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Üàð Þðæ²Ü, Ä. î³ñÇ,  ÂÇõ 436, àõñµ³Ã,  11 Ø²ÚÆê, 2018 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

Տ. ՄԱՍԻՍ ԵՊՍ. ԶՕՊՈՒՅԵԱՆ ՄԱՏՈՒՑԵՑ 

ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱԿԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՊԱՏԱՐԱԳԸ 

Ուրբաթ, 4 Մայիս 2018-ին, Քուէյթի Սբ. 

Վարդանանց Եկեղեցւոյ մէջ, Քուէյթի եւ Շրջակայից 

Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Մասիս Եպս. 

Զօպույեան մատուցեց եպիսկոպոսական 

անդրանիկ Ս. եւ Անմահ Պատարագը, 

ներկայութեամբ Երկրի Իշխանի ներկայացուցիչ՝ 

Իշխանական Դիւանատան փոխ նախարար Շէյխ 

Մուհամմատ Ապտալլահ Մուպարաք Ալ 

Սապահին, պետական հիւրերու -որոնց շարքին՝ ՀՀ 

Հիւպատոս Պր. Լեւոն Պետրոսեան, Լիբանանի 

Դեսպան Պր. Մահէր Խէյր, Ռուսիոյ եւ այլ 

պետութիւններու դեսպաններ- տեղացի 

բարեկամներու, Ազգային Մարմիններու եւ 

Միութիւններու ներկայացուցիչներու եւ 

հաւատացեալներու հոծ բազմութեան: 

Այս իւրայատուկ արարողութիւնը առաջնորդեց 

Քուէյթահայութեան հոգեւոր հովիւ Տ. Արտակ Ա.Քհնյ. Քէհեաեան: Ս. եւ Անմահ 

Պատարագի ընթացքին Սրբազանը իր քարոզը փոխանցեց ներկայ հաւատացեալներուն 

իսկ պատարագէն արաբերէն լեզուով իր սրտի խօսքը արտասանեց, որուն ընդմէջէն 

անձնապէս եւ Քուէյթի հայ համայնքին անունով սրտագին երախտագիտութիւնը 

յայտնեց Քուէյթի ժողովուրդին եւ Իշխանին, որոնք սրտաբաց ընդունած եւ մշտապէս 

բարեկամական մօտեցում ցուցաբերած են հայ համայնքին նկատմամբ: Սրբազան Հայրը 

այս առիթով բարեմաղթութիւններ յղեց նաեւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին, մաղթելով քաջառողջութիւն եւ 

երկարամեայ երջանիկ գահակալութիւն: 

Պատարագէն ետք, Ազգային Առաջնորդարանի դահլիճէն ներս Սրբազան Հայրը 

շնորհաւորանքներ ընդունեց, ինչպէս նաեւ տեղի ունեցաւ աջահամբոյր: 
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ՅՈՅՆ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆԸ 

Կ'ԱՅՑԵԼԷ ՍՐԲԱԶԱՆ ՀՕՐ 
Երեքշաբթի, 8 Մայիս 2018ի երեկոյեան ժամը 7:30ին, Յոյն Կաթողիկէ եկեղեցւոյ 

Պատրիարքական Փոխանորդ՝ Գերպ. Տէր Պութրոս Ծ. Վրդ. Ղարիպի գլխաւորութեամբ, 

մեծ պատուիրակութիւն մը, Առաջնորդարան այցելեցին, Թեմիս Առաջնորդ Գերշ. Տէր 

Մասիս Եպս. Զօպուեանի եպիսկոպոսական ձեռնադրութեան եւ օծման 

շնորհաւորական մաղթանքներ փոխանցելու համար:  

Գերաշնորհ սրբազնան հայրը՝ Արժ. Տէր Հօր եւ Ազգային Վարչութեան ատենապետ՝ 

Պրն. Մունիր Դարբինեանի հետ, դիմաւորեց քոյր եկեղեցւոյ պատուարժան 

պատուիրակութիւնը, որ կը բաղկանար եկեղեցւոյ վարչութեան անդամներէն, տիկնաց 

յանձնախումբէն, կիրակնօրեայի ուսուցչաց կազմէն եւ հոգեւոր եղբայրակցութեան 

ներկայացուցիչներէն: 

Սրբազան հայրը, հիւրերու բարեմաղթութիւնները լսելէ ետք, ամփոփ բացատրութիւն 

տուաւ Հայ առաքելական եկեղեցւոյ աւանդական ծիսական կանոններու մասին, ապա 

պատասխանեց անոնց զանազան հարցումներուն, որ ընդհանրապէս հայ եկեղեցւոյ 

պատմութեան եւ սովորութիւններուն կը վերաբերէր: 

Աւարտին անոնք շրջեցան նաեւ եկեղեցւոյ մէջ, ուր ստացան նաեւ կարգ մը եկեղեցւոյ 

վերաբերեալ հարցերու պատասխաններ: Ապա յիշատակի նկարներ ունեցան այս 

սիրալիր այցելութենէն: 
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ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹԵԱՆ ԾՈՑԻ 

ԽՆԱՄԱԿԱԼ ՄԱՐՄՆԻ ԺՈՂՈՎ 
Շաբաթ, 5 Մայիս 2018ին, Աստուածաշունչի Ընկերութեան Ծոցի խնամակալ մարմինը, 

գումարեց իր հերթական կիսամեայ ժողովը, որուն անդամ է եկեղեցւոյս հոգեւոր հովիւ՝ Արժ. 

Տէր Արտակ Ա. Քհնյ. Քէհեաեանը:  Ժողովին ներկայ էին՝ 

Պատուելի Էմանուէլ Բենիամին Ղարիպ՝ Պատուոյ նախագահ 

Պատուելի Տոկլաս Լիոնարտ՝ Նախագահ 

Պրն. Ճորճի Ալեքսանտր՝ Գանձապահ 

Արտակ Ա. Քհնյ. Քէհեաեան՝ Խորհրդական 

Միքայէլ Քհնյ. Քարտօզ՝ Խորհրդական 

Տիկ. Մահա Սալման՝ Խորհրդական 

Պրն. Քուրիէն Վարկիզ՝ Խորհրդական 

եւ Տոքթոր Հրայր Ճէպէճեան՝ Ընդհանուր Քարտուղար 

Հիւրաբար ներկայ էր Վադիկանի դեսպան (Քուէյթի, Պահրէյնի, Քաթարի, Միացեալ 

Էմիրութիւններու եւ Եէմէնի)՝ Բարձրաշնորհ Մօնթէսիլլօ Արք. Բատիլլան: 

Ժողովը կը վարէր Ընդհանուր Քարտուղար՝ Տք. Հրայր Ճէպէճեանը, որու ընթացքին անդրադարձ 

եղաւ շրջանի (Պահրէյն, Քուէյթ, Օման, Միացեալ Էմիրութիւններ եւ Քաթար) Աստուածաշունչի 

Ընկերութեան գրասենեակներու, գրախանութներու եւ անձնակազմի տարած աշխատանքներու 

տարողութիւնը: Պատրաստուած նոր ձեռնարկներու եւ տպագրուած նոր գիրքերու եւ 

գրքոյկներու արժեւորումը, որոնցմէ մեծ բաժին մը ձրիօրէն կը բաժնուի յատկապէս ասիական 

ժողովուրդներու կարիքաւոր անհատներու եւ ընտանիքներու՝ իրենց մայրենի լեզուով: 

Ժողովը ներկայացուած բարոյական եւ նիւթական տեղեկագիրները քննելէ ետք, արժեւորեց 

իրականացուած ծրագիրները եւ կատարեց յանձնարարութիւններ յառաջիկայ շրջանի 

աշխատանքներուն համար: 

Յաջորդ ժողովը պիտի գումարուի 3 Նոյեմբեր 2018ին: 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Արցախի Մէջ Մասնակցած 

Է Եռատօնին Նուիրուած Ձեռնարկներուն 

Նորընտիր վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը 8 Մայիսին իր առաջին աշխատանքային 

այցելութիւնը կատարած է Արցախի Հանրապետութիւն, ուր մասնակցած է Համաշխարհային Բ. 

