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ՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋԻ ՆԱԽԱՏՕՆԱԿ ԵՒ ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ
ԽԱՐՈՅԿԻ ՀՐԱՎԱՌՈՒՄ
Չորեքշաբթի, 13 Փետրուար 2019-ի երեկոյեան ժամը 6:30-ին, Սրբոց Վարդանանց
եկեղեցւոյս մէջ տեղի ունեցաւ Տեառնընդառաջի նախատօնակ, նախագահութեամբ՝
Թեմիս Առաջնորդ` Գերշ. Տ. Մասիս Եպս. Զօպույեանի:
Սրբազան Հայրը օրուան խորհուրդը փոխանցեց հաւատացեալներուն, քարոզի բնաբան
ընտրելով Մաղաքիա մարգարէին հետեւեալ նախադասութիւնը.-«Ձեր փնտռած Տէրը
յանկարծ Իր Տաճարը պիտի գայ» (Մղ 3.1): Քրիստոսի գալուստէն դարեր առաջ
Մաղաքիա մարգարէն կը մարգարէանայ Քրիստոսի անակնկալ Տաճարի մէջ

յայտնուիլը: Սրբազանը քարոզին մէջ շեշտեց, թէ Աստուած Սիմէոն ծերունիի ճամբով
Տաճարին մէջ բացայայտեց փրկագործական իր ծրագիրը: Քրիստոսի Տաճար ընծայման
դէպքին մէջ Անոր ծնողները յարգեցին հրէական գեղեցիկ աւանդութիւն մը, երբ իրենց
զոհերը շալկած՝ Մանուկ Յիսուսը Տաճար առաջնորդեցին Աստուծոյ փառք եւ գոհութիւն
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յայտնելու իրենց պարգեւած շնորհքին ու պատիւին համար: Սրբազանը օրուայ
խորհուրդը ամփոփեց հետեւեալ գաղափարներուն շուրջ.- ա. Որպէս ընծայ մեր անձերը
ընծայաբերենք՝ Աստուծոյ սպասաւորութեան համար, բ. Կեանքի ելեւէջներուն դիմաց
որպէս քրիստոնեաներ պէտք է հաւատքով գոտեպնդուինք ու համբերութեամբ
դիմագրաւենք կեանքի դժուար պահերը, առանց յուսահատելու կամ յանձնուելու, գ.
Սիմէոն ծերունին որպէս կեանքի տիպար ընդունինք եւ աղօթելով սպասենք Տիրոջ
այցին, սպասելը հոգեպէս պատրաստուելու ու մաքրուելու գեղեցիկ առիթ համարելով:
Սրբազանը գնահատեց մեր ժողովուրդի զաւակները, որոնք կը պահեն հաւատքը, իրենց
զաւակները եկեղեցի կ'առաջնորդեն, կը հսկեն եկեղեցական եւ ազգային մեր
աւանդութիւններու պահպանութեան վրայ եւ ծառայական կեանքով եկեղեցւոյ
պայծառացման նուիրական գործին մէջ իրենց ամբողջական մասնակցութիւնը կը բերեն
եւ իրենց ընտանեկան յարկերը Քրիստոսով շողարձակուող լոյսի կեդրոններու կը
վերածեն: Առաջնորդ Սրբազանը իր պատգամին մէջ նաեւ յորդորեց ներկաները
հաւատքի մէջ անսասան մնալ եւ անվհատ աղօթել, օրինակ բերելով Սիմէոն Ծերունին
եւ Աննա Մարգարէուհին, որոնք շուքի մէջ համեստ կեանք մը ապրեցան, ծառայեցին
տաճարին, հաւատացին Աստուծոյ եւ յուսացին Փրկիչի գալուստին եւ երկինքէն
ստացան իրենց արդար եւ իրաւ վարձատրութիւնը՝ թէկուզ ծերունազարդ տարիքին:
Այնուհետեւ, Քրիստոսի Լոյսը խորանէն փոխանցուեցաւ եւ տարածուեցաւ
հաւատացեալներուն մէջ, երբ անոնք այդ լոյսով վառեցին իրենց լապտերները:
Այնուհետեւ Հ.Հ. Արտակարգ եւ Լիազօր Դեսպան՝ Պրն. Սարմէն Պաղտասարեան,
Երեսփոխանական Ժողովի անդամներն ու Ազգային Վարչութեան անդամները,
Առաջնորդ Սրբազան Հօր եւ Տէր Հօր առաջնորդութեամբ, դպրաց դասին եւ նորապսակ
ամոլներու խումբով թափօր կազմած ուղղուեցան եկեղեցւոյ շրջափակը, ուր տեղի
ունեցաւ Տեառնընդառաջի աւանդական խարոյկի հրավառումը՝ եկեղեցիէն դուրս
բերուած Քրիստոսի Լոյսով ու բոլոր ներկաներու մասնակցութեամբ երգուեցան
«Կիլիկիա»ն ու «Մեր Հայրենիք»ը:
Աւարտին, եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ մանուկներու ընծայում:

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ Հ.Հ. ԴԵՍՊԱՆԱՏՈՒՆ
Երկուշաբթի, 11 Փետրուար, 2019ին, Թեմիս Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Մասիս Եպս.
Զօպուեան, այցելեց Հ.Հ. Դասպանատուն, ընկերակցութեամբ եկեղեցւոյս հոգեւոր հովիւ՝
Արժ. Տ. Արտակ Ա. Քհնյ. Քէհեաեանի եւ Ազգային Վարչութեան Ատենապետ՝ Պրն.
Յակոբ Պէրպէրեանի ու Ազգային Վարչութեան անդամներուն: Գերշ. Սրբազան Հօր եւ
Ազգային Վարչութեան դիմաւորեց Հ.Հ. Արտակարգ եւ Լիազօր Դեսպան՝ Պրն. Սարմէն
Պաղտասարեանն ու Դեսպանութեան Ա. Քարտուղար եւ Հիւպատոս՝ Պրն. Վարդգէս
Յովսէփեանը:
Սրբազան Հայրը Պրն. Դեսպանին ներկայացուց նորանշանակ Ազգային Վարչութեան
դիւանն ու անդամները: Պրն. Դեսպանը շնորհաւորեց Վարչութեան նոր կազմը, իր
զօրակցութիւնը յայտնեց ու բարի երթ մաղթեց բոլոր ծրագիրներու յաջողութեան
համար: Ապա մտերմիկ զրոյցի ընթացքին քննարկուեցաւ Քուէյթի մէջ ի նպաստ
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Հայաստանի տարուելիք ծրագիրներու եւ Քուէյթ Հայաստան փոխ յարաբերութիւններու
զարգացման կարելիութիւններու եւ հնարաւորութիւններու մասին:

ՄԱՐՈՆԻԹ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐԸ
ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ
Շաբաթ, 9 Փետրուար 2019ին, Սրբոց Վարդանանց
Եկեղեցին ու Ազգ. Առաջնորդարանը այցելեցին
Մարոնիթ
եկեղեցւոյ
պատասխանատուները:
Անոնք եկած էին Մարոնիթ եկեղեցւոյ Հոգեւոր
հովիւ՝
Տէր
Ռիմոն
Իիտ
Վարդապետի
առաջնորդութեամբ, Մար Մարունի տօնի նշման
համար հիւրաբար Քուէյթ ժամանած Հիւսիսային
Լիբանանի առաջնորդ՝ Գերշ. Տէր Ժոզէֆ Նաֆֆաա
Եպիսկոպոսը, համայնքի վարչականները եւ
Լիբանանի «Նուր Սաթ» հեռուստացոյցի Տնօրէնն ու աշխատակիցները:
Թեմիս Առաջնորդ` Գերշ. Տ. Մասիս Եպս. Զօպուեան, ընկերակցութեամբ Արժ. Տէր Հօր,
Ազգ. Վարչութեան ատենապետ՝ Պրն. Յակոբ Պէրպէրեանի ու Ազգ. Վարչութեան
անդամներու, դիմաւորեց պատուական հիւրերը եւ նախ առաջնորդեց իրենց եկեղեցի,
ուր նոյն ժամուն հաւաքուած էին Կիրակնօրեայ Վարժարանի փոքրիկները:
Վարժարանի Տեսուչ՝ Տիկ. Ժագլին Խտըրլարեանի առաջնորդութեամբ փոքրիկները
ներկայացուցին փունջ մը կրօնական երգեր, սաղմոսներ, աղօթքներ եւ
աստուածաշնչական համարներ: Ապա, բոլորը բարձրացան Ազգային Առաջնորդարան,
ուր բարի գալուստի խօսքերէն ետք, «Նուր Սաթ» հեռուստացոյցի տնօրէնին
առաջարկով, Գերշ. Սրբազան Հայրը արաբերէն լեզուով ներկայացուց Քուէյթի մէջ
Üàð Þðæ²Ü, Ä². î³ñÇ, ÂÇõ 476, àõñµ³Ã, 15 öºîðàô²ð, 2019

