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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ

ԿՈՉ
Սիրելի քուէյթահայեր,
Ինչպէս տեղեակ էք, նախորդ քանի մը տարիներուն, եկեղեցւոյ կալուածի հարցը
դարձած էր մեր գաղութի հիմնական մտահոգութիւնը: Տարիներէ ի վեր տարուող երկար
բանակցութիւնները կալուածի սեփականատիրոջ ժառանգորդներուն հետ ի վերջոյ
յանգեցան այժմու սեփականտէրերու վերջնական պահանջին` 2.2 միլիոն Ք.Տ.ին:
Միաժամանակ՝ գաղութիս երեսփոխանական ժողովն ու Ազգային վարչութիւնը խառն
նիստով մը յառաջացուցած էին եկեղեցւոյ հիմնախնդրի Գործադիր Մարմինը, որ
բացառապէս պիտի հետապնդէր եկեղեցւոյ կալուածի հարցը:
Սոյն

մարմինը,

յետ

երկարատեւ

ժողովներու,

ուսումնասիրութեանց

եւ

բանակցութեանց, այն եզրակազութեան հասաւ, թէ ներկայ տնտեսական ծանր
պայմաններու

մէջ,

հակառակ

ներկայ

կալուածը

գաղութիս

սեփականութիւնը

դարձնելու բոլոր ցանկութիւններուն, պահանջուած գումարը մեզի համար անհասանելի
սահման է: Հետեւաբար թեմիս Երեսփոխանական Ժողովի եւ Ազգային Վարչութեան
խառն նիստերու ընթացքին որոշուեցաւ դիմել այլ ընտրանքներու: Անմիջապէս
առնուեցան համապատասխան քայլեր. այս հարցով, վսեմաշուք ՀՀ դեսպանի
աջակցութեամբ

եւ

գործակցութեամբ,

կատարուեցան

յաջորդական

դիմումներ

պետական պատկան մարմիններու, կազմակերպուեցան տեսակցութիւններ պետական
դէմքերու եւ ազդեցիկ անհատներու հետ՝ ապահովելու համար պետութեան կողմէ
հողաշերտ մը մեր գաղութին: Սակայն նկատի ունենալով Քուէյթի ներքին քաղաքական
պայմաներուն առթած անորոշութինը եւ խնդրի լուծման ձգձգումը նաեւ երկարատեւ
սպասողական վիճակը, զուգահեռաբար ձեռնարկուեցաւ քուէյթի զանազան շրջաններու
մէջ յարմար հողաշերտ մը կամ կալուած մը գտնելու աշխատանքին:
Այս կացութեան մէջ եկեղեցւոյ կալուածատէրերը վերջերս իրենց փաստաբանի միջոցաւ
ուղարկեցին պաշտօնական ազդարարագիր մը, որ կ'առաջարկէր վեց ամսուայ
ընթացքին պարպել եկեղեցւոյ կալուածը: Այս ազդարարագիրը իր կարգին մեզի մատնեց
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ահազանգի եւ ստիպողականութեան տակ դրաւ, ամենակարճ ժամանակամիջոցի
ընթացքին մեր ժողովուրդը ապահովելու պատշաճ աղօթատեղիով մը:
Հակառակ մեր գաղութի պաշտօնական փաստաբանի հաւաստիացումներուն՝ թէ կարող
ենք դատարանի միջոցաւ երկարաձգել այս պայմանաժամը, յստակ է բոլորիս, թէ ցաւ ի
սիրտ դատապարտուած ենք ի վերջոյ ներկայ եկեղեցին դատարկելու եւ այժմէն իսկ
պէտք է մտածել այլ կալուած մը գտնելու:
Վերջերս եկեղեցւոյ հիմնախնդրի Գործադիր Մարմինը, յետ երկարատեւ փնտռտուքի, ի
վերջոյ կեդրոնացաւ շրջանի մը մէջ եկեղեցւոյ յարմարութիւն ունեցող կալուածի մը
վրայ, զոր գնելու եւ եկեղեցւոյ վերածելու համապատասխան փոփոխութիւնները
կատարելու համար անհրաժեշտ կարիքը ունինք յաւելեալ 700,000 Ք.Տ.ի:
Սիրելի' հայրենակիցներ,
Կը գտնուինք ճակատագրական պահու մը առջեւ, ուր պատմական առիթը ունինք
գաղութը օժտելու եկեղեցիով մը, որ այս անգամ մերն է, մեր սեփականը:
Մեր աւագ սերունդը մօտ չորս տասնամեակ առաջ գործեց սրբազան «խենթութիւն» մը՝
գաղութս օժտելով սեփական վարժարանով մը: Քուէյթի Ազգային Վարժարանը
հպարտութիւն է ոչ միայն մեր գաղութին այլեւ իւրայատուկ տեղ կը գրաւէ ամբողջ ծոցի
շրջանին մէջ՝ որպէս միակ հայկական ամէնօրեայ երկրորդական վարժարան:
Կարգը մերն է, մեր սերունդին՝ վարակուելու այս սրբազան «խենթութեամբ» եւ գերագոյն
ճիգով ու զոհողութեամբ հասնելու մեր նպատակին:
Սիրելի' եղբայրներ եւ քոյրեր,
Պահը հասած է տէր կանգնելու մեր ազգային գիտակցութեան եւ պարտականութեան՝
որպէս հայ եւ Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ զաւակ: Մեր ժողովուրդը իր գոյութիւնը կը
պարտի