պատերազմի յաղթանակին, Արցախի Հանրապետութեան պաշտպանութեան բանակի 

կազմաւորման եւ Շուշիի ազատագրման օրուան նուիրուած ձեռնարկներուն: 

Հայաստանի եւ Արցախի բարձրաստիճան պաշտօնեաները առաւօտեան Ստեփանակերտի 

Վերածնունդի հրապարակէն քաղաքացիներուն հետ երթով շարժած են դէպի Ստեփանակերտի 

յուշահամալիր, ուր ծաղիկներ ու ծաղկեպսակներ զետեղած են Համաշխարհային Բ. 

պատերազմին եւ Շուշիի ազատագրման ժամանակ զոհուած ազատամարտիկներու յիշատակը 

յաւերժացնող յուշարձանին: Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետը այնուհետեւ 

այցելած է յուշահամալիրի կողքին գտնուող` Արցախեան գոյամարտին զոհուած 

ազատամարտիկներու եղբայրական գերեզմանատուն, ծաղիկներ զետեղած անոնց 

շիրիմներուն` յարգանքի տուրք մատուցելով ազատամարտիկներու յիշատակին: 

Այնուհետեւ երկու հանրապետութիւններու բարձրաստիճան պաշտօնեաները ծաղիկներ 

զետեղած են «Շուշիի թանկ», սպարապետ Վազգէն Սարգսեանի եւ Նելսոն Ստեփանեանի 

յուշարձաններուն: 

Նիկոլ Փաշինեանը եւ Բակօ Սահակեանը ներկայ եղած են նաեւ Շուշիի հայկական դրամի 

թանգարանի բացման, որուն արհեստագիտական եւ մասնագիտական աջակցութիւն 

ցուցաբերած է Հայաստանի Հանրապետութեան Կեդրոնական դրամատունը: Անոնք շրջագայած 

են թանգարանին մէջ եւ ծանօթացած ներկայացուած ցուցանմուշներուն: 

Նիկոլ Փաշինեանի Եւ Բակօ Սահակեանի  

Գլխաւորութեամբ Խորհրդակցութիւն` 

Պաշտպանութեան Բանակի Հրամանատարութեան  

Կեդրոնին Մէջ 

Աշխատանքային այցելութեամբ Արցախի 

Հանրապետութիւն գտնուող վարչապետ Նիկոլ 

Փաշինեան Արցախի Հանրապետութեան նախագահ 

Բակօ Սահակեանի հետ այցելած է Արցախի 

Հանրապետութեան պաշտպանութեան բանակի 

հրամանատարութեան կեդրոն, ուր տեղի  ունեցած է 

ծառայողական խորհրդակցութիւն: 
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Արցախի Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարար, պաշտպանութեան բանակի 

հրամանատար, զօրավար-հազարապետ Լեւոն Մնացականեան հայկական երկու 

հանրապետութիւններու ղեկավարներուն զեկուցած է առաջնագիծի ներկայ իրավիճակին 

մասին: Խորհրդակցութեան ընթացքին քննարկուած են Հայաստանի եւ Արցախի միջեւ 

զինուորական համագործակցութեան հետագայ խորացման եւ թշնամին զսպելու 

գործընթացներու կատարելագործման վերաբերող հարցերը: 

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան նշած է, որ վերջին մէկ ամսուան ընթացքին տեղի ունեցած 

իրադարձութիւնները եւս ցոյց տուած են, որ հայկական բանակը կը գտնուի օրինական բարձր 

մակարդակի վրայ: Վարչապետը ընդգծած է, որ զինուած ուժերուն հետ կապուած բոլոր 

խնդիրները պիտի ըլլան Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան ուշադրութեան 

կեդրոնը: 

Նիկոլ Փաշինեան – Բակօ Սահակեան Հանդիպում 

Արցախի Հանրապետութիւն տուած 

աշխատանքային այցելութեան ծիրին մէջ, 

Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան 

հանդիպում ունեցած է Արցախի նախագահ Բակօ 

Սահակեանի հետ, որուն հետ քննարկած է 

Հայաստանի եւ Արցախի միջեւ տարբեր 

ոլորտներու մէջ փոխադարձ գործակցութեան 

վերաբերող շարք մը հարցեր: 

Նախագահ Սահակեան ողջունած է նորընտիր 

վարչապետը, որ ընտրուելէն ետք առաջին 

անգամ Արցախ այցելած է. ան համոզում յայտնած է, որ ասկէ ետք եւս ջանքերը պիտի 

շարունակուին Հայաստանի եւ Արցախի հզօրացման ու շէնացման ի խնդիր: 

Վարչապետ Փաշինեան դիտել տուած է, որ ինք առաջին անգամ Արցախ այցելած է, որովհետեւ 

զոյգ երկիրներուն յարաբերութիւնները առաջնային են: «Ես հոս եկած եմ հետեւեալ երկու 

ուղերձով. առաջին, որ լիարժէք եւ անվերապահօրէն իմ աջակցութիւնս յայտնեմ Արցախի 

Հանրապետութեան եւ անոր նախագահին, երկրորդ` Չորեքշաբթի օր ես իմ խօսքիս մէջ ըսած 

եմ, որ շատ կարեւոր կը նկատենք արցախեան տագնապին մէջ բանակցային գործընթացի 

շարունակութիւնը, որ հաշուի կ՛առնէ Արցախի ժողովուրդին ինքնորոշման իրաւունքը, եւ 

յայտարարած եմ, որ պատրաստ եմ բանակցելու Ազրպէյճանի նախագահին հետ ԵԱՀԿ-ի 

Մինսքի խմբակի համանախագահութեան ծիրին մէջ, բայց նաեւ կը կարծեմ, թէ բանակցային այդ 

ձեւաչափը լիարժէք կարելի չէ նկատել, այնքան ատեն որ անոր չի մասնակցիր տագնապի 

լիարժէք կողմերէն մէկը` Արցախի ղեկավարութիւնը»: 

Փաշինեան նաեւ դիտել տուած է, որ պէտք է սփիւռքի ներուժը օգտագործուի Արցախի 

Հանրապետութեան միջազգային ճանաչումը ո՛չ միայն շարունակելու, այլ նաեւ նոր թափ տալու 

ուղղութեամբ: «Մենք հաւատարիմ ենք տագնապի բացառապէս խաղաղ լուծման եւ կը 

դատապարտենք ուժի կիրարկման որեւէ գործողութիւն կամ սպառնալիք: Որեւէ կասկած չկայ, 

որ Հայաստանի կառավարութիւնը կարելի բոլոր ջանքերը ի գործ պիտի դնէ Արցախի 
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Հանրապետութեան եւ անոր ժողովուրդին շահերը պաշտպանելու համար, նաեւ` միջազգային 

մակարդակի վրայ, բայց կը կարծեմ, թէ Արցախի Հանրապետութեան եւ ժողովուրդին շահերը 

միջազգային առումով լաւագոյնս պիտի պաշտպանեն ինքնին Արցախի իշխանութիւնները: 

Ուստի մեր ջանքերը պէտք է ուղղուած ըլլան Արցախի Հանրապետութեան եւ իշխանութեան 

կարելի եղածին չափ շուտափոյթ միջազգայնօրէն ճանաչման», ըսած է ան: 

Նախագահ Բակօ Սահակեան ըսած է. «Ես այս տարիներուն առաջին անգամը չէ, որ 

բարձրաձայնած եմ, թէ մեր կեանքի դժուարութիւնները յաղթահարած ենք Մայր Հայաստանի եւ 

սփիւռքի քոյրերուն ու եղբայրներուն հետ միասին, ինչպէս նաեւ մեր բոլոր նուաճումները 

արձանագրած ենք այդ նոյն եռամիասնութեան շնորհիւ: Այս այցելութիւնը եւ մեր 

բանակցութիւնները, քննարկուած հարցերն ու խնդիրները անգամ մը եւս ո՛չ միայն յոյս կը 

ներշնչեն, այլ նաեւ բոլորիս համոզմունք կը հաղորդեն, որ այդ նոյն եռամիասնութեան շնորհիւ, 

