կազմակերպութիւն, Հայ օգնութեան միութիւնը` հիմնուած Միջազգային
կարմիր խաչի սկզբունքներուն եւ Միացեալ ազգերու կազմակերպութեան ընկալած Մարդկային
իրաւունքներու յայտարարութեան, ինչպէս նաեւ քաղաքակիրթ մարդկութեան բարոյական
ըմբռնումներուն վրայ, չի՛ կրնար անտարբեր մնալ ի տես դպրոցական մանուկներու եւ անվնաս
ու խաղաղ բնակավայրերու վրայ կատարուող մահասփիւռ ռմբակոծումներուն:
Միաձայնօրէ՛ն կը դատապարտենք հայ բնակչութեան դէմ ի գործ դրուող այս զինեալ
ոտնձգութիւնները, որոնց զոհերուն թիւը օր ըստ օրէ կ՛աւելնայ: Կոչ կ՛ուղղենք բոլոր
միջազգային, պետական թէ ոչ պետական մարմիններուն, որ յայտնեն իրենց ընդվզումը` ի տես
այսօրինակ նպատակադրեա՛լ արիւնահեղութիւններու:

ՀԱՅ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ
ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Հայկական Կեդրոնը Կը Ստանայ Դրամական Պարգեւ
Վերջերս Լոնտոնի միութեան բարեգործական հիմնադրամը Հայկական տեղեկատուութեան եւ
խորհուրդի կեդրոնին տրամադրեց 20 հազար սթերլին` որպէս բացառիկ պարգեւ, կեդրոնի
քսանամեայ գործունէութեան առիթով:
Կեդրոնի գլխաւոր տնօրէն Միսաք Օհանեան իր շնորհակալութիւնը եւ երախտագիտութիւնը
յայտնեց հիմնադրամին, որ գնահատեց իրենց աշխատանքն ու ջանքերը: Ան նկատել տուաւ, որ
այս նուիրատուութիւնը մեծ օգնութիւն էր իրենց համար շատ կարեւոր ժամանակահատուածին,
աւելցնելով, որ անոր շնորհիւ պիտի կարենան աւելի արդիւնաւէտ կերպով մատուցել իրենց
ծառայութիւնները:
Յայտնենք,
որ
կեդրոնը
ունի
տարեցներու
եւ
երիտասարդներու
ակումբ,
նախադպրոցականներու համապատասխան յարմարութիւններ, նաեւ` հայոց պատմութեան եւ
մշակոյթին վերաբերեալ հարուստ գրադարան մը:

Արի Կիրակոս Մինասեան Ազգ. Վարժարանի 30-Ամեակի
Տօնակատարութիւն
Վերջերս «Ղուկասեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ
Օրենճ Քաունթիի Արի Կիրակոս Մինասեան Ազգ.
վարժարանի 30-ամեակի տօնակատարութիւնը:
Ծնողա-ուսուցչական մարմինի ատենապետ Ժպիտ
Չինարի բարի գալուստի խօսքէն ետք Ս.
Քառասնից Մանկանց եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ
Գարեգին քհնյ. Պետուրեան կատարեց օրհնութեան
աղօթքը եւ փոխանցեց Արեւմտեան թեմի
առաջնորդ
Մուշեղ
արք.
Մարտիրոսեանի
պատգամը, որով ան կը դրուատէր վարժարանի
հիմնադիրները, ինչպէս նաեւ` բազմաթիւ հովանաւորներն ու նուիրատուները եւ վարժարանի
ծնողները, անձնակազմն ու ուսուցիչները, գլխաւորութեամբ տնօրէն Գոհար Զահերի:
Սրահին մէջ տեղադրուած պաստառներուն վրայ ցուցադրուած էին
վարժարանի
շրջանաւարտներու իրագործումներուն նուիրուած լուսանկարներ, որոնք լուսարձակի տակ
առած էին վարժարանին ջամբած որակաւոր դաստիարակութեան կարեւորութիւնը
շրջանաւարտներու կեանքին մէջ:
Երկար տարիներու հոգաբարձութեան անդամ Մարգար Քարաթաս իր ելոյթին մէջ դրուատեց
վարժարանի հիմնադիր Մինասեան ընտանիքին նուիրումը եւ շնորհակալութիւն յայտնեց
տնօրէն Գոհար Զահերի մատուցած անձնուէր ծառայութեան:
Իր կարգին, տնօրէն Գոհար Զահեր երախտագիտութիւն յայտնեց վարժարանին վերելքը
ապահովելու նպատակով տարուած համայնքային ջանքերուն առթիւ, ապա իր կարգին
մեծարեց վարժարանի առաջին տնօրէնը` Լիլի Մրիկեանը, ինչպէս նաեւ 10 տարի վարժարանէն
ներս ծառայած ուսուցիչներ` Ասթիտ Աշքարեանը, Թալին Մեկրեանը, Թալին Արթինեանը եւ
Անի Կելոյեանը:
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«Հրանդ Տինք» Հիմնարկի Նոր Գրադարանի Բացում
Վերջերս «Հրանդ Տինք հիմնարկ»-էն ներս տեղի ունեցաւ նոր գրադարանի բացում: Գրադարանը
ուղղուած է Հայկական հարցին եւ Թուրքիոյ փոքրամասնութիւններուն վերաբերող նիւթերու
մասնագէտները եւ հետազօտողները խրախուսելու
նպատակին եւ կը նախատեսէ պրպտողներուն եւ
ուսանողներուն,
ինչպէս
նաեւ
հայ
համայնքին
կանոնաւոր ու գիտական ծառայութիւն մատուցել`
հայկական մշակոյթին եւ պատմութեան շուրջ:
Յառաջիկայ շրջանին կը նախատեսուի այս գրադարանը
ճոխացնել յատուկ արխիւներով եւ հաւաքածոներով: 20
հազար գիրքի տարողութեամբ գրադարանը ունի նաեւ իրեն յարակից արխիւ մը: Նոյն ծիրէն
ներս կան պարբերական հրատարակութիւններ եւ զանազան լսատեսողական նիւթեր:
Գրադարանի նիւթերը դասաւորուած են Միացեալ Նահանգներու Քոնկրեսի գրադարանի
դրութեան հետեւելով:

Մարիա Մեհրանեան` «Հայաստան»
Համահայկական Հիմնադրամի
Ամերիկայի Արեւմտեան Շրջանի Նախագահ
Վերջերս
«Հայաստան»
Համահայկական
հիմնադրամի Միացեալ Նահանգներու Արեւմտեան
շրջանի
նախագահ
ընտրուեցաւ
Մարիա
Մեհրանեան, որ պիտի փոխարինէ Անդրանիկ
Պաղտասարեանը:
Մարիա Մեհրանեան «Քորտոպա» ընկերութեան
ելեւմտական հարցերու ճարտարագիտական եւ
շինարարական գլխաւոր պաշտօնատարն է: Ան
նաեւ 2008-էն ի վեր Լոս Անճելըսի ջուրի որակը
հսկող մարմինին անդամ է, իսկ 2012-ին ու 2014-ին
եղած է անոր ատենապետը: Նշենք, որ 2004-2008 տարիներուն եւս Մարիա Մեհրանեան եղած է
«Հայաստան» Համահայկական հիմնադրամի Միացեալ Նահանգներու Արեւմտեան շրջանի
նախագահը, իսկ 2007-ին յատուկ մեծարման արժանացած է Հայաստանի նախագահ Ռոպերթ
Քոչարեանի կողմէ: Ան արժանացած է նաեւ «Էլիս Այլընտ» շքանշանին:
«Հայաստան» Համահայկական հիմնադրամի Միացեալ Նահանգներու Արեւմտեան շրջանի
վարչութեան մաս կը կազմեն` Ամերիկայի հայկական համագումարին, Հայ մշակութային
հիմնարկութեան, Միացեալ Նահանգներու հայ կաթողիկէ եկեղեցւոյ, Հիւսիսային Ամերիկայի
հայ աւետարանական միութեան, Հայ բարեգործական ընդհանուր միութեան, Հայ օգնութեան
միութեան, «Նոր սերունդ» մշակութային միութեան, «Նոր Օր» մարդասիրական հիմնարկին,
Հիւսիսային Ամերիկայի հայց. առաքելական եկեղեցւոյ եւ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու
հայց. առաքելական եկեղեցւոյ Արեւմտեան թեմերու ներկայացուցիչները:
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«Յաւիտենական Հայաստան. Մեծ Դէմքեր»
Գիրքին Ներկայացումը
Մարտ 18-ին Ֆրանսայի Շաւիլ քաղաքի Ս. Գրիգոր
Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ «Պալապանեան» սրահին մէջ
տեղի ունեցաւ Հրայր Հրաչեանի եւ Արա
Գրիգորեանի հեղինակած վերջերս լոյս տեսած
«Յաւիտենական Հայաստան. մեծ դէմքեր» գիրքին
ներկայացումը:
Հոգաբարձութեան ատենապետ Ժաք Փանոսեանի
բարի գալուստի խօսքէն ետք Հրայր Հրաչեան
ներկայացուց գիրքին մէջ տեղ գտած գրական,
գեղարուեստական, պատմական, գիտական եւ
մարզական աշխարհներու հայ ականաւոր 230
դէմքերէն ոմանք:
Արա Գրիգորեան իր կարգին անդրադարձաւ այն
աշխատանքին, որ թոյլ տուաւ յաջողցնելու գիրքին
հրատարակութիւնը` ընդգծելով հիմնական չորս
արժէքները, որոնք կը կազմեն հայկական ինքնութիւնը. եկեղեցին, հայոց լեզուն, մշակոյթը եւ
հողը:
Աւարտին ան կարդաց իր նախասիրած հեղինակ Յովհաննէս Թումանեանի «Մի կաթիլ մեղր»
երկէն հատուածներ:

Հայոց Ցեղասպանութեան 100-Ամեակին
Նուիրուած Կարէն Պետրոսեանի
Արուեստի Գործերու Ցուցահանդէսը
Ապրիլ 2-ին Մոնրէալի «Կալըրի Էրիք Տեւլին» ցուցասրահին
մէջ տեղի ունեցաւ քանատահայ կերպարուեստի վարպետ
Կարէն Պետրոսեանի «Քար եւ մեղր» նկարչական գործերու եւ
քանդակներու ցուցահանդէսի բացումը: Ներկայացուած էին
քարակերտ, փայտաշէն կամ մեղուի բնական մոմաշէն
փեթակներ, որոնց վերջնական ձեւաւորման մէ ջ մեղուները
իրենց բաժինը բերած էին: Կարէն Պետրոսեանի արուեստի
այս նորագոյն գործերուն մէջ նաեւ գերիշխող է Հայոց
ցեղասպանութեան թեման եւ գործերուն մեծ բաժինը
նուիրուած է Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին:
Նշենք, որ Պետրոսեանի գործերէն 3 քանդակներ տեղադրուած
են Երեւանի մէջ, որոնցմէ երկուքը` Աբովեան փողոցին վրայ:
Ցուցահանդէսը պիտի շարունակուի մինչեւ 30 Ապրիլ:
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Ի՞նչ Գիտենք Ղարաբաղի Մասին
-1-Շուշիի մէջ կը գտնուի գորգերու թանգարանը:
Ճիշդ, 2013 հոկտեմբեր 22-ին տեղի ունեցաւ գորգերու
թանգարանի բացումը:
Թանգարանին մէջ ցուցադրուած են 17-րդ դարու
վերջաւորութենէն
մինչեւ
20-րդ
դարու
սկիզբը
ժամանակահատուածին հիւսուած աւելի քան 250 գորգ,
որոնք կը ներկայացնեն արցախեան գորգարուեստի
առանձնայատկութիւնները:
Թանգարանին ստեղծման նպատակն է մոռացութենէ եւ
կորուստէ փրկել արցախեան աւանդական գորգերն ու
գործուածքները եւ մնայուն ցուցադրութեամբ ներկայացնել արցախեան գորգագործական
մշակոյթը:

-2-«Մենք ենք, մեր սարերը» Ղարաբաղին նուիրուած ծանօթ երգ է:
Սխալ, բոլորիս ծանօթ «Պապիկ-տատիկ» յուշարձանին
իսկական անունը «Մենք ենք, մեր սարերը»-ն է:
Յուշարձանը տեղադրուած է 1967-ին Ստեփանակերտի
մուտքին
մօտ:
Քանդակագործն
է
Սարգիս
Պաղտասարեանը, իսկ ճարտարապետը` Եուրի
Յակոբեանը: Քանդակը պատրաստուած է կարմիր
տուֆէ. անիկա կը խորհրդանշէ արցախեան հողին եւ
ժողովուրդին արմատներուն միջեւ արիւնակցական
կապը:

-3-Ղարաբաղեան խոհանոցը նշանաւոր է իր խաշլամայով:
Սխալ, արցախեան խոհանոցի ամենայայտնի ուտեստը
ժինգեալով հացն է: Այս հացին պատրաստութիւնը ամբողջ
ծիսակարգ մըն է, որ իր մէջ կը կրէ պատրաստութեան ընթացքին
հարազատները մէկ վայրի մէջ հաւաքելու խորհուրդը:
Հացի պատրաստութիւնը կը ստանձնեն տարեց, փորձառու
կիները, որոնք պատրաստութեան սեփական գաղտնիքները կը
փոխանցեն իրենց աղջիկներուն եւ հարսերուն: Բարակ շերտով
բացուած խմորին մէջ կը լեցնեն շուրջ 25 տեսակ մանր կտրտուած վայրի կանաչեղէններ, որոնք
բուսական իւղով եփած կ՛ըլլան նախօրօք: Խմորին եզերքները լաւապէս գոցելէ ետք զայն կ՛եփեն
«սաճ»-ի վրայ:
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-4- Ստեփանակերտի հրապարակը կը կոչուի «Վերածնունդի հրապարակ»:
Ճիշդ, Ստեփանակերտի սիրտը կը համարուի
Վերածնունդի հրապարակը, ուր կը գտնուի
նախագահական նստավայրը, Ազգային ժողովի եւ
կառավարութեան
շէնքերը,
Երիտասարդական
պալատը: Նշանաւոր է նաեւ սիրահարներու
ծառուղին, որ զարդարուած է հարսի եւ փեսայի
կերպարանքով լուսամփոփներով:
Հրապարակի
ծայրամասը
կ՛աւարտի
շատրուաններով եւ կանաչապատ պուրակով, որ իր
կլորութեան պատճառով տեղացիներուն կողմէ
ստացած է «Պյատաչոկ» անուանումը:

-5-Արցախի տարածութիւնը 4.400 քառ. քիլոմեթր է:
Սխալ,
Արցախի
Հանրապետութեան
ներկայ
տարածութիւնը 11.458 քառ. քիլոմեթր է: Անիկա
բաժնուած է 8 շրջաններու` Ստեփանակերտ,
Ասկերան, Հադրութ, Մարտակերտ, Մարտունի,
Շահումեան, Շուշի եւ Քաշաթաղ:
4.400 քառ. քիլոմեթր եղած է նախկին Լեռնային
Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզի տարածութիւնը:

-6- Նիկոլ Դումանի տուն-թանգարանը կը գտնուի Արցախի մէջ:
Ճիշդ,
թանգարանը
կը
գտնուի
Ասկերանի
Ծաղկաշատ կոչուած գիւղին մէջ: Տուն-թանգարանի
դահլիճներէն մէկը նուիրուած է ազգային հերոսին
կեանքին եւ գործունէութեան: Հոն ցուցադրուած են
քարտէսներ,
հայ
ֆետայիներու
օգտագործած
զէնքերու իսկական նմուշներ եւ ռազմական սարքեր:
Նշենք,
որ
Նիկոլ
Դումանի
ազգագրական
յուշահամալիր-թանգարանը հիմնուեցաւ 2004-ին, հայ
ժողովուրդի ազգային ազատագրական պայքարի
ակնառու գործիչին մահուան 90-ամեակին առիթով:

www.aztarar.com
www. armenianprelacykw.com
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