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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ

Յիշատակդ Միշդ Վառ Մնայ Ընկեր Վահան
Չորեքշաբթի, 11 Փետրուար 2015-ի երեկոյեան, ժամը 9:30ին
Քուէյթի Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ Հովանաւորութեամբ
Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ.
Զօպուեանի եւ կազմակերպութեամբ Հ.Յ.Դ. Ք.Ե.Մ. եւ Հ.Դ.Պ.Մ.
Պատասխանատու կազմին տեղի ունեցաւ «Յուշ երեկոյ»
նուիրուած Ազգային ու քաղաքական գործիչ ընկեր Վահան
Յովհաննիսեանի
քառասունքին:
Երեկոն
իրենց
ներկայութեամբ պատուեցին Քուէյթի մօտ ՀՀ Արտակարգ եւ
Լիազօր Դեսպան Տիար Ֆատէյ Չարչօղլեան, եւ Հիւպատոս
Տիար Լեւոն Պետրոսեան:
Սոյն երեկոյին բացման խօսքը կատարեց Հ.Յ.Դ. Ք.Ե.Մ. եւ Հ.Դ.Պ.Մ. Պատասխանատու
կազմի ընկերներէն՝ ընկեր Գէորգ Յովակիմեան: Ապա յաջորդաբար գեղարուեստական
բաժնին մաս կազմեցին զուգերգով՝ ընկերուհիներ Լիլա Կարապետեան եւ Սարինա
Ատանալեան, ընկերուհիներ՝ Կասիա Աբիկեան եւ Սէրլի Թովմասեան ասմունքով եւ
ընկեր Խաչիկ Մելքոնեան՝ մեներգով. որմէ ետք ցուցադրուեցաւ հանգուցեալ ընկերոջ
կեանքի տարբեր հանգրուանները, անոր վարած պաշտօններն ու տարած բազմազան
աշխատանքները:
Ապա խօսք առաւ Հ.Հ. Արտակարգ եւ Լիազօր Դեսպան Տիար Ֆատէյ Չարչօղլեան:

Վերջինս անդրադարձաւ այդ ջերմ յարաբերութեան, որ գոյութիւն ունէր Չարչօղլեան
ընտանիքի նախնիներուն եւ նուիրեալ ընկերոջ միջեւ: Պրն. Դեսպանը յայտնելով իր
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ցաւակցութիւնները, հաստատեց թէ ընկեր Վահան այն իտէալական հայ ընկերն է,
եղբայրը, ամուսինն ու հայրը, հետեւաբար որպէս հայ երիտասարդներ պարտինք
շարունակել անոր ուղին, ընկերոջ փայլուն օրինակով եւ անոր վսեմ անձնաւորութիւնը
անմահացնելով:
Վերջապէս խօսք առաւ Գերպատիւ Հայր
Սուրբը, մէջբերելով ընկերոջ արժանիքներն ու
գաղափարական աւանդի մասին, յանձնառարեց
որ այսօրուան երիտասարդները ըլլան աւելի
պինդ ու նուիրեալ եւ իրենց գործով հաստատեն
հայու արժանավայել ապագան:
Երեկոն Հայր Սուրբի պահպանիչով հասաւ իր աւարտին:

Սիլվի Տէկիրմէնճեան

Եղբայրութեան Եւ Սիրոյ Մարաթոն
Քուէյթի Անկախութեան եւ Ազգային տօնին առթիւ,
Ուրբաթ,
6 Փետրուար 2015ին, տեղի ունեցաւ
«եղբայրութեան
եւ
սիրոյ
մարաթոն»ը,
հովանաւորութեամբ
Արաբական
Սկաուտական
խորհուրդի նախագահ Տոկթ. Ապտալլա Թուրէյճիի եւ
կազմակերպութեամբ Քուէյթի սկաուտ խորհուրդի եւ
ՀՄԸՄ ՔՄՄի:
Մարաթոնին մասնակցող հայ եւ արաբ մարզիկները
վազեցին շուրջ 4 ՔՄ տարածք՝ «Ալ Ճազիրա Ալ
Խատրայէն մինչեւ Ապրաճ Ալ Քուէյթ»:
Ուրախալի էր այն փաստը, որ մրցանակային
պատուաւոր տեղեր զբաղեցուցին նաեւ հայ
մարզիկները, մասնաւորաբար ՀՄԸՄական
եղբայրներ՝ Էդգար գրաւեց մարաթոնի երկրորդ
դիրքը, Աբրահամ Աբիկեան՝ 9րդ դիրքը եւ
Տանէիլ Մարաշլեան՝ տասներորդ դիրք:

Մարաթոնը,
իր
ներկայութեամբ
պատուեց Քուէյթի մօտ ՀՀ Արտակարգ եւ
Լիազօր
Դեսպան
Տիար
Ֆատէյ
Չարչօղլեան,
որուն
կ'ընկերակցէր
նորանշանակ հիւպատոս Տիար Լեւոն
Պետրոսեան:
Ճորճ Արապաթլեան
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ՄՈԽՐԻԿԸ ՔՈՒԷՅԹԻ ՄԷՋ
Թատերական արուեստը հին աշխարհի ամէնէն
սիրուած ու կատարելագործուած արուսետի
ճիւղերէն մէկն է: Յունական գրականութեան մէջ
թատրոնը միշտ ալ ունեցած է իր պատուաւոր
տեղը եւ դարեր շարունակ ստանձնած է
ժողովուրդներուն մէջ բարոյական արժէքներու
յղկման առաքելութիւնը:
Հայ ժողովուրդ իր կարգին եղած է թատերասէր
ու բազմաթիւ թատրոններ ներկայացուած են մեր
իշխանական պալատներուն մէջ ու մինչեւ այսօր
նոյն թափով կը շարունակէ իր արժանավայել տեղը պահել միջազգային թատերական հարթակի
վրայ:
Քուէյթահայ համայնքի զաւակները իրենց նախնիներուն օրինակով, համարձակ փորձեր
կատարելով՝ ճիգ չեն խնայեր ներկայացնելու բարձրորակ թատերական գործեր ե՛ւ հայ, ե՛ւ
օտար գրականութենէն քաղուած:
Արդարեւ, Ուրբաթ, 6 Փետրուար 2015ի, երեկոյեան
«Ալ-Տասմա» սրահին մէջ խուռներամ բազմութիւն մը
վայելեց,
Քուէյթի
Ազգային
վարժարանի
Շրջանաւարտից
Միութեան
կազմակերպած՝
համաշխարհային
գրականութեան
գլուխ
գործոցներէն՝
«ՄՈԽՐԻԿ»ի
թատերական
ներկայացումը,
որ
իր
բարոյախօսական
ու
դաստիարակչական պատգամներով եօթէն մինչեւ
եօթանասունեօթ տարեկան մարդկանց սրտերուն մէջ
գրաւած է իր անքննարկելի տեղը:
Երիտասարդ ուժերէ բաղկացած թատերախումբը իր բեմադիչ՝ Տիկ. Հուրի Պէրպէրեանի
գլխաւորութեամբ կրցաւ հմայել աւելի քան 550 հանդիսատես, որոնք բարձր ծափողջոյներով
իրենց արդար գնահատականը տուին:
Շուրջ մէկուկէս ժամուան ընթացքին հանդիսատեսները ականատես եղան համաշխարհային
ճանաչում ունեցող անկրկնելի հեքիաթի բեմականացման, որ բեմադրիչի կողմէ համեմուած էր
հաճելի մէջբերումներով ու գեղեցիկ տարրերով, իսկ դերասաններու վարպետ խաղը հաճելի
պահեր պարգեւեց մանաւանդ փոքրիկ հանդիսատեսին մօտ: Անոնք հաւատացին, որ բարին ի
վերջոյ կը յաղթէ, իսկ չարը կը ստանայ իր արժանի պատիժը:
Ամիսներու տքնաջան աշխատանքը պսակուեցաւ մեծ յաջողութեամբ:

Üàð Þðæ²Ü, ¾. î³ñÇ, ÂÇõ 270, àõñµ³Ã,13 öºîðàô²ð, 2015

3

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

Աւարտին խօսք առաւ թեմիս կոթողիկոսական փոխանորդ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեան,
որ իր կարգին բարձր գնահատեց միութեան տարած այս եզակի աշխատանքը, մաղթելով բոլոր

մասնակիցներուն յարատեւ յաջողութիւն եւ դալար ուղի:
Մեր կարգին կը շնորհաւորենք Շրջանաւարտից Միութեան վարչութիւնը եւ անոնց ընդմէջէն
թատերախումբի բոլոր աշխատակազմը, ի մասնաւորի անոր բեմադիչն ու օգնականը,
բաղձալով՝ որ անոնց յունձքը ըլլայ աւելի համեղ ու առատ:

«Մահ Ոչ Իմացեալ Մահ է, Մահ Իմացեալ Անմահութիւն է»
Այս գաղափարով ու մտածումով առաջնորդուեցաւ
հայոց զօրքը Սպարապետ Վարդան Մամիկոնեանի
առաջնորդութեամբ

451

թուականին,

վասն

հաւատոյ եւ վասն հայրենեաց մղուող Աւարայրի
ճակատամարտին:
մնացին

իրենց

Վարդանանք
ուխտին

հաստատուն

մէջ

եւ

իրենց

նահատակութեամբ համալրեցին մեր սրբոց դասը:
Թէեւ Աւարայրի Ճակատամարտը տեղի ունեցաւ
Մայիս