այդ նոյն հաւատարմութեամբ, հաստատակամութեամբ, վճռականութեամբ պիտի կատարենք 

մեր սրբազան առաքելութիւնը, այն է` մեր հայրենիքի պաշտպանութիւնը, անառիկ 

սահմաններու պահպանումը եւ մեր ժողովուրդի բարեկեցութեան աստիճանի բարձրացումը: Ես 

նաեւ կարելիութիւն ունեցած եմ ձեզի հաղորդելու տարբեր տեղեկութիւններ` յատկապէս այս 

պահու դրութեամբ մեր պետական սահմաններուն մէջ ստեղծուած իրավիճակին մասին, եւ դուք 

համոզուած էք, որ Արցախի Հանրապետութեան զինուած ուժերը, Արցախի քաղաքացիներն ու 

համայն հայութիւնը ինչպիսի՛ վճռականութեամբ լեցուած են, եթէ մեր հակառակորդը նորէն 

դիմէ յանցաւոր գործողութիւններու: Բնականաբար, այս այցելութիւնը եւ մեր քննարկումները 

աւելի յստակացուցած են մեր հաւանական գործողութիւնները` այդ յանցաւոր քայլերուն 

վերաբերող»: 

«Շատ ուրախ եմ, որ Արցախի պաշտպանութեան բանակը հաստատակամութեամբ կը 

վերահսկէ սահմանագիծին, ինչպէս նախապէս, Արցախի բանակին մարտունակութիւնը բարձր 

է, բայց ես կը կարծեմ, թէ այդ աւանդական մարտունակութեան աւելցած է նաեւ այլ բաղադրիչ 

մը, այդ ալ  այն ազգային միասնութեան մթնոլորտն է, որ տեղի ունեցած վերջին 

իրադարձութիւններէն ետք կը տիրէ Հայաստանի, Արցախի եւ սփիւռքի մէջ: Կը կարծեմ, թէ 

ասիկա կարեւոր ռազմաքաղաքական գործօն է եւ որեւէ կասկած չկայ, որ այսօր Հայաստանի 

Հանրապետութիւնը եւ Արցախի Հանրապետութիւնը, հայ ժողովուրդը ո՛չ միայն ի վիճակի է 

պաշտպանել ինքզինք, այլ նաեւ խոր զղջումի հասցնել իւրաքանչիւր ուժ, որ կը յանդգնի 

ոտնձգութիւն կատարել անոր անվտանգութեան վրայ»: 

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան. «Ասիկա Զգացմունքներու Խնդիր Չէ` 

Արցախը Պէտք Է Նստի Բանակցութիւններու 

«Այսօրուան քննարկումներուն հիման վրայ համոզուեցանք, որ Արցախի Հանրապետութեան եւ 

Հայաստանի Հանրապետութեան անվտանգութեան ապահովման վերաբերեալ տեղի կ՛ունենայ 

արդիւնաւէտ համագործակցութիւն», Արցախի մէջ լրագրողներու հետ հանդիպումին ընթացքին 

ըսած է Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը` խօսելով իր եւ Բակօ 

Սահակեանի, ինչպէս նաեւ պաշտպանութեան բանակի ներկայացուցիչներու հետ 

հանդիպումին մասին: 

Ան նշեց, որ հանդիպած է պաշտպանութեան բանակի հրամանատարական կազմին հետ, 

պաշտպանութեան բանակի հրամանատարի եւ Հայաստանի Հանրապետութեան զինուած 
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ուժերու հրամանատարութեան զեկուցումները լսած է: «Մենք պայմանաւորուած ենք, թէ ի՛նչ 

քայլերով յառաջ պիտի երթանք: Այսօրուան քննարկումներուն հիմամբ բոլորս համոզուած ենք, 

որ մեր եւ նոր կառավարութեան համագործակցութիւնը յաջողութիւն պիտի ունենայ», ըսած է  

վարչապետ Փաշինեան: 

Անոր համաձայն, ղարաբաղեան տագնապի լուծման համար, ինչպէս որ առաջ նշած էր, 

կարեւոր է Արցախի` բանակցութիւններու սեղանի շուրջ նստիլը: Ըստ Փաշինեանի, 

Հայաստանի Հանրապետութեան անունով կրնայ խօսիլ Հայաստանի Հանրապետութեան 

իշխանութիւնը, իսկ Արցախի անունով` Արցախի իշխանութիւնը: 

«Պէտք է յստակ պատասխանենք մէկ հարցումի` կ՛ուզե՞նք լուծել հարցը, թէ՞ ոչ: Եթէ 

միջազգային հանրութիւնը, որոնց մէջ` Ազրպէյճանը, կ՛ուզեն լուծել ղարաբաղեան տագնապը, 

անտրամաբանական է, որ հարցը քննարկուի ձեւաչափով մը, որուն միջոցով չի կրնար լուծուիլ: 

Ինչպէ՞ս կրնայ բանակցային ձեւաչափը լուծել հարց մը, որուն առանցքային մասնակիցներէն 

մէկը բանակցութիւններու սեղանի շուրջ նստած չէ: Ասիկա զգացմունքներու խնդիր չէ, ասիկա 

գործնական խնդիր է` մենք պիտի լուծե՞նք հարցը, թէ՞ պիտի չլուծենք», ըսած է վարչապետը: 

Անոր համաձայն, հայկական կողմերը միշտ ալ տագնապի խաղաղ հանգուցալուծման 

կողմնակից եղած են, եւ փաստը այն է, որ ազրպէյճանական կողմը ռազմատենչ 

քաղաքականութիւն կը վարէ: «Սակայն միջազգային հանրութիւնը եւ Ազրպէյճանը պէտք է 

գիտակցին, որ մենք անոնց ռազմատենչ նկրտումներուն դիմաց պիտի չընկրկինք», աւելցուցած է 

Փաշինեան: 

Հրանդ Մարգարեան. «Ժողովրդավարութեան Եւ 

Ընկերային Արդարութեան Այս Ընթացքը Պէտք Չէ 

Հակադրուի Երկրի Անվտանգութեան» 

Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ 

Սահակեան 8 Մայիսին ընդունած է ՀՅԴ Բիւրոյի 

ներկայացուցիչ Հրանդ Մարգարեանը: 

Հանդիպման ընթացքին, որուն կը մասնակցէր ՀՅԴ 

Արցախի Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ 

Դաւիթ Իշխանեանը, քննարկուած են 

պետականաշինութեան, հայրենիքի եւ սփիւռքի մէջ 

տեղի ունեցող շարք մը հոլովոյթներուն առնչուող 

հարցեր: 

«Շուշիի ազատագրման այս օրը յաւելեալ խթան է բոլորիս համար գիտակցելու, որ մենք 

պատասխանատու ենք: Այդ նոյն պատասխանատուութիւնը կարելիութիւն տուած է, որ այս 

բոլորէն անփորձանք դուրս գանք: Այդ պատասխանատուութիւնը պէտք է ստիպէ թոյլ չտալ, որ 

ձախողութիւն արձանագրուի ազգային հիմնական հարցերուն գծով», հանդիպումէն ետք 

լրագրողներուն հետ ունեցած զրոյցին ընթացքին յայտնած է Մարգարեան: 
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Ան դիտել տուած է, որ հայ ժողովուրդը բաւական լուրջ օրեր կ՛ապրի, մէկ կողմէ կայ 

ուրախութիւն, որ մեր ժողովուրդը ոտքի է, յստակ գիտէ, թէ ի՛նչ չ՛ուզեր, ինչ բանէ դժգոհ է, տէրն 

է իր իրաւունքներուն, բայց միւս կողմէ առկայ են մտահոգութիւններ, որոնք կ՛առնչուին մեր 

երկրի անվտանգութեան, մեր անցած երեսուն տարիներուն ձեռք բերուած յաջողութիւններու 

պահպանման, յատկապէս ազգային գետնի վրայ: Հրանդ Մարգարեան աւելցուց, որ պէտք է ճիգ 

ի գործ դրուի, որպէսզի նախորդ օրերուն հայ քաղաքական վերնախաւին ու դաշտին մէջ 

ցուցաբերած կեցուածքը, առանց բախումներու եւ զսպուածութեամբ արձանագրուած դէպքերուն 

փոխանցած առաւելութիւնը յաւելեալ ինքնավստահութիւն տայ բոլորին, որպէսզի կարելի ըլլայ 

այս ընթացքով շարունակել եւ այս բոլորը դրական երեւոյթի վերածել, ժողովրդավարութեան եւ 

