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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ

ՔՈՒԷՅԹԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ «ԱՐԵԳԱԿ»
ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶԻ 2014-2015 ՀԱՆԴԷՍԸ
Ուրբաթ, 29 Մայիս 2015ին, երեկոյեան ժամը 5:00ին, Քուէյթի մասնաւոր
վարժարաններու

սրահէն

ներս

տեղի

ունեցաւ

Քուէյթի

Ազգային

Վարժարանի «Արեգակ» մանկապարտէզի սոյն տարեշրջանի աւարտական
հանդէսն ու վկայականաց բաշխումը: Հանդիսութեան ներկայ էին՝ Քուէյթի
եւ Շրջակայից Թեմի Առաջնորդ Գերպ. Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեան, ՀՀ
Հիւպատոս Տիար Լեւոն Պետրոսեան, Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցւոյ

հոգեւոր հովիւ Արժ. Տէր Արտակ Քհնյ. Քէհեաեան, ազգային մարմիններու
եւ միութեանց ներկայացուցիչներ, ծնողներ եւ հարազատներ:
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Առաջին

հերթին

բարի

գալուստի

խօսք

արտասանեց

վարիչ

–

մանկապարտիզպանուհի Տիկ. Գոհար Գալայճեան: Հայապահպանութեան,
ինչպէս

նաեւ

ազգային

եւ

հոգեւոր

դաստիարակութիւն

ջամբելու

տեսանկիւնէն, Ազգային վարժարանի կողքին, ան մեծապէս կարեւորեց
«Արեգակ» մանկապարտէզին դերը: Տիգրան Մեծ, Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ,

Տրդատ թագաւոր, Ս. Մեսրոպ, Առիւծ Մհեր,
Սասունցի Դաւիթ, Սայեաթ Նովա, Դանիէլ
Վարուժան, Կոմիտաս, Արամ Մանուկեան.
հոյլ

մը

հայ

ականաւոր

գործիչներ

եւ

կարկառուն դէմքեր, որոնք շրջանաւարտ
փոքրիկներու շնորհիւ, ստանալով շունչ ու
եռանդ, վերապրեցան իրենց ամբողջ հմայքով
եւ անգամ մը եւս հաստատեցին իրենց տեղը
մնայուն արժէքներու կողքին: Յիշելով Հայոց
Ցեղասպանութեան

100րդ

ամեակը,

փոքրիկները

վերահաստատեցին

պահանջատէրի իրենց կամքը, խոստանալով նաեւ միշտ յիշել ու յարգել
արդէն սրբացած մէկուկէս միլիոն նահատակները:
Փոքրիկ դադարէ մը ետք շրջանաւարտ քսանմէկ փոքրիկները խմբովին
քանի մը երգ կատարեցին, որմէ ետք ձեռամբ Թեմիս Առաջնորդ Գերպ. Տէր
Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեանի, ստացան իրենց առաջին վկայականները:
Գերպ. Հայր Սուրբը Հայրական իր
խօսքով

կարեւորեց

մանկապարտէզին
մանուկներու
զարգացման

դերը

հայ

հոգեմտաւոր
տեսանկիւնէն:

բարձրօրէն

Ան

գնահատեց

մանկապարտէզի
անձնակազմի

«Արեգակ»

ամբողջ

աշխատանքը

եւ

ջերմօրէն շնորհաւորեց շրջանաւարտ փոքրիկներուն ծնողները՝ առաջին
վկայականի առթիւ:
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Նախագահ Սարգսեան Ընդունեց Լուիս Այալան
Նախագահ Սերժ Սարգսեան նախանցեալ օր ընդունեց Ընկերվար միջազգայնականի
ընդհանուր քարտուղար Լուիս Այալան, որ Հայաստանի մէջ մասնակցեցաւ ՀՅԴ-ի
հիւրընկալած Ընկերվար միջազգայնականի ԱՊՀ-ի, Կովկասի եւ Սեւ ծովու յանձնախումբի
ժողովին:
Նախագահ Սարգսեան ողջունեց հիւրը Հայաստանի մէջ եւ յոյս յայտնեց, որ երեւանեան ժողովը
յաջող ընթացք ունեցած ըլլայ: Նախագահ Սերժ Սարգսեան բարձր գնահատեց ամբողջ
աշխարհի մէջ ընկերվարական եւ ընկերվար-ժողովրդավարական գաղափարներ դաւանող
քաղաքական ուժերը միաւորող Ընկերվար միջազգայնականի գործունէութիւնը, որուն
հռչակած քաղաքական արժէքներն են` ազատութիւնը, արդարութիւնը եւ համերաշխութիւնը:
Նախագահը ընդգծեց, որ այդ արժէքները հայերուն համար միշտ կարեւոր եղած են:
Ընկերվար միջազգայնականի ընդհանուր քարտուղարը գոհունակութեամբ խօսեցաւ ժողովի
ծիրին մէջ տեղի ունեցած քննարկումներուն մասին: Հակիրճ ներկայացնելով գործունէութիւնը
ընկերվար-ժողովրդավարական, ընկերվարական եւ աշխատաւորական կուսակցութիւններու
համաշխարհային կառոյց Ընկերվար
միջազգայնականի, որ կը համախմբէ բոլոր
ցամաքամասերէն 152 անդամ կուսակցութիւններ եւ բազմաթիւ կազմակերպութիւններ, Լուիս
Այալա ընդգծեց, որ Հայաստանի հետ համագործակցութիւնը Ընկերվար միջազգայնականի
անդամ ՀՅԴ-ի միջոցով տարուէ տարի կ՛ամրապնդուի:
Ան նշեց, որ կառոյցը իր համերաշխութիւնը յայտնած է ՀՅԴ-ին` Հայաստանի
Հանրապետութեան մէջ սահմանադրական բարեփոխումներու իրականացման վերաբերեալ
կուսակցութեան դիրքորոշումին հարցին մէջ` կարեւոր նկատելով երկրին մէջ
բարեփոխումներու խորացումը եւ ժողովրդավարութեան ամրապնդման օրակարգին յառաջ
մղումը:
Զրուցակիցները քննարկեցին շրջանի խաղաղութեան եւ կայունութեան սպառնացող
մարտահրաւէրները, անդրադարձան` ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի ծիրին մէջ Լեռնային
Ղարաբաղի հիմնախնդիրի խաղաղ ճամբով լուծման բանակցային հոլովոյթին, առկայ
խնդիրներուն, Հայաստան-Թուրքիա յարաբերութիւններուն, Հայոց ցեղասպանութեան
միջազգային ճանաչման եւ դատապարտման հոլովոյթին:
Հանրապետութեան նախագահը շնորհակալութիւն յայտնեց Հայաստանի համար ամէնէն
կարեւոր հարցերուն մէջ միջազգային տարբեր հարթակներու եւ կառոյցի անդամ
կուսակցութիւններու երկիրներուն մէջ Ընկերվար միջազգայնականի կառուցողական
դիրքորոշման համար:

Մինսքի Խմբակի Ամերիկացի Համանախագահ Ճէյմս
Ուորլիք Այցելեց Հայաստան
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեան Չորեքշաբթի օր ընդունեց ԵԱՀԿի Մինսքի խմբակի ամերիկացի համանախագահ Ճէյմս Ուորլիքը:
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Հանդիպման ընթացքին քննարկուեցան ղարաբաղեան հիմնախնդիրի խաղաղ լուծման
բանակցային հոլովոյթի ներկայ հանգրուանին եւ հետագայ քայլերուն վերաբերող հարցեր:
Հանրապետութեան նախագահը վերահաստատեց Հայաստանի պատրաստակամութիւնը`
ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահներուն հետ շարունակելու բանակցային խաղաղ
ճամբով տագնապին լուծման ուղղուած ջանքերը:

Նալբանդեան – Ուորլիք Հանդիպում
Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար
Էդուարդ Նալբանդեան Չորեքշաբթի օր
ընդունեց ԵԱՀԿ-ի
Մինսքի խմբակի
ամերիկացի
համանախագահ
Ճէյմս
Ուորլիքը:
Զրուցակիցները հանգամանալից կերպով
քննարկեցին
ազրպէյճանականղարաբաղեան տագնապի խաղաղ լուծման
ուղղուած
բանակցային
հոլովոյթին
առնչուող հարցեր:
«Հայաստանի
եւ
Ազրպէյճանի
նախագահներու
հանդիպման
յստակ
թուականը տակաւին յայտնի չէ, բայց մենք պիտի այցելենք երկու մայրաքաղաքներ, եւ ատիկա
հարցերէն մէկն է, որ պիտի քննարկենք», ըսաւ Ուորլիք` հայաստանեան լրատու կայքի մը
տուած հարցազրոյցին մէջ:
Պատասխանելով այն հարցումին, թէ` յառաջընթաց կա՞յ Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի
լուծման բանակցային հոլովոյթին մէջ, Ուորլիք ըսաւ, որ հանդիպումներ կ՛ունենայ Հայաստանի
արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ Նալբանդեանի եւ նախագահ Սերժ Սարգսեանի հետ:
«Մենք կը խօսինք բանակցային հոլովոյթին մէջ հետագայ քայլերու մասին: Երկու
նախագահներն ալ յայտարարած են երկխօսութիւնը աշխուժացնելու մտադրութեան մասին, եւ
համանախագահները կ՛օգնեն անոնց դիւրացնելու այդ քննարկումները», ընդգծեց Ուորլիք:
Յիշեցնենք, որ միջազգային միջնորդներուն վերջին այցելութիւնը շրջան տեղի ունեցաւ այս
տարուան փետրուարին:

Թուրքիոյ 2014-ի Տարեկան Զեկուցումին Մէջ Եւս
Եւրոպական Միութիւնը Հայոց Ցեղասպանութեան
Ճանաչման Կոչ Կ՛ուղղէ
չորեքշաբթի, 10 յունիսին, Սթրազպուրկի (Ֆրանսա) մէջ, Եւրոպական խորհրդարանի
լիագումար նիստին ընթացքին, քուէարկուեցաւ Թուրքիոյ 2014-ի տարեկան զեկուցումը:
Զեկուցումը ընդհանրապէս ժխտական ակնարկ կ՛ընէ Թուրքիոյ մարդկային իրաւունքներու,
խօսքի, մամուլի ազատութեանց, կ՛անդրադառնայ ժողովրդավարութեան նահանջին, ինչպէս
նաեւ
փոքրամասնութիւններու
դէմ
շարունակուող
բացասական
վերաբերմունքին,
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Յունաստանի
նկատմամբ
ունեցած
յարձակողական
կեցուածքին
Հանրապետութիւնը մերժելուն հետ առնչուած բոլոր խնդիրներուն:

եւ

Կիպրոսի

Զեկուցումը դրական կը նկատէ յատկապէս 7 յունիսի խորհրդարանական ընտրութիւններուն
ժողովրդային լայն մասնակցութիւնը եւ նորակազմ խորհրդարանին մէջ Ժողովուրդներու
ժողովրդավարական կուսակցութեան ներկայութիւնը: Դրական կը նկատէ նաեւ Թուրքիոյ մէջ
1.600.000 սուրիացի գաղթականներու ապաստանիլը:
Քուէարկուած զեկուցումին նախաբանին մէջ յատուկ կէտով մը կը նշուի «նկատի ունենալով
Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին նուիրուած 15 ապրիլ 2015-ի բանաձեւը»: 2005-էն ետք,
երբ Թուրքիա Եւրոպական Միութիւն մուտքի թեկնածու երկրի կարգավիճակ ստացաւ, Հայոց
ցեղասպանութեան հարցը չէր ներառուած տարեկան այս զեկուցումներուն մէջ: Պէտք է նշել, թէ
վերոյիշեալ բանաձեւին մէջ յստակ պահանջ կայ Թուրքիայէն առերեսուելու իր անցեալին հետ`
ճանչնալով Հայոց ցեղասպանութիւնը:
Զեկուցումին մէջ տեղ գտած յօդուած թիւ 49-ին մէջ կը կրկնուի վերջին տարիներու կոչը`
Հայաստանի եւ Թուրքիոյ, դիւանագիտական կապ ստեղծելու եւ առանց նախապայմաններու
բանալու երկու երկիրներուն միջեւ սահմանը:
Եւրոպայի Հայ դատի յանձնախումբի նախագահ Գասպար Կարապետեան ողջունեց
Եւրոպական խորհրդարանի այս զեկուցումին մէջ տեղ գտած` Թուրքիոյ կողմէ Հայոց
ցեղասպանութեան ճանաչման նշումը, ինչպէս նաեւ առանց նախապայմանի սահմանի
բացումը: Կարապետեան նաեւ ըսաւ, որ Եւրոպական խորհրդարանը անգամ մը եւս փաստեց,
թէ Թուրքիոյ սպառնալիքներուն ենթակայ չէ` նշելով Թուրքիոյ Եւրոպական Միութեան
հարցերու եւ գլխաւոր բանակցող նախարար Վոլքան Պոզքըրի խօսքերը, թէ Թուրքիա պիտի
չընդունի զեկուցումը, եթէ անոր մէջ նշուած ըլլայ Հայոց ցեղասպանութիւնը: Զեկուցաբեր Քաթի
Փիրի (Ընկերվարներ եւ ժողովրդավարներ, Հոլանտա) արդէն պատասխանեց` ըսելով, որ
Եւրոպական խորհրդարանը չի կրնար ուրանալ արդէն որդեգրուած բանաձեւեր:
Սոյն զեկուցումով, Եւրոպական Միութիւնը բաց կը ձգէ Թուրքիոյ Եւրոպական Միութիւն
մուտքը, բան մը, որ հետզհետէ աւելի կը դժուարանայ:

Պոզքըր. «Թուրքիան Պիտի Վերադարձնէ
Եւրոպական Միութեան Զեկուցումը`
Հայոց Ցեղասպանութեան Յիշատակման Համար»
«Հիւրրիյէթ Տէյլի Նիուզ» կը հաղորդէ, որ Թուրքիոյ
Եւրոպական
Միութեան
հարցերով
նախարար
Վոլքան Պոզքըր յայտարարած է, որ Անգարա պիտի
վերադարձնէ Թուրքիոյ յառաջընթացին վերաբերեալ
Եւրոպական խորհրդարանի զեկուցումը:
Թուրք նախարարը ըսած է. «Մենք չենք ընդունիր
զեկուցումը եւ պիտի վերադարձնենք»: Ըստ անոր,
զեկուցումը չ՛արտայայտեր Եւրոպական ՄիութիւնԹուրքիա իրական յարաբերութիւնները:
Üàð Þðæ²Ü, ¾. î³ñÇ, ÂÇõ 287, àõñµ³Ã, 12 ÚàôÜÆê, 2015

5

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

Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարարութիւնը եւս յայտարարած է, որ նշեալ զեկուցումը այդ
կառոյցին կողմէ որդեգրուած «ամէնէն տարաբախտ» որոշումներէն մէկը կը պարունակէ:
Աղբիւրը կը բացատրէ, որ այդ մօտեցումին պատճառը Հայոց ցեղասպանութեան մասին
յիշատակումն է` ապրիլին Եւրոպական խորհրդարանին կողմէ որդեգրուած բանաձեւին հիման
վրայ, ինչ որ Թուրքիան չէր ընդունած:
Այժմ թուրք պաշտօնատարները կը պնդեն, որ զեկուցումին մէջ «1915-ի մասին
փոփոխութիւնները» կատարուած են «վերջին վայրկեանին»: Պոզքըր աւելցուցած է. «Այս
յիշատակման բերումով ալ մենք անընդունելի կը նկատենք զեկուցումը: Պրիւքսէլի մէջ
Եւրոպական Միութեան մեր մնայուն ներկայացուցիչը զեկուցումը պիտի վերադարձնէ
Եւրոպական խորհրդարանին»:
Պոզքըր ընդգծած է.«Թուրքիան երբեք չէ ընդունած եւ երբեք ալ պիտի չընդունի այն, որ 1915-ի
իրադարձութիւնները ցեղասպանութիւն կոչուին», որովհետեւ, ըստ թուրքերուն, ատիկա
«իրաւական եւ պատմական հիմքեր չունի»:

ՀՅԴ-ն Դժգոհ Է Եւ Դէմ Պիտի Քուէարկէ Պիւտճէի
Կատարման Հաշուետուութեան
2014 թուականի պիւտճէի կատարման
հաշուետուութեան վերաբերեալ Արծուիկ
Մինասեան
Ազգային
ժողովին
մէջ
Չորեքշաբթի օր ներկայացուց ՀՅԴ-ի
դիրքորոշումը:
«Ցաւով պիտի նշեմ, որ ընդդիմութեան
յոռետես
կանխատեսումները
իրականութիւն
դարձան:
Պարոն
փոխվարչապետը կ՛ըսէ` մեր փորձը
համադրենք այլ երկիրներու հետ: Մինչեւ
համադրելը`
փորձենք
տեսնել
այն
նպատակները, զորս ունէինք. կատարա՞ծ
ենք, թէ՞ չենք կատարած, որպէսզի յետոյ ալ կարենանք համադրել այլ երկիրներու վիճակին հետ:
Մենք ոգեւորուած կ՛ըսէինք` տնտեսական աճի ցուցանիշը 2,3 առ հարիւր է, եւ նախկին
կառավարութիւնը ներկայացուցած էր այդ ցուցանիշը, եւ «ներում-բեկում» չկայ: Մենք ի՞նչ
ըրինք, չապահովեցինք: Մենք այս ցուցանիշի սխալ կանխատեսումներուն պատճառով
հարկայինի բեռը աւելի խորացուցինք: Տնտեսութիւնը, ըստ էութեան, յայտնուած է ճգնաժամի
փուլի մէջ», նշեց պատգամաւորը:
Ըստ անոր, պատճառը նախ եւ առաջ կառավարութեան ոչ բաւարար աշխատանքն է: «Տիգրան
Սարգսեանի կառավարութիւնը եւ, պարո՛ն փոխվարչապետ, դուք ալ գաղափարակիցն էիք
կուտակային կենսաթոշակային համակարգին, անընդհատ կը պնդէիք, որ այս համակարգով
մենք յեղաշրջում պիտի ընենք, այնքան գումար պիտի կուտակենք, որ տնտեսութիւնը
թռիչքաձեւ զարգացում պիտի ունենայ: Յետոյ, երբ սահմանադրական դատարանի ապրիլեան
որոշումը եղաւ, ձեր մօտեցումները փոխանակ վերատեսութեան ենթարկելու, հակառակը ըրիք:
Ատոր հետեւանքով` 2014 թուականի պետական պիւտճէէն շուրջ 10 երկիլիոն դրամ գացած է
Üàð Þðæ²Ü, ¾. î³ñÇ, ÂÇõ 287, àõñµ³Ã, 12 ÚàôÜÆê, 2015