26ին,

սակայն

Հայաստանեայց

Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին Սրբոց Վարդանանց
Զօրավարաց եւ 1036 վկաներու յիշատակը կը տօնէ իւրաքանչիւր տարուան Բուն
Բարեկենդանին նախորդող Հինգշաբթի օրը: Հետեւաբար, Հինգշաբթի, 12 Փետրուար, 2015ի
առաւօտուն, Քուէյթի Ազգային Վարժարանի շրջափակէն ներս, պատշաճ գեղարուեստական
յայտագրով մը տօնուեցաւ Վարդանանց տօնը, ներկայութեամբ Վարժարանիս տնօրէնութեան,
ուսուցչաց կազմին եւ համայնքի հոգեւոր Հովիւ Արժ. Տէր Արտակ Քհնյ. Քէհեաեանի: Բացման
խօսքը արտասանեց Է կարգի աշակերտուհի Քարէն Թաշճեան, որմէ ետք բեմ հրաւիրեց
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նախակրթարանի աշակերտները, որոնք պարբերաբար
հնչեցուցին

վարդանաշունչ

վերարժեւորելով

երգեր

վարդանանց

ու

փառքը:

ասմունքներ,
Այնուհետեւ

Արժանապատիւ քահանայ հայրը փոխանցեց օրուան
խորհուրդը եւ յորդորեց Վարժարանի աշակերտութեան
ամուր կառչիլ ազգային եւ հոգեւոր արժէքներուն:
Աւելի

ուշ,

Ազգային

Վարժարանի

միջնակարգի

աշակերտութեան տնօրէնութեան կողմէ գեղեցիկ առիթ ընձեռնուեցաւ անձամբ Թեմիս
Կաթողիկոսական Փոխանորդէն՝ Գերպ. Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեանէն, լսել օրուան
խորհուրդը:
Առաջին հերթին բարի գալուստի խօսք արտասանեց Վարժարանիս տնօրէն Պրն. Մանուկ
Մանուկեան, որ օրուան մասին հակիրճ տեղեկութիւն փոխանցեց ու շնորհակալութիւն յայտնեց
Գերպ. Հայր Սուրբին, իր հրաւէրը չմերժելու եւ աշակերտութեան հետ օգտաշատ հանդիպման

ներկայանալու համար:
Գերպ.

Հայր

Սուրբը

առաջին

հերթին

մանրամասնօրէն

ներկայացուց

Վարդանանց

Ճակատամարտը, ի պահանջել հարկին կատարելով գեղեցիկ վերլուծութիւններ: Այնուհետեւ
Սրբոց Վարդանանց նահատակութիւնը կապեց ներկային հետ եւ յորդորեց աշակերտները
ամուր մնալ ազգային եւ հոգեւոր արժէքներուն, հեռու մնալով ներկայ աշխարհիս հրամցուցած
հերոսներէն: «Ձեր մեծագոյն հերոսը թող Վարդան Մամիկոնեան ըլլայ», ըսաւ Գերպ. Հայր
Սուրբը:
Նոյն օրը, Վարժարանիս «Արեգակ» մանկապարտէզի փոքրիկները նշեցին Տեառնընդառաջի եւ
բարեկենդանի զոյգ տօները, Վարժարանի բակին մէջ, խարոյկի շուրջ: Անոնք երգեցին ու
պարեցին խարոյկին շուրջ իրենց գեղեցիկ ու զարդարուն զգեստներով:

Ճորճ Արապաթլեան

www.aztarar.com
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Էրտողան. «Հայաստանին Երկարած Մեր Ձեռքը Դարձեալ
Օդին Մէջ Մնաց»
«Անատոլու» կը հաղորդէ, որ Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան յայտարարած է,
որ հայկական սփիւռքի ազդեցութեան պատճառով Հայաստանին երկարած իրենց ձեռքը միշտ
օդը կը մնայ:
Քոլոմպիոյ մէջ կազմակերպուած «1915. Օսմանեան կայսրութեան ամէնէն երկար տարին»
խորհրդաժողովին ընթացքին իր արտասանած խօսքին մէջ Էրտողան յայտարարած է.
«Քաղաքավարութեան
կանոնները
խախտելով
յայտարարութիւններ
կատարելով`
խաղաղութեան եւ երկխօսութեան ճամբան անգամ մը եւս փակեցին»:
Ան յիշեցուցած է, որ այս տարի կը նշուի «1915-ի դէպքերուն» 100-ամեակը, որ ճիշդ ձեւով`
հայերու կողմէ թուրքերուն ու թուրքերու կողմէ հայերուն կատարածներուն առողջ
քննարկումներով չի կատարուիր:
«100-ամեակի պատճառաբանութեամբ 1915-ի դէպքերուն վերաբերեալ հայկական սփիւռքը
շատ բացասական արշաւ կ՛իրականացնէ: Մենք` իբրեւ թրքական պետութիւն, քարոզչութեան
ետեւէ չենք ինկած: Այդպիսի խնդիր չունինք: Մենք միշտ բաց սրտով, անկեղծօրէն փափաքած
ենք, որ 1915-ի դէպքերը ճիշդ ձեւով ուսումնասիրուին եւ պատմուին», ըսած է ան եւ պնդած, որ
1915-ի արխիւները ընդլայնելու փորձ կը կատարեն եւ Հայաստանին ձեռք մեկնած են:
Էրտողան յիշեցուցած է անցեալ տարուան 23 ապրիլին յղած իր ուղերձը եւ ըսած.
«Յարաբերութիւնները շտկելու, նոր էջ բանալու ջանքեր գործադրեցինք: Դժբախտաբար, նաեւ
հայկական սփիւռքի ազդեցութեան պատճառով մեր երկարած ձեռքը ամէն անգամ օդը մնաց:
Այս տարի, 100-ամեակին, մենք դարձեալ անկեղծօրէն եւ սրտանց կը կրկնենք` եկէ՛ք այս հարցը
քաղաքական դաշտէն հանենք եւ գիտութեան ու գիտնականներուն յանձնենք», ըսած է ան:
Ակնարկելով 24 ապրիլին Կալիփոլիի ճակատամարտի 100-ամեակի ձեռնարկներուն
մասնակցութեան համար Հայաստանի նախագահին ուղղած իր նամակին` Էրտողան ըսած է.
«Պիտի փափաքէինք, որ գային, 24 ապրիլին հանդիպէին, այդ մթնոլորտը փորձէին զգալ,
հասկնալ, որ մենք ալ հազարաւոր զոհեր տուած ենք: Սակայն այդ մէկը չկատարեցին:
Քաղաքավարութեան կանոնները ոտնահարող յայտարարութիւններով անգամ մը եւս փակեցին
խաղաղութեան, երխօսութեան ճամբան: Մենք 1915-ի դէպքերուն վերաբերեալ խաղաղութեան
ու երկխօսութեան ջանքերէն պիտի չհրաժարինք»:

Կիրօ Մանոյեան. «Լեւոն Տէր Պետրոսեան Փորձած Է Ամէն
Ինչ Խառնել»
ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ, ՀՅԴ Բիւրոյի Հայ դատի եւ քաղաքական հարցերու գրասենեակի
պատասխանատու Կիրօ Մանոյեան` անդրադառնալով Հայաստանի նախկին նախագահ Լեւոն
Տէր Պետրոսեանի ընդարձակ յօդուածին, որուն մէջ ան հանգամանօրէն կը ներկայացնէ իր
վերապահումներն ու քննադատութիւնը Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին առիթով
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ընդունուած Համահայկական հռչակագիրի քանի մը կէտերուն, յայտնած է, որ ինք համաձայն չէ
այդ վերապահութիւններուն ու դիտարկումներուն:
Մասնաւորաբար Լեւոն Տէր Պետրոսեան հարցականի տակ կ՛առնէ այն երեւոյթը, որ զուտ
կազմակերպական բնոյթ կրող ներկայացուցչական յանձնաժողովը ինչպէ՞ս կրնայ ներկայացնել
ամբողջ հայ ժողովուրդին միասնական կամքը:
Կիրօ Մանոյեան ըսած է, որ Լեւոն Տէր Պետրոսեան կ՛անտեսէ հռչակագիրի այն մասը, ուր
կ՛ըսուի, թէ յանձնաժողովը կ՛աշխատի եւ համախորհուրդ է սփիւռքի մէջ գործող կառոյցներուն
հետ: «Իսկապէս այդպէս է: Հռչակագիրի նախագիծը ներկայացուած է նախորդ տարուան մայիսի
27-ին, մասնակցութեամբ սփիւռքի համայնքներէն ներկայացուցիչներու, եւ բոլորին
կարելիութիւն տրուած է յաջորդող շաբաթներուն իրենց տեսակէտները փոխանցելու: Իսկապէս
ուրիշ աւելի ներկայացուցչական որեւէ մարմին չէր կրնար ըլլալ, ահա թէ ինչո՛ւ անհիմն ու
անիմաստ է հարցականի տակ դնել այն, թէ ի՞նչ իրաւունքով հայ ժողովուրդին անունով
հռչակագիր կնքուած է», յայտնած է Մանոյեան:
Լեւոն Տէր Պետրոսեան կը հիմնաւորէ, թէ հայ ժողովուրդին միասնական կամքը կրնայ
արտայայտել միայն համահայկական հանրաքուէն, որ հասկնալի պատճառով չի կրնար տեղի
ունենալ: «Ատիկա կը նշանակէ, որ համահայկական կարծիք կարելի չէ ձեւաւորել, հայ
ժողովուրդին անունով երբեք ոչ ոք կրնայ խօսիլ: Սակայն ատիկա իսկապէս հայութիւնը
ներկայացնող մարմին եղած է ու կը շարունակէ մնալ: Ատիկա միայն Հայաստանի ու Արցախի
նախագահներուն տեսակէտը չէ, որ անոնց ստորագրութեամբ ընդունուէր հռչակագիրը: Ատիկա
իրականութեան մէջ կ՛արտայայտէ Լեւոն Տէր Պետրոսեանի այն իրական մտայնութիւնը, որ
համայն հայ ժողովուրդ հասկացութիւն չկայ: Ան թէ՛ նախագահ եղած ատեն, եւ թէ՛ անկէ ետք,
փաստօրէն նաեւ այսօր, կը փորձէ տարանջատել ու հատուածներ տեսնել հայ ժողովուրդին մէջ:
Իր նախագահութեան օրով Հայաստանը սփիւռք էր, հիմա ալ կ՛ըսէ, որ միայն նախագահներն ու
կաթողիկոսները թող ստորագրեն, բայց ատիկա չէ այդ յանձնաժողովը», ըսած է Կիրօ
Մանոյեան` աւելցնելով, թէ գործընթացը, որ նախորդած է հռչակագիրի ընդունման, անցած է
համահայկական քննարկման ուղիով, բան մը, որ, ըստ Մանոյեանի, Լեւոն Տէր Պետրոսեանի
կառավարման ժամանակ չէ եղած:
Լեւոն Տէր Պետրոսեան նշած էր, որ նուաստացուցիչ է Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման
համար շնորհակալութիւն յայտնել այլ պետութիւններու. Կիրօ Մանոյեան նշած է. «Եթէ
այդպիսի տեսակէտ ունէր Լեւոն Տէր Պետրոսեան, պէտք է, որ վաղուց այդ մասին
արտայայտուած ըլլար, բայց հիմա նպատակայարմար գտած է այդ մասին բարձրաձայնել:
Իրականութեան մէջ հռչակագիրին մէջ նոր բան չէ ըսուած, միակ նորութիւնը` համահայկական
ըլլալն է: Լեւոն Տէր Պետրոսեան միշտ ալ կարելիութիւն ունեցած է այդ նիւթին մասին իր
մտահոգութիւնները արտայայտելու»: Լեւոն Տէր Պետրոսեանի վերապահութիւններէն մէկն ալ
այն էր, որ պէտք չէ Թուրքիոյ կոչ ուղղել` ճանչնալու ու դատապարտելու Հայոց
ցեղասպանութիւնը, որովհետեւ ատիկա Թուրքիոյ գործն է, եւ ատոր կարելի է հասնիլ Թուրքիոյ
հետ բարի դրացիական յարաբերութիւններ հաստատելու միջոցով միայն:
Կիրօ Մանոյեան նշած է. «Չեմ գիտեր, զուգադիպութի՞ւն է, թէ՞ ոչ, բայց հետաքրքրական է, որ Տէր
Պետրոսեանը Թուրքիոյ նախագահին նման կ՛ըսէ, որ` «մեզ պատասխանեցին կոչերով ու
յայտարարութիւններով, եւ մեր ձեռքը օդին մէջ մնաց»: Տէր Պետրոսեան ճիշդ նոյն բանը կ՛ըսէ,
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այսինքն` Թուրքիոյ տեսակէտը կը կիսէ` մէջբերելով 2007 թուականի իր մէկ յօդուածը, որուն
տակ, կը կարծեմ, Էրտողանն ու Տաւութօղլուն շատ սիրով պիտի ստորագրէին. հոն կ՛ըսուի, որ
ժամանակն է հասկնալու, որ վերջնագիրներ ներկայացնելով կամ անկիւն սեղմելով, ոչ ոք կրնայ
Թուրքիոյ պարտադրել Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչումը: Այսինքն ան կը պնդէ, որ Թուրքիոյ
նկատմամբ պէտք է կամակատարի դերակատարութիւն ստանձնել»:
Լեւոն Տէր Պետրոսեան իր յօդուածին մէջ նաեւ կ՛ըսէ, որ կարիք չկար Թուրքիոյ
հասարակութեան մէկ հատուածին զօրավիգ կանգնելու, ատիկա աւելի վատ պիտի ըլլայ,
որովհետեւ պատրուակ պիտի հանդիսանայ, որ անոնց վրայ Թուրքիոյ իշխանութիւնները
ճնշումներ բանեցնեն: «Այսինքն մենք ո՛չ մտածելու իրաւունք ունինք, ո՛չ շնչելու իրաւունք
ունինք, միայն Թուրքիան իրաւունք ունի, միայն անոնք կրնան որոշել, թէ մենք ի՛նչ պէտք է
ընենք: Եւ վերջն ալ խօսիլ արժանապատուութեան մասին, իսկապէս ամբոխավարութիւն է»,
ըսած է Մանոյեան: Լեւոն Տէր Պետրոսեան կ՛ըսէ, թէ պատմական իրաւունք եզրը հռչակագիրին
մէջ փոխարինուած է պատմական արդարութիւն նոյնքան առաձգական եզրով: «Ան կ՛անտեսէ
կամ մոռցած է` չեմ գիտեր, որ այդ եզրերը վերցուած են 1990 թուականի օգոստոսի 23-ին
ընդունուած Անկախութեան մասին հռչակագիրէն, որուն տակ ստորագրած է այն
ժամանակուան Գերագոյն խորհուրդի նախագահ Լեւոն Տէր Պետրոսեանը», դիտել տուած է
Մանոյեան:
Լեւոն Տէր Պետրոսեանը կ՛ըսէ, որ յանձնաժողովը գերազանցած է իր լիազօրութիւնները,
որովհետեւ խախտած է Անկախութեան մասին հռչակագիրը, որովհետեւ այդտեղ
պահանջատիրութեան այլ տարր չկայ, բացի Հայոց ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչման
աջակցելու դրոյթէն:
Կիրօ Մանոյեանի համաձայն, Լեւոն Տէր Պետրոսեան փորձած է ամէն ինչ խառնել, ցոյց տալու
համար, որ շատ վատ հռչակագիր է, մինչդեռ իրականութեան մէջ վերջին 100 տարուան մէջ
առաջին անգամն է, որ այդքան համազգային համախոհութիւն կայ փաստաթուղթի մը շուրջ,
որուն առիթը Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցն է: Ան կ՛ըսէ, որ եթէ այդ
փաստաթուղթը վտանգաւոր ալ չէ, ապա անպտուղ փաստաթուղթ է: Ես կ՛ըսէի, որ եթէ
իսկապէս անպտուղ փաստաթուղթ է, ապա ափսոս է, որ ինք այդքան երկար յօդուած գրած է
անպտուղ փաստաթուղթի մը վերաբերեալ: Տէր Պետրոսեան կ՛ըսէ, թէ այդ փաստաթուղթը
կրնայ աւելի վատ անդրադարձ ունենալ Հայաստան-Թուրքիա յարաբերութիւններուն վրայ, բայց
այդ յարաբերութիւնները չկան, որ աւելի վատ ըլլան, եզրափակած է Մանոյեան:

Երեւան Աժան Հնարք Կ՛անուանէ Հայ Սպայի Մահուան
Պաքուի Վարկածը
Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարարութեան մէջ «առնուազն
ծիծաղելի աժան հնարք» անուանած են Ազրպէյճանի պաշտպանութեան նախարարութեան այն
հաղորդագրութիւնը, թէ հայկական կողմը երկու ներթափանցում իրականացուցած է`
փորձելով կտրել սահմանը, եւ
ազրպէյճանական զինեալ ուժերու կանխարգելիչ
միջոցառումներուն իբրեւ հետեւանք տուած է զոհեր, որոնց շարքին ջոկատի հրամանատար
Տիգրան Սիմոնեան:
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«Ազատութիւն» ձայնասփիւռի կայանին հետ հարցազրոյցի մը ընթացքին Հայաստանի
պաշտպանութեան նախարարութեան բանբեր Արծրուն Յովհաննիսեան ըսած է նաեւ, որ
կ՛առաջարկէ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակին միակողմանի առաքելութիւն կատարել եւ տեղւոյն վրայ
շուտով ծանօթանալ իրողութեան: «Տեսնենք` Ազրպէյճան կրնա՞յ փաստեր ներկայացնել:
Անշուշտ` ոչ: Եթէ զոհեր կան, ներթափանցում եղած է, ուրեմն ինչո՞ւ զոհերէն գոնէ փշրանք մը
ազրպէյճանական կողմին մէջ չէ մնացած», շեշտած է պաշտպանութեան նախարարութեան
բանբերը:
Ըստ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանութեան նախարարութեան հաղորդագրութեան, սպայ
Տիգրան Սիմոնեան զոհուած է նախանցեալ օր երեկոյեան, պաշտպանութեան բանակի
հիւսիսային ուղղութեամբ տեղակայուած զօրամասերէն մէկուն պաշտպանութեան դիրքին
վրայ, թշնամիին արձակած կրակոցներէն: Անոր մահուան փաստով քրէական գործ յարուցուած
է Հայաստանի քրէական օրէնսգիրքի 365-րդ յօդուածի 3-րդ մասով` «մարտական
հերթապահութեան կամ մարտական ծառայութիւն կրելու կանոնները խախտելը, որ
յառաջացուցած է ծանր հետեւանքներ»:

Հայոց Ցեղասպանութեան Պատճառով Սրած Են
Եւրոպական Միութիւն- Թուրքիա Յարաբերութիւնները
Թրքական «Սապահ» օրաթերթը կը հաղորդէ, որ Թուրքիա-Եւրոպական Միութիւն
խորհրդարանական յանձնախումբի հերթական նիստին Հայոց ցեղասպանութեան մասին
քննարկման ներառումը սրած է Անգարայի եւ Թուրքիոյ յարաբերութիւնները:
Թուրքիան միակողմանի կերպով չեղեալ նկատած է 18-19 փետրուարին տեղի ունենալիք
Թուրքիա-Եւրոպական Միութիւն խորհրդարանական յանձնախումբի նիստը: Անգարան իր այս
քայլը բնութագրած է իբրեւ Թուրքիոյ մասին զեկուցումին ուղղուած դիւանագիտական
պատասխան:
Եւրոպական
խորհրդարանին
մէջ
Քրիստոնեայ-դեմոկրատական
կուսակցութեան
ներկայացուցիչ Ռենաթ Սոմմեր նշած է, որ վերջին պահուն Թուրքիոյ կողմէ հանդիպումը
չեղեալ նկատելը անհասկնալի կեցուածք է: Սոմմեր խստօրէն քննադատած է Թուրքիան եւ
նշած, որ կառավարութեան այդ որոշումը կրնայ պայմանաւորուած ըլլալ եւրոպացի
երեսփոխաններու կողմէ թրքական կառավարութեան ուղղուած` յատկապէս մամլոյ
ազատութեան եւ Կիպրոսի հարցի վերաբերեալ խիստ քննադատութիւններով:

Նախագահ Սարգսեան Շնորհաւորեց Ռոհանին
Իսլամական Յեղափոխութեան 36-Ամեակին Առիթով
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեան երէկ շնորհաւորական ուղերձ
յղած է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիին` Իսլամական յեղափոխութեան 36-ամեակին
առիթով: Այդ մասին կը յայտնէ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի հասարակութեան եւ
տեղեկատուութեան միջոցներու հետ կապերու վարչութիւնը:
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«Նախագահները Իրենք Պիտի Որոշեն Կալիփոլիի
Ձեռնարկներուն Մասնակցիլ, Թէ Ոչ» Կ՛ըսէ Չաւուշօղլու
Թրքական «Թիւրքիյէ» օրաթերթը կը հաղորդէ, որ
Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Մեւլութ
Չաւուշօղլու խօսած է երկրի նախագահ Ռեճեփ
Թայիփ

Էրտողանի

եւ

վարչապետ

Ահմեթ

Տաւութօղլուի կողմէ Կալիփոլիի ճակատամարտի
100-ամեակի

նշման

շարք

մասնակցութեան

մը

ձեռնարկներուն

համար

երկիրներու

ղեկավարներուն ուղարկուած հրաւէրին մասին:
Պատասխանելով

Հայաստանի

եւ

Միացեալ

Նահանգներու նախագահներ Սերժ Սարգսեանի եւ
Պարաք

Օպամայի

չընդունելու

կողմէ

մասին

հրաւէրը

հարցումին`

ընդունիլՉաւուշօղլու

յայտարարած է, որ նախագահները իրենք պէտք է
որոշեն այդ հարցը, եւ իրենց պարտականութիւնը
միայն հրաւիրելն է:
«Մենք` իբրեւ արտաքին գործոց նախարարութիւն,
հայկական պնդումներուն դէմ թրքական թեզերը կը
ներկայացնենք:

Ատոր

համար

քաղաքացիական

հասարակութեան հետ կը համագործակցինք, ինչպէս նաեւ` գիտնականներու», ըսած է ան:
Անդրադառնալով այդ հրաւէրներուն` ան յիշեցուցած է, որ Հայաստանի եւս ուղարկուած է
հրաւէր մը, որովհետեւ Օսմանեան բանակին մէջ հայ զինուորներ ալ եղած են: «Բոլորին
ուղարկած ենք: Բրիտանիոյ Չարլզ իշխանը պիտի գայ: Մեր պարտականութիւնն է հրաւիրելը,
գալ-չգալու հարցը ղեկավարները թող իրենք որոշեն: Յառաջիկայ ժամանակաշրջանին պիտի
տեսնենք` ով պիտի մասնակցի, ով` ոչ», ըսած է ան:

Կոչ` Ցեղասպանութեան Հարցով Յանձնախումբ Ստեղծելու
Թրքական «Հապերլեր» կայքը կը հաղորդէ, որ Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Մեւլութ
Չաւուշօղլու Գերմանիոյ մէջ մամլոյ ասուլիսի մը ընթացքին դարձեալ խօսած է «1915-ի հարցով
պատմաբաններու յանձնախումբ ստեղծելու անհրաժեշտութեան մասին»:
«Թող ընդհանուր յանձնախումբ ստեղծուի եւ յայտարարութիւն կատարուի: Մենք այդ հարցին
մէջ ամչնալու խնդիր չունինք», յայտարարած է Չաւուշօղլու:
Ան խօսած է նաեւ Գերմանիոյ վերջերս դրսեւորուած կեցուածքին մասին եւ գնահատած է
գերմանական կառավարութեան այդ չմիջամտելու քաղաքականութիւնը: Յիշեցնենք, որ վերջերս
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Գերմանիոյ կառավարութիւնը յայտարարած էր, որ «ջարդերու եւ տեղահանութիւններու»
բացայայտումը նախ Թուրքիոյ եւ Հայաստանի հարցն է:
«Գերմանական կառավարութիւնը թրքական ու հայկական կողմերու յարաբերութիւնները
կարգաւորելուն ուղղուած համարձակ քայլերու յարգանքով կը մօտենայ: Երկու կողմերու
մերձեցումն

ու

պատմաբաններու

յանձնախումբի

ստեղծման

գծով

համարձակութիւն

ցուցաբերելը կարեւոր է», ըսուած էր Գերմանիոյ կառավարութեան գրաւոր պատասխանին մէջ:
Չաւուշօղլու, սակայն, դժգոհած է, որ գերմանացի որոշ քաղաքական գործիչներ կ՛աջակցին
հայկական նախաձեռնութիւններուն, ինչ որ, ըստ անոր, կը վշտացնէ զիրենք: Ան յայտարարած
է, որ ճիշդ չի գտներ այն, որ քաղաքական գործիչներ կը խօսին եւ գնահատականներ կու տան
«1915-ի դէպքերուն» վերաբերեալ: «Սահմանափակ տեղեկութիւններ ունեցող քաղաքական
գործիչներու կողմէ հարցը մեկնաբանելը նոյնիսկ սխալ է», ըսած է ան:

Խորհրդակցութիւն` Ցեղասպանութեան 100-րդ Տարելիցի
Ձեռնարկներուն Նախապատրաստման Վերաբերեալ
Հայաստանի նախագահի նստավայրին մէջ երէկ
տեղի ունեցած է խորհրդակցութիւն` նուիրուած
Հայոց

ցեղասպանութեան

ձեռնարկներու

100-րդ

տարելիցի

նախապատրաստական

աշխատանքներուն:
Հայաստանի

Հանրապետութեան

մարմիններու

ղեկավար

պետական

անձնակազմին

մասնակցութեամբ

հրաւիրուած

խորհրդակցութիւնը վարած է Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցին նուիրուած
ձեռնարկները համակարգող պետական յանձնաժողովի նախագահ, Հայաստանի
Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեան:
«Խորհրդակցութեան մասնակցողներուն ներկայացուած են ձեռնարկներուն ծրագիրը,
«Կը յիշեմ եւ կը պահանջեմ» կարգախօսին ներքեւ Հայաստանի եւ արտերկրի մէջ
կազմակերպուելիք բազմաթիւ ու բազմաբնոյթ ձեռնարկներուն ժամանակացոյցը,
ինչպէս նաեւ ծրագիրի` բարձր մակարդակով իրականացման գործին մէջ պետական
մարմիններուն մասնակցութեան վերաբերող հարցեր: Զեկուցումով մը հանդէս եկած է
Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցին նուիրուած ձեռնարկները համակարգող,
Հայաստանի