ընկերային արդարութեան այս ընթացքը չհակադրուի երկրին անվտանգութեան հետ եւ կարելի 

ըլլայ լուծումներու հասնիլ: Անոր համաձայն, պէտք չէ արտօնել, որ այլ արտաքին 

միջամտութիւններ կատարուին, այլ ուժեր Հայաստանի մէջ ստեղծուած շարժումը օգտագործեն 

իրենց ծրագիրներուն համար, այլ կարելի ըլլայ մեր ունեցածը պահել ու զարգացնել: 

Շնորհաւորելով Հայաստանի Մէջ Ժողովրդական 

Շարժումի Յաղթանակը` Տողան Եւ Փայլան. «Կարգը 

Թուրքիոյ Է» 

Թուրքիոյ խորհրդարանի հայազգի երեսփոխաններ Կարօ Փայլան եւ Սելինա Տողան 

շնորհաւորած են համայն հայութիւնը` Հայաստանի մէջ ծաւալած  ժողովրդական շարժումի 

յաղթանակին առիթով: 

Ժողովուրդներու ժողովրդավարական կուսակցութեան անդամ Փայլան «Թուիթըր»-ի իր 

պաշտօնական էջին վրայ Հայաստանի մէջ տեղի ունեցածը կոչած է «պայքար յանուն 

ժողովրդավարութեան» եւ յոյս յայտնած, որ Թուրքիան եւս կը հետեւի այդ օրինակին: 
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«Հայաստանի ժողովուրդը յաղթեց ժողովրդավարութեան պայքարին մէջ: Կը շնորհաւորեմ: 

Կարգը մերն է», գրած է Փայլան: 

Հանրապետական ժողովուրդի կուսակցութեան անդամ Սելինա Տողան իր կարգին ընկերային 

ցանցի իր պաշտօնական էջին վրայ նշած է, որ Հայաստանի մէջ տեղի ունեցածը 

համաշխարհային ժողովրդավարութեան պատմութեան էջերուն վրայ իր ուրոյն տեղը գրաւելիք 

իրադարձութիւն է: 

«Հայաստանի մէջ տեղի կ՛ունենան զարգացումներ, որոնք համաշխարհային 

ժողովրդավարութեան պատմութեան էջերուն վրայ պիտի ընդգրկուին: Ժողովուրդի` 

փոփոխութիւններու եւ ժողովրդավարացման պահանջին ոչ մէկ ուժ կրնայ դէմ դնել: Շնորհաւո՛ր 

ժողովուրդի եւ այս պահանջներու յառաջադրման հարցին մէջ ղեկավարի դերը ստանձնածներու 

յաղթանակը», գրած է Տողան: 

Նիկոլ Փաշինեան Ընտրուեցաւ Վարչապետ` 59 Թեր 

Եւ 42 Դէմ Քուէներով 

երեքշաբթի, 8 Մայիս 2018-ին, իրաւունքի ուժով 

գումարուած Հայաստանի Ազգային ժողովի յատուկ 

նիստին վարչապետի միակ թեկնածու Նիկոլ Փաշինեան 

ընտրուեցաւ 59 թեր,  42 դէմ քուէներով: Ան առաջադրուած 

էր պատգամաւորներուն 1/3-ին կողմէ, որուն համար 

հաւաքուած էր 41 պատգամաւորի ստորագրութիւն` 

անհրաժեշտ 35-ին փոխարէն: Ստորագրած էին Ազգային 

ժողովի ՀՅԴ, «Ելք» եւ «Ծառուկեան» խմբակցութիւններուն 

անդամները: 

Նախագահ Արմէն Սարգսեան Հանդիպում Ունեցած 

Է Նորընտիր Վարչապետին Հետ 

Հիմք ընդունելով Ազգային ժողովի 8 Մայիս 2018-ի` Նիկոլ Փաշինեանը վարչապետ ընտրելու 

վերաբերեալ որոշումը, Հայաստանի նախագահ Արմէն Սարգսեան նոյն օրը ստորագրած է 

հրամանագիր մը` Նիկոլ Փաշինեանը Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ նշանակելու 

մասին: 

Հայաստանի նախագահական նստավայրին մէջ 8 Մայիսին նաեւ տեղի ունեցած է հանդիպում 

մը` նախագահ Սարգսեանի եւ վարչապետ Փաշինեանի միջեւ: 

Շնորհաւորելով Նիկոլ Փաշինեանը` երկրին նախագահը ըսած է. «Կը մաղթեմ, որ որքան կարելի 

է այդքան արագ կազմէք կառավարութիւնը եւ լծուիք լուծման այն բոլոր խնդիրներուն, որոնք 

մեր պետութեան, կառավարութեան, ամբողջ ժողովուրդին եւ այս երկրի` Հայաստանի 

Հանրապետութեան դիմաց կան: Ձեզի լաւագոյն մաղթանքներս եւ յաջողութիւններ»: 
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Բակօ Սահակեանի Շնորհաւորական Ուղերձը 

Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ 

Սահակեան հետեւեալ շնորհաւորական ուղերձը 

յղած է Նիկոլ Փաշինեանին` Հայաստանի 

վարչապետ ընտրուելուն առիթով: 

«Արցախի Հանրապետութեան ժողովուրդին, 

իշխանութիւններուն եւ անձամբ իմ անունովս կը 

շնորհաւորեմ ձեզ` Հայաստանի Հանրապետութեան 

վարչապետի բարձր եւ պատասխանատու 

պաշտօնին ընտրուելու առիթով: 

«Յոյսով եմ, որ ձեր կողմէ ձեւաւորուած կառավարութիւնը պիտի շարունակէ կարելին ընել 

հայոց անկախ պետականութեան զօրացման, ժողովուրդի պաշտպանունակութեան 

ամրապնդման, բնակչութեան կենսամակարդակի բարձրացման, հայկական երկու 

հանրապետութիւններու փոխադարձ գործակցութեան, Հայաստան-Արցախ-սփիւռք 

եռամիասնութեան ընդլայնման ու խորացման ուղղութեամբ: 

«Անգամ մը եւս կը շնորհաւորեմ ձեզ եւ կը մաղթեմ խաղաղութիւն, քաջառողջութիւն ու 

մեծագոյն յաջողութիւններ` ի նպաստ մեր հայրենիքին եւ հայ ժողովուրդին»: 

Ռուստամեան. 

«Մեր Դիրքորոշման Մէջ Բովանդակային Առումով 

Որեւէ Փոփոխութիւն Չի Կրնար Ըլլալ» 

Հայաստանի Ազգային ժողովի ՀՅԴ 

խմբակցութեան ղեկավար Արմէն 

Ռուստամեան վարչապետի ընտրութենէն 

առաջ խօսք առնելով ըսած է. 

«Ասիկա մեզի համար, ըստ էութեան, նոր 

ընտրութիւն չէ, այլ վերաքուէարկութիւն: Այդ 

իսկ պատճառով մեր դիրքորոշումին մէջ 

բովանդակային առումով որեւէ 

փոփոխութիւն չի կրնար ըլլալ: Աւելի՛ն` մենք 

այսօր ո՛չ միայն կը սատարենք Նիկոլ 

Փաշինեանի թեկնածութեան, այլ նաեւ զայն 

կ’առաջադրենք վարչապետի պաշտօնին 

համար: 
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«Նիկոլ Փաշինեանի ընտրութիւնը, ի հարկէ, կրնար տեղի ունենալ մէկ շաբաթ առաջ, սակայն 

տեղի կ’ունենայ մէկ շաբաթ ուշացած, բայց եւ այնպէս, ինչպէս մեր ժողովուրդը կ’ըսէ` «Ուշ լինի, 

նուշ լինի»: Հիմա այս ընտրութիւնը հասունցած է ու դարձած անհրաժեշտ: Չեմ ուզեր կրկնել մեր 

նախկին հիմնաւորումները: 

«Կ’ուզեմ շարժման ղեկավարներուն յիշեցնել յայտնի ճշմարտութիւն մը, որ իրական եւ բոլորին 

ծառայող յեղափոխութիւնը ոչ թէ կ’աւարտի, այլ կը սկսի իշխանութեան վրայ ըլլալով, նաեւ 

