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Մայիսեան Յաղթանակներու Խրախճանք

պանդոկի DANA
Խրախճանքը:

սրահէն

ներս

Կազմակերպութեամբ` Հ.Մ.Ը.Մ. ՔուԷյթի
Մեկուսի Մասնաճիւղի Վարչութեան,
հովանաւորութեամբ՝
Քուէյթի
եւ
Շրջակայից Թեմի Առաջնորդ՝ Գերպ. Տ.
Մասիս
Ծ.
Վրդ.
Զօպուեանի,
մասնակցութեամբ սիրուած երգիչ` Յակոբ
Մկրտիչեանի,
Հինգշաբթի, 26 Մայիս
2016-ին,
MOVENPICK
(Free
zone)
տեղի ունեցաւ Մայիսեան Յաղթանակներու

Օրուան պատւոյ հիւրերն էին, Քուէյթի մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան Արտակարգ
եւ Լիազօր Դեսպան՝ Տիար Ֆատէյ Չարչօղլեանը եւ դեսպանատան Առաջին Քարտուղար
Տիար Լեւոն Պետրոսեան:
Խրախճանքին Ներկայ էր նաեւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ` եղբ.
Գառնիկ Մկրտիչեան:
Ներկայ էին գաղութիս պատկան մարմիններու ներկայացուցիչները, ինչպէս նաեւ մօտ
300-է աւելի Հ.Մ.Ը.Մ.ական քոյրեր եւ եղբայրները:
Խրախճանքի հանդիսաւոր բացումը կատարուեցաւ Քուէյթի, Հայաստանի եւ «Յառաջ
Նահատակ» քայլերգներով:
Մասնաճիւղի
վարչութեան
ատենապետ
եղբ.
Վահէ
Պաղճեանը
խօսքով անդրադարձաւ Մայիսեան յաղթանակներու կարեւորութեանը:

բացման

Անդրադարձաւ նաեւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի ստեղծման պատմական հանգրուաններուն, արժեւորեց
Հ.Մ.Ը.Մ.ի դերը ազգակերտումի եւ հայակերտումի նուիրական առաքելութիւնը:
Խօսքեր արտասանեցին օրուան բանախօս՝ եղբ. Գառնիկ Մկրտիչեան, Գերպ. Տ. Մասիս
Ծ. Վրդ. Զօպուեանը եւ Հայաստանի Հանրապետութեան Դեսպան՝ Տիար Ֆատէյ
Չարչօղլեանը:
Խրախճանքի ընթացքին Հ.Մ.Ը.Մ.ի ՔուԷյթի Մեկուսի Մասնաճիւղի Վարչութեան յատուկ
պատրաստուած յուշանուէրով պարգեւատրուեցան միութեան ծառայած նախկին
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ատենապետները եւ ծառայութեան շքանշան ստացողները, եղբայրներ՝ բժշկ.Ժան
Պէպէճեան, Անդրանիկ Գոճապաշեան, Քեռի Սարգիսեան, Միհրան Մարտիրոսեան,
Յակոբ Պէտիրեան, Լեւոն Նաճարեան (յետ մահու), Արամ Մահտէսեան, Վահան
Մարտիրոսեան, Յակոբ Յովակիմեան, Գէորգ Չաղլասեան, Անդրանիկ Գուզույեան,
Յովհաննէս Աւագեան (յետ մահու), Գաբրիէլ Թասլաքեան (յետ մահու), Գրիգոր
Սուագճեան, Վարուժան Արմուտճեան, Յակոբ Մարտիրոսեան եւ Յարութ Պէտիրեան:
Խրախճանքի աւարտին երգիչ՝ Յակոբ Մկրտիչեանի գեղեցիկ կատարումով ներկաները
վայելցին փունջ մը ազգային եւ յեղափոխական երգեր:
Հ.Մ.Ը.Մ.Ք.Մ.Մ.-ի
Վարչութիւն