3

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

հաստատուած քրիստոնեաներու մասին ընդարձակ զեկոյց մը, ուր յատուկ կերպով
շեշտեց քրիստոնեայ համայնքներու միջեւ գոյութիւն ունեցող եղբայրական սիրոյ
յարաբերութեան, ինչպէս նաեւ կատարեց քրիստոնեայ-իսլամ սիրալիր փոխ
յարաբերութեան մասին վկայութիւններ: Մարոնիթ առաջնորդը անդրադարձաւ
Լիբանանի կեանքին մէջ հայութեան դրական ներկայութեան եւ օրինակելի
քաղաքացիական գիտակցութեան մասին: Գնահատեց, Քուէյթի մէջ հայ համայնքը
հայօրէն պահելու համար տարուած բոլոր աշխատանքները: Ան յատկապէս շեշտեց, որ
ներկայ դժուարին պայմաններուն մէջ, Քուէյթի համայնքը կարողացած է ազգային
վարժարանի կառոյցի կողքին, եկեղեցւոյ եւ առաջնորդարանի նոր կառոյցին
սեփականատէրը դառնալ:
Զրոյցներէն ետք, Մարոնիթ առաջնորդը Գերշ. Սրբազան Հօր նուիրեց իրենց համայնքին
նուիրուած յուշամատեանը, իսկ Գերշ. Սրբազան Հայրը իր կարգին հիւր առաջնորդին
նուիրեց գեղեցիկ ապակեայ պատեանով հայկական խաչափայտ մը: Հիւրասիրութենէն
ետք, առնուեցան նաեւ յիշատակի նկարներ: Աւարտին, հիւրերը փափաքեցան նաեւ
տեսնել եկեղեցւոյ ներքնասրահը, ուր հանդիպեցան ՀՕՄ ՔՄՄ.ի ընկերուհիներուն,
որոնք Փետրուար 14ի՝ Սիրոյ Օրուան ձեռնարկին համար ձեռային աշխատանքներ կը
պատրաստէին: Գերշ. Սրբազան Հայրը դարձեալ շնորհաւորեց Մարոնիթ եկեղեցւոյ
հիմնադիր սուրբի տօնը եւ շնորհակալութիւն յայտնեց իրենց այցելութեան համար:

ՔՈՒԷՅԹԻ ԱԶԳԱ3ԻՆ ՏՕՆԻ ԱՌԻԹՈՎ ՅԱՏՈՒԿ
ՁԵՌՆԱՐԿ ՄԸ
Հովանաւորութեամբ՝
«Ալ
Ֆարուանիէ»
շրջանի նահանգապետ՝ Շէյխ Ֆայսալ Ալ
Սուպահի, կազմակերպութեամբ՝ նահանգի
տեղական
վարչութեան,
Շաբաթ,
9
Փետրուար
2019-ի
կէսօրին,
Քուէյթի
կենդանաբանական պարտէզին մէջ, տեղի
ունեցաւ Քուէյթի Անկախութեան 58-րդ եւ
Ազատագրման
28-րդ
ամեակներուն
նուիրուած «Քուէյթ մարկետ» ցուցահանդէսվաճառք ձեռնարկը, որուն մասնակցեցան ՀՀ
դեսպանատունը, Համազգայինի Քուէյթի
մեկուսի կազմի, եւ ՀՕՄ-ի Քուէյթի մեկուսի մասնաճիւղի վարչութիւնները:
Անոնք ներկայացուցին հայ արուսետէն գործեր, իսկ Քուէյթի Ազգային վարժարանի
պարախումբը՝ «Արցախ» պարով ու «Ծիրանի կորիզ» երգով նաեւ մասնակցեցան սոյն
ձեռնարկին:

www.aztarar.com
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

ՀՅԴ-ն Ներկայացուց Արտախորհրդարանական
Ընդդիմութեան Իր Գործելակերպին Հիմնական
Սկզբունքները
Չորեքշաբթի, 13 փետրուարին, ՀՅԴ «Սիմոն Վրացեան» կեդրոնին մէջ տեղի ունեցաւ մամլոյ
ասուլիս, որուն մասնակցեցան ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինի ներկայացուցիչ Իշխան
Սաղաթելեանը եւ ՀՅԴ մասնագիտական յանձնախումբերու համակարգող Արծուիկ
Մինասեանը: Ասուլիսին նպատակն էր ներկայացնել ՀՅԴ-ի տեսակէտները կառավարութեան
ծրագիրին եւ կառուցուածքին վերաբերեալ:
«Անցեալ
տարի
Դաշնակցութիւնը
հրապարակեց
իր
ընկերային-տնտեսական
քաղաքականութեան դրոյթները, որոնք պէտք է հիմք հանդիսանան որեւէ կառավարութեան եւ
պետական ու հանրային ծրագիրի Դաշնակցութեան կողմէ տրուող գնահատականներու
համար», նշեց Արծուիկ Մինասեան` յիշեցնելով, որ Դաշնակցութիւնը կառավարութեան
ծրագիրին վերաբերեալ արդէն հրապարակած է իր մասնագիտական ու քաղաքական
գնահատականը, եւ յառաջիկային այդ փաստաթուղթը պիտի հրապարակուի ամբողջ ծաւալով:
«Այստեղ երկու հիմնական բաժիններ կան` ընդհանուր գնահատականներ եւ մասնագիտական
կամ ոլորտային գնահատումներ: Մեր ոլորտային յանձնախումբերու ներկայացուցիչները
պատրաստ են ե՛ւ հարցուպատասխանի, ե՛ւ բանավէճերու, այդ կարգին` իշխանութեան
համապատասխան ներկայացուցիչներու հետ` խորքային առումով քննարկելու համար մեր
տեսակէտները,
քննադատութիւնները,
առաջարկները`
ապահովելով
անհրաժեշտ
հրապարակայնութիւն: Այս յանձնախումբերուն նպատակն է հանրային կեանքի բոլոր
ոլորտներուն վերաբերեալ ունենալ համակարգուած եւ համընդհանուր տեսակէտներու
ամբողջութիւն: Եւ թէեւ յանձնախումբերուն մէջ մեր կուսակցական ընկերներն են, բայց այս
աշխատանքը պիտի դարձնենք հրապարակային, որպէսզի ոչ կուսակցականներու եւ այլ
կուսակցութիւններու ներկայացուցիչներու մօտեցումները քննարկման առարկայ դառնան, ինչ
որ
ապագային
պիտի
դառնայ
հիմք
այլընտրանքային
կառավարութեան
մեր
պատկերացումներուն կամ ստուերային կառավարութեան մօտեցումներուն համար», նշեց
Մինասեան:
Ըստ անոր, Դաշնակցութիւնը կարեւոր խնդիր նկատած է կառավարութեան կազմաւորման
սահմանադրականութեան հարցը:
Արծուիկ Մինասեան մատնանշեց այլ կարեւոր հարց` Սահմանադրութեան չափանիշին
համաձայն, իւրաքանչիւր կառավարութիւն պարտաւոր է ամէն տարի ներկայացնելու իր
ծրագիրի կատարման վերաբերեալ հաշուետուութիւն:
Ըստ Մինասեանի, հաշուի առնելով նաեւ քատրային ձախողութիւնները, բաւական ընելիքներ
կան թէ՛ կառավարութեան, թէ՛ խորհրդարանական եւ թէ՛ արտախորհրդարանական ուժերու եւ
քաղաքական հասարակութեան մասնակցութեան համար` ունենալու համար հաշուետու
կառավարութիւն, այն ալ` խորհրդարանական կառավարման համակարգի պայմաններուն մէջ:
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Վերադառնալով կառավարութեան ծրագիրին` Մինասեան նշեց, որ անիկա զերծ է նաեւ
գաղափարական հենքէ: «Վերջին բաժինին մէջ գրուած է, որ անիկա հիմնուած է «Իմ քայլը»
դաշինքի նախընտրական ծրագիրին վրայ, որ չեմ կարծեր, թէ հանրութիւնը, ներառեալ`
դաշինքի ներկայացուցիչներէն շատերը, կրնան գաղափարախօսական ծրագիր նկատել, քանի
որ չկայ ընդգծուած մօտեցում, պատկերացում` Սահմանադրութեան համապատասխան
յօդուածի, շուկայական տնտեսական կարգի ինչ մեքանիզմ նախատեսուած է դաշինքի կամ
կառավարութեան ծրագիրին մէջ: Եւ վատը այն է, որ եզրափակիչ բաժինին մէջ անտեսուած են
արտախորհրդարանական ուժերը», ընդգծեց Մինասեան:
«Կառավարութեան ծրագիրին մէջ ներկայացուած ցուցանիշները իրար հետ համաձայնեցուած
չեն», նշեց Արծուիկ Մինասեան:
«Այս փաստաթուղթին մէջ ամրագրուած է Հայաստանի բնակչութեան կրկնապատկման դրոյթը`
20 տարուան ընթացքին, ինչ որ կը նշանակէ 5 միլիոնէ աւելի բնակչութիւն: Այս դրոյթին ներքեւ
առնուազն տարակուսելի է` ինչպէ՞ս կարելի է կառավարութեան ծրագիրին մէջ թիրախ նկատել
5 առ հարիւր տնտեսական աճը, ինչպէ՞ս կարելի է աղքատութեան, ծայրայեղ աղքատութեան
յաղթահարումը նկատել ցուցանիշ, թիրախ` առանց մտածելու, որ 5 առ հարիւր տնտեսական
աճը պարզապէս ի վիճակի չէ լուծելու այս խնդիրը: Առհասարակ, տնտեսական
կառուցուածքային վերափոխման ճամբու քարտէս գոյութիւն չունի», շեշտեց ան:
Անդրադառնալով արտաքին քաղաքականութեան` Արծուիկ Մինասեան նշեց, թէ յստակօրէն
պէտք է արձանագրուէր, որ էական նշանակութիւն ունի այն, որ խաղաղութեան նպաստող
մթնոլորտի առկայութիւնը չափազանց կարեւոր է, եթէ գործադրուին 2016-ի Վիեննայի եւ Ս.
Փեթերսպուրկի հանդիպումներուն համաձայնեցուած` վստահութեան եւ անվտանգութեան
միջոցներու ամրապնդման ուղղուած գործողութիւնները, ինչ որ եւս չկայ կառավարութեան
ծրագիրին մէջ:
«Ո՛չ միայն մէկ-երկու տեղ, այլեւ ամբողջ ծրագիրին մէջ չկայ «Արցախի Հանրապետութիւն»
անուանում, չէք գտներ, կայ «Արցախ»
արտայայտութիւնը, ինչ որ, Արցախի
Սահմանադրութեան համաձայն, իրաւական հասկացողութիւն չէ, աւելին` ինքնիշխան
պետութեան բնութագրող հասկացողութիւն չէ, ուստի անպայման պէտք է ամրագրուի
«Հանրապետութիւն» արտայայտութիւնը` իբրեւ ուղերձ, որ Հայաստանի Հանրապետութիւնը
կ՛երաշխաւորէ, կը ճանչնայ եւ ռազմաքաղաքական երաշխիքը կ՛ապահովէ: Ասոնք արտաքին
քաղաքականութեան մէջ կարեւոր հարցեր են` իբրեւ ուղերձ աշխարհին», պնդեց Մինասեան:
Ինչ կը վերաբերի Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչումին, դաշնակցական գործիչը նշեց. «Մենք
կը կարծենք, որ չափազանց կարեւոր է աւելցնել նաեւ հետեւանքներու վերացման հատուածը`
իբրեւ կարեւորագոյն գործողութիւն անկախ պետականութեան համար»:
Անդրադառնալով հայ-թրքական յարաբերութիւններուն` ան շեշտեց, որ «առանց
նախապայմաններու կարգաւորում» ձեւակերպումը պէտք է կառավարութեան ծրագիրին մէջ
ըլլար, բայց չկայ:

www.aztagdaily.com
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ՀՅԴ-ի Նորաստեղծ Յանձնախումբերը` Իւրայատուկ
Այլընտրանքային Կառավարութիւն
ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելեան Չորեքշաբթի օր
մամլոյ ասուլիսի ընթացքին յայտարարեց, որ նկատի ունենալով կառավարութեան
կառուցուածքն ու Ազգային ժողովի յանձնախումբերու գործունէութեան ուղղութիւնները` ՀՅԴ-ն
կեանքի կոչած է այլընտրանքային նախագիծերու եւ մօտեցումներու մշակումներով զբաղող
յանձնախումբեր: Ասոնք, ըստ էութեան, պէտք է հանդիսանան իւրայատուկ այլընտրանքային

կառավարութիւն:
Ներկայիս ձեւաւորուած են 11 յանձնախումբ.
1.

Տնտեսութիւն, ներդրումներ, հարկային քաղաքականութիւն եւ հանրային ելեւմուտք

2.

Կրթութիւն, գիտութիւն

3.

Արտաքին քաղաքականութիւն, սփիւռք եւ հայրենադարձութիւն

4.

Ընկերային հարցեր

5.

Գիւղատնտեսական, բնական պաշարներ

6.

Ազգային անվտանգութիւն, պաշտպանութիւն, Արցախ

7.

Արդարադատութիւն, մարդու իրաւունքներ եւ սահմանադրութիւն

8.

Մշակոյթ, երիտասարդութիւն եւ մարմնակրթութիւն

9.

Տարածքային կառավարում, ենթակառուցուածքներ եւ տեղական ինքնակառավարում

10.

Առողջապահութիւն

11.

Շրջակայ միջավայր

ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինի ներկայացուցիչի համաձայն, յանձնախումբերու
ստեղծման նպատակը կառավարութեան ծրագիրի ուսումնասիրութիւնն է, անկէ բխող
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առաջարկները
կատարելն
ու,
ուշադրութեան կեդրոն պահելը:

առհասարակ,

կառավարութեան

գործողութիւնները

«Մեր առաջարկները եւ ուսումնասիրութիւնները մինչեւ շաբթուան վերջ պիտի
հրապարակուին: Մենք կը գտնենք, որ կառավարութեան գործողութիւններու ծրագիրը
կազմելու համար անիկա շարք մը չափորոշիչներու եւ պահանջներու պէտք է
համապատասխանէ: Պէտք է ըլլայ օրէնք` այդ չափորոշիչները սահմանելու համար», ընդգծեց
ան:

Հայաստանի Արտաքին Գործոց Նախարարութիւնը
Մեկնաբանած Է Սուրիոյ Մէջ Հայկական Մարդասիրական
Առաքելութեան Տեղակայման Վերաբերեալ Միացեալ
Նահանգներու Արտաքին Գործոց Նախարարութեան
Արձագանգը
Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարարութեան մամլոյ բանբեր Աննա
Նաղդալեան մեկնաբանած է Սուրիոյ մէջ հայկական մարդասիրական առաքելութեան
տեղակայման վերաբերեալ Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութեան
արձագանգը:
Ըստ «Արմէնփրես»-ի, «Ինչպէ՞ս կը մեկնաբանէք Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց
նախարարութեան արձագանգը` Սուրիոյ մէջ հայկական մարդասիրական առաքելութեան
տեղակայման վերաբերեալ հարցին» հարցումին ի պատասխան` Նաղդալեան ըսած է.
«Ի գիտութիւն ընդունած ենք Սուրիոյ մէջ հայկական մարդասիրական առաքելութեան
տեղակայման առնչութեամբ Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութեան
յայտարարութիւնը: Հայաստանը եւ Միացեալ Նահանգները արդէն երկար ժամանակ է, որ
միասնաբար ջանքեր կը գործադրեն արձագանգելու Սուրիոյ մէջ ընթացող մարդասիրական
աղէտին, որ կ՛ուղեկցուի գաղթականներու եւ տեղահանուածներու զանգուածային ճգնաժամով:
Կրկնենք, որ սուրիական տագնապի ամբողջ ընթացքին աշխարհասփիւռ հայ ժողովուրդը միշտ
մտահոգութեամբ հետեւած է քաղաքացիական բնակչութեան, փոքրամասնութիւններու, այդ
կարգին` սուրիահայ հոծ համայնքի ճակատագիրին: Հայկական հանրային կարծիքը խոր
մտահոգութիւն եւ կարեկցանք դրսեւորած է քաղաքային բնակչութեան տառապանքներուն եւ
երկրի աւերման նկատմամբ: Խօսքը երկրի մը մասին է, որ առանցքային ներդրում ունեցած է
ցեղասպանութենէն մազապուրծ եղած հայ ժողովուրդի գոյատեւման հարցին մէջ: Սուրիական
տագնապի ամբողջ ընթացքին Հալէպի մէջ չէ դադրած գործելէ Հայաստանի գլխաւոր
հիւպատոսը: Մինչեւ այսօր Հայաստանը ապաստան տուած է աւելի քան 22.000 սուրիացի
գաղթականներու եւ մօտաւորապէս չորս օդանաւ մարդասիրական օգնութիւն տրամադրած է
Սուրիոյ ժողովուրդին: Յարաբերական անդորրի ու անվտանգութեան հաստատումէն ետք
Հայաստանը մտադրած է շարունակել իր ներդրումը մարդասիրական առաքելութեան,
ներառեալ` տրամադրելով բժիշկներ եւ մարդասիրական ականազերծողներ` աջակցելու
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պատերազմէն տուժած Հալէպի քաղաքային բնակչութեան կենսագործութեան բարելաւման:
Հայկական առաքելութիւնը բացառապէս մարդասիրական բնոյթ ունի, առաջնորդուած է
միջազգային մարդասիրական իրաւունքով եւ իր գործունէութիւնը պիտի համակարգէ տեղւոյն
վրայ մարդասիրական օգնութիւն ցուցաբերող կառոյցներու եւ միջազգային գործընկերներու
հետ:
Մենք կը կիսենք միջազգային հանրութեան մտահոգութիւնները` կապուած Մերձաւոր Արեւելքի
մէջ ցեղային եւ կրօնական փոքրամասնութիւններու իրավիճակին հետ, եւ կարեւոր կը
նկատենք Սուրիոյ մէջ մարդասիրական աջակցութեան շարունակական տրամադրումը»:
Նշենք, որ 13 Փետրուարին լրատուամիջոցները Հայաստանի մէջ Միացեալ Նահանգներու
դեսպանատան անունով տարածած էին տեղեկութիւն, որուն մէջ Միացեալ Նահանգներու
արտաքին գործոց նախարարութիւնը իր կեցուածքը յայտնած է Սուրիոյ մէջ հայկական
մարդասիրական առաքելութեան տեղակայման վերաբերեալ:

Մաքրոնի Ապրիլ 24-ի Մասին Յայտարարութենէն Ետք.
Թուրք Ազգայնական Մը Կ՛առաջարկէ Երկրէն Արտաքսել
Հայաստանի Քաղաքացիները
Թուրքիոյ
«Մեծ
միասնութիւն»
կուսակցութեան
ղեկավար
Մուսթաֆա
Տեսթիճի,
մեկնաբանելով
Ֆրանսայի նախագահ Էմանուէլ Մաքրոնի` Ֆրանսայի
մէջ Ապրիլի 24-ը Հայոց ցեղասպանութեան յիշատակի
օր հռչակելու մասին որոշումը, յայտարարած է, թէ
Թուրքիան պէտք է արտաքսէ երկրին մէջ գտնուող
Հայաստանի քաղաքացի ներգաղթեալները:
Թրքական «Պիրկիւն» օրաթերթը կը գրէ, որ
ազգայնական կուսակցութեան ղեկավարը պնդած է, որ Թուրքիոյ մէջ հարիւր հազար
հայաստանցի անօրինական ներգաղթեալներ կան, որոնց պէտք է անյապաղ արտաքսել: Ըստ
անոր, ոչ մէկ որոշում կրնայ Թուրքիոյ ստիպել ճանչնալ Հայոց ցեղասպանութիւնը:
«Մաքրոնը չէ` ամբողջ աշխարհն ալ միանայ, չեն կրնար ատիկա մեզի ընդունիլ տալ»,
յայտարարած է Տեսթիճի:
Թուրք քաղաքական գործիչը Ֆրանսան մեղադրած է «ցեղասպան անցեալ ունենալու, Ալճերիոյ
մէջ ու Ռուանտայի մէջ բազմաթիւ մարդոց մահուան պատճառ դառնալու յանցանքով»:
«Դուն ո՞վ ես: Դուն նախ պատասխան տուր ձեր կատարած ցեղասպանութիւններուն համար:
Ալճերիոյ մէջ 2 միլիոն իսլամներու մահուան պատճառ դարձաք: Դուք Ռուանտայի մէջ
յեղաշրջման աջակցեցաք, 800.000 անմեղ մարդ կեանքը կորսնցուց: Դուն նախ այս բոլորին
պատասխանը տուր: Դուն ո՞վ ես, որ այս ժողովուրդը հայերու ցեղասպանութիւն գործելու
համար կը մեղադրես», ըսած է Տեսթիճի:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

«Փութին Ամբողջ Աշխարհի Ժողովրդավարութեան Վտանգ
Կը Ներկայացնէ» Կ՛ըսէ Փոմփէօ
Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Մայք Փոմփէօ զգուշացուցած է, որ
Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութին ամբողջ աշխարհի ժողովրդավարութեան համար
վտանգ կը ներկայացնէ: Այս մասին կը հաղորդէ «Ազատութիւն»-ը: «Վլատիմիր Փութին
մտադիր է ամբողջ աշխարհին վրայ խաթարել ժողովրդավարութիւնը, մի՛ սխալիք, այդ
առումով մենք պէտք է շատ վստահ ըլլանք», Պրաթիսլաւայի մէջ լրագրողներուն ըսած է
Փոմփէօ:

Այսօր Սոչիի Մէջ` Ռուսիա-Թուրքիա-Իրան Վեհաժողով.
«Իտլիպի Վերաբերող Ռուս-Թրքական Համաձայնութիւնը
Չ՛արտօներ, Որ Այդ Վայրը Ահաբեկչութեան Որջ Մնայ»
Կ՛ըսէ Լաւրով
Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարար Սերկէյ Լաւրով շեշտեց. «Ռուսիոյ եւ Թուրքիոյ միջեւ
Իտլիպի վերաբերեալ գոյացած Սոչիի համաձայնութիւնը չի կրնար արտօնել, որ Իտլիպ
ահաբեկչութեան որջ մնայ»` աւելցնելով. «Ժապհաթ Նուսրան Իտլիպի 90 առ հարիւրին կը տիրէ,
եւ ահաբեկիչներուն հետ կարելի չէ երկխօսութիւն կատարել»:
«Մենք պիտի աջակցինք Սուրիոյ բանակին` սուրիական բոլոր տարածքները ահաբեկչական
խմբաւորումներէն ազատագրելու համար», յայտարարեց ան: Լաւրով յայտնեց, որ Սոչիի մէջ
Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութինի եւ Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի
միջեւ հանդիպումին գլխաւոր նիւթերէն մէկը պիտի ըլլայ Իտլիպի հարցը` նշելով. «Իտլիպի մէջ
ապազինեալ գօտին ահաբեկչական որջերը պահպանելու վերաբերող որեւէ համաձայնութիւն չի
պարունակեր, պէտք է զինեալները ոչնչացնել»:
Ռուսական դիւանագիտութեան պետը նաեւ նշեց. «Մենք կը մերժենք Սուրիոյ թէ Վենեզուելայի
մէջ ներքին քաղաքական խնդիրներու լուծումը դուրսէն պարտադրել: «Մենք պիտի զօրակցինք
Դամասկոսին Միջազգային դաշինքին դիմումին` Տէր Զօրի մէջ կատարուած յարձակումներուն
դէմ Ապահովութեան խորհուրդէն դատապարտում ապահովելու», ըսաւ ան:Մէկ օր առաջ
Ռուսիոյ պաշտպանութեան նախարար Սերկէյ Շոյկու Անգարայի մէջ հանդիպում ունեցած էր իր
թուրք պաշտօնակից Հուլուսի Աքարի հետ: Հանդիպումի աւարտին հրապարակուած միացեալ
հաղորդագրութիւնը կը նշէ, որ «վճռական քայլեր» պէտք է առնուին «Իտլիպ նահանգի մէջ
կացութիւնը կայունացնելու համար» եւ «հակառակ սադրանքներու», հարկ է շարունակել «մեր
երկու երկիրներուն միջեւ գործընկերութիւնը»: Հաղորդագրութիւնը նաեւ կ՛ակնարկէ ՏԱՀԵՇ-ի
եւ քրտական Ժողովուրդի պաշտպանութեան ջոկատներուն վերաբերեալ Թուրքիոյ
«անվտանգութեան մտահոգութիւններուն», որոնք պէտք է լուծում գտնեն «փոխադարձ
հասկացողութեան մը ծիրին մէջ»: Նշենք, որ այսօր Սոչիի մէջ տեղի պիտի ունենայ Սուրիոյ
հարցին շուրջ Ռուսիա-Թուրքիա-Իրան եռակողմանի վեհաժողովը:
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Թրամփ. «Գոհ Չեմ Եւ Պիտի Սերտեմ». Միացեալ
Նահանգներու Մէջ Սկզբունքային Համաձայնութիւն`
Կառավարութեան Աշխատանքի Նոր Դադրեցումէ
Խուսափելու Շուրջ
Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ
յայտնեց, որ ուրախ չէ Քոնկրեսի մէջ սահմանային
անվտանգութեան հարցին շուրջ գոյացած սկզբունքային
համաձայնութենէն: Ան Սպիտակ տան մէջ տուած մամլոյ
ասուլիսի ընթացքին` խօսելով գոյացած սկզբունքային
համաձայնութեան մասին, ըսաւ. «Պէտք է զայն սերտեմ:
Անկէ գոհ չեմ»:
Թրամփ նաեւ այդ գծով «Թուիթըր»-ի վրայ ըրաւ հետեւեալ գրառումը. «Կը սերտեմ բոլոր
կողմերը` իմանալով, որ այդ միջոցները պիտի միացուին այլ աղբիւրներէ մեծ գումարներու:
Մենք գրեթէ 23 միլիառ տոլար պիտի ստանանք (Միացեալ Նահանգներ-Մեքսիքա) սահմանի
անվտանգութեան համար: Անկախ պատի համար յատկացուած դրամէն, ատիկա արդէն այժմ կը
կառուցուի»:
Նշենք, որ Միացեալ Նահանգներու Քոնկրեսի հանրապետականներն ու դեմոկրատականները
սկզբունքային համաձայնութիւն գոյացուցած են սահմանի անվտանգութեան ապահովման
հարցերուն շուրջ` այդ ձեւով խուսափելով 15 Փետրուարին դաշնակցային կառավարութեան
աշխատանքի նոր դադրեցումէն:
«Տը Հիլ» օրաթերթը կը հաղորդէ, որ այս մասին լրագրողներուն յայտնած է Ալապամա նահանգէն
հանրապետական ծերակուտական, Ծերակոյտի յատկացումներու յանձնախումբի նախագահ
Ռիչըրտ Շելպի: «Մեր երեկոն յաջող էր: Մենք սկզբունքային համաձայնութեան հասանք», ըսած
է ան:
25 յունուարին Սպիտակ տունն ու Քոնկրեսը համաձայնութիւն գոյացուցած էին Միացեալ
Նահանգներու
դաշնակցային
կառավարութեան
գործունէութեան
ֆինանսաւորման
կարճաժամկէտ վերականգնման շուրջ` այդ ձեւով վերջ տալով կառավարութեան աշխատանքի
դադրեցումին, որ տեւած էր 35 օր: Սակայն համաձայնութիւնը կը ներառէր միայն մինչեւ 15
Փետրուար երկարող ժամանակահատուածը:
Ներկայացուցիչներու տան անդամներու օգնականներ ԱՖՓ լրատու գործակալութեան յայտնած
են, թէ ըստ գոյացած համաձայնութեան, Մեքսիքայի հետ սահմանին վրայ պատի կառուցման
համար պիտի տրամադրուի 1,375 միլիառ տոլար, ինչ որ նկատառելի կերպով նուազ է Միացեալ
Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփի պահանջած 5,7 միլիառ տոլարի գումարէն:
Յիշեցնենք, որ Մեքսիքայի հետ սահմանին վրայ պատ կառուցելը Թրամփի ընտրական
խոստումներէն մէկն է:
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ԱԿՆԱՐԿ