աւելցնեմ, որ յաղթանակ պահելը նուազ կարեւոր չէ, քան յաղթանակին հասնիլը: 

«Այսօրուան խորհուրդը ասիկա կը սորվեցնէ մեզի: Մենք միասին էինք եւ ազատագրեցինք 

Շուշին, միասին պէտք է մնանք, որ պահենք Շուշին հայկական եւ ոչ միայն` Շուշին, այլ նաեւ 

այսօրուան` արդէն 42 հազար քառ. քմ դարձած նոր Հայաստանն ու Արցախը: 

«Մայիսը եղած է հայութեան յաղթանակներու ամիսը, թող այս նոր յաղթանակը դառնայ 

շարունակութիւնը հայ ժողովուրդի յաղթարշաւին: Յաղթարշաւ, որուն բերկրանքը թող միշտ 

ուղեկցի մեր ժողովուրդին»: 

 

Մահացած Է Քալիֆորնիոյ Նախկին Նահանգապետ 

Ճորճ Տէօքմեճեան 

Միացեալ Նահանգներու մէջ 89 տարեկանին 

մահացած է Քալիֆորնիոյ նախկին նահանգապետ 

Ճորճ Տէօքմեճեան: Այդ մասին կը հաղորդէ 

«Եու.Էս.Էյ. Թուտէյը»-ը` վայակոչելով անոր 

աշխատակազմին նախկին ղեկավարը: 

Ամերիկահայ քաղաքական գործիչի ընտանիքին 

յայտարարութեան համաձայն, ան մահացած է իր 

տան մէջ: 

Տէօքմեճեան Քալիֆորնիոյ մէջ երեք տասնամեակ 

զբաղած է քաղաքականութեամբ. եղած է 

նահանգային խորհուրդի անդամ, ծերակուտական, 

նահանգի ընդհանուր դատախազ եւ 

նահանգապետ: Ան Քալիֆորնիոյ նահանգապետի 

պաշտօնը վարած է 1982-1991 տարիներուն: 

«Էլ.Էյ. Թայմզ» օրաթերթը կը գրէ, որ ներգաղթեալներու որդի Տէօքմեճեան երկու անգամ 

ընտրուած է նահանգապետ եւ դարձած Միացեալ Նահանգներու ամէնէն նշանաւոր 

ամերիկահայ քաղաքական գործիչը: Ան իր ամբողջ քաղաքական ասպարէզին ընթացքին 

փորձած է հասնիլ Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման: 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

Վերջին Ժամ. Իսրայէլ Կ՛ամբաստանէ Իրանը` 

Սուրիայէն Տասնեակներով Հրթիռներ Արձակելու 

Յանցանքով 

Չորեքշաբթի օր կէս գիշերէն ետք «Նաշրա» լրատուական կայքը հաղորդեց, որ իսրայէլեան 

օդուժը ռմբակոծած է սուրիական Հատար եւ Խան Առնապա շրջաններուն մէջ գտնուող 

զինուորական կեդրոններ: Աւելի ուշ իսրայէլեան լրատուամիջոցները եւ իսրայէլեան բանակի 

բանբերը հաղորդեցին, թէ իրանեան հրթիռներ Սուրիայէն արձակուած են Իսրայէլի 

ուղղութեամբ: 

«Մայատին» պատկերասփիւռի կայանը տեղեկացուց, որ տասնեակներով հրթիռներ թիրախ 

դարձուցած են իսրայէլեան զինուորական հիմնական չորս կեդրոններ: 

Միացեալ Նահանգներու, Ֆինլանտայի Եւ Շուէտի 

Պաշտպանութեան Նախարարները Քննարկած Են 

Ռուսիոյ Վնասակար Ազդեցութիւնը 

Փենթակոն յայտարարեց, որ Միացեալ 

Նահանգներու, Ֆինլանտայի եւ Շուէտի 

պաշտպանութեան նախարարներ Ճէյմս 

Մաթիս, Եուսի Նիինիսթօ եւ Փիթըր 

Հուլթքվիսթ Փենթակոնի մէջ տեղի ունեցած 

եռակողմ ժողովի մը ընթացքին քննարկած 

են Ռուսիոյ վնասակար ազդեցութիւնը: 

«Ղեկավարները հանդիպեցան եւ 

քննարկեցին տարբեր հարցեր, ներառեալ 

անդրատլանտեան շրջանի անվտանգութեան վրայ Ռուսիոյ ժխտական ազդեցութիւնը, ինչպէս 

նաեւ ՕԹԱՆ-ի եւ Եւրոպական Միութեան միջեւ յարաբերութիւններու եւ գործակցութեան 

բարելաւման համար եռակողմ ռազմափորձերու մասնակցութիւնը: Քննարկուած է նաեւ 

ահաբեկչութեան դէմ պայքարը: 

Նշենք, որ Շուէտ եւ Ֆինլանտա ՕԹԱՆ-ի անդամ երկիրներ են, սակայն անոնք նաեւ անդամ են 

Եւրոպական Միութեան: 

Խամենէի Թրամփին. «Սխալ Գործեցիր». Իրանի 

Խորհրդարանին Մէջ Միացեալ Նահանգներու Դրօշի 
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Եւ Իրան-Վեցեակ Համաձայնագիրի Պատճէնի 

Հրկիզում 

Իրանի գերագոյն հոգեւոր պետ այաթոլլա 

սէյիտ Ալի Խամենէի յայտարարեց. «Իրան-

Վեցեակ համաձայնագիրին վերաբերեալ 

Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ 

Թրամփի վերջին խօսքը անհեթեթ է եւ ցած 

մակարդակի»: 

Ան խօսքը Թրամփին ուղղելով ըսաւ. «Սխալ 

գործեցիր եւ  խօսքիդ ընթացքին աւելի քան 

տասը անգամ սուտ խօսեցար»: 

«Եւրոպական երեք երկիրներէն առանց 

բաւարար երաշխիքներ առնելու անոնց հետ 

հիւլէական ծրագիրին շուրջ համաձայնագիրին 

մէջ մնալը տրամաբանական չի թուիր», յայտնեց Խամենէի` աւելցնելով. «Իրան հաստատ եւ 

ուժեղ պիտի մնայ, հակառակ սպառնալիքներուն»: 

Միւս կողմէ, իրանցի երեսփոխանները երկրի խորհրդարանին մէջ այրեցին ամերիկեան դրօշը 

եւ Թրամփը մեղադրեցին «հարցեր լուծելու համար անհրաժեշտ մտաւոր կարողութիւններ 

չունենալու յանցանքով»: 

Իրանցի երեսփոխանները  Միացեալ Նահանգներու 

դրօշը եւ Իրան-Վեցեակ համաձայնագիրի 

խորհրդանշական պատճէնը հրկիզելով 

վանկարկեցին «Մա՛հ Ամերիկային», ապա 

խորհրդարանական նիստին ընթացքին որոշեցին 

աւելցնել երկրին հրթիռային ծրագիրին համար 

յատկացուող միջոցները: 

Նշենք, որ Հիւլէական ուժանիւթի միջազգային 

կազմակերպութիւնը Չորեքշաբթի օր յայտարարեց. 