6

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

սեփական ֆոնտերուն: Հիմա` հարցում. այդ ֆոնտերու գումարները Հայաստանի
Հանրապետութեան տնտեսութեան օգնա՞ծ են: Այդ գումարները տնտեսութեան ո՞ր ճիւղերուն
գացած են: Հիմնական մասը գացած է պետական պարտքը ֆինանսաւորելուն: Կուտակային
բաղադրիչի մասնակիցները կ՛երաշխաւորուին 6-7 առ հարիւր եկամուտով այն գումարի
հաշուոյն, որ պետական գումար պէտք է ըլլար: Բայց պետութիւնը իր պիւտճէէն հանել կու տայ
սեփական մարզին եւ կ՛ըսէ` ինծի կու տա՞ս 13 առ հարիւրով: Այսինքն` մենք 6-7 դրամ
անիմաստ ծախս կ՛ընենք: Ո՞րն է այստեղ տրամաբանութիւնը: Մենք ասով ի՞նչ կը խթանենք
կամ կը խրախուսենք:
Դուք առնուազն ճշդում պէտք է կատարէիք ձեր կանխատեսումներուն մէջ եւ գայիք Ազգային
ժողով եւ համապատասխան փոփոխութիւններ առաջարկէիք: Ատոր կարելիութիւնը ընձեռուած
էր, նոր կառավարութիւն կար: Գայիք, փոխէիք եւ ըսէիք` սխալ կանխատեսած ենք: Չըրիք
ասիկա, լաւ: 2013 թուականի դեկտեմբերին ի՞նչ գործողութիւններ ըրիք, եւ այս ամպիոնէն
ինչպիսի՞ ճառեր կը լսուէին` մենք գործազրկութեան նպաստը կը հանենք, բայց պիտի
աշխուժացնենք աշխատանքի շուկան: Եթէ մոռցած էք, կ՛ուզէք յիշեցնեմ: Աշխուժացուցի՞ք:
Բերած էք հաշուետուութիւն, որ գործազրկութիւն ունինք: Ասոր մասին չէք խօսիր եւ չէք ըսեր, որ
սխալ ըրած էք: Մարդը սխալական է, երբ սխալ կը տեսնես, կրնաս ուղղել եւ ճիշդ ընթացք
ունենալ», ըսաւ Մինասեան:
Պատգամաւորը նշեց նաեւ, որ իրենք միշտ ըսած են, որ պիւտճէն պէտք չէ ըլլայ նպատակ,
ատիկա միջոց է: «Ամէն տարի պիւտճէն նպատակ ընելու մասին կը խօսինք` կատարեցինք,
չկատարեցինք, բայց ատիկա միջոց է: Թուային ցուցանիշներու տակ պէտք է որակ ըլլայ: Մենք,
այդ առումով, հպարտանալու եւ գովելու բան չունինք: Մենք պէտք է դադրինք պիւտճէն
դիտարկել իբրեւ նպատակ, ատիկա պէտք է իբրեւ միջոց դիտարկենք», ըսաւ Արծուիկ
Մինասեան եւ աւելցուց, որ ՀՅԴ-ն դէմ պիտի քուէարկէ պիւտճէի կատարման
հաշուետուութեան:

Պրազիլի Արտաքին Գործոց Նախարարութենէն Թուրքիոյ
Յայտնած Են. «Կան Դիրքորոշումներ, Որոնք Ենթակայ Չեն
Փոփոխութեան»
«ՓրենսաԱրմենիա» կը հաղորդէ, որ Պրազիլի արտաքին գործոց նախարարութիւնը տարածած է
հաղորդագրութիւն մը, որուն մէջ կը շեշտէ, որ կը ցաւի եւ կ՛ափսոսայ Թուրքիոյ
կառավարութեան տուած որոշումին առնչութեամբ, սակայն կան գաղափարներ,
դիրքորոշումներ, որոնք ենթակայ չեն փոփոխութեան:
Նախարարութենէն նաեւ ափսոսանք յայտնած են, որ Թուրքիոյ կառավարութիւնը Պրազիլի
Ծերակոյտին կողմէ ընդունուած բանաձեւին առնչութեամբ այդպիսի դիրքորոշում յայտնած է,
որովհետեւ բանաձեւը իր համերաշխութիւնն ու հանդուրժողականութիւնը յայտնած է հայ
ժողովուրդին` Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի եւ անմեղ մարդոց զոհուելուն
կապակցութեամբ:
«1 յունիսին Պրազիլի մէջ Թուրքիոյ դեսպանը եղած է արտաքին գործոց նախարարութեան մէջ:
Զայն ընդունած է արտաքին գործոց գլխաւոր քարտուղար, դեսպան Սերխիօ Տենես եւ սպառիչ
բացատրութիւն տուած է այլ հոլովոյթներու կապակցութեամբ, որոնք կ՛ընթանան Ծերակոյտին
մէջ: Ըսուած է, որ շարք մը հարցերու առնչութեամբ կան տեսակէտներ եւ աւանդական
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դիրքորոշումներ, որոնք ենթակայ չեն փոփոխութեան: Նոյն բացատրութիւնը ներկայացուած է
նաեւ Պրազիլի մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպանին», ըսուած է յայտարարութեան
մէջ:
Յայտարարութիւնը կ՛ընդգծէ, որ
որոշում
տալու ընթացքին Ծերակոյտը հիմնուած է
Պրազիլի
սահմանադրութեան
մէջ
ամրագրուած անկախութեան լիազօրութեան
վրայ: Միաժամանակ, նախարարութենէն յոյս
յայտնած են, որ Թուրքիոյ հետ պաշտօնական
երկկողմանի
ռազմավարական
յարաբերութիւնները մօտ ժամանակաշրջանին
կը վերադառնան իրենց բնականոն հունին:
Պրազիլի Ծերակոյտին կողմէ Հայոց ցեղասպանութիւնը ճանչցող եւ դատապարտող օրինագիծի
որդեգրումէն ետք Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարարութիւնը տարածած էր
յայտարարութիւն մը, ըստ որուն, Պրազիլէն տուն կը կանչէր իր դեսպանը:
«Իւրաքանչիւր անգամ, երբ որեւէ պետութիւն Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման օրինագիծ
կ՛ընդունի, թրքական կառավարութիւնը ճնշումներ կը գործադրէ եւ կը խզէ դիւանագիտական
յարաբերութիւնները այդ երկրին հետ: Պրազիլի Ծերակոյտը եւս կատարեց քայլ մը եւ միացաւ
Հարաւային Ամերիկայի մէջ գտնուող այն պետութիւններուն, որոնք կը զօրակցին արդարութեան
ու ազնուութեան եւ դէմ են մարդկութեան դէմ յանցագործութիւններուն», յայտարարած է ՀՅԴ
Հարաւային Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբի ղեկավար Ալֆոնսօ Թապաքեան:

Խաչատուրով Թիֆլիսի Մէջ Մասնակցեցաւ ՕԹԱՆ-ի
Կազմակերպած Համաժողովին
Հայաստանի
բանակի
ընդհանուր
հրամանատար, զօրավար -գնդապետ Եուրի
Խաչատուրովի
գլխաւորած
պատուիրակութիւնը
Թիֆլիսի
մէջ
Չորեքշաբթի օր մասնակցեցաւ ՕԹԱՆ-ի
վերափոխումներու
հրամանատարութեան
կազմակերպած
Զինուորական
գործընկերներու տարեկան ռազմավարական
մակարդակի համաժողովին:
Ըստ
Հայաստանի
Հանրապետութեան
պաշտպանութեան
նախարարութեան,
համաժողովին նպատակն էր ՕԹԱՆ-ի եւ գործընկեր պետութիւններու միջեւ 2014
թուականի Կալեսի վեհաժողովին մէջ համաձայնեցուած «Փոխգործունակութեան
դաշտ» նախաձեռնութեան կենսագործման շուրջ կարծիքներու փոխանակումը:

www.aztagdaily.com
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Տոնեցք Եւ Լուկանսք Ցանկութիւն Յայտնած Են Մուտք
Գործելու Ռուսիոյ Կազմին Մէջ
Ria.ru կը հաղորդէ, որ «Տոնեցքի լուրերու գործակալութիւն»-ը Կապի խմբակին մէջ Տոնեցքի
ժողովրդական հանրապետութեան եւ Մինսքի բանակցութիւններուն մէջ Լուկանսքի
ժողովրդական հանրապետութեան ներկայացուցիչ Վլատիսլաւ Տէյնեկօ յայտարարած է, որ
Տոնեցքի եւ Լուկանսքի ժողովրդական հանրապետութիւնները Խրիմը Ռուսիոյ մաս կը նկատեն:
«Տոնեցքի եւ Լուկանսքի ժողովրդական հանրապետութիւնները Խրիմը կը նկատեն Ռուսիոյ մաս:
Աւելի՛ն, մեր պետութիւնները նոյնպէս լաւագոյն տարբերակով կը ցանկան մուտք գործել
Ռուսիոյ դաշնութեան կազմին մէջ», ըսուած է յայտարարութեան մէջ:
Մարտ 2014-ին Խրիմի մէջ տեղի ունեցած հանրաքուէին իբրեւ արդիւնք թերակղզին
անջատուած էր Ուքրանիայէն եւ միացած Ռուսիոյ:

Լիւքսորի Մէջ Անձնասպանական Գործողութիւն
«Ռոյթըրզ» լրատու գործակալութիւնը հաղորդեց, որ Չորեքշաբթի օր Եգիպտոսի
հնադարեան Լիւքսոր քաղաքի Քառնաք տաճարին կառատան մէջ անձ մը ինքզինք
պայթեցուցած է: Անձնասպանական գործողութեան պատճառով վիրաւորուած են չորս
եգիպտացիներ, որոնց շարքին են երկու խանութպաններ եւ երկու ոստիկաններ:
Զբօսաշրջիկներ չեն վնասուած:
Եգիպտոսի ներքին գործոց նախարարութիւնը յայտարարութիւն մը հրապարակելով
յայտնեց, որ ձախողութեան մատնած է ահաբեկչական գործողութիւն մը, որուն
ընթացքին յարձակում գործողներէն երկուքը սպաննուած են, իսկ երրորդ մը`
վիրաւորուած:
Ներքին գործոց նախարարութենէն ապահովական աղբիւր մը «Ռոյթըրզ»-ին յայտնեց, որ
յարձակում գործողները փորձած են տաճարին մօտ թիրախ դարձնել զբօսաշրջիկներ
փոխադրող փոխադրակառք մը, սակայն ոստիկանները արգելք հանդիսացած են:
Զինեալներէն մէկը ինքզինք պայթեցուցած է, իսկ միւսները ոստիկանութեան հետ
բախում ունեցած են: Անոնք վիրաւորուելով փոխադրուած են հիւանդանոց եւ անոնցմէ
մէկը ճամբու ընթացքին մահացած է:
Զբօսաշրջութիւնը արաբական աշխարհի ամէնէն բազմամարդ երկիրը եղող Եգիպտոսի
եկամուտի գլխաւոր աղբիւրներէն մէկն է:
1997-ին Լիւքսորի կին փարաւոնի մը տաճարին դէմ կատարուած յարձակումին
ընթացքին 58 զբօսաշրջիկներ եւ 4 եգիպտացիներ սպաննուած էին: Իսկ փետրուար
2014-ին իսլամական զինեալներ Սինայի թերակղզիին մէջ ականահարեցին
զբօսաշրջիկներ փոխադրող փոխադրակառք մը` սպաննելով 2 հարաւային քորէացիներ
եւ եգիպտացի մը:
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Էրտողանի Ձախողութիւնը
Ըստ Թուրքիոյ սահմանադրութեան, երկրին
նախագահը պէտք է ըլլայ բոլոր կողմերէն
հաւասար հեռաւորութեան վրայ եւ մասնակից
չդառնայ «մէկ ուրիշին» ընտրապայքարին,
սակայն Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան Քորանը
ձեռքին երկրին բոլոր կողմերը շրջելով
ընտրական քարոզչութիւն կատարեց ի նպաստ
իշխող
Արդարութիւն
եւ
բարգաւաճում
կուսակցութեան եւ իր քննադատութիւններուն
առիւծի բաժինը վերապահեց Ժողովուրդներու
ժողովրդավարական կուսակցութեան:
Ատիկա արտառոց երեւոյթ մըն էր, սակայն ոչ զարմանալի, որովհետեւ 7 յունիսի
խորհրդարանական ընտրութիւնները Էրտողանի համար քաղաքականի կողքին նաեւ
գոյութենական բնոյթի էին: Այդ ընտրութիւնները կոչուած էին ճշդելու, թէ ան սուլթան պիտի
ըլլա՞յ, թէ՞ իր նախորդներուն նման արարողակարգային դերակատարութիւն ունեցող
նախագահ: Ան իր խառնուածքին ոչ յարիր խեղճուկ վիճակի մէջ չյայտնուելու համար`
պայքարեցաւ խորհրդարանին մէջ ապահովելու համար 400 աթոռ եւ այդ նպատակի
իրագործման համար կարիք ունէր երկրին հարաւարեւելեան շրջաններուն մէջ իր անմիջական
մրցակիցը` քրտամէտ Ժողովուրդներու ժողովրդավարական կուսակցութիւնը պարտութեան
մատնելու:
Էրտողան այդ նպատակը իրագործելու համար Իրաքի Քրտական ինքնավար մարզին մէջ
քուէարկութեան կեդրոններ հաստատել մերժեց եւ այդպիսով այդտեղ գտնուող Թուրքիոյ
քաղաքացի 150 հազար քիւրտերը զրկեց քուէարկելու իրաւունքէն: Քրտամէտ կուսակցութեան
ընտրական կեդրոններուն եւ հաւաքներուն դէմ տեղի ունեցան աւելի քան 50 յարձակումներ,
որոնց նպատակը վախի մթնոլորտ ստեղծելով քուէարկողներուն վրայ ճնշում բանեցնելն էր:
Նշեալ կուսակցութեան համանախագահ Սելահեթթին Տեմիրթաշ նշեց, որ այդ յարձակումները
կը կրեն մատնահետքերը ՏԱՀԵՇ-ի եւ զգուշացուց, որ կարգ մը շրջանակներ կը փորձեն
Թուրքիոյ մէջ յառաջացնել քաղաքացիական պատերազմ: Այլ խօսքով` ան յարձակումներուն
համար անուղղակի կերպով կ՛ամբաստանէ թրքական իշխանութիւնները, որոնց աջակցութիւնը
կը վայելէ ահաբեկչական նշեալ խմբաւորումը:
Հակառակ Էրտողանի բոլոր ջանքերուն` քրտամէտ կուսակցութիւնը ստացաւ 5,8 միլիոն քուէ,
ինչ որ 3 միլիոնով աւելի էր 2011-ի խորհրդարանական ընտրութեան ընթացքին քիւրտ անկախ
թեկնածուներուն ստացած քուէներէն:
Էրտողան ձախողեցաւ: Տաւութօղլուի կատարած հետեւեալ յայտարարութիւնը` «Այս գիշեր
ժողովրդավարութեան տօնը կը նշենք», ոչինչով կը սփոփեն սուլթանութեան երազը
կորսնցուցած նախագահը, որ վստահաբար իր զայրոյթը պիտի թափէ Տաւութօղլուի գլխուն եւ
արձանագրուած ձախողութիւնը վերագրէ անոր, երբ իսկական պատճառը Էրտողանի
իշխանամոլութեան ու փառամոլութեան խիստ բացայայտ եւ սանձարձակ դառնալն է:

ՎԱՀՐԱՄ ԷՄՄԻԵԱՆ
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ԱԿՆԱՐԿ

Քաղաքական Պարտամուրհակներու Ժամը Հնչած Է
Թուրքիոյ խորհրդարանական ընտրութիւններուն արդիւնքները տակաւին որոշ ժամանակի
համար կը շարունակեն տարաբնոյթ մեկնաբանութիւններու եւ քաղաքական կանխատեսական
վերլուծումներու դուռ բանալ: Վերլուծումները արդէն հատած են ներթրքական զարգացումներու
առաւելագոյն սահմանը եւ անցած աշխարհաքաղաքական ծրագիրներու տարածք, ուր դրական
հետեւանքներ չեն վերապահուիր Թուրքիոյ ճակատագիրին: Ճգնաժամ, բաժանում, մասնատում
բառերը
այսօր
յաճախ
կ՛երեւան տարբեր
վերլուծական
կեդրոններէ
բխած
հրապարակումներուն մէջ:
Ընտրութիւնները մեկնաբանելու պահուն պէտք է
անպայման յիշել Էրտողանի նախընտրական
հռետորաբանութիւնն
ու
ընտրաճառերու
ընթացքին կատարած մեղադրանքները, թէ
որո՛նք
են
Թուրքիոյ
տկարացումն
ու
մասնատումը առաջադրողները: Այս բոլորին
դիմաց Էրտողան կը խոստանար յաղթել` թոյլ
չտալու համար իր երկրին մասնատումը: Հիմա
որ ան կ՛ընդունի, որ չէ յաջողած, կը նշանակէ, որ Թուրքիոյ մասնատման գործընթացը սկսած է:
Անոր համոզումով, մասնատման գործընթացի գլխաւոր պատասխանատուն կը նկատուի
Ժողովուրդներու ժողովրդավարական կուսակցութիւնը, իսկ
Թուրքիոյ մասնատումը
ցանկացողներուն շարքին են արեւմտամէտ լրագրողները եւ հայկական լոպին, այսինքն`
հայկական սփիւռքը: Պատահական չէր, որ Էրտողանի ընտրաճառերուն մէջ գլխաւոր
մեղադրանքներն ու ամբաստանութիւնները ուղղուած ըլլային քրտամէտ կուսակցութեան:
Այսօր Թուրքիոյ կայունութեան, նոյնիսկ ամբողջականութեան սպառնացող թիւ մէկ խնդիրը
քրտական հարցն է, եւ Թուրքիոյ նախագահը իր մրցակից ուժերէն աւելի ամբողջ ուշադրութիւնը
կեդրոնացուցած էր անցողիկ շեմը հատել-չհատելու ընտրապայքարին մէջ եղող Տեմիրթաշի
կուսակցութեան վրայ: Քրտամէտ կուսակցութիւնը չէր խօսեր քիւրտերու իրաւունքներուն
մասին միայն, այլ նաեւ հանդէս կու գար իբրեւ Թուրքիոյ բոլոր ազգային
փոքրամասնութիւններու իրաւունքներու պաշտպան, իբրեւ խտրականութեան դէմ պայքարող
ուժ: Փոքրամասնութիւնները սակայն կրնան ըստ էութեան մեծամասնութեան վերածուիլ, եթէ
ինքնութեան խնդիրները սուր քաղաքական հնչեղութիւն ունենան եւ եթէ անշուշտ արտաքին
ներշնչումներ եւ քաջալերանքներ ստանան: Ի վերջոյ ազգութեամբ թուրքն ու ազգութեամբ
այլազգի եւ քաղաքացիութեամբ թուրքը
ցեղային տարբեր հասկացողութիւններ են. ազգութեամբ թուրքը Թուրքիոյ մէջ կրնայ արագ
ոստումներով փոքրամասնութեան վերածուիլ, երբ պայմանները հասուննան ներքին եւ
արտաքին մակարդակներու վրայ: Էրտողանի պայքարի կեդրոնացման եւ երկրի բաժանման
վտանգի արծարծման մէջ այս հանգամանքները հաւանաբար գերակշռած են:
Կը թուէր կարճ ժամանակ մը առաջ, որ Էրտողան-Կիւլեն պայքարէն յաղթական դուրս եկած էր
առաջինը: Որոշ ժամանակ անհրաժեշտ է կարենալ ճիշդ գնահատելու համար Կիւլենի
դերակատարութիւնը այս ընտրութիւններուն: Իշխող կուսակցութեան մէջ ճեղքեր կրնան երեւիլ
անպայման, բայց նաեւ անհաւանական պէտք չէ նկատել այլոց սատարելու
մարտավարութիւնը` պատժելու գործող նախագահը: Ահա այստեղ է, որ Միացեալ Նահանգներ
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հաստատուած Կիւլենը տարբեր ուժերու առընթեր ծառայած ըլլայ նոր օսմանականութեան
յաւակնոտ ծրագիրներ իրականացնելու յայտարարութիւններ կատարած նորօրեայ սուլթանը
զսպելու ընդհանուր քաղաքականութեան:
Տարածաշրջանային առումով Արեւմուտքին համար Անգարան անհրաժեշտ էր կրօնական
ահաբեկչութիւնը հովանաւորելու, ֆինանսաւորելու, տարածք տրամադրելու եւ այդ
տարածքներէն դէպի Իրաք եւ Սուրիա անարգել անցքեր տրամադրելու: Հնչա՞ծ է արդեօք
ժամանակը Անգարայի դերակատարութիւնը կասեցնելու: Դժուար է բացարձակ հաստատում
կատարելը. այսուհանդերձ վարքագիծի որոշ պատկերացում կրնայ փոխանցել նախագահ
Օպամայի յայտարարութիւնը:
Գերմանիոյ մէջ, Եօթներու խմբակի վեհաժողովին յաջորդած ասուլիսին Միացեալ
Նահանգներու նախագահ Օպաման կոչ ըրած է դաշնակից գործընկերներուն` քայլերու
ձեռնարկելու «Իսլամական պետութիւն» խմբաւորման միացող օտարերկրեայ զինեալներու
հոսքը Թուրքիոյ սահմանէն դադրեցնելու համար: «Մենք կը տեսնենք, թէ ինչպէ՛ս զինեալները
կ՛անցնին Սուրիա, եւ ապա, շատ յաճախ, Իրաք: Ամէն ինչ չէ, որ կարելի է կանխարգիլել,
սակայն աւելի համակարգուած աշխատանքի, աւելի լաւ հետախուզութեան, թուրք-սուրիական
սահմանին աւելի արդիւնաւէտ դիտարկում կատարելու պարագային շատ բան կարելի է
կանխել: Թուրքիոյ իշխանութիւնները կ՛ընդունին խնդիրը, բայց իրենց կարողութիւնները
լիարժէք չեն օգտագործեր», յայտնած է Օպամա:
Թէեւ այստեղ կոչ եղած է եւ ոչ թէ խիստ դատապարտանք. թէեւ նուրբ է քննադատութիւնը եւ
դրական ակնկալութիւն փոխանցող ըսելաձեւ օգտագործուած է, այսուհանդերձ այս
մակարդակով եւ այս բովանդակութեամբ պաշտօնապէս առաջին անգամն է, որ Ուաշինկթընը
նման ազդարարութիւն կ՛ուղղէ Անգարային: Յայտարարութեան վրայ հիմնուելով կարելի է
եզրակացնել, որ Միացեալ Նահանգներ կ՛ընդգծեն պաշտօնապէս, որ Անգարան
ֆինանսաւորած, աջակցած եւ հովանաւորած է իսլամական ահաբեկիչները. աւելի՛ն. ժամն է
կասեցնելու այս ընթացքը: Թէական կը մնայ անշուշտ, որ Միացեալ Նահանգներու համար
իսկապէս պահը հասա՞ծ է «Իսլամական պետութեան» տրամադրուող աջակցութիւնը
կասեցնելու. այս հարցումէն աւելի կարեւորը Անգարայի վրայ Ուաշինկթընի ճնշումի
պաշտօնականացումն է:
Հայկական առնչութիւններու որոնումը այս բոլորին մէջ օրինաչափ մօտեցում է: Հայոց
ցեղասպանութեան 100-ամեակի առիթով ճանաչումներու միջազգային երթը, կատարուած
յայտարարութիւնները համոզիչ կը դարձնէին, որ Ցեղասպանութեան հարցը իբրեւ Անգարայի
դէմ կիրարկուող ճնշամիջոց սկսած էր ստանալ աշխարհաքաղաքական օրակարգի
կարգավիճակ:
Թէ՛ Ցեղասպանութեան ճանաչումներու շարքը եւ թէ՛ Կալիփոլիի հակաքայլին միջազգային
ընտանիքին չընդառաջելը եւ ընդհանրապէս նշումը ստուերի մէջ ձգելը Էրտողանն ու իր
կուսակիցները պէտք է համոզած ըլլային, որ փայլուն արդիւնքներ չեն սպասեր իրենց`
խորհրդարանական ընտրութիւններուն: Պէտք է համոզած ըլլային նաեւ, որ «Իսլամական
պետութեան» անարգել օժանդակութիւնները տուեալ պահուն քաղաքական գին ունէին
վճարելիք: Անգարան սկսած է քաղաքական պարտամուրհակներու վճարումին:

«Ա.»
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Սիրուն Երէցեանի Արուեստին Նուիրուած
Ցուցահանդէս
Արուեստագէտ Սիրուն Երէցեանի բանաստեղծական
գործերն ու գծագրութիւնները լուսարձակի տակ առնելու
նպատակով Հայ կանանց միջազգային միութիւնը 21-30
մայիսին «Ռոսլին» ցուցադրասրահին մէջ կազմակերպեց
«Ես կամ» խորագրեալ ցուցահանդէսը:
Բացման արարողութեան Սիրուն Երէցեանի արուեստին
մասին ելոթներ ունեցան Հայ կանանց միջազգային
միութեան նախագահ Սիլվա Խաչիկեան, Սիրուն Երէցեանի
գործակից Հերի Մեսրոպեան, իսկ Սիրունի զաւակը` Առնոն,
շնորհակալութիւն
յայտնեց
ձեռնարկը
կազմակերպողներուն: Առնօ նաեւ ներկաներուն հետ կիսեց
իր յուշերը ու կարդաց իր մօր գրած շնորհաւորական
իւրայատուկ նամակը: Նկատի ունենալով, որ իր մարմինը
անշարժացուցած հիւանդութիւնը Սիրունէն խլած էր ձեռքով
գրելու կարողութիւնը, ան նամակը գրած էր «Տայնաւոքս»
կոչուող սարքով, որ կարելիութիւն կ՛ընծայէ աչքով գրելու եւ հաղորդակցելու:
Աւարտին, ներկաները ստացան Սիրուն Երէցեանի ստեղծագործութեանց կրկնօրինակներէն եւ
անոր եղբօր` Պերճ Վասիլեանի հեղինակած «Անվեհեր աղաւնին» հատորէն օրինակներ:

Ցեղասպանութեան Նուիրուած Գիտաժողով
Կազմակերպութեամբ
Լեհաստանի
Արուեստներու
եւ
գիտութիւններու
ակադեմիայի
Արեւելեան
Եւրոպայի
յանձնաժողովին, Քրաքովի Եակելոնեան
համալսարանի
ազգագրագիտութեան
ուսումնարանի եւ Քրաքովի Հայկական
Մշակութային Ընկերակցութեան, մայիս
30-ին Լեհաստանի Քրաքով քաղաքին
Արուեստներու
եւ
գիտութիւններու
ակադեմիայի շէնքէն ներս տեղի ունեցաւ
Հայոց ցեղասպանութեան նուիրուած
«Ցեղասպանութիւն. անիկա կատարուած
է բազմաթիւ անգամ, սակայն առաջինը` հայերու հանդէպ» թեմայով գիտաժողով:
Բացման խօսքով հանդէս եկան Լեհաստանի մէջ Հայաստանի դեսպան Էտկար Ղազարեան եւ
Քրաքովի Եակելոնեան համալսարանի դասախօս փրոֆ. Քշիշտոֆ Ստոպկան: Այնուհետեւ
Հայոց ցեղասպանութեան վերաբերեալ զեկոյցով ելոյթ ունեցաւ Փարիզէն հրաւիրուած փրոֆ.
Ռայմոնտ Գէորգեան: Լիւպլինէն հրաւիրուած փրոֆ. Վլատժիմիերժ Օսատչին ներկայացուց
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Լեհաս-տանի հայ համայնքի երեւելի գործիչներէն` Լվովի Կաթոլիկ եկեղեցւոյ Եոզեֆ արք.
Թէոտորովիչի կեանքին եւ գործունէութեան վերաբերեալ նոր հրատարակուած գիրքը:
Գիտաժողովի ընթացքին, «Հայերու ցեղասպանութեան մշակութային հետեւանքները
պատմական եւ ժամանակակից տեսանկիւնէն» խորագրով քննարկման ժամանակ, առանձին
զեկոյցներով հանդէս եկան Քրաքովի Եակելոնեան համալսարանի դասախօսներ` դոկտ.
Ռենատա Կրոլ Մազուր, դոկտ. Թորոտա Ժիետեկ, դոկտ. Անթժէյ Ժիետեկ, դոկտ. Եակուպ
Օսիեցքի եւ Լեհաստանի Գիտութիւններու ազգային ակադեմիայի ազգագրագէտ Կոնրատ
Սիեկիերսքի:

Պահպանենք Նախնիներու Յիշատակը
Մայիս 23-ին տեղի ունեցաւ վիրահայոց թեմի
երիտասարդական բաժնի Հայոց պատմութեան եւ
հայկական
մշակութային
յուշարձաններու
պահպանութեան
ակումբին
շնորհահանդէսը:
Նորաստեղծ ակումբի անդամները որոշեցին յաջորդ
օրը այցելել եւ բարեկարգել Թիֆլիսի Վերէի
գերեզմանատունը, ուր կը հանգչին բազմաթիւ
հայազգի գործիչներ:
Արդարեւ,
24
մայիսին
վիրահայոց
թեմի
երիտասարդական
բաժնի
տնօրէն
Վալերի
Բադալեանի եւ աշխատակիցներ Նինա Սերոպովայի,
Յովհաննէս Շահնազարեանի առաջնորդութեամբ ու
թեմի իրաւական հարցերու բաժնի տնօրէն Միքայէլ
Աւագեանի եւ հասարակական գործիչ Եուրի Միկիրտումովի ուղեկցութեամբ, շուրջ 30
երիտասարդներ, զինուած անհրաժեշտ գործիքներով, այցելեցին Վերէի գերեզմանատուն, որ
հիմնուած է 19-րդ դարու 30-ականներուն եւ եղած է միայն հարուստ եւ ազնուական ծագում
ունեցող մարդոց յուղարկաւորման վայր: Մինչեւ այսօր գերեզմանատան մէջ պահուած են
եւրոպական ճարտարապետներու նախագծած
քանի մը դամբարաններ, որոնք կը ներկայացնեն
արուեստի
գլուխ
գործոցներ
եւ
ունին
պատմական-ճարտարապետական
արժէք:
Անոնք ամբողջ օրը մաքրեցին ու բարեկարգեցին
քաղաքացիներուն դամբարանները:
Հայ
Առաքելական
Ս.
եկեղեցւոյ
շուրջ
համախմբուած
երիտասարդները,
լաւ
գիտակցելով իրենց պարտքը նախնիներու
յիշատակին առջեւ, շաբաթական դրութեամբ
կ՛այցելեն գերեզմանատուները պահպանելով
նախնիներու յիշատակը:
Նման նախաձեռնութիւններ շարունակական են եւ չեն սահմանափակուիր միայն Թիֆլիսով:
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ԿՆՈՋԱԿԱՆ

Առաջին Հերթին Ի՞նչ Կը Տեսնէք…
Նայեցէք նկարին եւ ըսէք, թէ ին տեսաք առաջին
հայեացքով, ապա կարդացէք համապատասխան
բացատրութիւնը որ բնորոշ է ձեզի:

ա.- Կնոջ դէմք
բ.- Ծաղիկներ
գ.- Աստղեր


Կնոջ Դէմք
Կորսնցուցած էք ձեր կենսուրախութիւնը եւ շատ
հաւանաբար յոգնած վիճակ ունիք. ժամանակն է, որ
քիչ մը հանգստանաք: Երկու օր դուք ձեզի
տրամադրեցէք, ծիծաղշարժ թեթեւ ժապաւէններ
դիտեցէք, բնութեան մէջ պտըտեցէք, խոկացէք…
Հրաժարեցէք
խուած
եւ
աղմկոտ
վայրերէ,
խուսափեցէք
յոռետես
եւ
դժգոհ
անձերէ:
Երաժշտութիւն
ունկնդրեցէ,ք
գծեցէք,
բոյսեր
խնամեցէք:
***



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



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

Խօսիր, Հայաստան
Խօսի՜ր, Հայաստան.
Դո՛ւ, որ դարերի տանջանք ես տեսել
Եւ տարիների խնդութիւն միայն,
Ասա՛ քո պատգամն ու խօսքը վսեմ
Աշխարհներին ու ազգերին համայն…
Տե՛ս, աղաւնի՜ն է
Թառել քո նորոգ յարկի ձեղունին,
Որին դարերով երազե՜լ ես դու…
Վստահի՜ր խօսել քո ժողովրդի՛
Եւ քո՛ անունից`
Բանաստեղծ որդո՜ւդ…
Լսո՞ւմ ես,
Չորեքշաբթի օր իմ ընկերները Կարմիր բլուրում
Մի բուռ ոսկեհատ ցորե՜ն են պեղել,
Որ ցանել են մեր նախնիները հայ`
Դեռ Ուրարտույում,
Քրտինքո՜վ ջրած հո՛ղն այս ժայռեղէն:
Սակայն նո՛յն օրը,
Իմ ընկերներն, այդ ցորենի կողքին,
Գտել են նաեւ պղնձէ նիզա՛կ`
Ի ցոյց այն բանի՛,
Որ ծնուած օրից հայ սերմնացանը,
Սերմը` մի ձեռքին,
Միւսով զէ՛նք է բռնել,
Որ ցանած արտը պաշտպանի…
Ոչ ոք չի՜ ասի`
Այդ ցորենի բերքը ինչքա՜ն է եղել,
Ոչ ոք չի՜ ասի`
Ինչքա՜ն էր թիւը հայ ժողովրդի…
Մի բուռ ցորե՜ն են
Կարմիր բլուրի հին բերդում պեղել,
Եւ մի բուռ հա՜յ է
Հասել Յարութեան այս առաւօտին…
Բայց այդ ցորենի հատիկը ամէն` ցա՜նք է մի հսկայ,
Ամէն հայ` ամուր սեղմած զսպանա՛կ.
Եւ այս,
Մեզ հասած մի բուռ ժողովո՛ւրդն
Ու սե՜րմը վկայ,—
Իր կորցրածը նա ե՜տ կը ստանայ…
ԳԷՈՐԳ ԷՄԻՆ
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