www.aztagdaily.com
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Չեխիոյ Նախագահը` Հայաստանի Մէջ. Զեման Կը Կրկնէ
Չեխիոյ Խորհրդարանին Դիմելու Գծով Նախապէս
Կատարած Իր Յայտարարութիւնը
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեանի հրաւէրով պետական այցելութեամբ Հայաստան կը
գտնուի Չեխիոյ նախագահ Միլոշ Զեման, որ 8 յունիսին նախագահ Սարգսեանի հետ ունեցած է
հայ-չեխական բարձր մակարդակի բանակցութիւններ, որոնց աւարտին անոնք տուած են մամլոյ
միացեալ ասուլիս:
Նախ նախագահները ունեցած են դռնփակ նիստ, որմէ ետք տեղի ունեցած է ընդլայնուած
կազմով հանդիպում` երկու երկիրներու պաշտօնական պատուիրակութիւններուն
մասնակցութեամբ: Բանակցութիւններու աւարտին նախագահներ Սարգսեանն ու Զեմանը այս
այցելութեան առիթով ստորագրած են «Յուշագիր` Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Չեխիոյ
Հանրապետութեան երկկողմանի յարաբերութիւններուն վերաբերեալ»:
Հանդիպումէն ետք տեղի ունեցած մամլոյ ասուլիսին ընթացքին անդրադարձ կատարուած է
արցախեան տագնապին նկատմամբ Չեխիոյ կեցուածքին, Չեխիոյ խորհրդարանին կողմէ Հայոց
ցեղասպանութեան
ճանաչման
անհրաժեշտութեան,
ինչպէս
նաեւ
հայ-չեխական
յարաբերութիւններուն:
Նախագահ Սարգսեան Չեխիոյ իր պաշտօնակիցին փոխանցած է իր մտահոգութիւնը վերջին
օրերուն Ազրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի անհաւասարակշիռ վարքագիծին վերաբերեալ`
դիտել տալով, որ վերջինիս նշանները կարծես առկայ չեն եղած Վիեննայի մէջ:
«Մասնաւորապէս, «Աշխարհի ազրպէյճանցիներուն չորրորդ համաժողով» անունը կրող
ձեռնարկին ժամանակ հնչած անոր ելոյթը` Հայաստան պետութեան մասին շնական
որակումներով, անձնական վիրաւորանքներով երկրի նախագահին հանդէպ, որուն հետ, ի միջի
այլոց, օրեր անց ինք կը պատրաստուի հարցեր քննարկել, պատմութիւնը զաւեշտի վերածած ինչ
որ միտքերով: Ես յոյս ունիմ, որ ասիկա ժամանակաւոր խնդիր է, տղայութիւն է եւ արագ
կ՛անցնի, քանի որ մենք լրջօրէն պիտի աշխատինք, պարտաւորութիւն ունինք յառաջիկային
համար: Եւ յոյս ունիմ, որ ասիկա Վիեննայի պայմանաւորուածութիւնները վիժեցնելուն
միտուած գիտակցուած վարքագիծ չէ», նշած է Հայաստանի նախագահը:
Նախագահ Սերժ Սարգսեան շնորհակալութիւն յայտնած է Չեխիոյ` Լեռնային Ղարաբաղի
տագնապի լուծման հարցին մէջ Եւրոպական Միութեան ընդհանուր դիրքորոշման համահունչ
կեցուածք որդեգրելուն եւ Մինսքի խմբակի համանախագահներու ջանքերուն լիակատար
աջակցութիւն ցուցաբերելուն համար: Նախագահ Սարգսեանի համաձայն, ինք ու Չեխիոյ իր
պաշտօնակիցը կարեւոր նկատած են Վիեննայի մէջ, ինչպէս նաեւ նախապէս ձեռքբերուած
համաձայնութիւններու գործադրութիւնը` դիտել տալով, որ այդ քայլերու անշեղ իրագործումը
այն նուազագոյն շեմն է, որ կարելիութիւն կու տայ ճամբայ հարթելու դէպի կառուցողական, եւ
որ կարեւորագոյնն է, արդիւնքի միտող բանակցութիւններ:
Չեխիոյ նախագահ Միլոշ Զեման իր կարգին յայտնած է, որ Հայաստանն ու Ազրպէյճանը կրնան
խաղաղութեան հասնիլ Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի հարցին մէջ: «Ես վերջերս այցելեցի
Ազրպէյճան, եւ Լեռնային Ղարաբաղի տագնապին վերաբերեալ իմ դիրքորոշումս կը մնայ
նոյնը` անկախ անկէ, թէ ո՛ր երկրին մէջ կը գտնուիմ: Ես երկու նախագահներուն յիշեցուցած եմ
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Ֆրանսայի եւ Գերմանիոյ օրինակը, երբ այդ երկիրները իրարու հետ երկար տարիներ
պատերազմներ մղած են, բայց աւարտին երկու նախագահները կրցած են կնքել համաձայնագիր
եւ աւարտել պատերազմական գործողութիւնները: Սերժ Սարգսեանն ու Իլհամ Ալիեւը փայլուն
անձնաւորութիւններ են, եւ կրնան հետեւիլ այդ օրինակին եւ խաղաղութիւն կնքել», նշած է
Զեման: Ան աւելցուցած է, որ Հայաստանի նախագահին հետ բանակցութիւններուն ընթացքին
Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի նախագահներուն առաջարկած է հանդիպում կազմակերպել
Չեխիոյ մէջ` նկատի առնելով այն, որ 2002-ին եւ 2005-ին նման նախաձեռնութիւն արդէն եղած է:
Նախագահ Զեման նաեւ անդրադարձած է Չեխիոյ խորհրդարանին` Գերմանիոյ խորհրդարանի
օրինակին հետեւելու եւ Հայոց ցեղասպանութիւնը դատապարտելու հարցով: «Հայոց
ցեղասպանութեան վերաբերեալ իմ դիրքորոշումս յայտնած եմ 2014-ին` Հայաստանի նախագահ
Սարգսեանի Չեխիա տուած այցելութեան ընթացքին: Նացիական Գերմանիոյ յաղթանակի
պարագային իմ ժողովուրդս եւս կրնար նման տառապանքներ կրել, պատմութիւնը կրնայ
կրկնուիլ: Ես գիտեմ, որ Ցեղասպանութիւնը դատապարտած են Եւրոպական Միութեան 10
երկիրներ, ոչ Եւրոպական Միութեան անդամ երկիրներէն կարելի է նշել Ռուսիան եւ
Քանատան: Իբրեւ այս յայտարարութեան յաջորդող քայլ, ես պիտի դիմեմ Չեխիոյ
խորհրդարանին, որպէսզի անոնք հետեւին Գերմանիոյ օրինակին եւ հանդէս գան նման
յայտարարութեամբ», յայտնած է Զեման:
Անդրադարձ կատարուած է Հայաստանի ու
Չեխիոյ միջեւ առեւտրական եւ տնտեսական
կապերուն. Չեխիոյ նախագահը դիտել տուած
է, որ այս յարաբերութիւնները զարգացնելու
ուղղութեամբ պէտք է աշխատին ո՛չ միայն
քաղաքական
գործիչները,
այլ
նաեւ
գործարարները:
Ան
երկկողմանի
առեւտրական շրջանառութեան ծաւալները
անբաւարար նկատած է եւ նշած, որ այս
մարզը բարելաւելու համար իրեն հետ բերած
է չեխ յաջողած գործարարներ: Զեմանի
համաձայն, Չեխիան Հայաստանին կրնայ
առաջարկել աւանդական նկատուող, ինչպէս նաեւ նոր արտադրուած ապրանքներ: «Ես կը
սիրեմ այն կարգախօսը, որ կ՛ըսէ, թէ հաճելի է խնձոր սպառելը, բայց շատ աւելի լաւ է տնկել
խնձորի ծառ: Մեր ներդրումը նման է խոր արմատներով ծառին, որ բարեկամութեան
արմատներ պէտք է նետէ հիման վրայ փոխշահաւէտ ռազմավարութեան, զոր կարելի չէ
պատահական ընտրութիւններով ընդհատել: Պէտք է մշակել եւ գործադրել երկարաժամկէտ
տնտեսական համագործակցութիւն», շեշտած է Զեման:
Նոյն օրը առաւօտեան Չեխիոյ նախագահը այցելած էր Ծիծեռնակաբերդի յուշահամալիր, ուր
ծաղկեպսակ զետեղած է Հայոց ցեղասպանութեան զոհերու յուշարձանին առջեւ եւ յարգանքի
տուրք մատուցած մէկուկէս միլիոն զոհերու յիշատակին: Չեխիոյ նախագահը նաեւ եղեւնի
տնկած է յուշահամալիրի Յիշողութեան պուրակին մէջ, ինչպէս նաեւ գրառում կատարած
թանգարան-հիմնարկի պատուոյ հիւրերու գիրքին մէջ: Ցեղասպանութեան թանգարանհիմնարկի տնօրէն Հայկ Դեմոյեանի համաձայն, «Խորին յարգանքով` Ցեղասպանութեան
զոհերու յիշատակին» գրած է Չեխիոյ նախագահը եւ ըսած, որ ոչ իսկ վայրկեան մը վարանած է
իր գրութեան մէջ Ցեղասպանութիւն եզրը օգտագործելու:
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Չեխիոյ Երեսփոխաններուն Աւելի Քան 90 Առ Հարիւրը
Կը Զօրակցին Հայոց Ցեղասպանութեան Ճանաչման
Չեխիոյ «Օրեր» եւրոպական անկախ ամսագիրի գլխաւոր խմբագիր Յակոբ Ասատրեան
«Արմէնփրես»-ին յայտնած է, որ չեխական մամուլը երեսփոխաններու մօտ կատարած
է հարցախոյզ մը, որուն մասնակից երեսփոխաններուն 90 առ հարիւրէն աւելին
զօրակցած է Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման:
«Հարցախոյզին մասնակցած են թէ՛ իշխող, թէ՛ ընդդիմադիր կուսակցութիւններէն:
Անոնք ըսած են, որ 1915-ին կատարուածը ցեղասպանութիւն է, եւ պէտք է այդ մէկը
ընդունուի», ըսած է ան:
«Կը կարծեմ, որ տեսնելով հասարակական կարծիքի բուռն արձագանգը, Չեխիոյ
նախագահի, ինչպէս նաեւ միւս քաղաքական ուժերու աջակցութիւնը, ամէն պարագայի
յառաջընթաց պիտի ըլլայ», նշած է ան` աւելցնելով, որ կաթողիկէ եկեղեցւոյ
առաջնորդը` Փրակայի Տոմինիք Տուքա արքեպիսկոպոսը Հայոց ցեղասպանութեան
ճանաչման ջատագովներէն է. կաթողիկէ եկեղեցին կ՛աջակցի երկրի հայ համայնքին:

Պելճիքայի Մէջ. Բակօ Սահակեան. «ՀՅԴ Հայ Դատի
Շնորհիւ Բազմաթիւ Կարեւոր Հարցեր Կը Ստանան
Արդիւնաւէտ Լուծում»
8 յունիսին Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեան Պրիւքսէլի մէջ
Հայ դատի գրասենեակին մէջ հանդիպում ունեցած է ՀՅԴ Եւրոպայի Հայ դատի
յանձնախումբի անդամներուն հետ` կառոյցի նախագահ Գասպար Կարապետեանի
գլխաւորութեամբ: Այս մասին կը տեղեկացնէ Արցախի Հանրապետութեան նախագահի
աշխատակազմի տեղեկատուութեան գլխաւոր վարչութիւնը:
Հանդիպումին ընթացքին քննարկուած են հայրենիք-սփիւռք կապերուն եւ շրջանին մէջ
տեղի ունեցող զարգացումներուն վերաբերող հարցեր:
Նախագահ Սահակեան արժեւորած է ՀՅԴ Հայ դատի գործունէութիւնը համահայկական
նշանակութիւն ունեցող հարցերուն լուծման եւ Արցախին մշտապէս սատարելու
ուղղութեամբ` նշելով, որ անոր շնորհիւ բազմաթիւ կարեւոր հարցեր կը ստանան
արդիւնաւէտ լուծում:

Նախագահ Սահակեան Պելճիքայի Մէջ
Հանդիպում Ունեցած Է Խումբ Մը
Երեսփոխաններու Հետ
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Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեանի գլխաւորած պատուիրակութիւնը 7
յունիսէն աշխատանքային այցելութիւն կու տայ Պելճիքա:
8 յունիսին Պրիւքսէլի մէջ նախագահ Սահակեան հանդիպում ունեցած է Պելճիքայի
խորհրդարանին մէջ Հայաստանի հետ բարեկամութեան խումբի ղեկավար Էլս Վան Հոֆի եւ
խումբ մը երեսփոխաններու հետ: Հանդիպման ընթացքին քննարկուած են Պելճիքայի եւ
Արցախի խորհրդարաններուն միջեւ կապերու զարգացման առնչուող հարցեր: Նախագահ
Սահակեան նշած է, որ Արցախը պատրաստակամ է զարգացնելու խորհրդարանական
յարաբերութիւնները Պելճիքայի հետ եւ այս առումով կ՛ակնկալէ հայ ժողովուրդի
բարեկամներուն գործօն աջակցութիւնը:

Ըստ Չաւուշօղլուի «Ռուսերը Թուրքերուն Դէմ Դրդողները
Հայերն Են»
Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Մեւլութ Չաւուշօղլու թրքական «Թէ. Ռէ. Թէ.»
պատկերասփիւռի կայանին հետ հարցազրոյցի մը ընթացքին յայտարարած է, որ ռուսական
լրատուամիջոցները կը ղեկավարուին «խումբ մը հայերու» կողմէ, որոնց նպատակը թուրքերուն
բարի համբաւը արատաւորելն է:
«Անոնք շատ կը փորձեն ռուս ազգը թուրք ազգին դէմ լարել, սակայն, ինչպէս կը տեսնէք, անոնք
այդքան ալ չեն յաջողիր», ըսած է ան:
Թուրքիոյ դիւանագիտութեան պետը նաեւ յայտարարած է, որ գերմանական մամուլը անկախ չէ:

Հայոց Ցեղասպանութեան Բանաձեւին Շուրջ
Արձագանգներու Հարցով. Թուրք Դիւանագէտը Կանչուած
Է Գերմանիոյ Արտաքին Գործոց Նախարարութիւն
Գերմանիոյ արտաքին գործոց նախարարութեան մէկ ներկայացուցիչը «ՌԻԱ Նովոսթի»-ին
յայտնած է, որ Գերմանիոյ մէջ Թուրքիոյ դեսպանատան հաւատարմատարը կանչուած է
Գերմանիոյ արտաքին գործոց նախարարութիւն` վերջին օրերու իրադարձութիւններուն եւ
Պունտեսթակի մէջ Հայոց ցեղասպանութեան բանաձեւի քուէարկութեան շուրջ արձագանգները
քննարկելու համար:
«Քննարկման ընթացքին խօսք եղած է Գերմանիոյ եւ Թուրքիոյ միջեւ աւանդական սերտ ու
վստահելի յարաբերութիւններու մասին եւ ընդգծուած, որ գերմանացի երեսփոխաններու մասին
վերջին յայտարարութիւնները ատոր չեն համապատասխաներ եւ կ՛ընկալուին իբրեւ
անհասկնալի», յայտնած է Գերմանիոյ արտաքին գործոց նախարարութեան ներկայացուցիչը:
Նախապէս Գերմանիոյ վարչապետ Անկելա Մերքել յայտարարած էր, որ չի հասկնար թրքական
կողմի մեղադրանքները Պունտեսթակին, որուն երեսփոխանները ընտրուած են ժողովուրդին
կողմէ: Մերքելի կարծիքով` Թուրքիան պէտք է ուղղակի բանակցութիւններու սկսի Հայաստանի
հետ:

www. armenianprelacykw.com
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Յայտարարելով, Որ Ազգայնական Շարժում
Կուսակցութեան Թուրը Սուր Է. Պահչելի. «1915-ին Տրուած
Որոշումը Ճիշդ Էր, Պէտք Է Զայն Դարձեալ Գործադրել»
«Երկիր» կը հաղորդէ, որ Թուրքիոյ
Ազգայնական
շարժում
կուսակցութեան ղեկավար Տեւլեթ
Պահչելի
անդրադարձած
է
Գերմանիոյ
կողմէ
Հայոց
ցեղասպանութեան
ճանաչման:
Պնդելով, թէ «հայերը տեղահանելը
զանոնք ոչնչացնել չի նկատուիր»,
Պահչելի
յայտարարած
է.
«Պետութիւնը
պաշտպանելու
նպատակով տեղի ունեցած այդ
տեղահանութիւնը ծայր աստիճան
ճիշդ եւ արդար եղած է: 1915-ի
տեղահանման որոշումը բացարձակապէս ճիշդ էր, եթէ այսօր ալ այդպիսի որոշում տրուի,
պէտք է գործադրել զայն»:
Ազգայնամոլ ղեկավարը, սակայն, չէ բաւարարուած այս խայտառակ յայտարարութեամբ:
Անգամ մը եւս հերքելով Հայոց ցեղասպանութեան փաստը` Պահչելի պաշտպանած է թրքական
թեզերը, թէ «հայ աւազակախումբերը» ըմբոստացած են Կարինի, Սեբաստիոյ եւ Ատանայի մէջ:
«Փաստեր կան, որոնք կ՛ապացուցեն, թէ ինչպէ՛ս Օսմանեան կայսրութիւնը պահպանած է իր
սառնասրտութիւնը հայերու գործած կոտորածներուն նկատմամբ», նման զաւեշտալի
յայտարարութիւն կատարած է Պահչելի:
Պաշտպանելով «յարգելի Էրտողանի»` Պունտեսթակի մէջ ցեղասպանութեան ճանաչումին թեր
քուէարկած թուրք երեսփոխաններու «արիւնը տարրալուծարանին մէջ զննելու» վերաբերեալ
յայտարարութիւնը` ան ըսած է. «Եթէ մենք կատարած ըլլայինք յարգելի Էրտողանի այդ
յայտարարութիւնները, մեզ պիտի մեղադրէին ցեղապաշտութեամբ եւ չորգլուխութեամբ:
Սակայն այդքան դիւրին չեն հասնիր անոնց զննութեան: Պիտի ստուգուի՞ն, այսպէս կոչուած,
ցեղասպանութեան ճանաչման կանաչ լոյս վառողներու արիւնները: Պիտի ստուգուի՞ն 1915
թուականի իրադարձութիւնները պատմելու համար վարչապետին դիմած լրագրողներու
արիւնները»:
Պահչելի չէ մոռցած նաեւ Էրտողանի նախկին գլխաւոր խորհրդականը` ազգութեամբ հայ Էթիեն
Մահչուփեանը: Մտահոգութիւն յայտնելով, որ պիտի ստուգուի՞ արդեօք անոր արիւնը,
ազգայնամոլ ղեկավարը յորդորած է այսուհետեւ արեան հարցով չդիմել Էրտողանին,
որովհետեւ, ըստ իրեն, «փճացած արիւն ունեցողներու արիւնը չի հոսիր, անոնք արիւն չունին»:
Պահչելի նաեւ չէ վարանած սպառնալիքներ հնչեցնել: Ան խոստացած է «մաքրել այդ խաղին մէջ
մտածներուն եղունգը»: «Ազգայնական շարժում կուսակցութեան թուրը սուր է», յայտարարած է
Պահչելի:
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Հոլանտայի Խորհրդարանը Պիտի Քննէ
Ցեղասպանութեան Ճանաչման Հարցը
«ՓանԱրմինիըն» կայքը կը հաղորդէ, որ Հայաստանի մէջ Հոլանտայի դեսպան Եոհան Տաուման
յայտարարած է, որ Հոլանտայի արտաքին գործոց նախարարութիւնը կը պատրաստուի
նամակով դիմելու երկրի խորհրդարանին` Ցեղասպանութեան ճանաչման հարցով:

Ան այս մասին գրած է «Թուիթըր»-ի իր գրառումին մէջ` պատասխանելով Հայաստանի
նախագահի խորհրդատուներէն Նայիրի Պետրոսեանի այն հարցումին, թէ ի՛նչ է Հոլանտայի
կառավարութեան տեսակէտը Հայոց ցեղասպանութեան հարցին առնչութեամբ:
Հոլանտայի արտաքին գործոց նախարար Պերթ Քունտերս 4 ապրիլ 2015-ին յայտարարած է, որ
Հոլանտայի կառավարութեան պէտք չէ յղուի այն հարցումը, որ արդեօք օսմանեան Թուրքիոյ մէջ
կատարուածը իրաւական առումով ցեղասպանութի՞ւն էր:
2011 թուականէն Հոլանտայի խորհրդարանին մէջ կատարուած էին լսումներ` Հայոց
ցեղասպանութեան ժխտումը քրէականացնելու շուրջ: Օրինագիծը 2006-ին խորհրդարանին
ներկայացուցած էր «Քրիստոնեայ միութիւն» խմբակցութիւնը, սակայն անիկա չստացաւ
մեծամասնութեան աջակցութիւնը: Օրինագիծին ընդդիմադիրները իրենց մերժումը
պատճառաբանեցին անով, որ նմանատիպ օրէնք արդէն կայ Հոլանտայի մէջ: Բացի անկէ,
անիկա կը սահմանափակէ խօսքի ազատութիւնը:
Օրինագիծին հեղինակները նշեցին, որ Ցեղասպանութեան ժխտման քրէականացման
անհրաժեշտութիւնը հիմնաւորուած է Եւրոպական Միութեան 28 նոյեմբեր 2008-ի «Պայքարը
ցեղապաշտութեան եւ այլատեացութեան որոշ ձեւերու ու դրսեւորումներու դէմ քրէական
իրաւունքի միջոցով» շրջանակային համաձայնագիրով, որով քրէական պատիժ կը
նախատեսուի Ցեղասպանութեան ժխտման համար: Խօսքի ազատութեան առնչութեամբ անոնք
ըսին, որ Մարդու իրաւունքներու եւրոպական ուխտին մէջ յանցագործութեան ժխտումը կը
նկատուի լուրջ յանցանք եւ այդ սահմանումին չի համապատասխաներ:
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ՀՅԴ-ն Ձեռնպահ Պիտի Քուէարկէ 2015-ի Պիւտճէի
Կատարողականին
ՀՅԴ Բիւրոյի քաղաքական ներկայացուցիչ, Ազգային ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան ղեկավար
Արմէն
Ռուստամեան
Ազգային
ժողովի
2015
թուականի
պետական
պիւտճէի
կատարողականին վերաբերեալ ելոյթին մէջ ըսած է, որ երբ 2015 թուականի պիւտճէն կը
քննարկուէր խորհրդարանին մէջ, ՀՅԴ խմբակցութիւնը ներկայացուց իր մտահոգութիւնները եւ
դէմ քուէարկեց այդ պիւտճէին, եւ հիմա արդէն այդ մտահոգութիւնները կը հաստատուին:
Անոր համաձայն, առկայ են երկու հիմնական մտահոգիչ ուղղութիւններ. «Առաջին խումբի
խնդիրները խոչընդոտ են որեւէ տնտեսութեան եւ մեր երկրի տնտեսութեան զարգացման
համար, երկրորդ խնդիրը կը վերաբերի կարեւոր այն քայլերուն, որոնք պէտք է կատարուին, որ
մեր տնտեսութիւնը համապատասխանէ մեր այսօրուան մարտահրաւէրներուն», ըսած է
Ռուստամեան: Ռուստամեան շեշտած է, որ կան երկու հիմնական խոչընդոտները`
փտածութեան իրավիճակը եւ անոր դէմ իրական պայքարի անարդիւնաւէտութիւնը, երկրորդը`
տնտեսութեան մէջ գոյութիւն ունեցող մենաշնորհները:
Ռուստամեան կարեւոր նկատած է նաեւ գնողունակ պահանջ ձեւաւորելու հարցը`
բացատրելով, որ այսօր մեր հասարակութեան զգալի մասը ունի տարրական կարիքները
բաւարարելու լուրջ խնդիրներ: Պատգամաւորը նշած է, որ կառավարման արդիւնաւէտութիւնը
բարձրացնելու առումով պէտք է տարուին աշխատանքներ, որոնք պիտի նպաստեն
ներդրումներու առկայութեան:
«Մենք աշխարհի տարբեր ծայրերուն մէջ կ՛աշխատինք, որպէսզի կարենանք ներդրողներ
հրաւիրել մեր երկիրը: Բնական է, որ կան նաեւ բնական վտանգներ, մենք, ի վերջոյ,
շրջափակուած երկիր ենք եւ այդպիսի երկիրներու համար հայեցակարգ պէտք է ունենանք:
Ներդրումներու ծաւալը մեծցնելու իրական ներուժ գոյութիւն ունի` տեղական արտադրութեան
ընդլայնման եւ ինքնաբաւ մեքանիզմներու միջոցով: Մենք պարտաւոր ենք առաջին
անհրաժեշտութեան ապրանքներու մասով ունենալ ինքնաբաւութեան շատ աւելի բարձր
մակարդակ, ինչ որ շատ հարցեր կրնայ լուծել: Պէտք է զարկ տանք գիւղատնտեսութեան, եւ
այդ պատճառով հայեցակարգեր պէտք է մշակուին:
«Ռազմարդիւնաբերական համալիրի ամբողջացումն ալ շատ կարեւոր է: Վերջին
պատերազմական գործողութիւնները յստակօրէն ցոյց տուին, որ մենք չենք կրնար ունենալ
առանձին տնտեսութիւն` առանց նկատի ունենալու, որ մենք պատերազմի մէջ գտնուող երկիր
ենք, մեր տնտեսութիւնը պէտք է սպասարկէ մեր ճակատը, պէտք է ամէն ինչ ընենք, որ
ունենանք իսկապէս կայացած ռազմարդիւնաբերական համալիր», ըսած է Ռուստամեան`
աւելցնելով, որ կառավարութեան մէջ տեղի ունեցած վերջին քննարկումները լաւ յոյս կը
ներշնչեն: «Շատ կարեւոր կը նկատեմ այն հաւաքը, որ վերջերս տեղի ունեցաւ
կառավարութեան մէջ, որուն ընթացքին փոխանակուեցան կարեւոր միտքեր, ուր շատ
օգտակար ու կարեւոր առաջարկներ հնչած են: Այն խնդիրները, որոնք մեր առջեւ այսօր դրած
ենք, կապուած տնտեսութեան որակի բարձրացման, տնտեսական քաղաքականութեան որակի
հետ, ՀՅԴ-ՀՀԿ միացեալ համաձայնագիրին մէջ եւս ամրագրուած են», նշած է ան:
Ռուստամեանի համաձայն, ՀՅԴ խմբակցութիւնը 2015 թուականի հաշուետուութեան թեր չէ
քուէարկած, հետեւաբար` կատարողականին ալ թեր չի կրնար քուէարկել: ՀՅԴ խմբակցութեան
ղեկավարը նշած է, որ իրենք ձեռնպահ պիտի քուէարկեն:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Թուրքիան Մտադիր Է Ճանչնալ Նամիպիացիներու
Ցեղասպանութիւնը
«Էրմանիհապեր»`
յղում
կատարելով
«Հապերկազեթասի»-ին, կը հաղորդէ, որ 1900ականներու սկիզբը Նամիպիոյ մէջ Գերմանիոյ
կողմէ
գործուած
ջարդերը
իբրեւ
ցեղասպանութիւն
ճանչնալու
համար
օրէնսդրական առաջարկ ներկայացուած է
Թուրքիոյ խորհրդարանին:
Օրէնսդրական առաջարկի հեղինակը իշխող
Արդարութիւն
եւ
բարգաւաճում
կուսակցութենէն երեսփոխան Մեթին Քիւլիւնքն է: Առաջարկի որդեգրումին պարագային
Թուրքիան 1900-ականներու սկիզբը Նամիպիոյ մէջ գերմանացիներուն գործած կոտորածը
պիտի ճանչցուի իբրեւ ցեղասպանութիւն:
Գերմանիան 2004-ին` Նամիպիոյ հերրերօ ցեղախումբին դէմ գործուած ջարդին 100-ամեակին
որդեգրած էր բանաձեւ, ուր կը նշուէր «պատմական եւ բարոյական պատասխանատուութիւնն
ու մեղքը, որ տուեալ ժամանակաշրջանին մէջ գործած էին գերմանացիները»:

Պոլսոյ Մէջ Ականահարումի Գործողութենէն Ետք.
Էրտողան Կը Դատապարտէ «Մարդկութեան Դէմ
Յարձակում»-ը
Չորեքշապթի օր Պոլսոյ Վեզնեճիլեր շրջանին մէջ ոստիկանական փոխադրակառքի մը
ականահարումը պատճառեց 11 զոհ եւ 36 վիրաւոր: Ականահարումը Պոլսոյ մէջ 2016-ին
պատահած 4-րդ պայթումն էր:
Պոլսոյ կառավարիչ Վասիփ Շահին յայտնեց, որ զոհերէն 7-ն ոստիկաններ են, իսկ մնացեալ
չորսը` քաղաքայիններ: Ըստ կարգ մը տեղեկութեանց, փոխադրակառքին մօտ ականուած
ինքնաշարժ մը պայթած է: Պայթումին թիրախ դարձած փոխադրակառքը ամբողջութեամբ
քանդուած է, իսկ այլ փոխադրակառք մը` վնասուած:
Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան հիւանդանոցի մէջ վիրաւորներուն այցելելէ ետք
յայտնեց. «Մեզի հետ միեւնոյնն է, թէ անոնք քաղաքայիններո՞ւ, ոստիկաններո՞ւ, թէ՞
ապահովական մարմիններու դէմ յարձակում կը գործեն: Ի վերջոյ անոնք, որոնք կը
նահատակուին, մարդկային էակներ են: Այս յարձակումները մարդկութեան դէմ են(…): Մենք
չենք կրնար ներել: Ուստի պիտի շարունակենք այդ ահաբեկիչներուն դէմ պայքարիլ, անխոնջ
կերպով, առանց վհատելու»:
Եւրոպական խորհրդարանի նախագահ Մարթին Շուլց «Թուիթըր»-ի վրայ կատարած գրառումի
մը ճամբով դատապարտեց «ահաբեկչական յարձակում»-ը եւ ցաւակցութիւն յայտնեց զոհերուն
համար:
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Միացեալ Նահանգներ Մտահոգուած Են Հալէպի Մէջ
Բախումներու Աճէն
Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութեան ներկայացուցիչ Էլիզապեթ
Թրիւտօ յայտարարած է, որ ամերիկեան իշխանութիւնները մտահոգ են Հալէպ նահանգին մէջ
աճող զինեալ բախումներէն, ինչպէս նաեւ զինադադարի դրութեան վրայ անոնց ազդեցութեան
հաւանականութենէն:
«Հալէպի հարաւը, զինադուլի պայմաններուն համաձայն, վարչակարգը իրաւունք ունի
պատասխանելու ժապհաթ Նուսրա ահաբեկչական խմբաւորման: Սակայն հիւսիսի մէջ
վարչակարգի օդային յարձակումները պատճառ դարձած են կենսական նշանակութիւն ունեցող
ճամբու աւերման, ինչ որ կը սպառնայ կարիքաւոր սուրիացիներուն մարդասիրական օգնութիւն
հասցնելու հիմնական միջոցներու փակման», ըսած է Թրիւտօ:
Ան կողմերուն կոչ ուղղած է պահպանելու զինադուլը եւ հաստատելու իրենց մտադրութիւնը`
յատկապէս այժմ, երբ սկիզբ առած է Ռամատանը` իսլամներու սուրբ ամիսը:
Միւս կողմէ, Փենթակոնի բանբեր Փիթըր Քուք յայտնեց, որ Միացեալ Նահանգներ Ռուսիոյ հետ
երկխօսութիւն կը կատարեն միայն Սուրիոյ վերեւ թռիչքներու անվտանգութեան ու զինադուլի
հաստատման հարցին շուրջ: «Կը գործէ թռիչքներու անվտանգութեան մասին փոխըմբռնման
յուշագիր: Կան Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութեան խաղաղութեան
վերաբերող առանձին քննարկումներ, որոնք անմիջական կերպով տեղի կ՛ունենան ռուսերուն
հետ: Եւ արդէն տեւաբար ատիկա մեր դիրքորոշումն է», ըսաւ Քուք:
«ՌԻԱ Նովոսթի» կը նշէ, որ Փենթակոնի բանբերը այսպիսով մեկնաբանած է Ռուսիոյ
նախագահի բանբեր Տմիթրի Փեսքովի այն յայտարարութիւնը, թէ Ռուսիան ու Միացեալ
Նահանգները օրը երկու անգամ կը փոխանակեն ամբողջական տեղեկատուութիւն, ներառեալ`
ՏԱՀԵՇ ահաբեկչական խմբաւորման դէմ պայքարին վերաբերեալ:

Թուրքիոյ Երեսփոխաններէն Մէկը Կ՛առաջարկէ
Ռուսական Օդանաւ Մը Եւս Վար Առնել
«Արմէնփրես» կը հաղորդէ, որ Թուրքիոյ իշխող Արդարութիւն եւ բարգաւաճում կուսակցութենէն
երեսփոխան Շամիլ Թայար չհանդուրժելով Եւրոպայի պասքեթպոլի լիկայի աւարտական
մրցումին թրքական Ֆեներպահչէ խումբին ռուսական ԲԿՄԱ-էն կրած պարտութիւնը,
առաջարկած է ռուսական օդանաւ մը եւս վար առնել:
Թուրք երեսփոխանը 101-96 արդիւնքով աւարտած մրցումէն ետք «Թուիթըր»-ի վրայ կատարած
է հետեւեալ գրառումը. «Մարդ կ՛ուզէ ռուսական օդանաւ մը եւս վար առնել»:
Յիշեցնենք, որ 24 նոյեմբեր 2015-ին թրքական օդուժը վար առած էր Սուրիոյ տարածքին մէջ,
թրքական սահմանէն 1 քիլոմեթր հեռաւորութեան վրայ թռիչք կատարող ռուսական «Սու-24»
պատերազմական օդանաւը, որ ջախջախուած էր Թուրքիոյ սահմանէն 4 քիլոմեթր
հեռաւորութեան վրայ: Կատարուածէն ետք ռուս-թրքական յարաբերութիւնները խիստ լարուած
էին:
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Բոլորս Ալ Խրամատի Մէջ Ենք
Այսօր Թալիշի եւ Մարտակերտի սահմաններուն գտնուող տղաքը չեն միայն, որ խրամատի մէջ
հայրենիք կը պաշտպանեն:
Այսօր բոլոր ժամանակներէն աւելի զգացինք, որ մեծապետական շահերը ամէն բանէ վեր են:
Եթէ սխալմամբ ազերիները Ստեփանակերտ հասնէին, ամբողջ աշխարհը սրտցաւ
յայտարարութեամբ մը միայն պիտի զօրակցէր մեզի:
Աղքատացած են մեր ուղեղները: Տնտեսական տագնապը մեծ է:
Մտաւորականութիւնը հրապարակէն բացակայ է: Քաղաքական հաւասարակշռող եւ հաւաքող
լուրջ ուժ չկայ:
Ժողովուրդը կը նախընտրէ երթալ խրամատի մէջ զոհուիլ, քան թէ յուսահատ օրեր անցընէ…
Սփիւռքն ալ այս քառօրեայ պատերազմին պէտք եղած աշխուժութիւնը չցուցաբերեց:
Մեր բանակը, մեր տղաքը իրենց արեամբ պաշտպանեցին իւրաքանչիւր գիւղ, տուն, հող եւ
եկեղեցի:
Փաստօրէն բոլորս ալ խրամատի մէջ ենք: Բացթողումները շատ են, պաշտպանութեան,
արտաքին, սփիւռքի եւ այլ նախարարութիւններու տկար օղակները բացայայտուեցան:
Սակայն առիթն է ինքնասրբագրումի: Առիթն է միաւորուելու: Առիթն է մեր ուժերը մէկտեղելու:
Այսպէս կոչուած մեր գաղութները Արցախի գոյամարտի լինելութեան համար քանի մը
հարիւրով հակաազերիական ցոյցեր կազմակերպեցին: Ուրիշ գաղութներ այդ ալ չըրին:
Այս բոլորին դիմաց լինել չլինելու հարցը աւելի հրամայական է, քան` այլ օրակարգեր:
Անկախ ըլլալու, ուրիշին վրայ յոյս չդնելու, քու սեփական բազուկներուդ վստահելու գաղափարը
պէտք է արմատ նետէ մեր բոլորին հոգիներուն մէջ:
Դժուար է շրջափակուած, տնտեսապէս ուրիշէ կախեալ եղող, փտածութեան տիրական
ներկայութեան եւ վստահելիներով աշխատելու սկզբունքով գործող իշխանութիւններուն այս
ձեւով շարունակելը:
Սակայն հոս ալ կայ հիմնական լուծում` երկրին կարողականութիւնը համախմբելու:
Վստահելիներով աշխատելու ոճը մեզ հոս հասցուց, ժամանակն է, որ մեր կարողականութիւնը
արժեւորենք եւ մենք մեզի վստահինք:
Վաղը ուշ կ՛ըլլայ:
Բոլորս ալ խրամատի մէջ պէտք է զգանք մենք մեզի, որպէսզի զգաստանանք:

Յ. ԼԱՏՈՅԵԱՆ
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ԱԿՆԱՐԿ

Պունտեսթակի Որոշումին Առանձնայատկութիւնները
2 յունիսին Գերմանիոյ խորհրդարանին` Պունտեսթակի կողմէ Հայոց ցեղասպանութեան
ճանաչումը ունի շարք մը առանձնայատկութիւններ:
Առաջինը` որոշումը որդեգրող երկիրն է, անոր քաղաքական ու տնտեսական կշիռը:
Գերմանիան Եւրոպական Միութեան հզօրագոյն երկիրն է, Համաշխարհային Ա.
պատերազմի

ընթացքին

Օսմանեան

կայսրութեան

դաշնակիցն

ու

Հայոց

ցեղասպանութեան մեղսակիցը: Այդ պատերազմի ընթացքին Օսմանեան կայսրութեան
մէկ այլ դաշնակիցը` Աւստրիան 2015-ին արդէն ճանչցած էր Հայոց ցեղասպանութիւնն
ու իր մեղսակցութիւնը: Սակայն Գերմանիոյ կողմէ ճանաչումն ու իր մեղսակցութեան
ընդունումը վերոնշեալ հանգամանքներէն մեկնելով առաւել արժէքաւոր է: Անիկա
օրինակ պիտի ծառայէ եւրոպական այլ երկիրներու եւ ցեղասպանութեան ճանաչման
հոլովոյթը խթանէ: Արդէն իսկ Չեխիոյ նախագահ Միլոշ Զեման յայտնած է, որ իր
կառավարութեան ու խորհրդարանին կոչ պիտի ուղղէ Գերմանիոյ օրինակին հետեւելով
եւրոպական այլ երկիրներու նման ճանչնալու Հայոց ցեղասպանութիւնը, «որովհետեւ կը
կարծեմ, որ այս մարզին մէջ մենք ետ կը մնանք»:
Երկրորդը` որոշումի որդեգրումին թայմինկն է: Այնպիսի պահու մը, երբ Գերմանիան ու
Եւրոպական Միութիւնը դէպի Եւրոպա գաղթականներու հոսքը կասեցնելու համար
կարիքը ունին Թուրքիոյ գործակցութեան, Պերլին կը դիմէ այս յանդուգն քայլին`
Ողջակիզումէն եւ Նամիպիոյ ցեղասպանութենէն ետք` ճանչնալով նաեւ Հայոց
ցեղասպանութիւնը:

Թուրքիոյ

հետ

նախանձախնդրութիւնը

պատճառ

դարձած

գործակցութեան
էր,

որ

Պերլին

նկատմամբ

2015-ին

յետաձգէ

ցեղասպանութիւնը ճանչցող բանաձեւին քննարկումը, սակայն Անգարա իր շանթաժի
քաղաքականութեամբ

ի

վերջոյ

սիրտ

խառնուք

պատճառեց

եւ

գերմանական

իշխանութիւնները մղեց բանաձեւի որդեգրման հաւասարապէս սկզբունքային եւ
մերժումի արտայայտութիւն եղող քայլին:
Այժմ ԵԱՀԿ-ի նախագահող Գերմանիոյ կառավարութիւնը` ընդառաջելով որդեգրուած
բանաձեւին ճամբով խորհրդարանին կողմէ հնչած կոչին, սկսած է Թուրքիոյ եւ
Հայաստանի հաշտեցման համար ջանքերու նախապատրաստման: Այստեղ Պերլին
պէտք