«Իրան մինչեւ հիմա յանձնառու է հիւլէական 

ծրագիրին շուրջ համաձայնագիրին»: Գերմանիոյ 

վարչապետ Անկելա Մերքել եւս Չորեքշաբթի օր 

նոյնիմաստ յայտարարութիւն մը կատարեց: 

Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութին իր կարգին Չորեքշաբթի օր խոր դժգոհութիւն 

արտայայտեց Թրամփի որոշումին նկատմամբ: 

www.aztarar.com 
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ԱԿՆԱՐԿ  

 Եռատօն, 100-ամեակ Եւ Նոր Հայաստան 

Մայիսեան եռատօնը Հայրենական պատերազմին, Շուշիի ազատագրութեան եւ պաշտպանութեան 

բանակին ստեղծման կը վերաբերի: Մայիսը այս եռատօնին առընթեր այս տարի կը յատկանշուի 

Հայաստանի Հանրապետութեան հիմնադրութեան 100-ամեակով: 

100-ամեակին ընդառաջ վերջին շրջանին կային պետական նախապատրաստական աշխատանքներ: 

Նշանակուած էր յատուկ պետական յանձնաժողով, որուն ծրագրային բովանդակութիւնը ներառած էր 

մշակութային ձեռնարկներ, գիտաժողովներ, ցուցահանդէսներ, զինուորական շքերթներ, արձանի բացում: 

Տօնը  առաւելագոյն ձեւով համաժողովրդայնացնելու պետական այս քաղաքականութիւնը ունեցած  էր 

նաեւ սփիւռքեան արձագանգումներ, ուր կազմուած էին համագաղութային յանձնաժողովներ` 

արժանավայելօրէն տօնակատարելու համար Հայաստանի Հանրապետութեան 100-ամեակը: Մայիս 8-ի 

վարչապետի ընտրութեան յանգած համաժողովրդային շարժումը  քաղաքագիտական նոր երեւոյթ մը 

պարզեց համայն աշխարհին, երբ համաժողովրդային վստահութիւն վայելող, այսուհանդերձ 

խորհրդարանական փոքրամասնութիւն ունեցող թեկնածուն ապահովեց խորհրդարանի 

մեծամասնութեան քուէն: Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովը ընդառաջ գնաց ժողովուրդի 

առաջադրանքին: 

Նման եզակի  եւ իւրայատուկ պարագայ ամրագրելով եւ իրողապէս թաւշեայ յեղափոխութիւն եւ թաւշեայ 

իրաւապահ գործողութիւններ կիրարկելով Հայաստանի Հանրապետութիւնը թէ՛ իբրեւ պետութիւն եւ թէ՛ 

իբրեւ հասարակութիւն ընկալուեցաւ իբրեւ ժողովրդավարութեան մոտել երկիր: 

Շատ կարեւոր երեւոյթ մը արձանագրուեցաւ վարչապետի ընտրութեան առաջին փուլի նախօրեակին: 

Ամբողջ երկիրը առկախեց մէկ կողմէ անհնազանդութեան շարժումը, միւս կողմէ քաղաքական 

բանավէճերն ու քննարկումները եւ մէկ մարդու նման ուղղուեցաւ Ծիծեռնակաբերդ`  ոգեկոչելու համար 

Հայոց ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակի օրը: 

Երեւոյթը եթէ մէկ կողմէ համոզեց բոլորին գիտակցութեան բարձր մակարդակին մասին, միւս կողմէ նաեւ 

ընդգծեց, որ հակառակ թէժ իրավիճակին, նոյնիսկ սահմանադրական ճգնաժամի նախադրեալներ 

փոխանցող մթնոլորտին պետական եւ հասարակական ուղղութիւնները իրականացուցին 

պարտականութիւններու եւ իրաւասութիւններու գործադրման առաջադրանքներու քաղաքակիրթ 

ամբողջականութիւն մը: 

Հիմա, հանգուցալուծման մեկնարկային իրաւական փուլը կայացած է արդէն: Հայաստանի 

Հանրապետութիւնը ունին որ վարչապետ: Եւ ինչպէս որ Մայիսեան եռատօնը Հայաստանի եւ Արցախի 

հանրապետութիւններուն մէջ արժանավայել հնչեղութեամբ կը տօնուի, նոր վարչապետին առընթեր 

Հայաստանի Հանրապետութեան 100-ամեակի գործող-առկախ պետական յանձնաժողովը անմիջապէս 

պէտք է վերակազմուի: Շուշին ազատագրուեցաւ համահայկական մասնակցութեամբ: Շուշիի խորհուրդը 

այսօր կը ստանայ աւելի քան այժմէական հնչեղութիւն: Յուշելու համար, որ համաժողովրդային շարժումը 

մնայ ազգային եւ ընկերային առաջադրանքներ իրականացնելու իր իրաւաքաղաքական առողջ հունին 

մէջ, յաջողի կանխարգիլել որեւէ շեղում եւ արտաքին շահարկում, բայց մանաւանդ գերադաս, 

անտեղիտալի սկզբունք պահէ հայկական այսօրուան 42.000 քառ. քիլոմեթր հաշուող տարածքներու 

անվտանգութիւնն ու սահմաններու պաշտպանութիւնը: 

Նոր Հայաստանի մեկնարկը կը զուգադիպի Հայաստանի Հանրապետութեան 100-ամեակին: Թէ՛ 

Մայիսեան եռատօնը եւ թէ՛ Հայաստանի Հանրապետութեան հիմնադրութեան խորհուրդը իբրեւ 

արժէքային համակարգ լաւագոյն հիմքը կրնան դառնալ նոր Հայաստանին: 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

Հոգեւորականաց Համագումար` Ազգային 

Երեսփոխանական Ժողովի 46-Րդ Նստաշրջանի 

Նախօրեակին 

Ազգային Երեսփոխանական ժողովի 46-րդ նստաշրջանի նախօրեակին,  2 Մայիսին, Էնսինոյի 

Ս. Նահատակաց եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ Արեւմտեան թեմի հոգեւորականաց տարեկան 

միօրեայ համագումարը` նախագահութեամբ Արեւմտեան թեմի առաջնորդ Մուշեղ արք. 

Մարտիրոսեանի եւ մասնակցութեամբ հոգեւորականաց դասուն: 

Համագումարը սկսաւ եկեղեցւոյ մէջ փառաբանութեան աղօթքով եւ ժամերգութեամբ, որուն 

աւարտին առաջնորդ սրբազանը ողջունեց հոգեւոր հայրերը, ինչպէս նաեւ յանուն 

հոգեւորականաց դասուն` շնորհաւորեց առաջնորդական փոխանորդ, նորաօծ Թորգոմ եպս. 

Տօնոյեանը` մաղթելով բարի եւ արդիւնաշատ ծառայութիւն: Ապա ան հոգեւոր խորհրդածութիւն 

մը կատարեց հոգեւոր հայրերուն հետ, որուն աւարտին, սրբազանը հրաւիրեց 

հոգեւորականները հաւատքով ու նուիրումով շարունակելու ծառայութիւնը` ի խնդիր մեր 

եկեղեցւոյ ու ազգի բարեզարդման: 

Այնուհետեւ «Եղիա Սարաֆեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ համագումարը: Սրբազանը կրկին 

անգամ ողջունեց հոգեւոր հայրերը` մաղթելով, որ սոյն համագումարը իր նպաստը բերէ 

բոլորին, եւ հոգեւորականները վերանորոգութեան ոգիով ու յանձնառութեամբ շարունակեն 

իրենց ծառայական կեանքը: Համագումարը անցաւ իր աշխատանքներուն: Կատարուեցաւ 
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դիւանի ընտրութիւն, ապա քննարկուեցաւ Ազգային Երեսփոխանական ժողովին ներկայացուող 

Կրօնական ժողովի տեղեկագիրը: 

Բ. նիստի ընթացքին Թորգոմ եպս. Տօնոյեանը ներկայացուց «Հոգեւոր վերանորոգումը այսօր» 

նիւթով իր դասախօսութիւնը, ապա ան հանգամանօրէն ներկայացուց վերակազմակերպման ու 

վերանորոգման տասնամեայ ծրագիրը, որ պատրաստուած է եկեղեցական հայրերու յատուկ 

յանձնախումբի մը կողմէ, եւ որուն աշխատանքները կը շարունակուին: Յանձնախումբին 

միացած են աշխարհական ժողովականներ: 

Ան ներկայացուց ծրագիրի իւրաքանչիւր կէտը, որ կը նպատակադրէ ծուխերու մարդահամար, 

քրիստոնէական դաստիարակութիւն, Աստուածաշունչի սերտողութիւն, երիտասարդութիւն, 

նախամուսնական եւ յետամուսնական խորհրդատուութիւն, ընտանիքի եւ հայեցի 

դաստիարակութիւն, ինչպէս նաեւ հոգեւորականներ ու հայեցի դաստիարակներ 

պատրաստելու գործունէութիւն: 

Ապա առաջնորդը կատարեց որոշ թելադրանքներ: Հոգեւորականները իրենց մասնակցութիւնը 

բերին քննարկումին ու փորձառութիւններ փոխանակեցին: 

Կարճ դադարէ մը ետք ժողովը շարունակեց իր աշխատանքը` դիւանական եւ վարչական 

դասաւորումներով: Հոգեւոր հովիւներ զեկուցումներ տուին իրենց ծրագիրներուն ու 

աշխատանքներուն մասին: 

Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան 100-ամեակի ծրագիրներուն մասին զեկուցում տրուեցաւ ու 

շեշտուեցաւ, որ ծուխերը իրենց վարժարաններուն ու շրջաններու միութիւններուն հետ 

շարունակեն կազմակերպել յատուկ ձեռնարկներ: 

Օրակարգի վերջին կէտով կատարուեցաւ հոգեւորական երեսփոխաններու լրացուցիչ 

ընտրութիւնը : 

Նկատի ունենալով, որ առաջնորդը պէտք էր մասնակցէր «Ի պաշտպան քրիստոնեաներուն» 

ժողովին, համագումարի եզրափակիչ խօսքը կատարեց առաջնորդական փոխանորդ 

սրբազանը` գնահատելով հոգեւորականներուն ներկայութիւնը թեմէն ներս: Ան յորդորեց 

լեցուիլ նուիրուածութեամբ ու փոխադարձ յարգանքի վրայ հիմնել ծառայական կեանքը: 

Գէորգ Պետիկեանի «Սա Մեր Բոլորին Հալէպն Է» 

Հատորին Գինեձօնը 

Հովանաւորութեամբ թեմի առաջնորդ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեանի, կազմակերպութեամբ 

Ազգային առաջնորդարանի մշակութային-դաստիարակչական յանձնախումբին, 

գործակցութեամբ «Ասպարէզ» օրաթերթի խմբագրութեան եւ Լոս Անճելըսի 

Ճեմարանականներու,ընկերակցութեան վերջերս Ազգային առաջնորդարանի «Տիգրան եւ 

Զարուհի Տէր Ղազարեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ հրապարակագիր եւ դաստիարակ Գէորգ 

Պետիկեանի` «Սա մեր բոլորին Հալէպն է» նորատիպ հատորին գինեձօնը. գիրքը լուսարձակի 

տակ կը բերէ Հալէպի հայկական գաղութին պատմական դերը, վերջին տարիներու 



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

 

Üàð Þðæ²Ü,  Ä. î³ñÇ,  ÂÇõ  436, àõñµ³Ã, 11 Ø²ÚÆê, 2018                                                                          17 
 

տագնապալի վիճակն ու մասնաւորաբար Ազգ. 

Քարէն Եփփէ Ճեմարանի տեղն ու դերը 

սերունդներու դաստիարակութեան գործին մէջ: 

Արդարեւ, հատորը հեղինակին կողմէ երախտիքի 

պերճախօս արտայայտութիւն մըն է իր 

ծննդավայրին ու իր հայեցի աճումին հիմնաքար 

ծառայած Ճեմարանին, որուն նուիրուած է 

հատորը` ուսումանարանին 70-ամեակին 

առիթով: 

Մշակութային-դաստիարակչական 

յանձնախումբին անունով Հրայր Ճերմակեանը ըսաւ, որ սոյն սրահը անցեալին հիւրընկալած է 

նոյն հեղինակին այլ գործերու ողջունահանդէսները եւս, ապա հրաւիրեց յանձնախումբի 

անդամներէն Մուշեղ Պետեւեանը, որպէսզի վարէ յայտագիրը: 

Պետեւեանը ամփոփ կէտերու մէջ ներկայացուց Հալէպի հայկական գաղութի պատմականն ու 

հայութեան դերակատարութիւնը` այդ շրջանի մեր պատմութեան մէջ, անդրադառնալով վերջին 

տարիներու տագնապալի վիճակին ու վերականգնումի ճիգերուն, նշելով, որ հատորը 

նուիրուած է Հալէպին: 

«Ասպարէզ»-ի խմբագիր Աբօ Պօղիկեանը իր ելոյթին մէջ լուսարձակի տակ առաւ Պետիկեանին 

մտաւորական կարգապահութիւնը եւ ազգային արժէքներու նկատմամբ հաւատարմութիւնը, 

որոնք գործնապէս արտայայտուած են մամուլին հետ իր գործակցութեան տասնամեակներուն 

ու արտայայտութիւն գտած` իր գրական վաստակին մէջ: Ան նաեւ նկատել տուաւ, որ Հալէպը 

առանցքային տեղ գրաւած է Պետիկեանի գրականութեան մէջ, իսկ սոյն` եօթներորդ հատորը 

բացառապէս նուիրուած է Հալէպին ու Ճեմարանին եւ հաւաքագրումն է Հալէպի մէջ կերտուած 

անհատական ու ազգային արժէքներուն: 

Այնուհետեւ գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր, որմէ ետք դաստիարակ եւ 

մշակութային գործիչ Ծովինար Ղազարեան-Մելքոնեանը ներկայացուց հատորը: Ան խօսեցաւ 

հատորի բովանդակութեան ու հեղինակին կեանքին ու ներաշխարհին մէկ հայելին ըլլալու 

անոր արժանիքին մասին` կատարելով դիպուկ մէջբերումներ: Ան նշեց, որ հատորը կարելի է 

ձեւով մը նկատել հեղինակին ինքնակենսագրականը, որովհետեւ ընթերցողը հոն պիտի տեսնէ 

մանկութեան ու պատանութեան օրերէն սկսեալ յուշեր, զինք շրջապատող միջավայրը` թաղ, 

դպրոց, ուսուցիչներ, ականաւոր ու պարզ անհատներ, որոնք աղերս ունեցած են հեղինակին 

հետ, ազդեցութիւն ունեցած` անոր կազմաւորման վրայ: Ան նաեւ ըսաւ, որ հատորը կարելի է 

նկատել թարգմանը հալէպահայութեան կեանքին ու իրագործումներուն, յոյսերուն: Ապա սրտի 

խօսքով ելոյթ ունեցաւ հեղինակը, որ շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր անոնց, որոնք 

սատարեցին հատորի հրատարակութեան, նաեւ` գինեձօնի կազմակերպման: Ան 

անդրադարձաւ նաեւ հայ գիրին ու դպրոցին իր մատուցած կէսդարեայ ծառայութիւններուն` 

շեշտելով, որ մայրենիին հետ իր մտերմութիւնը եղած է մղիչ ուժ ու սեւեռակէտ: 

Գինձօնի եզրափակիչ խօսքը արտասանեց առաջնորդ սրբազանը, որ հաստատեց Պետիկեանի 

կարգապահութեան հաւատարիմ մշակ մը ըլլալը` աւելցնելով, որ առանց կարգապահութեան` 

կարգ ու կանոն կը կորսուին: Ան գնահատանք արձանագրեց Ծովինար Ղազարեան-

Մելքոնեանի ներկայացման համար, եւ կանգ առաւ հատորին այն արժանիքին վրայ, որ անիկա 
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երախտիքի արտայայտութիւն մըն է Հալէպին ու անոր ազգային հաստատութեանց ու 

ստորոգելիներուն նկատմամբ: Սրբազանը յայտնեց, որ Հալէպի թեմի առաջնորդ  Շահան արք. 

Սարգիսեանը վեհափառ հայրապետին ներկայացուցած է Հալէպի վերաշինութեան 

ամբողջական ծրագիրը` ապացուցելով, որ Հալէպը կը կանգնի յարութեան սեմին եւ մաղթեց, որ 

գիրքը նոր խթան մը ըլլայ մեր ազգային ու հոգեւոր հարստութեանց պահպանման եւ 

ուռճացման: 

Հայ Դատը Նեցուկ Կը Կանգնի Նեւատայի Խորհրդարանի 

Ընտրութեանց Թեկնածու Կարօ Ադամեանին 

Նեւատայի Հայ դատի յանձնախումբը կը տեղեկացնէ, թէ որոշած է նեցուկ կանգնիլ նահանգային 

խորհրդարանի ընտրութեանց իր թեկնածութիւնը դրած Կարօ Ադամեանին (21-րդ 

ընտրատարածք): 

Հանրապետական կուսակցութեան անդամ 

Ադամեանը կը պայքարի ներկայիս այդ աթոռը 

զբաղեցնող դեմոկրատ Օզի Ֆումոյին դէմ: 

Նեւատայի Հայ դատի յանձնախումբի 

համաատենապետ, իրաւաբան Հերա 

Արմէնեանը ողջունած է այն իրողութիւնը, որ 

26-ամեայ Ադամեանը քաղաքական կեանք կը 

նետուի` խոստանալով պաշտպանը ըլլալ 

ամերիկահայութիւնը յուզող հարցերուն: 

Կարօ Ադամեանը մասնագիտացած է 

գործարարական տնտեսութեան, հոգեբանութեան եւ պետական կառավարաման 

բնագաւառներուն մէջ, որոնցնէ վերջինին պարագային մագիստրոսի վկայական ստացած է 

«Ճոնզ Հափքինզ» համալսարանէն: 

Նշենք, որ Նեւատայի նախնական ընտրութիւնները պիտի կայանան 12 յունիսին: 

 

Սիրելի´ Հայրենակիցներ, 

Ձեր ազնիւ ուշադրութեան կը յանձնենք, որ Ազգային Վարժարանի 

Հոգաբարձութեան հրապարակած ՎարԺարանիս Վիճակահանութեան 

վիճակաձգութիւնը տեղի պիտի ունենայ Ուրբաթ, 25 Մայիս 2018ին, Ս. 