Արցախը` Ներկայ Փուլի Քաղաքական Կեդրոնացման Առարկան
100 տարի առաջ, երբ Հայաստանի Հանրապետութիւնը դեռ նոր
կը նշէր իր անկախութեան առաջին տարեդարձը, ՀՅԴ-ն,
առաջին անգամ ըլլալով, իր 9-րդ Ընդհանուր ժողովը գումարեց
հայկական պետութեան մէջ` նորանկախ Հայաստանի
սահմաններուն մէջ:
ՀՅԴ 9-րդ Ընդհանուր ժողովը կայացաւ թէ՛ ընկերայինտնտեսական եւ թէ՛ ապահովական ծանր պայմաններու
ներքեւ:
Հայաստանի
Հանրապետութեան
սահմաններուն
մէջ
համատարած էին` սով, աղքատութիւն եւ չքաւորութիւն ու ներքին պոլշեւիկեան
խռովութիւններ, իսկ սահմանները երեք կողմէն պաշարուած` թրքական, ազրպէյճանական եւ
վրացական բանակներով:
Այսօր, 9-րդ Ընդհանուր ժողովի գումարումէն 100 տարի ետք, ՀՅԴ-ն իր 33-րդ Ընդհանուր
ժողովը գումարեց Արցախի Հանրապետութեան մէջ:
33-րդ Ընդհանուր ժողովը նոյնպէս գումարուեցաւ այնպիսի պայմաններու մէջ, երբ
զինադադարի խախտումները դարձած են սովորութիւն` Ազրպէյճանի կողմէ, միջազգային
ընտանիքը տակաւին չէ ճանչցած Արցախի Հանրապետութեան անկախութիւնը, կովկասեան
շրջանը կ՛ապրի արագ զինուորականացման եւ ծանր զէնքի առեւտուրի ժամանակաշրջան մը,
իսկ Արցախը (մեկնելով նախկին պատճառներէն) կը դիմագրաւէ ընկերային-տնտեսական լուրջ
մարտահրաւէրներ:
Նաեւ, Ընդհանուր ժողովը գումարուեցաւ այնպիսի ժամանակաշրջանի մը, երբ կը խօսուի
բանակցութիւններու վերսկսման մասին, երբ` մտահոգութիւններ կան հողեր զիջելու,
միջազգային ճնշումներու եւ նոյնիսկ պատերազմի վերսկսման գծով:
ՀՅԴ 33-րդ Ընդհանուր ժողովի գումարումը ԱրցախիՀանրապետութեան մէջ ինքնին
քաղաքական կեդրոնացումի կարեւոր գործ մըն է,ինչ որ հայկական ընկերութեան մէջ գործող
քաղաքական կուսակցութիւններու կեդրոնացումին առարկան կը դարձնէ արցախեան
հիմնահարցը:
Ինչպէս որ 9-րդ Ընդհանուր ժողովը կարեւոր եւ վճռորոշ որոշումներ որդեգրեց ի նպաստ
հայրենիքի եւ համայն հայութեան (ազատ, անկախ եւ միացեալ Հայաստանի որդեգրում,
«Նեմեսիս» գործողութիւն եւ ընկերային ու տնտեսական արդարութեան հաստատում), 33-րդ
Ընդհանուր ժողովն ալ կարեւոր եւ վճռորոշ որոշումներ որդեգրեց յանուն արցախեան
հիմնահարցի արդար լուծման:
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Արցախեան շարժումը, որ սկսաւ աւելի քան 30 տարի առաջ, տակաւին իր աւարտին չէ հասած:
Աւելի քան 30 տարիէ ի վեր տակաւին բան մըն ալ չէ փոխուած, բացի պայքարի միջոցներէն:
Եթէ 30 տարի առաջ պայքարը զէնքով էր, այսօր աւելի շատ դիւանագիտական, քաղաքական ու
տեղեկատուական է:
Արցախեան շարժումը, որ սկսաւ Արցախի բնակչութեան ազատ կամքի արտայայտութեամբ,
պէտք է վերջ ի վերջոյ լուծուի Արցախի բնակչութեան ազատ կամքի արտայայտութեան
յաղթանակով: Այլապէս, որեւէ լուծում արդար չի սեպուիր:
Տագնապը ժողովուրդի ազատ կամքի արտայայտութեան ընդմէջէն լուծել, այսինքն Արցախը, իր
ներկայ տարածքով, որուն անկախութեան համար արցախահայութիւնը իր ազատ կամքով
հանրաքուէ կատարեց 1991-ին եւ կամովին որոշեց անկախանալ ազրպէյճանական լուծէն,
դարձնել անբաժան մասնիկ միջազգային հարթակներու վրայ կայանալիք որեւէ
բանակցութեան, որեւէ համաձայնութեան եւ որեւէ մանր կամ մեծ խնդիրի մը շուրջ, որ կապ
ունի տագնապին լուծման հետ:
ՀՅԴ 33-րդ Ընդհանուր ժողովի` ի նպաստ
Արցախի հրապարակած յայտարարութեան
կէտերը (մասնակից դարձնել Արցախի
Հանրապետութիւնը
բանակցութիւններու
հոլովոյթին
մէջ
եւ
Հայաստանի
իշխանութիւնները
միջազգային
հարթակներու վրայ դառնան Արցախի
անկախութեան
եւ
անվտանգութեան
երաշխաւորը),
հիմնուելով
ՀՅԴ-ի
գաղափարաբանական հիմքերու վրայ եւ
սկզբնական
աղբիւր
ունենալով
ժողովուրդներու ինքնորոշման իրաւունքը` կը նպաստեն արցախեան հարցի արդար լուծման եւ
վերջնական յաղթանակի հասնելուն:
Այսօր,
նկատի
ունենալով
Արցախի
Հանրապետութեան
դիմագրաւած
բոլոր
մարտահրաւէրները, պէտք է ազգովին նեցուկ կանգնինք արցախեան հիմնահարցի արդար
լուծման եւ, ինչո՞ւ չէ, կազմենք համազգային ճակատ մը, որ մէկ կողմէ առջեւ կը տանի
բանակցութիւնները` ներառելով Արցախի Հանրապետութիւնը եւ մերժելով ամէն տեսակի
հողային զիջումները, իսկ միւս կողմէ ալ` միջազգայնօրէն Արցախի Հանրապետութեան
անկախութեան ճանաչման աշխատանք տանելով:
Այսօր, աւելի քան երբեք, Արցախի Հանրապետութիւնը համահայկական ճիգերու կարիքը ունի:
Արցախեան շարժումը պէտք է հասնի իր յաղթական աւարտին:
Հետեւաբար կը պահանջուի, որ Արցախը ներկայ փուլին քաղաքական կեդրոնացման
հիմնական առարկան դառնայ:

ՆԱԹԱՆ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ
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ԳՐԱԿԱՆ

ՀԱՑԻՆ ՈՒ ԹԷՅԻՆ ԶՐՈՅՑԸ
Քուէյթի երկինքը այսքան ամպամած ու տրտում չէի
տեսած:
Վերադարձի ճամբուս վրայ, ձեռքերովս պինդ բռնած
մեքենայիս ղեկը՝ մէկ ուղղութեամբ կ’երթայի մտքերուս
հետ:
Աջս-ձախս տխրութիւն կը տիրէր, փողոցները գրեթէ
ամայացած էին: Քանի մը թշուառ անցորդներ թափանցիկ տոպրակներով ծածկած էին իրենց
գլուխները՝ պաշտպանուելու համար երկնքի երկարօրեայ լացէն: Անոնք կապոյտի
հեծկլտանքին ծանօթ չէին կարծես: Ինչպէ՞ս թէ… Միթէ՞ անոնք չէին ճաշակած ամէն տեսակի
վիշտ ու արհաւիրք:
Կ’աճապարեմ. ձայնասփիւռի ալիքները կը հաղորդեն, որ անձրեւաբեր, ուժեղ մրրիկ մը շատ
արագ կը մօտենայ քաղաքի կեդրոնին եւ ժամերու ընթացքին կրնայ երկիրը վերադարձնել
նոյեան օրերուն:
Տուն կը մտնեմ, դուռս պինդ փակելով՝ կ’ուղղուիմ դէպի նստասենեակիս լուսամուտը, ուրկէ կը
դիտեմ քաղաքը իր ամբողջ մերկութեամբ: Կարծես անհրապոյր կնոջ մը տեսք ունի այսօր:
Կը մտածեմ բնութեան բարիքներուն, չարին ու բարիին անհաւասար պայքարին մասին: Կը
խորհիմ, թէ անոր գիրկին մէջ անցեալն ու ապագան միշտ ալ սիրաբանուած են նոյն
ուժգնութեամբ, եւ մենք միշտ ալ համբուրած ենք անոնց վաւաշոտ շուրթերը նոյն
ցոփութեամբ: Իսկ ներկան, ո՞ւր է ներկան այս բոլորին մէջ: Քիչ ետք մէկը ուժգնօրէն կը թակէ
դուռս: Կը բանամ, ներս կը հրաւիրեմ: Տարիքոտ, բայց եռանդուն կին մըն էր, որ
ամբողջութեամբ խոնաւ զգեստներով ներս մտնել կ’ուզէր՝ քիչ մը հանգստանալու:
Անմիջապէս տաք թէյ մը կ’առաջարկեմ ու պատրաստելու համար խոհանոց կ’ուղղուիմ:
Ներսէն կը լսեմ անոր տաքուկ ու քնքուշ ձայնը: Անոր հոգեթով պատմութիւնները զիս կը
տանին դէպի անցեալ:
Մեծ հաճոյքով կը պատմէ գրեթէ բոլոր երկիրները կատարած իր ճամբորդութիւններուն մասին:
Խոհանոցէս կը կանչեմ. «իսկ Հալէպ եղե՞ր էք, ի՞նչ գիտէք Հալէպի մասին… իմ ծննդավայրս է
Հալէպը. եթէ Հալէպէն անցեր էք, խնդրեմ պատմեցէ՛ք, անոր փողոցներու մաքրամաքուր
ցեխերուն, անոր ջերմ ու մութ գիշերներուն մասին: Բնակիչներուն պարզ ու տխուր երգերը
լսե՞ր
էք,
ըսէ՛ք,
խնդրե՜մ,
ըսէ՛ք…»
Անարձագանգ խօսքերս հաւաքած ներս կը վազեմ, բայց կինը հոն չէր, անհետացած էր:
Կը վերադառնամ պատուհանիս մօտ, դուրսը դեռ նոյն փոթորիկն է, նոյն քաոսը… խոհանոցէս
եռացած ջուրին ֆշշոցը կը լսեմ, պէտք է շտապեմ դէպի…, բայց մտքերս չեն հնազանդիր
հրահանգներուս:
Քիչ անց դուռս դարձեալ կը կանչէ զիս: «Այս անգամ ո՞վ է», հարց տալով կը բանամ:
Սիրասուն, պզտիկ աղջիկ մը, մաքուր, կոկիկ… կ’ենթադրեմ, որ դրացիներէն մէկուն աղջիկն է,
ու ծանօթ բացագանչութեամբ քիչ մը հաց կը խնդրէ:
Ներս կը հրաւիրեմ ու դարձեալ կ’երթամ խոհանոցս եւ այս անգամ փոքրիկը կը պատմէ, թէ իր
ծնողները որոշած են վաղը գիշեր, երբ անձրեւը դադրի, վերադառնալ հայրենիք եւ հոն հայրենի
հողին վրայ իրենց կեանքը կառուցել: Աղջիկը միանուագ կը պատմէ ու կը պատմէ ու մէկ-մէկ կը
հարցնէ՝ թէ ինչո՞ւ հայրենիքը այնքան քաղցր է:
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Չեմ դիմանար ու խոհանոցէս կը կանչեմ. «Աղջի՛կ, իսկ դուն գիտե՞ս իմ հայրենիքը ուր է, իմ
հայրենիքը բարձր ու ձիւնածածկ սարերու վրայ կանգնած Հայաստան աշխարհն է, իր 2800
տարեկան Երեւան մայրաքաղաքով, մարդու հայրենիքը անոր սիրտն ու հոգին է: Ես ալ շուտով
պիտի վերադառնամ իմ հայրենիքը, ան ալ ըսեմ մարդու հայրենիքը հոն է, ուր իր ընտանիքի
ուրախութիւնը,
իր
գալիքը,
իր
երազանքներն
են…»
Տարօրինակ լռութիւնը կրկին զիս կը մատնէ շփոթի եւ ի՜նչ զարմանք, աղջիկը արդէն
անհետացեր է:
Բազկաթոռիս վրայ կ’իյնամ անշարժ, կիսամութ սենեակիս մէջ միայն կը լսեմ խոնաւութեան
արձագանգը, սեղանիս վրայ թէյն ու հացը իրարու կը նային ու կը մնան անձայն, անոնք որ
միշտ հաճելի զրոյցներով եւ իրենց անմահ բուրմունքով կը խանդավառէին, հիմա անշարժացած
են ու գրեթէ մեռած:
Շանթահար երկինքը կը լուսաւորէ սենեակս եւ պատերուս վրայ շարուած նկարները դուրս կու
գան շրջանակներէն:
Որոտումը չ’ուշանար…
Երրորդ անգամ դուռս կը բանամ…
Ո՛չ ոք կը գտնեմ դրանս ետին…
Քամին կ’ապտակէ սառած այտերս եւ իր անգութ ներկայութիւնը կը հաստատէ:

ԿԱՐՕ ԱՐՍԼԱՆԵԱՆ

www.kantsasar.com
Կոմիտաս Վարդապետի 150ամեակին Նուիրուած Համերգ
Վերջերս Վիլնիւսի Ս. Յովհաննէս եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ
«Կիւրճիեւ» համոյթին համերգը` նուիրուած Կոմիտաս
վարդապետի 150-ամեակին:
Լիթվիոյ մէջ Հայաստանի դեսպան Տիգրան Մկրտչեանը իր
բացման խօսքին մէջ ներկայացուց «Կիւրճիեւ» համոյթի
ստեղծագործական
ուղին
եւ
համաշխարհային
երաժշտարուեստին մէջ անոր ունեցած ձեռքբերումները:
Դեսպան Մկրտչեանը նշեց, որ համերգը նուիրուած է հայոց ազգային երաժշտագիտութեան
հիմնադիր Կոմիտաս վարդապետի ծննդեան 150-ամեակին, որ ընդգրկուած է նաեւ
ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի հռչակաւոր մարդոց եւ կարեւոր իրադարձութիւններու 2018-2019 տարեշրջանի
օրացոյցին մէջ: Ան նկատել տուաւ նաեւ, որ դեսպանութիւնը ամբողջ տարուան ընթացքին
պիտի կազմակերպէ Կոմիտասի 150-ամեակին նուիրուած ձեռնարկներ, որուն առաջինն է սոյն
ձեռնարկը:
Այնուհետեւ ողջոյնի խօսքով հանդէս եկաւ համոյթի գեղարուեստական ղեկավար Լեւոն
Իսկէնեանը: Համերգին ընթացքին հնչեցին Կոմիտասի, Կիւրճիեւի եւ այլ երաժիշտներու
ստեղծագործութիւններէն կտորներ:
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

«Տատեան» Փողոցի Վերանուանում
Պաքըրգիւղի քաղաքապետական խորհուրդը,
տեղւոյն
բնակչութեան
պահանջով
եւ
միաձայնութեամբ,
որոշած
է
Տատեան
վարժարանին
յարող
Մապեթ
փողոցը
վերանուանել «Տատեան» փողոց:
Առ այդ, մասնակցութեամբ Պաքըրգիւղի
քաղաքապետին, 6 Փետրուարին Զէյթինլիք
թաղի փողոցին մէջ կատարուեցաւ Մապեթ
փողոցին վերանուանումը, որ կոչուեցաւ
«Տատեան» փողոց:
Քաղաքապետը փողոցի մուտքին զետեղեց համապատասխան ցուցատախտակը` յոյս
յայտնելով, որ մայր քաղաքապետութիւնը կը հաստատէ Պաքըրգիւղի քաղաքապետական
խորհուրդին որոշումը եւ վար չ՛առներ ցուցատախտակը:
Նշենք, որ քանի մը տարի առաջ վարժարանի դիմացի փողոցը անուանակոչուած էր Տատեան
գերդաստանին ի պատիւ: Փողոցը «Տատեան» անուանելէ ետք, հակառակ անոր որ ազգայնամոլ
կարգ մը շրջանակներ դժգոհութիւններ բարձրացուցած էին, քաղաքային իշխանութիւնները
տեղի չէին տուած ու հաստատած էին «Տատեան» անունը: Մայր քաղաքապետութիւնը չէր
հաստատած որոշումը եւ փողոցին անունը փոխած էր «Մապեթ»-ի` թնճուկի վերածելով
անուան հարցը:
Պաքըրգիւղի քաղաքապետը յիշեցուց, որ Յովհաննէս Տատեանը, Օսմանեան կայսրութեան
շրջանին հիմնած է` Պէյքոզի թուղթի գործարանը, Էյուպի հիւսուածեղէնի գործարանը, Հերեքէի
հիւսուածեղէնի գործարանը, Զէյթինպուռնուի դարբնոցը եւ Իզմիթի հիւսուածեղէնի
գործարանը:

Յանձնախումբի Անդամները Քանատայի Վարչապետին
Իրազեկ Պահեցին Արցախի Հիմնահարցին Մասին
Փետրուար
10-ին
Վանքուվըրի
մէջ
կայացած
Քանատայի
Ազատական
կուսակցութեան
նախընտրական հաւաքին հրաւիրուած Քանատայի
արեւմտեան շրջանի Հայ դատի յանձնախումբին
անդամները առիթ ունեցան առանձնազրոյց մը
ունենալու հաւաքին ներկայ Քանատայի վարչապետ
Ճասթին Թրուտոյի հետ:
Հայ
դատի
յանձնախումբի
պատուիրակութիւնը
շնորհակալութիւն յայտնեց վարչապետին` անցեալ տարուան հոկտեմբերին Հայաստան
կատարած իր այցելութեան եւ Հայաստանի հանդէպ իր ջերմ վերաբերմունքին առիթով, ինչպէս
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նաեւ խօսեցան Արցախի ժողովուրդի ազատ ինքնորոշման իրաւունքին մասին` շեշտելով
Արցախի հիմնահարցին մէջ Քանատայի ժողովուրդի աջակցութիւնն ու զօրակցութիւնը:
Պատուիրակութիւնը նաեւ Հայ դատի անունով հրաւէր ուղղեց վարչապետին` այցելելու
Արցախի Հանրապետութիւն:
Հայ դատի յանձնախումբին պատուիրակութեան մաս կը կազմէին` ՀՅԴ Քանատայի
Կեդրոական կոմիտէի անդամ Վահէ Անտոնեանը, Քանատայի Հայ դատի յանձնախումբին
արեւմտեան շրջանի ատենապետ Յակոբ Տէր Յակոբեանը, Բալիկ եւ Թիթառ Քէօշկերեանները:

Արամ Շահպազեանի
«Մոսկվիչ, Իմ Սէր» Ժապաւէնին Անդրանիկ
Ցուցադրութիւնը
23
յունուարին
«Սեն
Անտրէ
տէ
զ՛ար»
շարժանկարի սրահին մէջ ներկայացուեցաւ Արամ
Շահպազեանի «Մոսկվիչ, իմ սէր» ժապաւէնը`
ներկայութեամբ գլխաւոր դերասանուհի Հիլտա
Օհանի եւ ժապաւէնի բեմագրութեան հեղինակներ
Լեւոն Մինասեանի եւ Էսթեր Մաննի: Ժապաւէնին
մէջ ներկայացուած է տարբեր Հայաստան մը`
գիւղական, գաւառային եւ մոռցուած Հայաստանը:
Հայաստանը, այնպէս` ինչպէս որ է՛, ո՛չ
արեւմտականացած երեւանեան Հայաստանը, ա՛յն,
ուր ժողովուրդը բոլորովին այլ պայմաններու տակ
կ՛ապրի` տնտեսական, նիւթական, ընկերային եւ
զարգացման ամէնէն տարրական միջավայրի մը
մէջ:
Այս պատմութեան ետին կը ներկայացուին
գիւղական
կեանքը,
գիւղացիներուն
միջեւ
յարաբերութիւնները,
անոնց
դիրքորոշումը,
կեցուածքը` Ազրպէյճանէն գաղթած զոյգի մը
նկատմամբ: Ժապաւէնին մէջ կը տեսնենք
կաշառակերութեան երեւոյթներ, այլամերժութեան
տեսարաններ:
«Մոսկվիչ, Իմ Սէր» ժապաւէնը տակաւին Հայաստանի մէջ չէ ցուցադրուած, հակառակ անոր որ
մասնակցած է աշնան տեղի ունեցած «Ոսկէ ծիրան» փառատօնին եւ մրցանակ շահած է:
Նկատելով Հայաստանի մէջ շարժանկարի ցուցադրութեան համակարգի չգոյութիւնը,
ժապաւէնին արտադրիչը` Արա Ափրիկեան, նախքան Հայաստանի մէջ ցրւումը` նախաձեռնած
է Ֆրանսայի մէջ շուկայական ցուցադրութեան:
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Ս. Սարգիսի Տօնը
Յառաջիկայ շաբաթ օր Ս. Սարգիս է. այս շարժական տօնը կը նշուի յունուար 18-էն մինչեւ
Փետրուար 23-ը երկարող այն շաբաթ օրը, որ տուեալ տարուան Զատկուան տօնէն 63 օր առաջ
կու գայ: Այս տօնին կը յաջորդէ Բարեկենդանը, ապա` 49 օրուան Մեծ պահքը, որ կ՛աւարտի
Զատիկով:
Ո՞վ Է Ս. Սարգիս
Ս. Սարգիս Զօրավար հայ ժողովուրդի ամէնէն սիրուած սուրբերէն է: Ըստ աւանդութեան, ան
Բիւզանդիոնի Մեծն Կոստանդինոս կայսեր կողմէ կը նշանակուի սպարապետ Հայաստանի
սահմանակից

Կապադովկիոյ

մէջ:

Քրիստոնեայ զօրավարը

կը քանդէ

հեթանոսական

մեհեանները, կը կառուցէ եկեղեցիներ եւ կը տարածէ քրիստոնէութիւնը:
Յուլիանոս Ուրացողի թագաւորութեան օրով կը սկսին քրիստոնէութեան դէմ հալածանքները:
Ս. Սարգիս իր տղուն` Մարտիրոսին հետ կ՛ապաստանի Հայաստան, ապա կ՛անցնի
Պարսկաստան, ուր Շապուհ արքան զայն կը նշանակէ զօրագունդի հրամանատար մերժելով
կրակապաշտ դառնալու Շապուհի հրամանը` ան կը բանտարկուի, ապա կը գլխատուի`
անսասան մնալով իր հաւատքին մէջ:
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Նահատակուելէն ետք, Ս. Սարգիսի մարմնին վրայ լոյս կ՛իջնէ: Մ. Մաշտոց անոր մասունքները
կը տեղափոխէ Կարբի գիւղ (Աշտարակի շրջան), ուր կը կառուցուի սուրբին անունը կրող
եկեղեցի մը:
Աւանդութիւններ
Ինչպէս անունը ցոյց կու տայ, տօնը նուիրուած է շատ սիրուած Ս. Սարգիսին, որուն մասին
բազմաթիւ աւանդապատումներ կան, ինչպէս նաեւ` ժողովրդական սովորութիւններ:
Ս. Սարգիսի տօնը կը սկսի երկուշաբթի, հնգօրեայ առաջաւորաց պահքով: Պահքի օրերուն
արգելքներ ճշդուած էին ոչ միայն ուտելիքին վրայ, այլեւ` աշխատանքի որոշ տեսակներու,
մարմնի խնամքին վրայ: Այսպէս, այդ օրերուն արգիլուած էր` լուացք ընելը, ճախարակ մանելը,
բուրդի կամ մազի հետ գործ ունենալը:
Հայկական կարգ մը գիւղերուն մէջ ուրբաթ կը սկսէր պահքը
քակելու պատրաստութիւնը, իսկ երեկոյեան հանդիսաւոր ձեւով
կը քակէին պահքը` փոխինդի գնդիկները ուտելով:
Որոշ տեղեր այդ գիշեր յատուկ բաղարջ կը թխէին` առանց
թթխմորի եւ աղի: Նախ խմորը երկու գունդի կը բաժնէին, ապա
զանոնք բանալով` առաջինին վրայ կը շարէին ընտանիքին
հարստութիւնները խորհրդանշող առարկաներ (դրամ, միրգ,
պանիր…) ու կը ծածկէին խմորի երկրորդ շերտով եւ թխէին:
Առաւօտեան բաղարջը կը շերտէին ընտանիքի երեխաներու թիւով
եւ կը բաժնէին: Իւրաքանչիւր բաժինէն ինչ որ դուրս գար, այդ երեխան կը ժառանգէր
համապատասխան հարստութիւն: Այսպէս, միրգին տէրը կը ժառանգէր այգի, պանիրինը`
անասուններ, դրամը` հայրական տուն… Եթէ այդ առարկաները աղջիկ զաւակներուն բաժին
իյնար, անոնց ամուսինները կը դառնային այգեպան, հովիւ կամ կալուածատէր:
Կար նաեւ ուրիշ սովորութիւն մը, ծոմ պահած երիտասարդները ուրբաթ երեկոյեան աղի
կրկնեփ կ՛ուտէին, որպէսզի տեսնեն, թէ երազի մէջ իրենց ո՛վ ջուր պիտի տայ: Շաբաթ առտու
աղջիկները կը պատմէին իրենց երազները, թէ ո՛վ իրենց ջուր տուաւ, ինչպիսի՛ գաւաթով,
որքա՛ն ջուր կար գաւաթին մէջ եւ այլն… Ոսկեայ գաւաթը հարուստ ամուսին կը նշանակէր,
փայտեայ գաւաթը` աղքատ, լեցուն գաւաթը երկար ամուսնական կեանք կը նախագուշակէր,
կիսով լեցունը` կարճ ամուսնական կեանք:
Աւանդութեան համաձայն, Ս. Սարգիսի աղի կրկնեփը պէտք էր պատրաստէր հաւաքուած
կիներէն ամենաերջանիկը, ան, որ մեծ սէր ապրած եւ երեխաներ ունեցած է: Կրկնեփին
պատրաստութիւնը շատ պարզ է` ալիւր, աղ եւ ջուր: Պատրաստելու համար երեք
բաղադրիչները խառնել, շաղել, սրտաձեւ կամ կլոր ձեւաւորել եւ նախքան փուռին մէջ եփելը
ծակեր բանալ` մէջերէն ժապաւէն անցընելու համար:

Üàð Þðæ²Ü, Ä². î³ñÇ, ÂÇõ 476, àõñµ³Ã, 15 öºîðàô²ð, 2019

19

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

Üàð Þðæ²Ü, Ä². î³ñÇ, ÂÇõ 476, àõñµ³Ã, 15 öºîðàô²ð, 2019

20

