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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ

Այցելութիւն Հ.Հ. Դեսպանատան
Քուէյթի մէջ աւելի քան հինգ տարիներու ծառայութենէ ետք, Հ.Հ. Դեսպան՝ Պրն. Ֆատէյ
Չարչօղլեան, Հանրապետութեան նախագահ՝ Նորին Վսեմութիւն Պրն. Սերժ
Սարգսեանէն, կը շնորհուի Արտակարգ եւ Լիազօր Դեսպանի բարձր տիտղոսով:
Այս ուրախ առիթով, Երկուշաբթի, 7 Մարտ 2016-ին, Թեմիս Բարեջան Առաջնորդ՝
Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեանի գլխաւորութեամբ, Ազգային պատուիրակութիւն
մը այցելեց Հայաստանի Հանրապետութեան Դեսպանատունը, որուն կը մասնակցէին
եկեղեցւոյս
հոգեւոր
հովիւ՝
Արժ. Տ.
Արտակ
Քհնյ.
Քէհեաեանը,
թեմիս

Երեսփոխանական ժողովի Ատենապետ՝ Պրն. Յարութ Պետիրեանը, երեսփոխաններ՝
Անուշաւան Նազարեան, Կոստան Մոմճեան, Ֆիլիփ Փաթաթանեան եւ Պօղոս
Այվազեան. Ազգային Վարչութեան Ատենապետ՝ Պրն Մունիր Դարբինեանը,
Վարչականներ՝ Պրն. Արմէն Արմուճեան, Ռաֆֆի Յովսէփեան եւ Պերճ Կէնճոյեան.
Ազգային Վարժարանի տնօրէն՝ Պրն. Մանուկ Մանուկեան եւ Հոգաբարձական կազմէն
Պրն Յակոբ Ղազարեան:
Գերապատիւ Հայր Սուրբը, յանուն ազգային մարմիններուն, շնորհաւորեց Պրն.
Դեսպանը եւ անոր տարած աշխոյժ աշխատանքը անցնող տարիներու ընթացքին, որ
նաեւ իր դիւանագիտական աշխատանքներու կողքին ինքզինք համայնքի մէկ անդամը
նկատելով, իր յարաբերական աշխատանքներուն մէջ անպայման համայնքի շահերը
առաջադրած ու հետապնդած է: Ապա, պաշտօնական շնորհաւորական նամակը
ընթերցեց Արժ. Տէր Հայրը, որմէ ետք սիրելի Պրն. Դեսպանը, փոխանցեց իր սրտի
խօսքը,
գնահատելով
Գերպ.
Հայր
Սուրբի
եւ
ազգային
մարմիններու
համագործակցութիւնը Դեսպանատան հետ:
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Դուշման Վարդանի Վերանորոգուած Տուն-Թանգարանի
Բացում
Նախագահ Սարգսեան. «Դուշման Վարդանը
Իր Կարգապահութեամբ Ու Խիզախութեամբ
Օրինակ Էր Իր Զինակից Ընկերներուն Համար»
Այցելուներուն առջեւ 9 մարտին իր դռները բացաւ արցախեան
ազատամարտի հերոս Վարդան Ստեփանեանի (Դուշման
Վարդան) վերանորոգուած տուն-թանգարանը, որուն բացման
արարողութեան
մասնակցած
է
նաեւ
Հայաստանի
Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեանը, որ հերոսին
մօր, քրոջ եւ եղբօր ընկերակցութեամբ շրջագայած է
թանգարանին մէջ, ծանօթացած ցուցադրուած անձնական
իրերուն, այն գիրքերուն, զորս կը սիրէր կարդալ, նկարներուն
եւ ձեռագործ աշխատանքներուն: Հոն կան նաեւ Դուշման Վարդանի ռազմահայրենասիրական
դաստիարակութեան սենեակը, գրադարանը, այն սենեակները, ուր իր կեանքի 26 տարիները
անցուցած է ազատամարտիկը:
Նախագահը նաեւ Դուշման Վարդանի տուն-թանգարանի յուշամատեանին մէջ գրած է
հետեւեալը: «Վարդան Ստեփանեանը գիտակից ու հեռատես մտաւորականի, հայրենիքի
պաշտպանութեան նուիրուած կամաւորականի իսկական օրինակ է: Իր կարգապահութեամբ ու
խիզախութեամբ ան օրինակ էր իր զինակից ընկերներուն համար: Անոր անցած մարտական
ուղին փառաւոր է, ինչպէս ուղին մեր ամբողջ բանակին, որուն կազմաւորման ակունքներուն մէջ
նաեւ Դուշման Վարդանն էր ու իր նմանները: Անոր յիշատակը յաւերժացնելու կոչուած տունթանգարանը, համոզուած եմ, որ պիտի ծառայէ շնորհակալ գործի, որպէսզի Վարդան
Ստեփանեանի օրինակը դառնայ վարակիչ եւ ուսանելի գալիք սերունդներուն համար»:
Լրագրողներուն հետ ունեցած զրոյցին ընթացքին Դուշման Վարդանի մայրը` Զարուհի Շամեան
յայտնած է, որ տուն-թանգարանը արդէն կը գործէ 24 տարիէ ի վեր, սակայն շէնքը հին էր ու
վերանորոգման կարիք կար:

Դաւիթ Բաբայեան. «Եթէ Պատերազմ Ըլլայ, Ատիկա Պիտի
Չսահմանափակուի Արցախ – Հայաստան – Ազրպէյճան
Տարածքով»
Ռուսական լրատուամիջոցներուն համաձայն, Մոսկուա իսկապէս մտահոգ է ղարաբաղեանազրպէյճանական սահմանին վրայ տիրող կացութեամբ եւ այդ պատճառով է, որ Հայաստանի
նախագահ Սերժ Սարգսեան 10 մարտին Ռուսիա պիտի մեկնի ու տեսակցի Ռուսիոյ
նախագահին հետ:
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի բանբեր Դաւիթ Բաբայեան «Երկիր»-ին հետ ունեցած զրոյցին
ընթացքին յայտնած է, որ կ՛ողջունեն բանակցային հոլովոյթի զարգացման նպաստող
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քննարկումները: Անոր համաձայն, Ռուսիան եւ Հայաստանը ռազմավարական գործընկերներ
են, եւ բնական է, որ երկու երկիրներու նախագահներուն ունենալիք հանդիպումին ընթացքին
ղարաբաղեան տագնապին անդրադարձ կատարուի:
«Հայաստանն ու
Ռուսիան
ռազմավարական դաշնակիցներ են: Հաշուի առնելով այն հանգամանքը, որ ղարաբաղեանազրպէյճանական տագնապը կովկասեան աշխարհաքաղաքականութեան եւ, առհասարակ,
աշխարհաքաղաքականութեան կարեւոր գործօններէն մէկն է, նախագահներու հանդիպման
ընթացքին այդ հարցը չէր կրնար շրջանցուիլ: Ես աւելի քան վստահ եմ, որ պիտի շեշտուի
խաղաղ լուծման անհրաժեշտութիւնը եւ որեւէ ուժային տարբերակի բացառումը: Պատերազմը,
մարդասիրական եւ աշխարհաքաղաքական առումով, ձեռնտու չէ նաեւ Ռուսիոյ: Լայնածաւալ
պատերազմն ու սրացումները ձեռնտու չեն նաեւ Միացեալ Նահանգներուն, Եւրոպային եւ
Իրանին», յայտնած է Բաբայեան` ընդգծելով, որ շատեր հետամուտ են, որ շրջանին մէջ
կայունութիւնը պահպանուի:
«Եթէ պատերազմ ըլլայ, ատիկա պիտի չսահմանափակուի Արցախ-Հայաստան-Ազրպէյճան
տարածքով, պիտի ընդգրկուին նաեւ յարակից տարածքներն ու պետութիւնները: Մենք գիտենք,
թէ ինչպիսի՛ քաղաքականութիւն կը վարէ Ազրպէյճանը լեզկիներուն եւ թալիշներուն
նկատմամբ: Զանոնք կը բերէ պատերազմական գօտի, որ լարէ հայերուն դէմ», ըսած է ան:

Պաշտպանութեան Բանակի Յառաջապահ Զօրամասերը
Ձախողութեան Մատնած Են Ազրպէյճանական
Ներթափանցման Փորձը
Պաշտպանութեան բանակի հարաւարեւելեան ուղղութեամբ 8 մարտին` ժամը 23:20-ի
սահմաններուն, հակառակորդը ձեռնարկած է ներթափանցման փորձի: Այս մասին կը
տեղեկացնէ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարարութեան
մամլոյ ծառայութիւնը:
Պաշտպանութեան բանակի յառաջապահ զօրամասերը ժամանակին նկատած
հակառակորդին հետախուզական խումբին յառաջխաղացումը եւ ետ շպրտած զայն:

են

Տեղի ունեցած փոխադարձ հրացանաձգութեան ընթացքին, պաշտպանութեան բանակը
կորուստ չէ ունեցած: Պաշտպանութեան բանակի համապատասխան ծառայութիւններուն
տուեալներով, հակառակորդը ունի կորուստներ: Մանրամասնութիւնները կը ճշդուին:
7-8 մարտին ղարաբաղեան-ազրպէյճանական հակամարտ զօրքերու սահմանագիծին`
հակառակորդը, տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներէ, հայ դիրքապահներուն
ուղղութեամբ արձակած է աւելի քան 12.000 կրակոց:
Պաշտպանութեան բանակի յառաջապահ զօրամասերը հակառակորդին
աշխուժութիւնը ճնշելու համար դիմած են համարժէք գործողութիւններու:

նախայարձակ

Բացի վերոնշեալ ապակառուցողական քայլերէն, ազրպէյճանական զանգուածային
լրատուամիջոցները 8 մարտին տարածած էին տեղեկատուութիւն, թէ իբրեւ Չայլու գիւղին
ուղղութեամբ հայկական ուժերը կրակ բացած են հովիւներու վրայ:
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Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան պաշտպանութեան բանակի մամլոյ ծառայութիւնը կը
յայտարարէ, որ նշուածը ապատեղեկատուութիւն է եւ, ի տարբերութիւն ազրպէյճանական
կողմին, հայկական ուժերը երբեք քաղաքային անձերու ուղղութեամբ կրակ չեն բանար:

Սիսի Կաթողիկոսարանի Վերադարձի Դատական
Պահանջի Ներկայ Հանգրուանը
Սիսի պատմական Կաթողիկոսարանի վերադարձը պահանջող` Թուրքիոյ Սահմանադրական
դատարանին մօտ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան բացած դատը, ինչպէս յաճախ Արամ
Ա. կաթողիկոս կը շեշտէ, սովորական դատ մը չէ. ան հայ եկեղեցւոյ եւ հայ ժողովուրդի՛ն դատն
է:
Նկատի ունենալով, որ ներկայ դատով Հայոց ցեղասպանութենէն հարիւր տարիներ ետք
առաջին իրաւական քայլն էր, որ կ՛առնուէր` ընդհանրապէս հայ ժողովուրդի բռնաբարուած
իրաւունքներու եւ յատկապէս բռնագրաւուած եկեղեցապատկան ու ազգապատկան
կալուածներու ծիրին մէջ, ինչպէս նաեւ նկատի ունենալով Հայոց ցեղասպանութեան յաջորդող
տարիներուն հայ ժողովուրդի բռնագրաւուած կալուածներու վերադարձը արգելակող թուրք
կառավարութիւններուն կողմէ առնուած յաջորդական շարք մը որոշումները, առաւել`
կաթողիկոսարանի վերադարձի թղթածրարին ըստ էութեան քաղաքական բնոյթը, դատի
իրաւական թղթածրարին պատրաստութիւնը դիւրին չեղաւ: Անցնող շուրջ չորս տարիներուն
ընթացքին, վեհափառ հայրապետին գլխաւորութեամբ Թուրքիոյ եւ Մարդկային իրաւանց
եւրոպական դատարաններու օրէնքներու խումբ մը մասնագէտներ երկար պրպտումներու,
ուսումնասիրութիւններու եւ խորհրդակցութիւններու լոյսին տակ, այս դատական թղթածրարը
պատրաստեցին իր պատմական ու իրաւական երեսներով եւ զայն Թուրքիոյ Սահմանադրական
դատարան ներկայացուցին 27 ապրիլ 2015-ին, ինչպէս նախապէս հաղորդած էինք:
Դատի ներկայացման թուականէն մինչեւ օրս հետեւեալ զարգացումները արձանագրուեցան. ա)
Դատին Թուրքիոյ Սահմանադրական դատարան ներկայացուելէն շուրջ երկու ամիս ետք,
դատարանը փաստաթուղթեր պահանջեց` վեհափառ հայրապետին դատ բանալու իրաւական
կարգավիճակը հաստատող: Օրին, այս ուղղութեամբ անհրաժեշտ փաստաթուղթերը
փոխանցուեցան դատարան: բ) 1 մարտ 2016-ին, կաթողիկոսարանի փաստաբանը Թուրքիոյ
Սահմանադրական դատարանին յուշագիր մը յղեց` պահանջելով դատական ունկնդրութեան
նիստ:
Թրքական Սահմանադրական դատարանի լռութեան դիմաց, վեհափառ հայրապետին
առաջարկով եւ նախագահութեամբ, 5 մարտ 2016-ին, Ժընեւի մէջ տեղի ունեցաւ
կաթողիկոսարանի դատին իրաւական խմբակին հանդիպումը, որուն հիմնական նպատակն էր
մէկ կողմէ Թուրքիոյ Սահմանադրական դատարանին մօտ դատին գործընթացը արագացնող
կարելիութիւններու քննարկումը, եւ միւս կողմէ` Մարդկային իրաւանց եւրոպական
դատարանին ուղղութեամբ քայլեր առնելու կարելիութիւններու յստակեցումը` Թուրքիոյ
Սահմանադրական դատարանին կողմէ որդեգրուելիք հաւանական մօտեցումներուն լոյսին
տակ:
Դատարանին կողմէ մեր դատին քննարկումը արագացնելու նպատակով, ժողովը լսեց թուրք
փաստաբաններուն եւ յանձնախումբին փոխանցուած Թուրքիոյ Սահմանադրական դատարանի
գործունէութեան մօտէն ծանօթ երկու մասնագէտներու տեսակէտները: Այս ծիրին մէջ
պարզուեցաւ, որ ներկայիս Թուրքիոյ Սահմանադրական դատարանի սեղանին վրայ մեծ թիւով
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քննարկուելիք թղթածրարներ կան, նոյնիսկ 2012 թուականէն ի վեր: Եւ մեկնելով այն
իրողութենէն, որ` ա) Դատարանը իրաւունք ունի, եւ օրինակները բազմաթիւ են, իր
հայեցողութեամբ դատական քննութեան համար թղթածրարներու առաջնահերթութիւն
հաստատելու` նկատի ունենալով ներկայացուած դատերուն բնոյթն ու անմիջականութիւնը. բ)
նկատի ունենալով Սիսի կաթողիկոսարանի վերադարձի պահանջի դատին նա՛եւ քաղաքական
բնոյթը, կրնայ մեր դատը Սահմանադրական դատարանին կողմէ նկատուիլ «ոչ առաջնահերթ»
եւ հետեւաբար, դատարանը կրնայ որդեգրել ձգձգումի քաղաքականութիւն:
Փոխանցուած տեղեկութիւններու եւ կատարուած մեկնաբանութիւններու լոյսին տակ,
կաթողիկոսարանի դատին իրաւական խմբակը եզրակացուց հետեւեալը. 1) Թուրքիոյ
Սահմանադրական դատարանին մօտ մեր կողմէ լիազօրուած փաստաբանը պէտք է շարունակէ
յիշեցման յուշագիրներ ներկայացնել դատարանին: 2) Յուշագիրները ստանալէ ետք դատարանը
կրնայ երեք հաւանական մօտեցումներ որդեգրել. ա) լուռ մնալ. բ) պարզապէս յուշագիրներ
ստացած ըլլալը հաստատել. գ) յայտնել, թէ հարկ է թղթածրարի քննարկման համար
դատարանին կողմէ ճշդուելիք թուականին սպասել:
Սահմանադրական դատարանին յիշեալ հաւանական մօտեցումները փաստօրէն կ՛ենթադրեն
դատի քննարկման ձգձգում: Այս պարագային անհրաժեշտ է. Առաջին, «տրամաբանական
ժամանակ» մը սպասել եւ ապա դիմել Մարդկային իրաւանց եւրոպական դատարան, որուն
կանոնագրութեան 6-րդ յօդուածին համաձայն, որեւէ դատի գծով յատկացուած
«տրամաբանական ժամանակի» խախտումը, իրաւունք կու տայ ընդունիլ իրեն ներկայացուած
դատ մը: Երկրորդ, Թուրքիոյ Սահմանադրական դատարանին մօտ կատարուելիք
հետապնդումներուն զուգահեռ պատրաստել Մարդկային իրաւանց եւրոպական դատարան
ներկայացնելու մեր դատի թղթածրարը` յարաբերաբար Թուրքիոյ Սահմանադրական
դատարանին որդեգրելիք հաւանական մօտեցումներուն կամ որոշումներուն:
Ժողովի աւարտին իրաւական յանձնախումբը պատրաստեց անգլերէնով հաղորդագրութիւն մը
զոր կու տանք թարգմանաբար. «Սիսի պատմական կաթողիկոսարանի վերադարձը պահանջող
եւ եզակի նշանակութիւն ունեցող դատին առնչուած աշխատանքներու ծիրին մէջ, ՆՍՕՏՏ
Արամ Ա. կաթողիկոս մարտ 5-ին, Ժընեւի մէջ, հանդիպում մը ունեցաւ յիշեալ դատով զբաղող
իրաւական յանձնախումբին հետ: Հանդիպումին նպատակն էր քննել 27 ապրիլ 2015-ին
Թուրքիոյ Սահմանադրական դատարան ներկայացուած դատին ներկայ հանգրուանը: Յիշեալ
դատով

կաթողիկոսարանը

կը

պահանջէ

Սիսի

կաթողիկոսարանի

սեփականութեան

իրաւունքի վերահաստատումը: Արդարեւ, միջազգային օրէնքի ու 1923-ի Լոզանի Դաշնագիրին
համաձայն,

Թուրքիոյ

կառավարութիւնը

պարտաւոր

է

կաթողիկոսարանին

կալուածը

վերադարձնել, որպէսզի գործածուի կրօնական պաշտամունքի համար: Յիշեալ դատին
քննութիւնը արագացնելու նպատակով, կաթողիկոսարանի փաստաբանը վերջերս յուշագիր մը
ներկայացուց Թուրքիոյ Սահմանադրական դատարան` դատական ունկնդրութեան նիստ
պահանջելով:

Եթէ

Թուրքիոյ

կառավարութիւնը

կամաւորապէս

չվերադարձնէ

Սիսի

կաթողիկոսարանը եւ կամ Թուրքիոյ Սահմանադրական դատարանը չորոշէ վերադարձնել
կաթողիկոսարանը, ինչպէս ՆՍՕՏՏ Արամ Ա. կաթողիկոս նախապէս յայտարարած է, յիշեալ
դատը պիտի ներկայացուի Եւրոպայի Մարդկային իրաւանց եւրոպական դատարան, որուն
արձակած վճիռը Թուրքիան պարտաւոր է գործադրել:
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Հայերը Վիրաւորելուն Համար Տաւութօղլուի Դէմ
Դատական Հայց
Թրքական «Տեմոքրաթհապեր» կայքը կը հաղորդէ, որ Թուրքիոյ մարդկային իրաւանց
կազմակերպութիւնը
հայերուն
վիրաւորելու
հիմնաւորումով
Պոլսոյ
Չաղլայան
արդարադատութեան պալատ դատական հայց ներկայացուցած է` Թուրքիոյ վարչապետ Ահմեթ
Տաւութօղլուի եւ Աշքալէի քաղաքապետ Էնվեր Պաշարանի դէմ:
Տաւութօղլու 27 փետրուարին Բիւրակնի մէջ իր արտասանած խօսքին ընթացքին քննադատած
էր քրտամէտ Ժողովուրդներու ժողովրդավարական կուսակցութիւնը` մեղադրելով զայն
«հայկական հրոսակախումբերուն նման ռուսերուն հետ համագործակցելու» մէջ: Աւելի ուշ, 3
մարտին վարչապետին խօսքերը Աշքալէի մէջ կազմակերպուած խորհրդաժողովին ընթացքին
կրկնած էր Պաշարանը` շնորհակալութիւն յայտնելով «փառապանծ նախնիներուն, որոնք այս
հողերէն մաքրած, նետած են հայերը»:

Պոլսոյ Չաղլայան արդարադատութեան պալատին մօտ հաւաքուած իրաւապաշտպանները
նախքան հայցը ներկայացնելը յայտարարութիւն կատարած են` ընդգծելով, որ ամիսներ
շարունակ երկրին քրտաբնակ շրջաններուն մէջ թրքական բանակին կողմէ կատարուող
գործողութիւնները կը զուգորդուին հայերուն դէմ ցեղապաշտական քայլերով: Օրինակ,
վճարուած հարկերէն գոյացած գումարով գնուած զրահամեքենաները կը շրջին փողոցները եւ
կը յայտարարեն. «Բոլորդ հայ էք, բոլորդ հայ վիժուածքներ էք»:
«Հայերուն դէմ ցեղասպանութիւն գործուած է, անոնց հարստութիւնը բռնագրաւուած է, հայերու
եւ միւս քրիստոնեայ ժողովուրդներու մշակութային ժառանգութիւնը համակարգուած կերպով
ոչնչացուած է: Կարծես այս ամէնը բաւական չէ, հանրապետութեան ամբողջ պատմութեան
ընթացքին եւ նոյնիսկ այսօր մնացած բուռ մը հայերը ստորացնելու, անոնց կեանքը
սպառնալիքի ենթարկելու նպատակով կը կատարուի կարելի ամէն բան: Այս ամէնը
պատմութեան գիրկը անցած է եւ պիտի շարունակէ անցնիլ` իբրեւ մարդկութեան դէմ
յանցագործութիւն: Գալիք սերունդներն ալ ձեզ ատով պիտի յիշեն: Խտրականութիւնը թրքական
պետութեան նոյնիսկ բարձրագոյն մակարդակին վրայ կը շարունակէ կատարուիլ ու
խրախուսուիլ: Սակայն կան նաեւ այնպիսիներ, որոնք մինչեւ վերջ իրենց ձայնը պիտի
բարձրացնեն ընդդէմ այս յանցագործութեան», նշած են իրաւապաշտպան կազմակերպութեան
անդամները:
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Կիներու Միջազգային Օրուան Առիթով Հայոց Պետական
Եւ Հոգեւոր Ղեկավարութիւնը Կը Շնորհաւորէ Հայ Կիները
Նախագահ Սարգսեան. «Ներկայիս Մեր Երկրին Մէջ Կիները Շատ Աւելի
Մեծ Դեր Ունին, Քան Անցեալին»
«Այսօր մենք կը մեծարենք մեր կիները` մեր
ընտանիքներու ջերմութեան եւ մեր հասարակութեան
հասունութեան պահապանները», ըսուած է Կիներու
միջազգային տօնին առիթով Հայաստանի նախագահ
Սերժ Սարգսեանին յղած շնորհաւորական ուղերձին
մէջ:
«Ներկայիս մեր երկրին մէջ կիները շատ աւելի մեծ
դեր ունին, քան` անցեալին», գրած է նախագահ Սերժ
Սարգսեան իր ուղերձին մէջ, որ հրապարակած է Հայաստանի նախագահի
աշխատակազմի հասարակութեան եւ տեղեկատուութեան միջոցներու հետ կապերու
վարչութիւնը: «Սահմանադրական բարեփոխումներու գործընթացը այս միտումը
ժամանակի ընթացքին աւելի պիտի խորացնէ, անոր հիմերը արդէն դրուած են»,
շարունակած է նախագահը:

Նախագահ Սահակեան. «Դուք Ամէն Տեղ
Ձեր Անգնահատելի Աւանդը Կը Բերէք` Մնալով Գեղեցիկ Ու Հմայիչ»
Արցախի Հանրապետութեան նախագահ
Բակօ
Սահակեան
Արցախի
Հանրապետութեան իշխանութիւններուն եւ
անձամբ իմ անունով շնորհաւորական
ուղերձ յղած է Կիներու միջազգային օրուան
առիթով` ըսելով. «8 մարտը մեզի համար
առիթ է գնահատելու եւ արժեւորելու ձեր
աշխատանքը, արտայայտելու մեր խորին
երախտագիտութիւնը, սէրն ու յարգանքը:
Դուք միշտ մեզի հետ էք, մեր կողքին. Արցախեան ազատամարտի առաջին օրէն, երբ
մեր արդարացի պահանջը կը ներկայացնէինք աշխարհին, կենաց-մահու պայքար կը
մղէինք թշնամիին դէմ: Դուք ամէն տեղ ձեր անգնահատելի աւանդը կը բերէք` մնալով
միշտ գեղեցիկ ու հմայիչ»:
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Գարեգին Բ. Կաթողիկոս. «Հայ Կիները
Ներշնչում Եւ Զօրութիւն Կը Պարգեւեն»
Կիներու տօնին առիթով շնորհաւորական ուղերձ յղած
է Ամենայն Հայոց Գարեգին Բ.
կաթողիկոսը`
յայտնելով. «Բազմադարեայ մեր պատմութեամբ
վկայուած է հայ կնոջ առաքելութիւնը մեր ժողովուրդին
կեանքի
յառաջընթացին,
հոգեւոր
արժէքներու
պահպանման, կրթութեան ու մշակոյթի զարգացման
գործին մէջ, նաեւ` հայրենիքի պաշտպանութեան,
դժուարութիւններու
ու
մարտահրաւէրներու
դիմագրաւման մաքառումներուն մէջ: Հայ կիները
աստուածսիրութեան եւ ազգասիրութեան մեծագործութիւններով, քաջութեան ու
խիզախումի պանծալի օրինակներով շարունակ ներշնչում եւ զօրութիւն կը պարգեւեն
մեր ժողովուրդի զաւակներուն», ըսուած է ուղերձին մէջ, որ հրապարակած է Մայր
Աթոռի տեղեկատուական համակարգը:

Արամ Ա. Կաթողիկոս. «Հայ Ժողովուրդը Հինէն Ի Վեր
Յատուկ Յարգանք Ցուցաբերած Է Ու
Կը Շարունակէ Ցուցաբերել Հայ Կնոջ Նկատմամբ»
Կիներու միջազգային օրուան առիթով իր խօսքը
յղած է Մեծի Տանն Կիլիկոյ Արամ Ա.
կաթողիկոսը` ըսելով. «Կիներու միջազգային օրը,
8 մարտը, յիշեցում մըն է առաւել եւս շեշտելու
կանանց
ունեցած
դերակատարութիւնը
ընկերութեան կեանքին մէջ: Հայ ժողովուրդը
հինէն ի վեր յատուկ յարգանք ցուցաբերած է ու կը
շարունակէ ցուցաբերել հայ կնոջ նկատմամբ:
Ամէն բանէ առաջ հայ կինը մեզի համար եղած է հայ մայր, այլ խօսքով` առողջ հայ
ընտանիքին դաստիարակը, մեր հոգեմտաւոր արժէքներուն պահապանը եւ մեր
ազգային ձգտումներուն ռահվիրան: Այսօր հայ մայրը կոչուած է վերանորոգ
նուիրումով պահպանելու հայ ընտանիքին սրբութիւնը: Միաժամանակ, մենք
պարտաւոր ենք հայ կնոջ դերը աւելի շեշտելու մեր ազգային հաւաքական կեանքին
մէջ»:
Կիներու տօնին առիթով շնորհաւորական ուղերձներ յղած են նաեւ Հայաստանի
Հանրապետութեան Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակեան, վարչապետ
Յովիկ Աբրահամեան եւ քաղաքական այլ անձնաւորութիւններ:

www.aztagdaily.com
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Իրան Յունուարէն Ի Վեր Միացեալ Նահանգներ
Արտածած Է 32 Թոն Ծանր Ջուր
«Էսոշիէյթըտ Փրես»` վկայակոչելով Իրանի զանգուածային
լրատուամիջոցները, կը հաղորդէ, որ Իրան ընթացիկ
տարուան յունուարէն ի վեր Միացեալ Նահանգներ
արտածած է 32 թոն ծանր ջուր, որ օգտագործուած է
համապատասխան տիպի հիւլէական հնոցներուն մէջ:
ԻՍՆԱ հաղորդած է, որ Իրանի արտաքին գործոց
փոխնախարար Ապպաս Արաքժի յայտարարած է, որ իրենք ծանր ջուրի պաշարները
«վաճառած են» Միացեալ Նահանգներուն: Ան չէ խօսած գործարքի ֆինանսական երեւոյթի
մասին եւ չէ ըսած, թէ ինչո՞ւ պաշարները արտածուած են միայն Միացեալ Նահանգներուն եւ ոչ
թէ Վեցեակի այլ երկիրներու, որոնք մասնակցած են իրանեան հիւլէական ծրագիրի շուրջ
գործարքի կնքման:
Իրան ծանր ջուր կ՛արտադրէ Արաքի հիւլէական հնոցին համար: Սակայն իր հիւլէական
ծրագիրին սահմանափակման վերաբերեալ համաձայնագիրին համապատասխան Թեհրան
կեդրոնի վերակառուցումին սկսած է:

Պոլսոյ Մէջ Յատուկ Գործողութիւն` Յեղափոխական
Ժողովուրդի Ազատագրութեան Կուսակցութիւն-Ճակատի
Դէմ
«Անատոլու» լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ Պոլսոյ ոստիկանութեան
ահաբեկչութեան դէմ պայքարի բաժանմունքը Պէյօղլու շրջանի Օքմէյտան վայրին մէջ յատուկ
գործողութիւն կատարած են Յեղափոխական ժողովուրդի ազատագրութեան կուսակցութիւնճակատ կազմակերպութեան երիտասարդական դաշինքի թրքական կեդրոնին մէջ, որուն
ընթացքին ձերբակալուած են կազմակերպութեան 6 անդամներ, որոնց շարքին` 3 կիներ:
«Անատոլու» կը նշէ, որ ձերբակալուածները «կը ծրագրէին ահաբեկչական գործողութիւններ
կատարել Պոլսոյ շարք մը շրջաններուն մէջ»:
Յեղափոխական ժողովուրդի ազատագրութեան
ահաբեկչական կազմակերպութիւն կը նկատուի:

կուսակցութիւն-ճակատը

Թուրքիոյ

մէջ

Ըստ Թուրքիոյ իշխանութիւններուն, Յեղափոխական ժողովուրդի ազատագրութեան
կուսակցութիւն-ճակատ կազմակերպութիւնը կը գործէ Քրտական աշխատաւորական
կուսակցութեան (ՔԱԿ) հետ համագործակցութեամբ. այս կազմակերպութիւնները, ըստ
թրքական գաղտնի սպասարկութեան, միասնաբար «կը ծրագրեն ահաբեկչական
գործողութիւններ կատարել»:
Նշենք, որ թրքական բանակը Չորեքշաբթի օր յայտարարեց, որ Տիգրանակերտի Սուր շրջանին
մէջ ՔԱԿ-ի դէմ զինուորական գործողութիւնները աւարտած են:
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Քըրպի. «Թուրքիան Կ՛անտեսէ Մեր Զգուշացումները»
«Տեմոքրաթհապեր» կայքը կը հաղորդէ,
որ Միացեալ Նահանգներու արտաքին
գործոց նախարարութեան բանբեր Ճոն
Քըրպի յայտարարած է, որ Թուրքիոյ
կառավարութիւնը`
անտեսելով
Ուաշինկթընի եւ միջազգային ընտանիքի
զգուշացումները, կը շարունակէ իր իսկ
երկրին սահմանադրութեան հակասող
որոշումներ տալ: «Եթէ հարցնէք` ատիկա
մեզ կը մտահոգէ՞, թէ՞ ոչ, պիտի պատասխանենք` այո՛», ըսած է Քըրպի:
Թրքական «Զաման» օրաթերթի խմբագրութեան մէջ տեղի ունեցած ոստիկանական
գործողութիւններուն եւ անոնց յաջորդած ցոյցերուն ընթացքին ոստիկանութեան
միջամտութեան անդրադառնալով` Քըրպի խստիւ քննադատած է Թուրքիոյ
կառավարութիւնն ու շարք մը լրատուամիջոցներ` բարձր գնահատելով Թուրքիոյ մէջ
Միացեալ Նահանգներու դեսպան Ճոն Պասի տարած աշխատանքը: «Նախագահ
Պարաք Օպաման եւ արտաքին գործոց նախարար Ճոն Քերրին Պասի
աշխատանքներուն կ՛աջակցին եւ անոր նկատմամբ մեծ վստահութիւն ունին», նշած է
ան` աւելցնելով, որ Թուրքիան ժողովրդավարութեան սկզբունքներուն դէմ որոշումներ
կու տայ:
Ըստ անոր, վերջին շրջանին մամլոյ
ազատութեան առումով Թուրքիոյ
մէջ միտումը բացայայտ կերպով
դրական չէ:
Մինչ այդ, ՕԹԱՆ-ի ընդհանուր
քարտուղար Ենս Սթոլթենպերկ իր
կարգին նշեց, որ «դաշինքին մաս
կազմող երկիրները պէտք է յարգեն
ժողովրդավարական արժեչափերը»`
աւելցնելով. «Դաշինքը հիմնուած է հիմնական սկզբունքներու վրայ, որոնք են`
ժողովրդավարութիւնը, անհատական ազատութիւնը եւ օրէնքի գերիշխանութիւնը»:
«Մեր միութիւնը այդ արժեչափերուն վրայ հիմնուած է, եւ կ՛ակնկալեմ, որ բոլոր
դաշնակիցները գործեն անոնց հիմամբ», ըսաւ Սթոլթենպերկ` նշելով. «Կարեւոր է, որ
դաշինքի բոլոր անդամները այս հասարակաց արժեչափերը բաժնեկցին»:
Միւս կողմէ, ըստ «Աքթիֆհապեր»-ի, Թուրքիոյ մէջ փակուած ընդդիմադիր «Զաման»
օրաթերթը պիտի հրատարակուի Գերմանիոյ մէջ: «Զաման Ալմանիա» անունով թերթին
լոյս տեսնելուն տեղեկութիւնը հաստատած է գլխաւոր խմբագիր Սուլէյման Պակը:
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Շանթաժը
Պրիւքսէլի մէջ 7 մարտին տեղի ունեցաւ
գաղթականներու
ճգնաժամին
նուիրուած
Թուրքիա-Եւրոպական Միութիւն երկարատեւ
վեհաժողովը, որուն ընթացքին գոյացաւ ծրագիրի
մը
ընդհանուր
սկզբունքներուն
շուրջ
համաձայնութիւն
մը,
սակայն
որոշուեցաւ
բանակցութիւնները շարունակել եւ վերջնական
որոշումը որդեգրել Եւրոպական Միութեան 17-18
մարտին նախատեսուած ժողովին:
Անգարա առաջարկեց վերընդունիլ Թուրքիայէն
Յունաստան հասած բոլոր նոր ապօրինի
գաղթականները, փոխարէնը ճշդեց շարք մը պայմաններ, ներառեալ` Թուրքիոյ` Եւրոպական
Միութեան հետ համարկման մէջ յառաջդիմութիւնը: Թուրք պաշտօնատար մը 7 մարտին
Պրիւքսէլի մէջ լրագրողներուն ըսաւ. «Մենք այստեղ եկած չենք միայն գաղթականներուն
մասին խօսելու: Թուրքիոյ` Եւրոպական Միութեան անդամակցութիւնը եւս մեզի համար
օրակարգի հարց է»: Իսկ Թուրքիոյ վարչապետ Ահմեթ Տաւութօղլու նշեց, որ կարեւոր է
գաղթականներու համաձայնութիւնը տեսնել իբրեւ մէկ թղթածրար, որուն մէջ ներառուած է
Եւրոպական Միութեան անդամակցութեան հարցին մէջ յառաջդիմութիւնը:
Այս երկու անջատ հարցերուն միակցումը, սակայն, ձախողութեան առաջնորդող ազդակ մըն է`
նկատի ունենալով Թուրքիոյ մարդկային իրաւանց մարզին պարզած իրավիճակը, որ առաւել
աչքառու եւ այժմէական հարցի մը վերածուեցաւ թրքական լրատուամիջոցներուն դէմ վերջերս
շղթայազերծուած աղմկայարոյց արշաւին լոյսին տակ: Ի զուր չէ, որ երբ Եւրոպական
խորհուրդի նախագահ Տոնալտ Թուսք գոյացած համաձայնութենէն խանդավարուած
յայտարարեց. «Բոլորս ալ կը գիտակցինք, թէ այժմ իրողապէս բեկում մը ունինք», Գերմանիոյ
վարչապետ Անկելա Մերքել ընդգծեց. «Ատիկա բեկում մը կ՛ըլլայ, եթէ իրականութիւն դառնայ»:
Անգարայի կատարածը շանթաժ է: Անիկա կը փորձէ գաղթականներու ճգնաժամը օգտագործել
եւրոպական երկիրներուն ձեռքը ոլորելով` բռնի Եւրոպական Միութիւն մուտք գործելու
համար: Այժմ գնդակը կը գտնուի միութեան անդամներուն դաշտը: Անոնք պէտք է գիտակցին,
որ եւրոպական չափանիշներուն չհամապատասխանող երկրի մը անդամակցութիւնը
ընդունիլը միութեան համար նոյնքան վտանգաւոր է, որքան Շենկենի համաձայնութիւնը
հարցականի տակ առնող եւ բազմաթիւ այլ վտանգներ ստեղծող գաղթականներու ճգնաժամը:
Եւրոպական արժեչափերու համակարգի փլուզումը, Թուրքիոյ անդամակցութեան հեռանկարը
եւ գոյացած համաձայնութեան հիմամբ Յունաստանէն Թուրքիա վերընդունուած իւրաքանչիւր
սուրիացիի դիմաց մէկ այլ սուրիացիի մը եւրոպական երկրի մը մէջ հաստատումը միութեան
անդամ երկիրներու քաղաքացիները պիտի մղէ պաշտպանելու իրենց ազգային ինքնութիւնը եւ
պիտի նպաստէ ծայրայեղ աջակողմեան կուսակցութիւններու ժողովրդականութեան
բարձրացման, ինչ որ յաւելեալ թեւ ու թռիչք պիտի տայ անհանդուրժողականութեան ու
այլատեացութեան եւ ի վերջոյ չքացնէ համաեւրոպական երազը:

ՎԱՀՐԱՄ ԷՄՄԻԵԱՆ
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ԱԿՆԱՐԿ

Գաղթականական Խաղաթուղթին Վերջին
Օգտագործումները
Հետաքրքրական

համաձայնական

եզրերու

ձեւաւորումներ

տեղի

կ՛ունենան

Անգարա-

Եւրոպական Միութիւն ուղղութեան վրայ, այն պահուն, երբ Անգարան բռնապետութեան,
գրաքննութեան եւ քիւրտ ազգաբնակչութեան դէմ կիրարկած ոչ ընկալեալ պատերազմի
եղանակներով կ՛ամբաստանուի միջազգային ընտանիքին եւ միջազգային հանրային կարծիքին
կողմէ:
Նախ տեսնենք, թէ Անգարան ի՛նչ ձեռք ձգեց այս համաձայնութենէն.
Եւրոպական Միութիւնը Թուրքիոյ պիտի տրամադրէ 3 միլիառ եւրօ:
Բացի ատկէ, եւրոպական երկիրները համաձայնած են քննարկել ի յաւելումն ատոր մինչեւ
2018 թուականը լրացուցիչ եւս 3 միլիառ եւրոյի տրամադրման հարցը:
Թուրքիան կը պարտաւորուի ընդունիլ Յունաստան ներթափանցած ներգաղթեալները:
Այդ բոլորին դիմաց Եւրոպական Միութիւնը կը պարտաւորուի մինչեւ այս տարուան յունիս ոչ
այցեգրային դրութիւն սահմանել Թուրքիոյ քաղաքացիներուն համար, ինչպէս նաեւ վերսկսիլ
Եւրոպական Միութեան Թուրքիոյ անդամակցութեան շուրջ բանակցութիւնները:
Ձեռք

բերուած

Եւրոպական

համաձայնութիւնը

Միութեան

անդամ

տակաւին
երկիրներու

պէտք

է

համաձայնութեան

նախագահներու

եւ

արժանանայ

կառավարութեան

ղեկավարներու 17-էն 18 մարտին տեղի ունենալիք վեհաժողովին:
Դէպի

Եւրոպա

ճամբայ

փակելուն

դիմաց

գումար

ստանալը

համաեւրոպական

մարդասիրական, տնտեսական եւ ապահովական հսկայ ճգնաժամի ահագնացման ընթացքը
կանխարգիլելու կը միտի: Եւ եթէ միայն քաղաքական այս առեւտուրը ըլլար Անգարա-Պրիւքսէլ
սակարկութիւններու արդիւնքը, աւելի հասկնալի կը դառնար, որ Եւրոպան պիւտճէով կը
փորձէ լուծել իր միաւորման սպառնացող տագնապը: Պարզ եւ ամփոփ բացատրութեամբ
գաղթականներու զանգուածային հոսքը դէպի Եւրոպա կը սպառնայ շէնկէնեան գօտիին, որմէ
դուրս

գալու

տրամադրութիւններու

գործնականացման

առաջին

քայլերը

առնուեցան`

ժամանակաւորապէս սառեցնել համաձայնագիրը եւ այլն: Իսկ շէնկէնեան գօտիի սասանումը
փաստօրէն իբրեւ Եւրոպական Միութեան կազմալուծման հաւասարազօր

երեւոյթ կը

մեկնաբանուէր:
Բայց այս առեւտուրին ներառուած է նաեւ այցեգիրներու փոխազատականացման կէտը, որ
Անգարայի` Եւրոպական Միութիւն անդամակցութեան քաշքշուող ընթացակարգի կարեւոր
իրաւադրոյթներէն կը համարուի: Մինչ, այս ընթացակարգի իւրաքանչիւր հանգրուանի
նուաճումը եւրոպական իրաւաքաղաքական արժեհամակարգին հետ համարկման կարեւոր
բեկումնային քայլեր կ՛ենթադրեն:
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Միեւնոյն Եւրոպական Միութեան կառոյցներուն կողմէ բռնապետութեան, գրաքննութեան եւ
ցեղային զտում իրականացնող, չհաշուած ահաբեկիչներուն սատարելու իրականութիւնը
մատնացոյց ընելու եւրոպական սլաքները, մեղադրուող Անգարան հիմա քայլ կ՛առնէ դէպի
Եւրոպական Միութիւն:
Պարզ է եւ այստեղ եւս անտրամաբանական ոչինչ կայ, որ Եւրոպական Միութիւնը իր
իրաւական ընթացակարգերը եւս կ՛ընկալէ զուտ քաղաքական մօտեցումներով եւ այս պահու
դրութեամբ եթէ իրեն սպառնացող զանգուածային գաղթականական ալիքի բարձրացումը պիտի
կանխէ, ոչ միայն պիտի վճարէ անոր, որ այս ալիքի մակընթացութիւնները կը ղեկավարէ, այլ
նաեւ անոր, որ բռնապետութիւն, գրաքննութիւն եւ ցեղային զտումներ կ՛իրականացնէ:
Կարճաժամկէտ կտրուածքով Անգարան, իր ներքին եւ արտաքին կուտակուող տագնապներուն
մէջ երեւութապէս առաւել կ՛արձանագրէ այս ձեւով: Տագնապը կը ստեղծէ եւ նոյն տագնապի
լուծման համար գումարներ կը գանձէ ու քաղաքական առաւելներ կը շահի: Բայց…
Դէպի Եւրոպա սահման փակելով Թուրքիան
այլ
սահմանագօտիի
մը
սեւեռակէտը
ունի:
Դրացի
տարածքին,

ժողովրդագրականէն

քաղաքականէն
վերածուած

այլեւս
քրտական

շարունակէ մղձաւանջ
համար, որ ամէնէն
միջոցներով

խնդիրին
Սուրիոյ

կը

փորձէ

ու

ռազմականի
գործօնը

կը

մնալ Անգարային
հակաեւրոպական
զսպել

իր

դէմ

ծաւալուող քրտական ապստամբութիւնը:
Դէպի Թեհրան շրջադարձի փորձեր կատարելը նաեւ այս մղձաւանջի փարատման ճիգերով կը
բացատրուի. հիմա ալ գաղթականները դէպի Եւրոպա ուղարկելու իր գործողութիւնները
կասեցնելու խոստումով, Անգարան կը նպատակադրէ միջազգային արգելքներու վերացում`
քրտական հարցը անարգել լուծելու իր ոճով:
Ուաշինկթընն ու Մոսկուան սակայն, որոնք հրադադարի հաստատման կամ Անգարայի
առաջադրած անվտանգութեան գօտին մերժելու լուռ համաձայնութիւն ունին իրարու հետ, կը
թուի, որ ներառած են նաեւ քրտական ռազմական գործօնի զարգացումը թոյլատրելու երեւոյթը
եւս իրենց չյայտարարուած համաձայնութեան:
Իսկ այս հարցին մէջ Անգարան այլ խաղաթուղթ պէտք է փնտռէ գործընթացներուն տարբեր
հունաւորում տալու իր մարտավարութեան մէջ: Զանգուածային գաղթականներու վտանգ ո՛չ
Ուաշինկթընին, ո՛չ ալ Մոսկուային կը սպառնայ, որոնք գլխաւոր խաղացողներն են սուրիական
պատերազմին եւ որոնք մինչեւ հիմա չեն ընդառաջած Անգարայի առաջնային պահանջին:

«Ա.»
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Արժանթինահայ Լուգաս Պալեան
Քորտոպայի Քաղաքապետական Խորհուրդի Անդամ
Վերջերս Քորտոպայի նահանգային մայրաքաղաքի
նստավայրին մէջ տեղի ունեցաւ Լուգաս Պալեանի
երդման արարողութիւնը` որպէս քաղաքային
խորհուրդի անդամի: Պալեան քաղաքական գործիչ
է, Արմատական քաղաքացիական կուսակցութեան
անդամ, որ ներկայիս «Միասին յանուն Քորտոպայի»
ընտրական դաշնութեան մաս կը կազմէ:
Լուգաս Լէոնարտօ Պալեան ծնած է Քորտոպա: 20042006
եղած
է
նահանգային
Արմատական
երիտասարդական կոմիտէի նախագահ: Եղած է
նաեւ
Վիա
Մարիայի
անուան
ազգային
համալսարանի անվտանգութեան բաժինի դասախօս
եւ մասնակցած է բազում սեմինարներու` նշուած բարձրագոյն կրթական հաստատութեան եւ
այլ կազմակերպութիւններու մէջ: Ան 2014 թուականէն կը հանդիսանայ Քորտոպայի հայ
համայնքի տնօրէններու խորհուրդի անդամ:
30 դեկտեմբեր 2015-ին Լուգաս Պալեան Սուրբ Գէորգ եկեղեցւոյ մէջ իր մասնակցութիւնը բերաւ
տարուան եզրափակիչ ձեռնարկին, ուր ներկայացուց Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին
նուիրուած ձեռնարկներու ամփոփումը Քորտոպայի եւ աշխարհի մէջ:

Հայոց Ցեղասպանութեան 100-Ամեակին Նուիրուած
Ձեռնարկները Համակարգող Յանձնաժողովին
Եզրափակիչ Նիստը
Փետրուար 19-ին Հայաստանի դեսպանութեան մէջ տեղի ունեցաւ Հայոց ցեղասպանութեան
100-ամեակին նուիրուած ձեռնարկները համակարգող յանձնաժողովին եզրափակիչ նիստը`
նախագահութեամբ Հայաստանի դեսպան Օլեկ Եսայեանի:
Դեսպան Եսայեան իր ելոյթին մէջ նշեց, որ համատեղ ջանքերու եւ արդիւնաւէտ աշխատանքի
շնորհիւ` յանձնաժողովին բոլոր ծրագիրները իրականացան: Ան շնորհակալական խօսք ուղղեց
յանձնաժողովի անդամներուն, ինչպէս նաեւ գաղութի պատկան մարմիններուն` ձեռնարկներու
կազմակերպման մէջ իրենց ցուցաբերած աջակցութեան համար: Դեսպանը շեշտեց, որ 2015
թուականը դարձաւ հայկական սփիւռքի միասնութեան, նոր վերելքի եւ հայ-ռուսական
բարեկամութեան հետագայ ամրապնդման ժամանակաշրջան:
Յանձնաժողովի քարտուղար, «Ռուս-հայկական համագործակցութիւն» ՀԿ նախագահ Եուրի
Նաւոյեան ամփոփ կէտերու մէջ ներկայացուց յանձնաժողովին կատարած աշխատանքներն ու
ձեռնարկները:
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Յանձնաժողովի, նաեւ Ռուսիոյ Հանրային պալատի անդամ Կոնստանդին Զատուլի խօսք
առնելով` նշեց, որ մամուլը մեծ դերակատարութիւն ունեցաւ Ցեղասպանութեան 100-ամեակին
նուիրուած ձեռնարկներու արդիւնաւէտ իրականացման եւ ռուսական հասարակութեան լայն
շրջանակներու իրազեկման մէջ:
Ամփոփ

ելոյթներով

հանդէս

եկան

յայտնի

քաղաքագէտ

Անդրանիկ

Միհրանեան,

քանդակագործ Ֆրիդ Սողոյեան, «Ռուսիոյ հայերու միութեան» փոխնախագահ Գրիգորի Տէր
Զազարեանց, նաեւ` յանձնաժողովի կարգ մը անդամներ:

Սիրելի քուէյթահայեր,
կրնաք ապահովել ձեր տոմսերը Ազգային Առաջնորդարանի
քարտուղարութեան գրասենեակէն:

www.aztarar.com
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Մեծ Մայրիկի Հնարքներ
1Կերակուրը շատ աղի է, ի՞նչ ընել:
Կեղւուած գետնախնձոր մը երկուքի կիսեցէք, կերակուրին աւելցուցէք եւ քիչ մը եւս եփեցէք:
-2Ի՞նչ ընել, որպէսզի պտուղով աղցանը չսեւնայ:
Պարզապէս պտուղները ցօղուել կիտրոնի, կրիֆոնի, կամ նարինջի հիւթով:
-3Ի՞նչ ընել դեղձը դիւրին կեղուելու համար:
Զայն սառցարանը դնել, յետոյ եռացած ջուրի մէջ
մխրճել:
-4Ի՞նչ ընել, որպէսզի գետնախնձորը չծլի:
Զայն ածուխի խաւերու միջեւ պահել:
-5Ի՞նչ ընել, որպէսզի պտուղները թարթին խմորը չթրջեն:
Պէտք է խմորին վրայ շաքար կամ ալիւր ցանել եւ յետոյ միայն պտուղները շարել:
-6Ի՞նչ ընել, որպէսզի պանիրը երկար դիմանայ:
Ամանին մէջ կտոր մը շաքար աւելցնել: Շաքարը
պարբերաբար փոխել, քանի որ կը խոնաւնայ եւ կը թրջուի:
-7Տանձերը ինչպէ՞ս երկար պահել:
Պարզապէս զանոնք սենեակի ջերմութեամբ գլխիվար շարելով:
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