Վարդանանց եկեղեցւոյ ներքնասրահէն ներս, եկեղեցական 

արարողութենէն անմիջապէս ետք։ 

Նաեւ կը տեղեկացնենք, որ սահմանափակ թիւեր մնացած են։ Ստանալու 

համար կրնաք դիմել Հոգաբարձութեան անդամներուն։ 
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ԱՅԼԱԶԱՆ 

Մեր Զաւակները Եւ Մենք. Ո՞ւր Մնացին Մեր 

Սկզբունքները… 

Նախքան ծնող դառնալը` բոլորս ալ 

դաստիարակչական մեծ սկզբունքներէ կը 

ճառենք, բայց անգամ մը, որ զաւակներու 

տէր ենք, խոստովանինք, որ մեր գինիին 

շատ ջուր կը խառնենք, եւ մեր 

սկզբունքներուն մէկ կարեւոր մասը կը ցնդի 

օդին մէջ: 

Արդեօք սխալ ընթացքի մէ՞ջ ենք, ի՞նչ պէտք 

է ընենք… 

Առնենք օրինակ մը. «Նուէրներուն չափազանցութիւնը կը վնասէ երեխային»: Այո՛, երբ 

առանց առիթի երեխային բաներ կը նուիրենք, կը հասնինք տեղ մը, ուր երեխան գլուխը 

կը կորսնցնէ, եւ քիչ-քիչ նուէրը իր իմաստէն կը պարպուի եւ այլեւս հաճոյք չի 

պատճառեր: Ոմանց մօտ յաճախակի նուէր ստանալը անբաւարարութեան զգացում 

կ՛արթնցնէ, եւ անոնք տեւաբար աւելին կը պահանջեն: Աւելի մտահոգիչ կը դառնայ, 

երբ երեխան իր ստացած նուէրներուն արժէքով եւ քանակով կը չափէ ծնողական սէրը: 

Առնենք հարցին միւս երեսը. մենք մեծ ու չափահաս ըլլալով` կը տարուինք ու կը 

շլանանք շուկայի նորութիւններով, ալ ո՛ւր մնաց երեխան: Երբ լսենք, որ մեր զաւակը 

կը պատմէ իր դասընկերներուն մէկ նոր խաղին մասին, խաղ մը, որուն նիւթը կ՛ընեն 

բոլոր զբօսանքներուն կամ կը խաղան, երբ քով քովի գան, մեր սիրտը կը ճմլուի, եւ 

որպէսզի մեր զաւակը զրկուած չզգայ, մենք ալ անոր կը գնենք հատ մը` այն հաստատ 

համոզումով, որ այսպիսով` ընկերներուն շրջանակին կողմէ «ընդունուած» պիտի 

ըլլայ: 

Բայց ո՞ւր մնաց սկզբունքը… 

Նախընտրելի է, որ մեծ նուէրները վերապահենք Կաղանդին եւ տարեդարձին: 

Մնացեալները թող ըլլան խորհրդանշական նուէրներ: Ձգենք, որ երեխան երազէ եւ 

ցանկայ իր սիրած մէկ բանը եւ ոչ թէ ուզածը ուզած վայրկեանին ստանայ: Վերջապէս, 

անակնկալին հաճոյքը չմարենք անոր հոգիին մէջ: 
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Ռուս Լրագրողը` Հայաստանի Մասին 

«Ինչպէ՞ս պատահած է, որ Վրաստանը, 

որուն հետ Ռուսիան դիւանագիտական 

յարաբերութիւններ չունի, ռուսերուն 

համար տարածուած զբօսաշրջային 

ուղղութիւն դարձած է, իսկ Հայաստանը, 

որ Վրաստանէն նուազ գեղեցիկ երկիր 

չէ (նաեւ Մոսկուայի քաղաքական 

դաշնակիցն է), ռուս զբօսաշրջիկներուն 

համար կը մնայ «անծանօթ տարածք»: 

Այս հարցումին հեղինակը «Մոսկովսքի 

քոմսոմոլեց» պարբերաթերթի լրագրող 

Սեմիոն Միխայլովն է, որ կը 

խոստովանի, թէ Հայաստան կատարած 

հինգօրեայ ճամբորդութենէն ետք վերջապէս գտած է պատասխանը: 

«Իրականութիւնն այն է, որ մենք շատ լաւ գիտենք եւ միաժամանակ երբեք չենք գիտեր 

Հայաստանի Հանրապետութիւնը: Մենք գիտենք, որ 1988-ին Հայաստանի մէջ սարսափելի 

երկրաշարժ պատահած է: Գիտենք, որ արդէն  40 տարի է Հայաստանը հարեւան Ազրպէյճանին 

հետ  սուր հակամարտութեան մէջ է: Նաեւ գիտենք, որ Հայաստանը սարսափելի տնտեսական 

ճգնաժամ ապրած է ու հիմա մասամբ շրջափակման մէջ է: Բայց մենք չենք գիտեր, որ 

Հայաստանը ցնցող բնութիւն ունեցող երկիր է եւ ոչ պակաս ցնցող հին յուշարձաններու երկիր: 

Մենք չենք գիտեր, որ հոն ռուսերուն հանդէպ առանձնայատուկ վերաբերմունք կը 

ցուցաբերուի», գրած է Միխայլովը: 

Ան իր յօդուածին մէջ յատուկ կը նշէ, որ Երեւանի մէջ կարելի է անվախ զբօսնել օրուան որեւէ 

ժամու: «Կ՛արժէ՞ արդեօք զարմանալ, որ այնքան հաւնած եմ Հայաստանի մայրաքաղաքի 

մթնոլորտը», կը շարունակէ լրագրողը` պատմելով Երեւանի անցեալի եւ ներկայի մասին: 

Քրիստոնէութիւնը պետական կրօն ընդունած Հայաստանի պատմութեան անդրադառնալով` 

Միխայլով «զարմանալիօրէն գեղեցիկ» կ՛որակէ հայկական վանքերը: 

«Հայկական վանական ճարտարապետութիւնը ուղղակի ապշեցուցիչ է եւ` սրտի մօտիկ: Բոլոր 

հին հայկական տաճարները շատ խիստ ու շատ պարզ ոճով կառուցուած են ու կը բնորոշուին 

իրենց նուազագոյն զարդարանքներով: Բայց այս խստութեան ու պարզութեան մէջ այնքան 

արժանապատուութիւն կայ, ներքին ուժ կայ, որ կը զգացուի նոյնիսկ ան, որ իր կրօնքն այդքան 

ալ մօտ չի համարեր»: 

Լրագրողը կը պնդէ, որ 5 օրը չափազանց քիչ է Հայաստանին համար: Անոր խօսքերով, 

Հայաստանի բնութիւնը ոչ միայն հիասքանչ է, այլ նաեւ` շատ բազմազան: Սակայն, բացի 

բնութենէն ու հին վանական յուշարձաններէն, Հայաստանի հմայքի երրորդ բաղադրիչը հոն 

ապրող մարդիկն են: Միխայլովիչը կը շեշտէ մարդոց սրամտութիւնն ու 

հոգեհարազատութիւնը: 