Հանրապետութեան

նախագահի

աշխատակազմի

ղեկավար

Վիգէն

Սարգսեան», կը յայտնէ նախագահին մամլոյ ծառայութիւնը:

www.aztagdaily.com
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Ընկեր Վահան Յովհաննիսեանի քառասունքին նուիրուած «Յուշ Երեկոյ»ին յանուն
Քուէյթի շրջանի ընկերներու՝ ընկհ. Մարալ Համպոյեանի արտասանած խօսքէն
քաղուածքներ:
ä³ïÙáõÃÇõÝÁ íÏ³Û ¿, áñ ØºÌºðÀ ã»Ý Ù»éÝÇñ,
ØºÌºðÀ Çñ»Ýó Ù³Ñáõ³Ùµ ÏÁ Û³õ»ñÅ³Ý³Ý£ Ð³Û
Ú»Õ³÷áË³Ï³Ý
¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý
Ñ»ñáëÝ»ñáõÝ
÷³Õ³Ý·Á ³Ûëûñ ÏÁ Ñ³ñëï³Ý³Û Ýáñ ÝáõÇñ»³Éáí ÙÁª
áñáõÝ ³ÝáõÝÝ ¿ª ì²Ð²Ü£
ì³Ñ³Ý ÚáíÑ³ÝÝÇë»³Ý, ÐÚ¸ ´ÇõñáÛÇ
³Ý¹³Ù,
³½ï³Ù³ñïÇÏ, ²ñó³ËÇ ÇÝùÝ³å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåÇã,
ù³Õ³ù³Ï³Ý
µ³Ýï³ñÏ»³É,
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ
»ñÏ³ñ ï³ñÇ»ñáõ å³ï·³Ù³õáñ, ¶»ñÙ³ÝÇáÛ Ù¿ç
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ²ñï³Ï³ñ· »õ ÈÇ³½ûñ ¹»ëå³Ý£
¸»Ïï»Ùµ»ñ 28 Ãáõ³Ï³ÝÁ ³ÝÏÇõÝ³¹³ñÓ³ÛÇÝ »Õ³Í ¿ ì³Ñ³Ý ÚáíÑ³ÝÝÇë»³ÝÇ
Ï»³Ýù¿Ý Ý»ñë£ ²ñ¹³ñ»õ, 28 ¸»Ïï»Ùµ»ñ 1994-ÇÝ ¿ñ, áñ Ð³Û³ëï³Ý¿Ý Ý»ñë
Ï³ë»óáõ»ó³õ Ð.Ú.¸.-Ç ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ »õ µ³½Ù³ÃÇõ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñáõ ÏáÕùÇÝ, ÇÝùÝ
³É µ³Ýï³ñÏáõ»ó³õ£
28 ¸»Ïï»Ùµ»ñ 2013-ÇÝ, ³Ý å³ßïûÝ³å¿ë Ýß³Ý³Ïáõ»ó³õ
¸³ßÝ³Ïó³ÛÇÝ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ùûï Ð³Û³ëï³ÝÇ ¹»ëå³Ý£
28 ¸»Ïï»Ù»µ»ñ 2014-ÇÝ,
ÚáíÑ³ÝÝÇë»³ÝÇÝ£

§Ø³Ûñ³Ùáõï¦Ý

¿ñ

Ù»ñ

ëÇñ»ÉÇ

¶»ñÙ³ÝÇáÛ

ÁÝÏ.

ì³Ñ³Ý

êáõñ ÙïùÇ ï¿ñ, ã³ñÇÝ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³ÝËÝ³Û, Ã»ñÇÇÝ ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³ñáÝ»³Ý³Ï³Ý
ëñ³ÙïáõÃ»³Ùµ ûÅïáõ³Í ³ÝÑ³ï³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÙÁÝ ¿ñ£ ¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý
·³Õ³÷³ñÇ ³ßË³ñÑÇÝ ½ÇÝáõáñÁ »Õ³õ ì³Ñ³Ý ÚáíÑ³ÝÝÇë»³ÝÁ áõ Çñ ³Ûë
Ñ³Ùá½áõÙÝ ¿ñ, áñ ½ÇÝù áõÕ³ñÏ»ó ²ñó³Ë, ³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ ³Ù»Ý³µáõéÝ
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇÝ£ ¶ÇïáõÃ»³Ý Ù³ñ¹Ý áõ ËáëïÙÝ³ÉÇó ÑÝ³·¿ïÁ, Õ³ñ³µ³Õ»³Ý
å³Ñ³Ýç³ïÇñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ ûñ»ñáõÝ, ß³ï Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñáõ ÝÙ³Ý í³ñ ¹ñ³õ
Çñ ·ñÇãÝ áõ ÇÝù½ÇÝù Ý»ï»ó Ñ³Ûáó ³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇª ·ïÝáõ»Éáí å³Ûù³ñÇ
³é³çÇÝ ·ÇÍ»ñáõÝ íñ³Û£
Ð³Û Ú»Õ³÷áË³Ï³Ý ¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý å³ï³ëË³Ý³ïáõ Ù³ñÙÇÝÝ»ñ¿Ý Ï³Ù
å»ï³Ï³Ý ½³Ý³½³Ý ûÕ³ÏÝ»ñ¿ Ý»ñë, ì³Ñ³Ý Û³ïÏ³Ýßáõ»ó³õ ù³çáõÃ»³Ùµ áõ
ÙÇïùÇ ÷³ÛÉ³ï³ÏáõÙÝ»ñáí, áñáíÑ»ï»õ ³Ý Çñ Ù¿ç áõÝ¿ñ ¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý
·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ ³ÙµáÕç ½ÇÝ³ÝáóÁ£
Æµñ»õ å»ï³Ï³Ý ·áñÍÇãª ÁÝÏ. ì³Ñ³Ý µ³½ÙÇóë ·ÉË³õáñ³Í ¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõ
»õ
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Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ
µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ
»õ
í»Ñ³ÅáÕáíÝ»ñáõÝ,
áõñ
³Ýí³ñ³Ýûñ¿Ý ³ñÍ³ñÍ³Í ¿ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ¹³ï³å³ñïÙ³Ý,
³ñ¹³ñ³Ñ³ïáõóÙ³Ý
»õ
Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹Ç
³ñ¹³ñ
Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ
å³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñÁ£ îÇñ³å»ï»Éáí ù³ÝÇ ÙÁ É»½áõÝ»ñáõ »õ
áõÝ»Ý³Éáí µ³ñÓñ³ñÅ¿ù Ùï³õáñ³Ï³ÝÇ »õ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÇ Ñ³Ý·³Ù³Ýù, ÁÝÏ.
ì³Ñ³Ý ÚáíÑ³ÝÝÇë»³Ý ³Û¹ í»Ñ³ÅáÕáíÝ»ñáõÝ ³ñÅ³Ý³ó³Í ¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
¹¿Ùù»ñáõ Û³ïáõÏ ·Ý³Ñ³ï³ÝùÇÝ áõ Û³ñ·³ÝùÇÝª µ³ñÓñ³óÝ»Éáí Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ áõ
Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ïÇõÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ µ»Ù»ñáõÝ íñ³Û£
ì³Ñ³Ý ÚáíÑ³ÝÝÇë»³Ý ·Ý³Ñ³ïáõ³Í ¿ñ ù³Õ³ù³Ï³Ý µáÉáñ ·áõÝ³õáñáõÙÝ»ñáõÝ
å³ïÏ³ÝáÕ Çñ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñ¿Ý£ Æñ ëñ³ÙÇï å³ïñ³ëï³µ³ÝáõÃ»³Ùµ ³Ý ß³Ñ³Í
¿ñ µáÉáñÇÝ Ñ³Ù³Ïñ³ÝùÁ£
²Ý ÁÝÃ»ñóáÕÇÝ ¹³ïÇÝ Û³ÝÓÝ³Í ¿ Çñ ³é³çÇÝ ·ñ³Ï³Ý ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÁª
§Ø³ÝïÇÉÇáÝ¦ í¿åÁ£ ¶ÇñùÁ ¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý µÝáÛÃ ÏÁ Ïñ¿ »õ ³Ýáñ ÁÝ¹Ù¿ç¿Ý
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
ù³Õ³ù³Ï³Ý
·áñÍÇã
Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ
ÏÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝ¿
Çñ
³ßË³ñÑ³Û»³óùÁ£
ì³Ñ³Ý ÚáíÑ³ÝÝÇë»³Ý Çñ Ý³ËÁÝïñ³Í ³ëå³ñ¿½ÇÝ
Ù¿çª ÑÝ³·ÇïáõÃ»³Ý Ù¿ç É³õ Ù³ëÝ³·¿ï ¿ñ. ³Ý
µ³ó³éÇÏ Ù³ÝÏ³í³ñÅ ¿ñ£ ºñµ Ñ³ñÏÁ Ý»ñÏ³Û³ó³õ,
³Ý
½µ³Õ»ó³õ
Ý³»õ
µ³ñ»ëÇñ³Ï³Ý
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñáí.
Ó»éÝÑ³ëûñ¿Ý
Õ»Ï³í³ñ»ó
§ú·ÝÇ°ñ ºÕµûñ¹¦ ·áñÍÁª ëáõñÇ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ
³é³çÇÝ ÷áõÉÇ ÁÝÃ³óùÇÝ ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝ Ñ³ëóÝ»Éáí
ï³·Ý³å³Ñ³ñ Ñ³ÛáõÃ»³Ý£ ²Ý ËïñáõÃÇõÝ ã¹ñ³õ
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý ³ëå³ñ¿½Ý»ñáõÝ ÙÇç»õ£ Ì³é³Û»ó ³ÛÝï»Õ, áõñ ÇÝù åÇï³ÝÇ áõ
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ñ£
2009 Ãáõ³Ï³ÝÇ ÜáÛ»Ùµ»ñ ³ÙëáõÝ, áñå¿ë ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ §Ð³Û³ëï³Ý-øáõ¿ÛÃ¦
å³ï·³Ù³õáñ³Ï³Ý
µ³ñ»Ï³ÙáõÃ»³Ý
ËáõÙµÇ
Ý³Ë³·³Ñ
ÁÝÏ.
ì³Ñ³Ý
ÚáíÑ³ÝÝÇë»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñª ê»ñÅ ê³ñ·Çë»³ÝÇ
·ÉË³õáñ³Í å³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý Ñ»ï ³Ûó»É»ó øáõ¿ÛÃ£
êÇñ»ÉÇ ÁÝÏ. ì³Ñ³Ý,
Ø»½Ù¿ Ï³ÝáõË Ñ»é³ó³ñ, ë³Ï³ÛÝ ùáõ µ³½Ù³Ù»³Û í³ëï³ÏÇ¹ »õ ³ÝÙ³Ñ
ÛÇß³ï³ÏÇ¹ ³éÇÃáí ³Ûëûñ Ù»Ýù åÇïÇ Ýáñá·»Ýù Ù»ñ »ñ¹áõÙÁª ùáõ ëáõñµ
³é³ù»ÉáõÃÇõÝ¹ ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ£ Ø»Ýù ãÏ³ñáÕ³ó³Ýù Ï³ë»óÝ»É ùáõ üÇ½Çù³Ï³Ý
Ù³Ûñ³Ùáõï¹, µ³Ûó ùáõ ³é³ù»ÉáõÃÇõÝ¹ Ù»½Ç ÏÁ å³ñï³¹ñ¿, áñ Ù»Ýù ùÇã ÙÁ ì²Ð²Ü
ÁÉÉ³Ýù£ ì³Ñ³ÝÇ Ù³ÑÁ Ù»Í Ïáñáõëï ÙÁÝ ¿ á°ã ÙÇ³ÛÝ ¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý, ³ÛÉ Ù»ñ
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ áõ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ñ³Ù³ñ£
Ú³ÝáõÝ øáõ¿ÛÃÇ Ð³Û Ú»Õ³÷áË³Ï³Ý ¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý ÁÝï³ÝÇùÇÝ, ÏÁ ËáÝ³ñÑÇÝù
Ù»ñ ÁÝÏ»ñáç í³ëï³ÏÇÝ »õ ÛÇß³ï³ÏÇÝ ³éç»õ£
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆԻՆ ԱՆԿԻՒՆԸ
Ընկեր Վահան Յովհաննիսեանի քառասունքին նուիրուած «Յուշ
Երեկոյ»ին յանուն ՔԵՄի եւ ՀԴ ՊՄ պատասխանատու կազմի՝
ընկ. Գէորգ Յովակիմեանի արտասանած խօսքը:

êÇñ»ÉÇ ÁÝÏ»ñÝ»ñ »õ Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñ
ÐÚ¸ øáõ¿ÛÃÇ øñÇëï³÷áñ ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ØÇáõÃÇõÝÁ
Çñ ³é³ù»ÉáõÃ»³Ý ëÏÇ½µ¿Ý Ç í»ñ Ùßï³Ï³Ý Ï»ñåáí
Éáõë³ñÓ³ÏÇ ï³Ï ³é³Í ¿ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñó»ñÁ£ ²õ³Ý¹³µ³ñ
÷áË³Ýóáõ³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñáõ ÏáÕùÇÝ, ³Ý ÛÇß³ï³Ï³Í
¿ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë Ñ³Û »õ Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñ ¹³ßÝ³Ïó³Ï³Ý
³éûñ»³Ý Ûáõ½áÕ Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÁ, Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñ
ÁÉÉ³Ý ³ÝáÝù, Ã¿ª ÏáñáõëïÝ»ñ£
²Ûë å³ñ³·³ÛÇÝ Ù»½
Ñ³Ù³ËÙµáÕÁ ÏáñáõëïÝ ¿.
å³ïÙ³µ³ÝÇ, ³½·³ÛÇÝ »õ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÇ,
ÝáõÇñ»³É ¹³ßÝ³Ïó³Ï³ÝÇ ÏáñáõëïÁ… ³Ûá, ³Ûë µáÉáñ
ïÇïÕáëÝ»ñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ù³ËÙµ»É ÀÝÏ. ì³Ñ³Ý
ÚáíÑ³ÝÝ¿ë»³ÝÇ ³Ýáõ³Ý ï³Ï£ Ø³ñ¹, áñ ³ÙµáÕç
Ï»³ÝùÁ ÝáõÇñ»ó Çñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ, ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ »õ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý£ Ø³ñ¹, áñ í»ñçÇÝ
ßñç³ÝÇÝ, ³ñÑ³Ù³ñÑ»Éáí ³éáÕç³Ï³Ý Í³Ýñ íÇ×³ÏÁ,
ß³ñáõÝ³Ï»ó Çñ
³é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ áñå¿ë Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ²ñï³Ï³ñ· »õ ÈÇ³½ûñ
¸»ëå³Ý ¶»ñÙ³ÝÇáÛ Ù¿ç£
Ø»Ýùª áñå¿ë øáõ¿ÛÃÇ ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ØÇáõÃ»³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñ, Ù»Í ÁÝÏ»ñáç
ÛÇß³ï³ÏÇÝ ÝáõÇñáõ³Í ³Ûë Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ùµ, Ïáõ ·³Ýù Ëáëï³Ý³É, áñ åÇïÇ
ß³ñáõÝ³Ï»Ýù ³Ýáñ Ñ³ñÃ³Í ×³Ý³å³ñÑÁ, í»ñ³Ýáñá·»Éáí Ù»ñ áõËïÁª ï¿ñ »õ
å³ßïå³Ý Ï³Ý·Ý»Éáõ Ù»ñ ÝáõÇñ»³É ¹³ïÇÝ áõ ëáõñµ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ£
Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇÝ ÁÝ¹³é³ç ³Ý·³Ù ÙÁ »õë ÏÁ
Ñ³ëï³ï»Ýù, áñ ÛÇßáÕÝ áõ å³Ñ³ÝçáÕÝ »Ýù Ù»ñ ³ñ¹³ñ Çñ³õáõÝùÝ»ñáõÝ£
Ð»ï»õ³µ³ñ, ÃáÕ Ñ³Ý·Çëï ÝÝç»Ý Ñá·ÇÝ»ñÁ ³½·Ç ÝáõÇñ»³ÉÝ»ñáõÝ, áñáíÑ»ï»õ
Ù»Ýù, áñå¿ë Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç Ñ³ñ³½³ï ½³õ³ÏÝ»ñ áõ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ, å³ñï³×³Ý³ã ç³Ñ³ÏÇñÝ»ñ »Ýù »õ ³ñÅ³ÝÇ
Å³é³Ý·áñ¹Ý»ñª ³ÝáÝó Ïï³Ï³Í ëáõñµ áõËïÇÝ£
¶áñÍÝ ¿ ³ÝÙ³Ñ, É³õ ÇÙ³ó¿ù,
àñ ËáëõáõÙ ¿ ¹³ñ»¹³ñ,
ºñÝ¿Ï Ýñ³Ý, áñ Çñ ·áñÍáí
Îÿ³åñÇ ³Ýí»ñç, ³Ý¹³¹³ñ£
ÀÝÏ»ñ ì³Ñ³Ý ÚáíÑ³ÝÝ¿ë»³° Ý, ÛÇß³ï³Ï¹ ³ÝÙ³ñ ÙÝ³Û£
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Խաղաղութեան Պարտադրանքը (Վարդանանց Տօնին
Առիթով)
Վարդանանց խորհուրդի մասին հրապարակագրական վերլուծման փորձը, անհրաժեշտ է, որ
կեդրոնանայ նաեւ նախապատերազմեան ժամանակաշրջանին Յազկերտ-Վարդանանք
բանակցութիւններուն տարբեր հանգրուաններուն, այնտեղ տեսնելու համար հայկական կողմի
որդեգրած կեցուածքները, հարցը դիւանագիտական միջոցներով լուծելու կամքը,
խաղաղութիւնը նախընտրելը, դրացի երկրին հետ բնականոն յարաբերութիւններ մշակելու
ձգտումը: Պարզ խօսքով, պատերազմէն խուսափելու միջոցներու որդեգրման բազմակողմանի
ճիգեր թափած է հայկական կողմը. եւ այստեղ Վարդանանք ըսելով պէտք է ընկալել նաեւ
Վասակ Սիւնիի կողմէ դրսեւորուած դիւանագիտական խաղաղ միջոցները գերադասելու
մօտեցումի կողմնակիցները: Քննական պատմութիւնը կը նախընտրէ սեւ-ճերմակի
դասակարգումներէն հեռու, ո՛չ Վարդանի մօտ տեսնել ռազմատենչ, միայն պատերազմի ճամբով
խնդիրը լուծելու քարացած մտայնութիւնը, ո՛չ ալ Վասակ Սիւնիի պատերազմէն խուսափելու
համար որդեգրած դաւաճանական կեցուածքը: Մօտեցումներու տարբերութիւնները նկատելով
հանդերձ, հայկական կողմը իբրեւ ամբողջութիւն շարժած է դէպի պատերազմէն խուսափելու եւ
խաղաղ միջոցներով վտանգը շրջանցելու կարելիութիւն:
Սակայն, երբ պահանջը մնացած է անդրդուելի, երբ պահանջուած է միակողմանի զիջում, երբ
խնդրոյ առարկայ դարձած է իբրեւ ազգ հայութեան շարունակականութիւնը, այն ատեն
յանձնուելու փոխարէն հայկական կողմը մղած է իր գոյութեան պատերազմը: Անհաւասար
կռիւին գիտակցելով Վարդանանք նախընտրած են իմացեալ մահը, որպէսզի ապահովուի ազգի
շարունակականութիւնը:
Վարդանանցէն անմիջապէս ետք վահանեան շարժումը եւս, դիմելով փարթիզանական
կռուելաձեւին, թշնամիին պարտադրած է խաղաղութիւն: Ճակատային պատերազմէ
խուսափելով եւ թշնամին ներքաշելով փարթիզանական մաշեցնող կռիւի մէջ, վահանեանք
նպատակ ունեցած են խաղաղութեան համաձայնագիր պարտադրել սպառնալիքի լեզուով
խօսող թշնամիին:
Հակառակորդին խաղաղութիւն պարտադրելու այս կեցուածքը ինքզինք զգալի դարձուցած է
տարբեր հանգրուաններուն: Այսօր եւս, երբ Արցախ-Ազրպէյճան շփման գիծին վրայ
կ՛արձանագրուի դանդաղ պատերազմ, երբ թշնամին կը դիմէ ամէն միջոցի ռազմական պիւտճէի
գերուռճացումէն, ռազմատենչ յայտարարութիւններէն մինչեւ հայատեացութեան տարածում,
մինչեւ կացինահարող մարդասպանի հերոսացում, արձակազէններու աշխուժացում,
հետախուզական-ներթափանցման մնայուն գործողութիւններու շարք ու տակաւին անզէն
բնակչութեան դէմ ուղղուած արարքներ, կը մնայ պատասխանել բացառապէս մէկ ոճով:
Զսպելու համար հակառակորդը, հայկական կողմը ակամայ, պարտադրուած կը դիմէ
պատասխան գործողութիւններու, որոնք ցաւոտ են, որոնց հետեւանքով սպաննուող
բազմապատիկ ազրպէյճանցի զինուորներուն պատասխանատուն ի՛նքն է` Պաքուն: Հայ
իւրաքանչիւր զոհի դիմաց ազրպէյճանցի բազմաթիւ զինուորներու ոչնչացում, հետախուզական
ներթափանցման իւրաքանչիւր գործողութեան դիմաց ազրպէյճանական ստորաբաժանումներու
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վերացում, խոցուած ուղղաթիռի դիմաց հայ օդաչուներու աճիւններուն հայրենադարձութեան
հայկական ռազմարուեստի պատմութեան մէջ առանձնացող եզակի օրինակ:
Հայկական կողմը իր պատասխան գործողութիւններով, գերեվարուած ազրպէյճանցի
հետախոյզներու բաց ու թափանցիկ դատավարութիւններով, գերեվարուածներու նկատմամբ
որդեգրուած
միջազգային
պայմանագիրները
յարգելով
ի
վերջոյ
յաջողեցաւ
պատասխանատուութեան համահաւասարեցման միջազգային մօտեցումներու կանոնները
խախտել: Վերջապէս միջնորդական առաքելութիւնը ստանձնողները մատնացոյց ըրին Պաքուն
ստեղծուած լարուած իրավիճակին համար:
Խաղաղութիւն պարտադրելու հայկական կողմի այս ոճը արդէն կը մղէ ազրպէյճանցի
զինուորները զանգուածային ձեւով հրաժարելու հայկական դիրքերու դէմ յարձակումներ
կազմակերպելէ: Հետեւանքները ծանր են:
Շրջուած է նաեւ Վարդանանց աւագանիին Արտաշատի ժողովին կողմէ Յազկերտին յղուած
պատգամին մէկ բաժինը: «Ձեր սուրը, մեր պարանոցը»-ի տեսութիւնը չ՛աշխատիր այլեւս
Արցախ-Ազրպէյճան շփման գիծին վրայ: Ձեր սուրին դիմաց մե՛ր սուրը: Աւելի՛ն, սադրիչ
գործողութիւններու շարունակութեան պարագային: Մեր սուրը, ձեր պարանոցը օրէնքը սկսած է
աշխատիլ արդիւնաւէտ:

ՔՈՒԷՅԹԻ ԱԶԳԱՅԻն ՎԱՐԺԱՐԱՆԸ
Կը ներկայացնէ

ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ
ՔԵՐՄԷՍ
2015
Տեղի պիտի ունենայ 25-26-27 Փետրուարին
Հրաւիրուած էք բոլորդ
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Դամասկոսի Մէջ Տեղի Ունեցաւ Դոկտ. Փրոֆ.
Արշակ Փոլատեանի Գիրքին Շնորհահանդէսը
Երեքշաբթի, 3 փետրուարին, կէսօրէ ետք ժամը 1:00-ին
Դամասկոսի «Ասատ» գրադարանի դասախօսութիւններու սրահին
մէջ տեղի ունեցաւ Սուրիոյ մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան
դեսպան դոկտ. փրոֆ. Արշակ Փոլատեանի արաբերէն գիրքին
շնորհահանդէսը: Հանդիսութիւնը կը վայելէր Սուրիոյ մշակոյթի
նախարարի հովանաւորութիւնը:
Շնորհահանդէսին ներկայ գտնուեցան մեծ թիւով պետական ու
կառավարական դիւանագէտներ, պատասխանատուներ, Սուրիոյ
խորհրդարանի անդամներ, աշիրաթապետներ, հոգեւոր առաջնորդներ, մտաւորականներ, լրատուական
միջոցներու ներկայացուցիչներ ու դամասկահայ ազգայիններ:
Սուրիոյ եւ Հայաստանի քայլերգներու ունկնդրութենէն ետք ցուցադրուեցան «Օսմանցիներու մեծ ոճիր»
ժապաւէնը եւ Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին նուիրուած նախաձեռնութիւններու խորհրդանիշ
«Անմոռուկ ծաղիկ»-ի բացատրողական ժապաւէնը:
Շնորհահանդէսին ընթացքին ձեռնարկի կազմակերպիչ, Հայոց ցեղասպանութեան
ոգեկոչման Սուրիոյ մարմինին խօսքը փոխանցեց Սարգիս Պրունսուզեան:

100-ամեակի

Դեսպան Փոլատեանի «Օսմանեան կայսրութեան մէջ Հայոց
ցեղասպանութեան ականատեսներ» գիրքը ներկայացուց դոկտ. Նորա
Արիսեան` հաստատելով, որ անիկա մեծ ներդրում մըն է արաբական
աշխարհին մէջ 100 տարի առաջ տեղի ունեցած Ցեղասպանութեան
մասին ականատեսներու վկայութիւններ եւ փաստաթուղթեր արաբ
հանրութեան ծանօթացնելու իմաստով: Դոկտ. Արիսեան դիտել
տուաւ, որ գիրքը կը բովանդակէ երեք ականատեսներու Ֆայեզ
Ղուսէյնի, Նայիմ պեքի եւ ասորի հայր Իսհաք Արմալայի
վկայութիւններն ու վաւերագրութիւնները, որոնք կը բացայայտեն
Օսմանեան կայսրութեան ժամանակ ցեղասպան քաղաքականութիւնը: Ան հաստատեց, որ նման
հրատարակութեամբ մը արաբական աշխարհին մէջ Հայոց ցեղասպանութեան վերաբերող
իրազեկուածութիւնը կը բարձրացնէ:
Հանդիսավար Վանիկ Կէոնճեան բեմ հրաւիրեց դոկտ. Փոլատեանը, որ շնորհակալութիւն յայտնեց
հրատարակչատան եւ մշակոյթի նախարարութեան գիրքի լոյս ընծայման համար, հաստատելով, որ
գիրքը կը նպատակադրէ լոյս սփռել Հայոց ցեղասպանութեան վերաբերող ոչ հայկական
փաստաթուղթերուն եւ վկայութիւններուն վրայ: Դեսպանը հաստատեց, որ Թուրքիան կը շարունակէ
ժխտողական քաղաքականութիւն վարել` հակառակ բազմահարիւր փաստաթուղթերուն:
Դամասկոսի թեմի առաջնորդ Արմաշ եպս. Նալպանտեան իր խօսքին մէջ անդրադարձաւ Դամասկոսի
մէջ 100-ամեակին առթիւ կատարուելիք ձեռնարկներուն եւ հաստատեց, որ հայերը մէկ մասնիկն են
Սուրիոյ հողին, որոնց համար Սուրիան հաւասար է յարութեան եւ կեանքի իմաստին: Այս տեսանկիւնէն
ան պահանջեց, որ սուրիական կառավարութիւնը ճանչնայ եւ դատապարտէ Հայոց ցեղասպանութիւնը:
Սուրիոյ մշակոյթի փոխնախարար Թաուֆիք Իմամը ներկայացուց նախարար Իսամ Խալիլի խօսքը`
ակնարկելով յաւիտենական դարձած հայ-սուրիական յարաբերութիւններուն:
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Նշենք, որ սոյն շնորհահանդէսը դարձաւ Սուրիոյ մէջ Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի
ձեռնարկներուն մեկնարկը: Ձեռնարկի աւարտին դեսպանը մակագրեց գիրքէն օրինակներ ու նուիրեց
ներկաներուն:

Բերիոյ Հայոց Թեմի Առաջնորդը Այցելեց Երեւանի
«Հալէպ» Հայրենակցական Բարեսիրական
Հասարակական Կազմակերպութեան Գրասենեակ
Յունուար 30-ին, Բերիոյ հայոց թեմի առաջնորդ Շահան արք. Սարգիսեան այցելեց Երեւանի
«ՀԱԼԷՊ» հայրենակցական բարեսիրական հասարակական կազմակերպութեան գրասենեակ:
Կազմակերպութեան հիմնադիր նախագահ Անի Պալըխեան ներկայացուց կազմակերպութեան
գործունէութիւնը, ինչպէս նաեւ` ընթացիկ եւ հետագայ ծրագիրները:
Սրբազանը բարձրօրէն գնահատեց կազմակերպութեան առաքելութիւնն ու սուրիական
պատերազմին պատճառով Հայաստան հաստատուած սուրիահայութեան առջեւ ծառացած
դժուարութիւններու յաղթահարման օժանդակելու նպատակով ծաւալած գործունէութիւնը ու
նշեց, որ կազմակերպութեան «ՀԱԼԷՊ» անուանումը իւրայատուկ նշանակութիւն կը ստանայ
սուրիահայ կարօտեալ ընտանիքներուն համար:
Նկատի ունենալով կազմակերպութեան նախատեսած հետագայ գործունէութիւնը Սուրիոյ մէջ
եւս` անդրադարձ կատարուեցաւ այս ուղղութեամբ գործակցութեան մասին:
Հանդիպման աւարտին սրբազան հայրը ծանօթացաւ կազմակերպութեան տարածքին մէջ
տարուող վերանորոգման աշխատանքներուն:

«Սայաթ Նովա» Երգչախումբի Համերգ
Կազմակերպութեամբ Ֆրեզնոյի Համազգայինի «Դանիէլ
Վարուժան» մասնաճիւղի վարչութեան, 24 յունուարին Հայ
Առաջին Երիցական եկեղեցւոյ սրահին մէջ տեղի ունեցաւ
«Սայաթ Նովա» երգչախումբին համերգը: Երգչախումբին
ղեկավարը եւ դաշնակահարն էր Նորա Ռումեան
(Պայրամեան):
Վարչութեան
անունով
Սրբուհի
Մսրեան
ամփոփ
տեղեկութիւններ փոխանցեց «Սայաթ Նովա» երգչախումբին կազմութեան եւ գործունէութեան
մասին:
Այնուհետեւ երգչախումբին 44 անդամ-անդամուհիները մեկնաբանեցին Սայաթ Նովայէն եւ
ազգագրական երգերու փունջ մը: Երկրորդ բաժինով Մարալ Վարժապետեան ներկայացուց Ա.
Կիրակոսեանի «Նամակ առ Հայաստան»-ը: Ան շնորհակալութիւն յայտնեց երգչախումբին, որ
գնահատելի աշխատանք կը կատարէ հայ երգը տարածելու մէջ, նաեւ շնորհաւորեց խմբավարդաշնակահար Նորա Ռումեանը, որ յաջողած է խումբի իւրաքանչիւր անդամին մօտ ծաղկեցնել
հայ երգի բառերն ու եղանակը:
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ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ
Այսու կու գանք տեղեկացնել մեր համայնքի սիրելի զաւակներուն, որ Փետրուար 28ին շրջանս
պիտի

այցելէ

ARI

ِ)Artsakh

Roots

Investments)

ընկերութեան

պատուիրակութիւնը,

գլխաւորութեամբ Լ.Ղ.Հ. Վարչապետ Պրն. Արայիկ Յարութիւնեանի: Անոնք մասնաւոր
հանդիպումներ պիտի ունենան Քուէյթի մէջ ապրող հայ գործարարներուն հետ եւ առաջարկեն
անոնց մասնակցութիւնը ARIի ծրագիներուն:
Ազդարար պարբերականի միջոցով ձեր նկատառման կը յանձնենք ARI ընկերութեան
գործառոյթը, ծրագրերն ու նպատակները:
Ընկերութեան հիմնական համոզումը այն է, որ ռազմավարական մեծ կարեւորութիւն
ներկայացնող երկու շրջաններ՝ Քաշաթաղն ու Շահումեանը պէտք չէ թոյլ տանք, որ
սակարկութեան նիւթ ըլլան: Հարաւային Քաշաթաղը շատ բերրի է, ջրառատ, գաղջ
միջերկրականեան կլիմայ ունի: Իսկ հիւսիսային Քաշաթաղը ալպեան գօտիին նման, ունի
մարգագետիններ եւ շատ յարմար է կենդանաբուծութեան: Քարվաճառը եւս սքանչելի
արօտավայրեր ունի, կենդանաբուծութեան համար նոյնպէս ձեռնտու շրջան մըն է:

«Մենք համոզուած ենք,
գիւղատնտեսութիւնը»:

որ

այդ

շրջանի

տնտեսական

ողնասիւնը

պէտք

է

ըլլայ

Վերոնշեալ ծրագիրը թափ առաւ մասնաւորաբար լիբանանահայ գործարարներու ջանքերով,
սակայն ստեղծուեցաւ ընկերութիւն մը Կիպրոսի մէջ (որպէսզի այն ոչ թէ միջին արեւելեան, այլ
եւրոպական ընկերութիւն մը ըլլայ):
Ընկերութեան անունը օրին որոշուեցաւ ARI (Artsakh Roots Investment):

Ներդրումներու կանոններն ու պայմանները
Գումարները կը ներդրուին ընկերութեան մէջ, ընկերութիւնը պայմանագիր կը կնքէ Ագրոֆոնտ
ընկերութեան հետ (գիւղատնտեսութեան աջակցող պետական հիմնադրամ), եւ գումարներ կը
փոխանցէ անոր, ճշդուած նպատակներու համար: Պետութիւնը պայմանագրութեան մէջ կը
ներկայանայ իբրեւ երրորդ կողմ, իբրեւ երաշխաւոր: Գործարարները իրնեց գումարները փոխ
կու տան ընկերութեան երեք կամ աւելի տարիներու վրայ:

Ինչպէ՞ս ծնաւ Արցախի մէջ ներդրումներու սիստեմ ստեղծելու գաղափարը:
Արցախի համար ցարդ կատարուած աշխատանքները, Արցախ Ֆոնտի ճամբով, թէեւ շատ
օգտակար էին, բայց բարեսիրական աշխատանքներով

կարելի չէ երկիր մը տնտեսութիւնը

վերականգնէ: Ուրեմն պէտք էր յստակ գործարարական ոլորտով մօտենալ հարցին եւ
ներդրումներ կատարել տնտեսութեան մէջ:
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Հիմնական համոզումը այն էր, որ ռազմավարական մեծ կարեւորութիւն ներկայացնող երկու
շրջանները՝ Քաշաթաղն ու Շահումեանը պէտք չէ թոյլ տանք, որ սակարկութեան նիւթ ըլլան:
Հարաւային Քաշաթաղը շատ բերրի է, ջրառատ, գաղջ միջերկրականեան կլիմայ ունի: Իսկ
հիւսիսային Քաշաթաղը ալպեան գօտիին նման, ունի մարգագետիններ եւ շատ յարմար է
կենդանաբուծութեան: Քարվաճառը եւս սքանչելի արօտավայրեր ունի, կենդանաբուծութեան
համար նոյնպէս ձեռնտու շրջան մըն է:
Ուրեմն մենք համոզուած ենք, որ այդ շրջանի տնտեսական ողնասիւնը պէտք է ըլլայ
գիւղատնտեսութիւնը:
Ինչպէ՞ս ստեղծուեցաւ ARI-ն: Ինչպէ՞ս եղան առաջին քայլերը:
2009 թուականի ամրան կարելի եղաւ համոզել շուրջ 18 գործարարներ Լիբանանի մէջ, երթալու
եւ այցելելու այդ շրջանները, որպէսզի իրենց աչքերով տեսնեն, թէ ինչ կարելի է կատարել
այնտեղ:
Խնդրուած էր վարչապետ Արայիկ Յարութիւնեանէն, որ խօսի Արցախի պետութեան
տեսլականի մասին, իրենց մշակելիք օրէնքներուն մասին, ծրագիրներուն մասին, որպէսզի ինչ
որ պիտի ընենք համահունչ ըլլայ իրենց ընդհանուր քաղաքականութեան հետ: Պրն. Վարչապետ
առաջարկեց, որ եթէ նպատակը երկրի տնտեսութեան զարկ տալն ու տեղւոյն վրայ ապրող
գիւղացիներու տնտեսութիւնը բարելաւել, ապա պէտք է աջակցիկ պետական հովանաւորութիւն
վայելող եւ գիւղատնտեսական հարցերով զբաղող հիմնադրամին՝ Ագրոֆոնտին:
Վերոնշեալ ծրագիրը թէեւ թափ առաւ մասնաւորաբար լիբանանահայ գործարարներու
ջանքերով, սակայն ստեղծուեցաւ ընկերութիւն մը Կիպրոսի մէջ (որպէսզի այն ոչ թէ միջին
արեւելեան, այլ եւրոպական ընկերութիւն մը ըլլայ):
Ընկերութեան անունը օրին որոշուեցաւ ARI (Artsakh Roots Investment): Այն կը պատկանի
մասնաւոր ընկերութեանց շարքին, հետեւաբար պետութեան կողմէ պարտադրուած օրէնքները
նուազագոյն են եւ կառավարման մեքանիզմը դիւրին է:
Ի՞նչ են ներդրումներու կանոնները, պայմանները:
Գումարները կը ներդրուին ընկերութեան մէջ, ընկերութիւնը պայմանագիր կը կնքէ Ագրոֆոնտ
ընկերութեան հետ, եւ գումարներ կը փոխանցէ անոր, ճշդուած նպատակներու համար:
Պետութիւնը պայմանագրութեան մէջ կը ներկայանայ իբրեւ երրորդ կողմ, իբրեւ երաշխաւոր:
Գործարարները իրնեց գումարները փոխ կու տան ընկերութեան երեք կամ աւելի տարիներու
վրայ, ընկերութիւնը իր գումարները փոխ կու տայ Ագրոֆոնտին երեք տարիով, իսկ Արցախի
պետութիւնը կը կանգնի այդ տրուած գումարներուն երաշխաւորողը կը դառնայ:
Որքա՞ն են տրուող տոկոսները:
Ագրոֆոնդը ARIին կը վճարէ 9 տոկոս, որոնցմէ 6 տոկոսը կը տրուի բաժնետէրերուն, իսկ 3
տոկոսը նախատեսուած է ընկերութեան ծախսերուն:
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