է

զգուշ

ըլլայ

չշփոթելու

Հայաստան-Թուրքիա

յարաբերութիւններու

կարգաւորումը իր բնոյթով աւելի ընդարձակ եւ նուրբ եղող հայ-թրքական հաշտեցման
հարցին հետ, այլապէս ցեղասպանութեան ճանաչման առիթով կատարուած դրական
արտայայտութիւնները կրնան վերածուիլ յուշերու:
ՎԱՀՐԱՄ ԷՄՄԻԵԱՆ
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Դամասկոսի Մէջ Հայաստանի
Անկախութեան 98-Ամեակի Նշում
Կազմակերպութեամբ Համազգայինի Դամասկոսի «Լեւոն Շանթ» մասնաճիւղին, հինգշաբթի,
26 մայիսի երեկոյեան Դամասկոսի «Ամինեան» սրահին մէջ հանդիսաւոր կերպով նշուեցաւ
Հայաստանի անկախութեան 98-ամեակը:
Սուրիոյ եւ Հայաստանի զոյգ քայլերգներէն ետք, ներկաները մէկ վայրկեան յոտընկայս
յարգեցին Հայաստանի, Արցախի եւ Սուրիոյ նահատակներուն յիշատակը:
Բացման խօսքով Յաւերժ Սագայեան անդրադարձաւ մայիսեան պատգամներուն:
Գեղարուեստակսն յայտագիրը սկսաւ Արամ Խաչատուրեանի «Վալս»-ով, կատարողութեամբ
դաշնակահար Աբրահամ Չունտուրեանի, ապա Ասպետ Քելխաչերեան մեներգեց Ալ.
Հեքիմեանի «Բարի արագիլ»-ը` դաշնամուրի ընկերակցութեամբ Շիրազ Այարեանի,
այնուհետեւ Նորա Խաճարեան-Պալեան ասմունքեց Ալիսիա Կիրակոսեանի «Նամակ առ
Հայաստան» քերթուածը:
Ասպետ Քելխաչերեանի հմայիչ ձայնով հնչեց Ռ. Ամիրխանեանի «Երազ իմ երկիր» երգը`
դաշնամուրի ընկերակցութեամբ Շիրազ Այարեանի, որմէ ետք հանդիսատեսը վայելեց Արազ
Պուրունսուզեանի, Քարոլ Արիսեանի, Քարին Արիսեանի, Ռիթա Քալեմքերեանի, Ռիթա
Մահսէրէճեանի, Մարի Քարակէօզեանի հեզաճկուն Նազպարը, պարուսոյց` Յաւերժ
Սանոսեան:
Գեղարուեստական յայտագիրէն ետք Հայաստանի դեսպան դոկտ. փրոֆ. Արշակ Փոլատեան իր
խօսքին մէջ ներկայացուց անկախութեան խորհուրդը:
Օրուան բանախօսն էր Արցախի Ազգային ժողովի «Դաշնակցութիւն» խմբակցութեան
ղեկավար, արցախեան ազատամարտի յառաջամարտիկ Դաւիթ Իշխանեան:
Բանախօսը նախ անդրադարձաւ մայիս 28-ի խորհուրդին եւ անկախութեան արժէքին,
այնուհետեւ շեշտեց սուրիահայ համայնքի կարեւորութիւնը, պատերազմի դժուարութիւններու
յաղթահարման անոր կամքը եւ արցախահայութեան զօրակցութիւնը յայտնեց սուրիահայ
համայնքին:
Հուսկ Իշխանեան անդրադարձաւ Արցախի հիմնախնդիրին, արցախեան ազատամարտին,
Արցախի Հանրապետութեան հռչակման, պետականաշինութեան եւ բանակի կազմաւորման
հանգրուաններուն, արցախահայութեան ինքնորոշման իրաւունքի դրսեւորումներուն եւ,
վերջապէս, Ազրպէյճանի սանձազերծած կայծակնային պատերազմին, Ազրպէյճանի
յարձակողապաշտ քաղաքականութեան, Արցախի դիմադրութեան ու Արցախ-Հայաստանսփիւռք եռամիասնութեան կարեւորութեան:
Ազգային-յեղափոխական երգերով հանդէս եկաւ Մարտիկ Քաթգըլեան:
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ՀՕՄ-ի «Ջաւախք» Հիմնադրամի
Տարեկան Ձեռնարկը
15 մայիսին «Էլեքթրա Իթըրնիթի» զբօսանաւուն վրայ տեղի ունեցաւ ՀՕՄ-ի «Ջաւախք»
հիմնադրամի յանձնախումբին կազմակերպած տարեկան հանգանակային ձեռնարկը` ի
նպաստ ջաւախահայութեան:
Կազմակերպիչ յանձնախումբին անունով օրուան հանդիսավար Քրիսթին Յովնանեան բարի
գալուստ մաղթեց ներկաներուն: Այնուհետեւ ցուցադրուեցաւ Ջաւախքի մասին տեսերիզ մը, ուր
ներկայացուեցան ջաւախահայութեան սպառնացող մարտահրաւէրները, դիմագրաւած
դժուարութիւնները, առաջնահերթ պահանջներն ու ՀՕՄ-ի «Ջաւախք» հիմնադրամի
յանձնախումբին գործունէութիւնը:
Յանձնախումբի ատենապետ Լենա Պօզոյեան
իր կարգին անդրադարձաւ ջաւախահայութեան
դժուարութիւններուն եւ կարիքներուն թուելով
դրդապատճառները,
որոնք
ջաւախահայութիւնը լուսանցքի եւ վտանգի մէջ
ձգած են: Ան հաստատեց, որ դժուարին
պայմանները բարւոքելու համար, ՀՕՄ-ի
«Ջաւախք»
հիմնադրամի
յանձնախումբը
տարեկան մնայուն ծրագիրներ հաստատած է`
երիտասարդական,
կրթական,
ընկերային
օժանդակութեանց եւ հայկական մշակութային
մարզերուն մէջ:
Օրուան գլխաւոր բանախօս Սրբոց Նահատակաց եկեղեցւոյ Ֆերահեան ազգային վարժարանի
տնօրէն Ժան Գոսագեան մանրամասնօրէն անդրադարձաւ Ջաւախքի պատմական
կարեւորութեան` վեր առնելով ՀՕՄ-ի «Ջաւախք» հիմնադրամի յանձնախումբին տարած
օգտակար գործունէութիւնը եւ ընդգծեց, թէ ամէն տարի յանձնախումբը հանգանակութիւններ կը
կատարէ ի նպաստ Ջաւախքի երիտասարդական կեդրոններուն եւ երիտասարդութեան
ուսումնական ծրագիրներուն:
Այնուհետեւ յանձնախումբին անունով գնահատագիրներ յանձնուեցան ՀՕՄ-ի «Աշխէն
Փիլաւճեան» մանկամսուրի տնօրէնուհի Վեհիկ Գաբրիէլեանին եւ օրուան դասախօս Ժան
Գոսագեանին` «Ջաւախք» հիմնադրամի յանձնախումբի աշխատանքներու յաջողութեան եւ
ջաւախահայութեան կեանքի բարելաւման ուղղութեամբ իրենց թափած ճիգին համար:
Յանձնախումբը նաեւ գնահատեց ՀՕՄ-ի գրասենեակի ընդհանուր տնօրէնուհի Ժասիկ
Ջառահեանին աշխատանքը:
Ապա Շրջանային վարչութեան ատենապետ Ռեպեքա Պէրպէրեան ելոյթ ունենալով ընդգծեց, թէ
ՀՕՄ-ը օգտակար պիտի հանդիսանայ բոլո՛ր հայութեան, ո՛ւր ալ գտնուի ան:
Գեղարուեստական յայտագրով ելոյթ ունեցաւ երգիչ Գօգօ Հայիթեան:
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Ֆեթհիէ Չեթին Կիպրոսի Մէջ
Նիկոսիոյ ՀՄԸՄ-ՀԵՄ ակումբի սրահին մէջ` տեղի ունեցաւ Հրանդ Տինքի սպանութեան
դատավարութեան փաստաբան Ֆեթհիէ Չեթինի հեղինակած «Իմ մեծ մայրս» գիրքին
ներկայացումը`
կազմակերպութեամբ
Կիպրոսի
Հայ
դատի
յանձնախումբին
եւ
գործակցութեամբ Ռութ Քէշիշեանի «Մուֆլոն» գրատան:
Ձեռնարկի լեզուն թրքերէնն էր, եւ ձեռնարկի ընթացքին տեղի կ’ունենար, զուգահեռ
թարգմանութիւն դէպի, պոլսահայ Տիգրան Ալթունին կողմէ, որ յատկապէս այս նպատակով
հրաւիրուած էր Կիպրոս: 100-է աւելի հաշուող ներկաները ծայրէ ծայր լեցուցած էին սրահը, ուր
Ֆեթհիէ Չեթին մէկուկէս ժամէ աւելի տեւող մանրամասն բացատրութիւններ տուաւ իր կեանքին
եւ ընտանիքն մասին` մատնանշելով, թէ որո՛նք էին «Իմ մեծ մայրս» գիրքը գրելուն տուն տուող
պատճառները:
Ան բացատրեց, որ այս գիրքի հրատարակութենէն ետք շատ բաներ փոխուած են Թուրքիոյ մէջ,
եւ թէ` այս հարցին մէջ ետ-դարձ չկայ: Ան աւելցուց նաեւ, որ Թուրքիոյ տարածքին կատարած իր
այցելութիւններուն ընթացքին, ինք կը ստանայ ջերմ ընդունելութիւն, եւ շատեր կը
խոստովանին, թէ իրենց մեծ մայրերն ալ հայ եղած են: Իր խօսքի աւարտին ան խոստացաւ
պայքարիլ, մինչեւ որ Թուրքիա պաշտօնապէս ճանչնայ Հայոց ցեղասպանութիւնը: Յաջորդեց
հարցումներու շարան մը, որուն աւարտին ներկաները շարունակեցին Ֆեթհիէ Չեթինին հետ
իրենց առանձնազրոյցը, մտերմիկ մթնոլորտի մը մէջ:
Ներկաները առիթը ունեցան նաեւ ապահովելու Չեթինի գիրքէն օրինակներ` մակագրուած
հեղինակին կողմէ:

Շուշիի Ազատագրման
Նուիրուած Ձեռնարկ
7 մայիսին վիրահայոց թեմի «Հայարտուն» կեդրոնի
«Գալուստ Կիւլպէնկեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ
Շուշիի
ազատագրման
24-ամեակին
նուիրուած
ձեռնարկ:
Ձեռնարկի բացումը կատարեց վիրահայոց թեմի
մշակոյթի բաժնի տնօրէն, «Հայարտուն» կեդրոնի
համակարգող Լեւոն Չիդիլեան` կարդալով Ուիլիըմ
Սարոյեանի «Հայը եւ հայ»-ը յօդուածը:
Վրաստանի
մէջ
Հայաստանի
դեսպանութեան
ռազմական կցորդ, գնդապետ Սամուէլ Ռամազեան իր ելոյթին մէջ խօսեցաւ Շուշիի
ազատագրման կարեւորութեան մասին: Ան անդրադարձաւ հայու բնորոշ ազատատենչ ու
անսասան հոգիի յաղթանակին` աւելցնելով, որ Շուշիի ազատագրումը ազգի գոյատեւման
ինքնագիտակցումն էր, պայքարի տարիներուն յաղթելու անսասան կամքը, հայրենիքը
ազատագրելու գերնպատակը: Աւարտին ան կոչ ուղղեց սիրելու հայրենիքը, պահպանելու
լեզուն, մնալու հայ եւ հայութիւնը միշտ բարձր պահելու:
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Հայաստանի դեսպանութեան խորհրդական Կարէն Մելիքեան իր խօսքին մէջ արժեւորեց
Արցախի վերջին դէպքերուն 18-22 տարեկան երիտասարդներու հերոսութիւնը` ի խնդիր
Արցախի պաշտպանութեան
Վիրահայոց
թեմի
Քուեմօ
Քարթլիի
տարածաշրջանի
հայկական
համայնքներու
նորնշանակուած հովիւ Վիրապ քհնյ. Ղազարեան խօսեցաւ ազգի միասնութեան եւ եկեղեցւոյ
կեդրոնացնող դերակատարութեան մասին:
Ձեռնարկի ընթացքին գործադրուեցաւ նաեւ գեղարուեստական յայտագիր:

Հայագէտ Սերգէյ Աբրահամեանին
Նուիրուած Ժապաւէն
Վերջերս «Հայրենիք» հայրենակցական խորհուրդի Լոս Անճելըսի
գրասենեակին մէջ տեղի ունեցաւ «Հին լեզուի նոր պահապանը»
վաւերագրական ժապաւէնի ցուցադրութիւնը: Ժապաւէնին մէջ
ներկայացուած էին անուանի հայագէտ Սերգէյ Աբրահամեանի
ջանքերը` խորհրդային համահարթեցման պայմաններուն մէջ հայոց
լեզուի
պահպանման
ուղղուած:
Աբրահամեան
քանի
մը
համախոհներու հետ յաջողեցաւ խորհրդային տարիներուն ստեղծել
արեւմտահայոց գրական լեզուի դասագիրք մը, որ սփիւռքի մէջ մեծ
ժողովրդականութիւն վայելեց:

Արցախի Զօրակցութեան Եւ
Օժանդակութեան Դրամահաւաք
22 մայիսին տեղի ունեցաւ Արցախի զօրակցութեան եւ օժանդակութեան նպատակով
կազմակերպուած դրամահաւաքի ֆոնեթոնը:
Արդարեւ, առաւօտեան ժամը 10:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 8:00 աւելի քան 80 կամաւորներ
իրենց առաւելագոյն ճիգը թափեցին, որպէսզի հեռաձայնային կապ հաստատեն հայ
հայրենակիցներու հետ Աթէնքի, Թեսաղոնիկէի եւ Թրակիոյ շրջանի հայ համայնքներուն մէջ`
Ազրպէյճանի թշնամական հարուածները դիմագրաւող Արցախի հայոց բանակին եւ քաջարի
ժողովուրդին նիւթապէս օգնութեան հասնելու դիմումով եւ հրաւիրելով Արցախի
դրամահաւաքին մասնակցելու: Ֆոնեթոնի աւարտին, հանգանակուած գումարը հասաւ աւելի
քան 60 հազար եւրոյի, որ պիտի փոխանցուի ուղղակիօրէն Արցախի կառավարութեան`
տրամադրուելու համար ԼՂՀ Պաշտպանութեան բանակի կարիքներուն:
Ֆոնեթոնի ընթացքին, կամաւորներուն եւ հանգանակիչ մարմինին այցելեց Հայաստանի
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանով` ընկերակցութեամբ Հայաստանի
դեսպան Գագիկ Ղալաչեանի, որոնք բարձր գնահատեցին Արցախի ի նպաստ կատարուած
աշխատանքը եւ շնորհաւորեցին կամաւորները:
Յայտնենք,
որ
Արցախին զօրակցութեան փութալու
նախաձեռնութեամբ,
մայիսի
սկզբնաւորութեան, նուիրահաւաքի կոչով հանդէս եկաւ Արցախի օժանդակութեան ֆոնտը:
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Օրը Ինչպէ՞ս Ճիշդ Սկսիլ
–1–

Ծրագրել յաջորդ օրը:
Քնանալէ առաջ թուղթի վրայ գրեցէք յաջորդ օրուան ձեր ժամանակացոյցը: Առաւօտեան
դասաւորուած միտքով կը սկսիք ձեր օրը:
–2–

Վառ գոյներ:
Երբ ձեր աչքերը բանաք, վառ գոյներու նայեցէք. անոնք մարմնին մէջ կը բարձրացնեն
ատրենալինի մակարդակը, եւ օրը կը սկսիք կայտառ:
–3–

Թարմ օդ:
Առողջ միջավայրի մէջ քնանալու եւ արթննալու համար ձեր սենեակին օդը մաքուր պահեցէք:
Քնանալու համար ամենայարմարաւէտը 15 – 20 աստիճանն է:
–4–

Ծաղիկներ:
Արթննալէ անմիջապէս ետք ծաղիկներ դիտեցէք, հոգ չէ
թէ անոնք փոքրիկ թաղարի մը մէջ ըլլան, պարտէզը, թէ
ծաղկամանի մը մէջ: Փունջ մը ծաղիկը զգալիօրէն կը
բարձրացնէ տրամադրութիւնը:
–5–

Բաժակ մը ջուր:
Գիշերուան ընթացքին սպառած հեղուկը վերականգնելու
համար արթննալէ անմիջապէս ետք բաժակ մը ջուր խմեցէք: Եթէ մարմնին ջուրը պակսած է,
բնականաբար յոգնածութիւն պիտի զգաք:
–6–

Դէմքի մկաններու խթանում:
Դէմքի մարձումը կ՛աշխուժացնէ
արեան շրջագայութիւնը եւ կ՛օգնէ, որ
դիւրին եւ աշխուժ արթննաք: Սկսէք
ճակատէն, իջէք դէպի կզակ, նաեւ
մատներուն ծայրամասերով թեթեւ
ճնշումներ կատարեցէք ձեր դէմքին
զանազան մասերուն վրայ:
–7–

Արեւի լոյս:
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Արեւին լոյսը կը բարձրացնէ սերոթոնին հորմոնի մակարդակը, որ իր կարգին կը բարձրացնէ
տրամադրութիւնը: Առտու, մահճակալէն հազիւ ելած, դէպի
պատուհան կամ պատշգամ ուղղուեցէք արեւին բնական լոյսով
ողողելու համար ձեր աչքերը:
–8–

Լոգանք:
Օրը բարձր տրամադրութեամբ սկսելու համար չկայ աւելի լաւ
բան, քան` առաւօտեան գաղջ լոգանքը: Կարճատեւ լոգանքը
մեծապէս կ՛ազդէ ձեր տրամադրութեան վրայ եւ կ՛օգնէ, որ օրը
սկսիք լաւատես:

Ձեր Դժուարութիւնները
Հարթելու Համար Գծեցէք
Խառն միտքով կարելի չէ հանդարտ մտածել եւ հարցերուն ճիշդ լուծումներ գտնել:
Հոգեբաններու կարծիքով, գծագրութիւնը լաւ միջոց մըն է խառնակ միտքերը կարգաւորելու եւ
դժուարութիւնները յաղթահարելու համար:
Գծելու համար կրնաք օգտագործել ջրաներկ, մատիտ ներկ եւ այլն… հոգեբաններու կարծիքով,
իւրաքանչիւր հոգեվիճակ կամ դժուարութիւն ունի իրեն համապատասխան գծագրութիւն:
Եկէ՛ք ծանօթանանք:

– Եթէ յոգնածութիւն կը զգաք, ծաղիկներ գծեցէք:
– Բարկութեան պարագային` ուղղահայեաց եւ հորիզոնական գիծեր:
– Ցաւի պարագային` երկրաչափական մարմիններ:
– Եթէ տխուր էք, ծիածան գծեցէք:
– Ճիշդ որոշում կայացնելու
համար ալիքներ եւ շրջանակներ
գծեցէք:
– Ցրուած միտքերը հաւաքելու
համար քառակուսիներ գծեցէք:
– Իրադարձութիւնները յիշելու
համար գունաւոր նաշխեր գծեցէք:
– Ուժերը վերականգնելու համար
գեղատեսիլ վայր մը գծեցէք:
– Ձեր զգացումներուն խորը
թափանցելու համար ձեր դիմանկարը գծեցէք:
– Կարօտախտի պարագային լաբիւրինթոս գծեցէք:

www.aztarar.com
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