եկեղեցւոյ-դպրոց-ընտանիք

երրորդութեան:

Եկեղեցին

մեր

հոգեւոր

եւ

բարոյական միջնաբերդն է, մեր սրբազան վահանը՝ կեանքի զանանզան փորձութեանց
դէմ: Մեր խղճի պարտքն է այդ միջնաբերդը անվթար ու անխորտակ պահել եւ աւելի
ամուր հիմերու վրայ:
Տէ'ր կանգնինք մեր ազգային ժառանգութեան եւ կատարենք մեր նիւթական եւ
բարոյական զոհողութիւնը մեր եկեղեցւոյ եւ ազգին նկատմամբ:
ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ
ՔԱՐՈԶՉԱԿԱՆ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ
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ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹԵԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՆՕՐԷՆ՝
ԱՊՊԱՍ ԻՊՐԱՀԻՄ ՔՈՒԷՅԹ ԱՅՑԵԼԵՑ
Անցնող օրերուն պաշտօնական այցով Քուէյթ ժամանեց
Լիբանանի
ապահովութեան
ընդհանուր
տնօրէն
հազարապետ-զօրավար
Ապպաս
Իպրահիմը:
Ան
հանդիպումներ ունեցաւ երկրի Էմիրին եւ պետական
բարձրաստիճան պաշտօնեաներու հետ: Իր այցելութեան
ընթացքին Քուէյթ ապրող լիբանանցի մեծ գործարար
Հասան Հաժիժ ի պատիւ Ապպաս Իպրահիմին
ընդունելութիւն մը կազմակերպեց, որուն հրաւիրուած էր
Թեմիս Առաջնորդ Հայր Սուրբը:
Ընդունելութեան ներկայ գտնուեցան Լիբանանի դեսպանը եւ լիբանանցի քրիստոնեայ եւ իսլամ
հոգեւոր առաջնորդներ: Իր խօսքին մէջ Լիբանանի ապահովութեան ընդհանուր տնօրէնը
հաստատեց, որ իր այցելութիւնը Քուէյթ եւ երկխօսութիւնը Քուէյթի պետական
պատասխանատուներուն հետ կը միտի երկու երկիրներու ապահովութիւնը ամրապնդել եւ
զանազան մարզերու մէջ գործակցութիւնը խորացնել: Այս առթիւ Հայր Սուրբը հազարապետզօրավար Ապպաս Իպրահիմին փոխանցեց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ գահակալ՝ Արամ Ա.
Կաթողիկոսին ողջոյնները:
Հայր Սուրբին
Պապլանեանը:

ընկերակցեցաւ

յարաբերական

մարմնի

ատենապետ՝

Տիար

Մարքօ

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹԻՒՆ ՖՐԱՆՍԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԱԿԱՆ
ՆԱՒՈՒՆ ՔՈՒԷՅԹ ԺԱՄԱՆՄԱՆ ԱՌԹԻՒ
Կիրակի 11 Հոկտեմբերի երեկոյեան ֆրանսական
դեսպանատան յատուկ հրաւէրով Թեմիս Առաջնորդ՝
Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեան, ընկերակցութեամբ
յարաբերական
մարմնի
ատենապետ՝
Մարքօ
Պապլանեանի ներկայ գտնուեցաւ Քուէյթի ժամանած
Ֆրանսական պատերազմական նաւուն վրայ տրուած
ընդունելութեան՝ կազմակերպութեամբ Քուէյթի մօտ
ֆրանսական դեսպանատան:
Այս առթիւ ֆրանսայի դեսպանը ողջոյնի խօսքով բարի
գալուստ մաղթեց ներկայ հիւրերուն, յայտնելով, որ
Միջին Արեւելեան եւ Արաբական Ծոցի երկիրներու
ուղեւորութեան շրջագիծէն ներս պատերազմական
նաւուն
Քուէյթ
այցելութիւնը
երկու
պետութիւններուն միջեւ գոյացած բարեկամութիւնը
կ՛ամրապնդէ: Հայր Սուրբը շնորհաւորեց դեսպանը
եւ նաւուն հրամանատարը եւ յաջողութիւն մաղթեց
անոնց առաքելութեան:
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Ստեփանակերտի «Սօսէ» Մանկապարտէզի
Շինարարութեան Համար` 647 Հազար Տոլար
Աշխարհի տարբեր երկիրներէ Արցախ այցելած ՀՕՄ-ականներուն ի պատիւ ՀՕՄ-ի Արցախի
միաւորը կազմակերպած էր պաշտօնական ճաշկերոյթ-դրամահաւաք` Ստեփանակերտի
«Սօսէ» մանկապարտէզի կառուցման նպատակով:
Ճաշկերոյթին ներկայ էին Արցախի թեմի առաջնորդ Պարգեւ արք. Մարտիրոսեան, ՀՅԴ
Արցախի Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ, Արցախի Ազգային ժողովի «Դաշնակցութիւն»
խմբակցութեան ղեկավար Դաւիթ Իշխանեան, Լեռնային Ղարաբաղի փոխվարչապետ, ՀՅԴ
Արցախի Կեդրոնական կոմիտէի անդամ Արթուր Աղաբեկեան, Արցախի Ազգային ժողովի
փոխնախագահ, ՀՅԴ Արցախի Կեդրոնական կոմիտէի անդամ Վահրամ Բալայեան, ՀՅԴ
Արցախի երիտասարդական միութեան անդամներ եւ այլ անձնաւորութիւններ:
«Սօսէ» մանկապարտէզի շինարարութեան նպատակով կազմակերպուած դրամահաւաքճաշկերոյթին հաւաքուած է անհրաժեշտ գումարին կէսէն աւելին` 647 հազար տոլար:
Ճաշկերոյթին ամբողջ հասոյթը յատկացուած է ՀՕՄ-ի Ստեփանակերտի «Սօսէ»
մանկապարտէզի կառուցման:
Ձեռնարկին ընթացքին ՀՕՄ-ականները եւս կատարած են նուիրատուութիւններ, որոնք պիտի
տրամադրուին նոյն նպատակին:
«Ապառաժ»-ի թղթակիցին հետ ունեցած զրոյցին
ընթացքին ՀՕՄ-ի արեւելեան ափի գրասենեակի
պատասխանատու եւ «Սօսէ» մանկապարտէզի
շինարարութեան յանձնախումբի նախագահ Անժել
Մանուկեան նշած է, որ ՀՕՄ-ի Կեդրոնական
վարչութիւնը 3 ամիսէ ի վեր քարոզչական
աշխատանքներ կը տանի աշխարհի ՀՕՄ-ի բոլոր
կառոյցներուն հետ, որպէսզի կարելի ըլլայ այս
արդիւնքին հասնիլ:
«ՀՕՄ-ուհիներուս համար պատիւ է Ստեփանակերտի մէջ ունենալ արդիական պահանջներով
յագեցած մանկապարտէզ: Մենք ջանք ու եռանդ պիտի չխնայենք Արցախի «Սօսէ» 12
մանկապարտէզներու ցանցի վերանորոգման ծրագիրը շարունակական դարձնելու համար»,
յայտնած է Ա. Մանուկեան` աւելցնելով, որ երկու տարի ետք` 2017 թուականին, ՀՕՄ-ի
աշխարհասփիւռ կառոյցներու ներկայացուցիչները պիտի համախմբուին Արցախի մէջ`
տօնակատարելու «Սօսէ» մանկապարտէզի նոր շէնքին բացումը:

ՀՕՄ-Ականներ Այցելած Են ՀՅԴԱրցախի
«Նիկոլ Դուման» Կեդրոն
13 հոկտեմբերին Հայ օգնութեան միութեան Կեդրոնական վարչութեան նախկին ատենապետ Վիքի
Մարաշլեան, նորընտիր ատենապետ Քարոլին Շմաւոնեան, ՀՕՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան կողմէ
Ստեփանակերտի «Սօսէ» մանկապարտէզի շինարարութեան համար կեանքի կոչուած դրամահաւաքի
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յանձնախումբի անդամներ Հուրի Նաճարեան եւ Անժել
Մանուկեան այցելած են Ստեփանակերտի ՀՅԴ «Նիկոլ
Դուման» կեդրոն:
Անոնք հանդիպում ունեցած են ՀՅԴ Արցախի Կեդրոնական
կոմիտէի ներկայացուցիչ, Արցախի Ազգային ժողովի
«Դաշնակցութիւն»
խմբակցութեան
ղեկավար
Դաւիթ
Իշխանեանի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան
փոխվարչապետ, ՀՅԴ Արցախի Կեդրոնական կոմիտէի անդամ
Արթուր Աղաբեկեանի, ՀՅԴ Արցախի Կեդրոնական կոմիտէի
անդամ, Արցախի Ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ
Բալայեանի, ՀՅԴ Արցախի Կեդրոնական կոմիտէի անդամ, «Դաշնակցութիւն» խմբակցութեան
պատգամաւոր Արմէն Սարգսեանի եւ Արցախի Ազգային ժողովի «Դաշնակցութիւն» խմբակցութեան
անդամ Լեռնիկ Յովհաննիսեանի հետ:
Հանդիպման ընթացքին քննարկուած է ՀՅԴ քոյր կառոյցի` ՀՕՄ-ի հետ փոխադարձ
համագործակցութեան, յառաջիկայ աշխատանքներուն եւ ծրագիրներուն վերաբերող հարցեր:

Հանդիպում Նախագահ Բակօ Սահակեանի Հետ
Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեան 12 հոկտեմբերին հանդիպում
ունեցած է ՀՕՄ-ի 71-րդ համահայկական պատգամաւորական ժողովի անդամներուն հետ`
ատենապետ Քարոլին Շմաւոնեանի գլխաւորութեամբ:
Նախագահը բարձր գնահատած է ՀՕՄ-ի դերակատարութիւնը համահայկական տարբեր
ծրագիրներու իրականացման եւ Արցախին ցուցաբերուող մնայուն աջակցութեան համար:
Նախագահ Բակօ Սահակեան երախտագիտութիւն յայտնած է ՀՕՄ-ի Կեդրոնական
վարչութեան նախկին ատենապետ Վիքի Մարաշլեանին եւ Արցախի Հանրապետութեան
մատուցած ծառայութիւններուն համար զինք պարգեւատրած է «Վաչագան Բարեպաշտ»
մետալով:
Նախագահը յաջողութիւն մաղթած է նորընտիր ատենապետ Քարոլին Շմաւոնեանին` իր
պատասխանատու աշխատանքին մէջ:

Իտալական Մարքէի Նահանգային Խորհուրդը Ճանչցած Է
Հայոց Ցեղասպանութիւնը
Մարքէի նահանգային խորհուրդը (Իտալիա) 6 հոկտեմբերին տեղի ունեցած նիստի մը
ընթացքին միաձայնութեամբ ճանչցած է Հայոց ցեղասպանութիւնը, կը յայտնէ Հայաստանի
արտաքին գործոց նախարարութեան տեղեկատուութեան վարչութիւնը:
Բանաձեւը զօրակցութիւն կը յայտնէ հայ ժողովուրդին Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ
տարելիցին առիթով: «Հայ ժողովուրդի ցեղասպանութիւն» խորագիրը կրող բանաձեւի
նախաձեռնողներն էին նահանգային խորհուրդի անդամներ Ռապա Պորիսը, Փիերոնի
Մորենոն, Փուսիլաքի Ճանլուքան, Մարքոնի Լուքան:
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Ասկէ Ետք Հայոց Ցեղասպանութեան Հարցը Կը
Տեղափոխենք Իրաւաքաղաքական Դաշտ. Աշոտ
Մելքոնեան
Բազմաթիւ անգամներ նման գիտաժողովներ եղած են եւ
Հայաստանի մէջ եւ Հայաստանէն դուրս: Այս գիտաժողովը կը
տարբերի անով, որ այստեղ հիմնական շեշտը կը դրուի
հատուցման խնդիրի վրայ: Այսօր լրագրողներու հետ զրոյցի
ընթացքին ըսաւ Գիտութիւններու ազգային ակադեմիայի
պատմութեան հիմնարկի տնօրէն
Աշոտ Մելքոնեան`
անդրադառնալով
ԳԱԱ-ի
մէջ
մեկնարկած
«Հայոց
Ցեղասպանութիւն-100. ճանաչումէն՝ հատուցում» խորագիրով
միջազգային գիտաժողովին, կը գրէ panorama.am-ը:
«Վերջին յիսուն տարուայ ընթացքում մենք մեր ամբողջ
պայքարը տարել ենք Ցեղասպանութեան ճանաչման ուղիով, սխալ ենք գործել: Ժամանակ ենք
կորցրել շուրջ կէս դար, այն դէպքում երբ Ցեղասպանութիւնից յետոյ մեզանում պայքարն
ընթացել է հայրենազրկուած հայութեան իրաւունքների վերականգնումով, հայրենիքը
վերադարձնելու ուղղութեամբ, այսինքն՝ մարդիկ տարածքային հատուցման խնդիրն են
համարել մեր պայքարի մեխը»:
Անոր խօսքերով` վերջապէս արդէն պետական մակարդակով, գիտաճանաչողական
տեսանկիւնէն այս գիտաժողովը կը տարբերի նախորդներէն, որ կարեւոր կը համարէ
հատուցման խնդիրը. «Մեր խորին համոզմամբ ճանաչման գործընթացն աւարտուել է եւ
այսուհետ խնդիրը տեղափոխում ենք իրաւաքաղաքական դաշտ»:

Մեկնարկեց «Հայոց Ցեղասպանութիւն-100 ճանաչումէն
Հատուցում» Գիտաժողովը
ՀՀ Գիտութիւններու ազգային ակադեմիայի մէջ մեկնարկեց «Հայոց Ցեղասպանութիւն-100
ճանաչումէն հատուցում» խորագիրով միջազգային գիտաժողովը, կը հաղորդէ Panorama.amը:
Գիտաժողովի քննարկման հիմնական թեման Հայոց Ցեղասպանութեան ուսումնասիրութեան
հետ առնչուող հիմնախնդիրներու լայն շրջանակն է: Մասնաւորապէս` Ցեղասպանութիւններու
հետեւանքներու վերացման եւ հատուցման իրաւաքաղաքական ու ընկերա-տնտեսական
հիմնախնդիրները:
Գիտաժողովին ներկայ են աւելի քան 100 մասնակիցներ Հայաստանէն, Գերմանիայէն,
Միացեալ Նահանգներէն, Աւստրիայէն,
Ռուսիայէն, Աւստրալիայէն, Ուքրանիայէն,
Գանատայիէն Լեհաստանէն, Հունգարիայէն:
Գիտաժողովը կազմակերպած են Գիտութիւններու ազգային ակադեմիան եւ Երեւանի
պետական համալսարանը:
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Մարդկային Իրաւանց Եւրոպական Դատարանը
Ամբողջութեամբ Բաւարարած Է Փերինչեքի Գործով
Հայաստանի Կառավարութեան Պահանջները
Մարդկային իրաւանց եւրոպական դատարանը Չորեքշաբթի օր հրապարակեց «Փերինչեք ընդդէմ
Զուիցերիոյ» գործով իր վճիռը, որ կը պաշտպանէ Զուիցերիոյ մէջ Հայոց ցեղասպանութիւնը
հրապարակաւ ժխտած թուրք քաղաքագէտ Տողու Փերինչեքի խօսքի իրաւունքը, ինչպէս նաեւ հայ
ժողովուրդի «արժանապատուութեան իրաւունքը» եւ կը պահպանէ ցեղասպանութեան ժխտումը
քրէականացնող օրէնքներու օրինականութիւնը:
Վճիռը կը սրբագրէ Մարդկային իրաւանց եւրոպական դատարանի` այս հարցով առաջին վճիռին մէջ
տեղ գտած շարք մը սխալները` նշելով, որ իրմէ պահանջուած չէր ճշդել, թէ 1915-ին Օսմանեան
կայսրութեան ձեռամբ հայ ժողովուրդին նկատմամբ գործուածը ցեղասպանութի՞ւն էր, թէ՞ ոչ` յայտնելով
միաժամանակ, որ ի տարբերութիւն քրէական միջազգային դատարաններուն, այս դատարանը
լիազօրուած չէ այդ առնչութեամբ իրաւական յայտարարութիւններ կատարելու: Նախկին վճիռին մէջ
Հայոց ցեղասպանութեան պատմական փաստը նկատուած էր «քննարկելի» եւ «վիճելի» հարց:

Հայաստանի Հանրապետութեան Ընդհանուր
Դատախազութեան Հաղորդագրութիւնը
Հայաստանի Հանրապետութեան ընդհանուր դատախազութիւնը Մարդկային իրաւանց եւրոպական
դատարանին մէջ «Փերինչեք ընդդէմ Զուիցերիոյ» գործով վճիռին վերաբերեալ Չորեքշաբթի օր
հրապարակեց հետեւեալ հաղորդագրութիւնը. «երրորդ կողմի կարգավիճակով դատական գործին
մասնակցելով` Հայաստանի Հանրապետութիւնը կ՛ակնկալէր, որ Եւրոպական դատարանի վճիռէն
բացառուին այնպիսի ձեւակերպումներ, որոնք կրնան որեւէ ձեւով կասկածի տակ առնել Հայոց
ցեղասպանութեան փաստը»:
«Այսօր հրապարակուած վճիռին մէջ Եւրոպական դատարանը նշեց, որ այս գործով դատարանի խնդիրը
չէ որոշել, թէ արդեօք Օսմանեան կայսրութեան մէջ 1915-ին հայ ժողովուրդին դէմ կատարուած
զանգուածային կոտորածներն ու տեղահանութիւնները կրնա՞ն որակուիլ ցեղասպանութիւն` միջազգային
իրաւունքին մէջ այդ հասկացողութեան տրուած բովանդակութեան տեսանկիւնէն: Ապա, դատարանի Մեծ
պալատը սահմանեց, որ Եւրոպական դատարանը չունի որեւէ իրաւասութիւն` կատարելու իրաւական
յայտարարութիւններ այս հարցին վերաբերեալ` անկախ անկէ, թէ ո՛ր տեսանկիւնէն ատիկա կը
կատարուի:
«Դատարանը իր վճիռին մէջ նաեւ արձանագրեց, որ հայերը ունին իրենց եւ իրենց նախահայրերուն
արժանապատուութեան նկատմամբ յարգանքի իրաւունք, ներառեալ այն ծիրին մէջ, որ կ՛առնչուի
ցեղասպանութեան պատճառով վնաս կրած հայ համայնքի ինքնութեան: Դատարանը նաեւ ատով
արձանագրեց, թէ հայերուն այդ համոզումները եւ անոնց հետ կապուած` անոնց արժանապատուութիւնը
ենթակայ է պաշտպանութեան ուխտի չափանիշներու ծիրին մէջ: Եւ վերջապէս, Փերինչեքի հետ կապուած
գործով Եւրոպական դատարանը սահմանեց, որ զայն քրէական պատասխանատուութեան ենթարկելը ոչ
թէ ընդհանրապէս կը հակասէ Եւրոպական դատարանի նախադէպային իրաւունքին, այլ արձանագրեց,
որ զուիցերիական օրէնքը Փերինչեքի նկատմամբ սխալ կիրարկուած է: Այսինքն` Հայոց
ցեղասպանութիւնը ժխտելը քրէականացնելը եւ ատոր համար քրէական պատասխանատուութեան
ենթարկելը նկատուած է իրաւաչափ, որ, սակայն, պէտք է կատարուի բացառապէս Եւրոպական ուխտին
ծիրին մէջ: Իբրեւ արդիւնք, Հայաստանի կառավարութեան կողմէ Եւրոպական դատարան ներկայացուած
բոլոր պահանջները բաւարարուեցան»:

www.aztarar.com
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Լաւրով. «Ռուսիա Համաձայն Է Սուրիոյ Մէջ Ապահով
Միջանցքներու Ստեղծման». Փութին Սուրիոյ Մէջ
Ռուսիոյ Եւ Միացեալ Նահանգներու
Համագործակցութիւնը Կը Նկատէ Անբաւարար
«Ինթըրֆաքս» կը հաղորդէ, որ Ռուսիոյ նախագահ
Վլատիմիր Փութին ՏԱՀԵՇ-ի դէմ պայքարին մէջ
Ռուսիոյ
եւ
Միացեալ
Նահանգներու
համագործակցութիւնը անբաւարար կը նկատէ:
«Դժբախտաբար,
ռուս
եւ
ամերիկացի
փորձագէտներու աշխատանքը կ՛ընթանայ միայն
պաշտպանութեան
նախարարութիւններու
մակարդակով եւ այդ ալ` թեքնիք բնոյթի հարցերու
մէջ, ինչ որ ինքնին վստահութեան նշան է: Կան նաեւ
այլ
թեքնիք
յարաչափեր,
որոնց
շուրջ
զինուորականները համաձայնութիւն գոյացուցած են», ըսած է Փութին` աւելցնելով. «Սակայն,
կը կարծեմ, որ ատիկա բաւարար չէ»:
Փութին նաեւ յայտնած է, որ Մոսկուա առաջարկած է վարչապետ Տմիթրի Մետվետեւի
գլխաւորութեամբ պատուիրակութիւն մը ուղարկել Ուաշինկթըն` քննարկելու համար Սուրիոյ
կացութեան կարգաւորումը:
«Մենք ռազմաքաղաքական բարձր մակարդակով Մոսկուայի մէջ հանդիպում կատարելու
առաջարկ կատարած ենք: Ես ըսած եմ, որ մենք կրնանք մեծ պատուիրակութիւն մը ուղարկել
Ուաշինկթըն` քննարկելու նախ եւ առաջ սուրիական տագնապի լուծման հարցերը,
կառավարութեան ղեկավար Տմիթրի Մետվետեւի գլխաւորութեամբ», ըսած է Փութին:
«Սուրիական ազատ բանակին ամերիկեան զէնքերու մատակարարումները ահաբեկչական
խմբաւորումներու ձեռքը անցնելուն շուրջ հարցականներ գոյութիւն ունին», յայտնած է Փութին`
նշելով. «Ռուսիա Սուրիոյ մէջ կատարուած գործողութիւններուն ճամբով չի ջանար
ղեկավարութեան շուրջ մրցակցիլ»:
Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարար Սերկէյ Լաւրով իր կարգին յայտնեց, որ սուրիական
ընդդիմութեան տրամադրուած ամերիկեան զէնքերուն մեծ մասը կ՛անցնի ահաբեկչական
տարրերու ձեռքը: Ան նաեւ յայտարարեց, որ իր երկիրը համաձայն է Սուրիոյ մէջ
մարդասիրական զինադադար հաստատելու եւ բնակչութեան օժանդակութիւն հասցնելու
համար ապահով միջանցքներու ստեղծման գաղափարին:
Ռուսիոյ պաշտպանութեան նախարարութիւնը Չորեքշաբթի օր յայտարարեց, որ ռուսական
պատերազմական օդանաւերը վերջին 24 ժամուան ընթացքին Սուրիոյ վերեւ 88 թռիչքներ
կատարած են:
ՕԹԱՆ-ի անդամ երկիրները Հիւսիսային Ափրիկէի եւ Միջին Արեւելքի մէջ ճգնաժամի լուծման
վերաբերեալ բանաձեւ մը որդեգրելով յայտնած են, որ Ռուսիան պէտք է Սուրիոյ մէջ իր
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ջանքերը կեդրոնացնէ ՏԱՀԵՇ-ի դէմ եւ գործողութիւնները համակարգէ միջազգային դաշինքին
հետ:
«Ռուսիոյ կառավարութեան կոչ կ՛ուղղենք անյապաղ դադրեցնելու յարձակումները սուրիական
ընդդիմութեան ու խաղաղ բնակչութեան դէմ եւ պայքարը կեդրոնացնելու ՏԱՀԵՇ-ի վրայ,
ինչպէս նաեւ միաւորելու ջանքերը միջազգային դաշինքին հետ, որ կը պայքարի ՏԱՀԵՇ-ի դէմ,
եւ նպաստելու` հասնելու համար տագնապի քաղաքական ճանապարհով լուծման», նշուած է
բանաձեւին մէջ:
Դաշինքի 28 երկիրներու կարծիքով` Սուրիոյ մէջ Ռուսիոյ գործողութիւնները կրնան
բարդացնել իրավիճակը:
Միւս կողմէ, «Քորրեսփոնտընթ» կայքը հաղորդեց, որ Սուրիոյ զինեալ ընդդիմադիրները
քիւրտերուն հետ դաշինք կնքած են ՏԱՀԵՇ-ի դէմ միացեալ պայքարի համար: Դաշինքը
ստացած է «Սուրիոյ ժողովրդավարական ուժեր» անուանումը:
Դաշինքի կազմի մէջ մտած են Քիւրտերու Ժողովրդային պաշտպանութեան ջոկատները եւ
Սուրիական արաբական դաշինքը, որ կը վայելէ Միացեալ Նահանգներու աջակցութիւնը:
Ըստ «Քորրեսփոնտընթ»-ի, մօտ օրէն յարձակում պիտի սկսի ՏԱՀԵՇ-ի «մայրաքաղաք»
Ռաքքայի դէմ: Յարձակումը պիտի գլխաւորեն արաբական խմբաւորումները, իսկ քիւրտերը
պիտի ստանձնեն անոնց պաշտպանութիւնը:

Տաւութօղլու.
«Չկայ Որեւէ Այլ Երկիր, Որ Ահաբեկչութեան Դէմ
Նոյնքան Արդիւնաւէտ Կը Պայքարի, Որքան Թուրքիան»
«ՌԻԱ Նովոսթի» հաղորդեց, որ Թուրքիոյ վարչապետ
Ահմեթ Տաւութօղլու յայտարարած է, որ իր երկիրը աւելի
արդիւնաւէտ կերպով կը պայքարի ահաբեկչութեան դէմ,
քան այլ երկիրներ:
«Չկայ որեւէ այլ երկիր, որ ահաբեկչութեան դէմ նոյնքան
արդիւնաւէտ կը պայքարի, որքան Թուրքիան: Սուրուճի
մէջ տեղի ունեցած ահաբեկչութենէն ետք մենք միայն մէկ
գիշերուան ընթացքին ձերբակալած ենք 768 անձ`
ահաբեկչական
կազմակերպութիւններու
անդամակցութեան կասկածանքով: Երեք-չորս օր առաջ
Պոլսոյ մէջ վնասազերծուած է անձնասպանական
գործողութեան պատրաստուող ահաբեկիչ մը: Այդ
մասին հասարակութիւնը չի գիտեր: Ինչպէս նաեւ չի գիտեր, թէ ահաբեկչութեան նախօրեակին
վնասազերծուած էր բարձրաստիճան պաշտօնատարի մը դէմ անձնասպանական
գործողութեան նախապատրաստուող մը: Այդպիսով, հակաահաբեկչական գործողութիւնը կը
գործադրուի բարձր մակարդակով եւ յաջողութեամբ», ըսած է Տաւութօղլու:

www.armenianprelacykw.com
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Թուրքիոյ Սուրիականացման Տեսանելիութիւնը
Քրտական շրջանակներու դէմ իրականացուած պայթումին պատասխանատուները մատնացոյց ընելով,
թրքական կառավարութիւնը մեղադրանքները հասցէագրեց ՏԱՀԵՇ-ին, ՔԱԿ-ին եւ ծայրայեղ
ձախակողմեաններուն: Կառավարամէտ շրջանակներ պայթումին նպատակը կեդրոնացուցին թուրք
ժողովուրդի մասնատման նպատակին վրայ: Մասնատում բառը շատ սկսած է հոլովուիլ թրքական
կառավարական շրջանակներուն կողմէ: Յատկապէս ընտրութիւններու նախօրեակին միջազգային
շրջանակներու կողմէ Թուրքիոյ մասնատումին առաջադրուիլը ուղղակի ամբաստանութիւն էր, հնչած`
նախագահ Էրտողանի կողմէ:
Հիմա
եթէ
փորձենք
պահել
յայտարարութիւններու
հետեւողականութեան
քաղաքական
տրամաբանութիւնը, կը ստանանք այն, որ միջազգային ընտանիքը արեւմտամէտ համաշխարհային
լրատուամիջոցներու ճամբով եւ քաղաքացիական շարժումներ հրահրելով, ըստ Թուրքիոյ նախագահին,
առաջադրանք ճշդած է մասնատել Թուրքիան: Այս յայտարարութիւնը կատարուած էր
խորհրդարանական կայացած ընտրութիւններուն, որոնցմէ ետք իշխող կուսակցութիւնը կորսնցուց
միայնակ կառավարութիւն կազմելու իրաւասութիւնը, քրտամէտ կուսակցութիւնը յաղթահարեց
անցողիկութեան շեմը եւ նկատառելի մուտք գործեց խորհրդարան:
Հիմա, պայթումին առիթով միջազգային ահաբեկչութեան սահմանում կը կատարուի եւ կը
հաւասարեցուին ՏԱՀԵՇ-ը, ՔԱԿ-ն ու ծայրայեղ ձախակողմեանները: Խորքին մէջ սակայն
հաւասարեցումը յայտարարողական է: Անգարայի համար ահաբեկչական թշնամին առաւելաբար
երկրորդ եւ երրորդ անուանակարգերն են, մինչ առաջինը գէթ որոշ ժամանակի համար եւ որոշ
պայմաններու մէջ` օգտագործելի գործիք:
Հոս կանգ չ՛առներ սակայն դիրքորոշումներու հետեւողական տրամաբանութիւնը: Կառավարամէտ
թրքական «Սթար»-ը, այլ խօսքով կառավարութեան հիմնական խօսափողներէն մէկը Անգարայի
պայթումին նպատակը կը նկատէ ժողովուրդի մասնատումը: Ուրեմն քաղաքացիական շարժումները եթէ
նախագահին տրամաբանութեամբ նպատակ ունէին երկիրը մասնատել, ապա պայթումը նպատակ ունի
ժողովուրդը մասնատել, ըստ դարձեալ պաշտօնական Անգարային: Մինչ առաջինին պարագային
մասնատումը առաջադրողները միջազգային լրատուամիջոցներն ու քաղաքացիական շարժումներու
ղեկավարները, ընդ որում ձախակողմեան ուժերն են, երկրորդին պարագային ՏԱՀԵՇ-ը, ՔԱԿ-ն ու
ձախակողմեաններն են: Եթէ պահ մը մտածենք ՏԱՀԵՇ անունի եւ անոր միջազգային ահաբեկչութեան
դասակարգումի սահմանման համար օգտագործուած ըլլալուն մասին, ապա կը ստանանք այն, որ երկրի
եւ ժողովուրդի մասնատումի մեղադրանքով ամբաստանուողներուն մէջ հասարակաց հասցէն քիւրտերն
ու ձախակողմեաններն են:
Հիմա, որքա՞ն տրամաբանական կը թուի, որ քիւրտերն ու ձախակողմեանները իրենք զիրենք
պայթեցուցած ըլլան Անգարայի մէջ, իր կարգին: Կարեւորը այն է, որ Անգարան ինքնամասնատումի
վտանգին առջեւ կը զգայ ինքզինք եւ քաղաքական թէ ապահովական կարեւոր հերթական
իրադարձութեան առիթով մասնատուելու վտանգը կ՛ահազանգէ:
Մասնատուելու
վտանգը
այստեղ
կանգ
չ՛առներ:
Վարչապետը
առանց
մասնատուելու
հաւանականութիւնը բառացիօրէն յայտարարելու, միեւնոյն միտքը կը յանկերգէ. Թուրքիան Սուրիա
պիտի չդառնայ: Այս յայտարարութիւնն անգամ կը յուշէ, որ Թուրքիոյ մէջ սուրիական դէպքերու
պատճէնահանումը, ի հարկէ տարբեր տարողութիւններով եւ շարժառիթներով, տեսանելի է: Վերջին
շրջանին Թուրքիոյ մէջ արձանագրուող քաղաքական եւ ապահովական իրադարձութիւնները կը յուշեն
նախ, որ նմանատիպ ընդհարումներ, բախումներ, պայթումներ շարունակուելու հաւանականութիւն
ունին: Եւ թէ` Տաւութօղլուի հնչեցուցած ահազանգը անհիմն չէ: Թուրքիան կրնայ վերածուիլ Սուրիոյ:

«Ա.»
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ԱԿՆԱՐԿ

Զուգահեռներ
15 յուլիս 2015-ին հաղորդուեցաւ, որ ՏԱՀԵՇ-ի
պատկանող
«Տարուլհիլաֆէ»
թրքերէն
կայքը
սպառնալիքներ տարածած է Թուրքիոյ հասցէին: Այդ
յարձակումէն 6 օր ետք` 21 յուլիսին Սուրուճի մէջ
անձնասպանական
գործողութիւն
մը
թիրախ
դարձուց Արաբ Բունարի մէջ մարդասիրական
կամաւոր աշխատանք տանելու համար հաւաքուած
քիւրտեր եւ Թուրքիոյ մէջ քրտական քաղաքական
շարժումին համակիր աշխարհիկ ու ձախակողմեան
թուրքեր: Արձանագրուած զոհերուն թիւն էր 32:
Օգոստոսի վերջաւորութեան ՏԱՀԵՇ-ի` թրքերէնով
նիւթեր հրապարակող մէկ կայքը դարձեալ սպառնաց
Թուրքիոյ, ինչպէս նաեւ նախագահ Էրտողանի: Այդ սպառնալիքէն ետք եւս յարձակումի
ենթարկուեցան քիւրտեր եւ անոնց համակիր ձախակողմեան թուրքեր: Անգարայի մէջ
արձանագրուած զոհերուն թիւն էր 128: Երկու յարձակումներն ալ այն սխալ տպաւորութիւնը
ստեղծեցին, որ յարձակումը գործողը ՏԱՀԵՇ-ն է (այդ տպաւորութեան ամրագրման համար
իշխանութիւններուն կողմէ աշխատանք ալ տարուեցաւ), թէեւ վերջինս երկու յարձակումներուն
պարագային ալ պատասխանատուութիւն չստանձնեց: 7 յուլիսի խորհրդարանական
ընտրութիւններէն քանի մը օր առաջ Տիգրանակերտի մէջ ականահարումի թիրախ դարձած էր
վերոնշեալ
քրտամէտ
կուսակցութեան
ընտրական
հաւաքը:
Աւելի՛ն.
թրքական
ոստիկանութիւնը Սուրուճի յարձակումին դէմ բողոքի ցոյց կատարողներուն դէմ եւ Անգարայի
յարձակումին դէպքին վայրը ծաղկեպսակ դնողներուն դէմ բռնի ուժ կիրարկեց:
Վերոնշեալները յստակօրէն երեւան կը հանեն յստակ դրդապատճառի մը եւ թիրախի մը
գոյութիւնը: Թուրքիոյ 1 նոյեմբերի արտակարգ խորհրդարանական ընտրութիւններէն 3 շաբաթ
առաջ յարձակումները դարձեալ թիրախ դարձուցին այն կողմը, որուն 7 յուլիսին ապահոված
քուէներու համեմատութենէն կախեալ էր եւ այժմ ալ կախեալ է Էրտողանի մեծ երազի
իրականացման ճակատագիրը: Ինչպէս Տիգրանակերտի եւ Սուրուճի ոճրային արարքներուն
պարագային, այս անգամ եւս ո՛չ յարձակումին ծրագրողներն ու կազմակերպիչները
յայտնաբերուեցան, ո՛չ ներքին գործոց նախարարը հրաժարեցաւ, ո՛չ ալ ապահովական
մարմիններու որեւէ պատասխանատու պատասխանատուութեան կանչուեցաւ: Աւելի՛ն.
անպատիժ կը մնան Էրտողանը քննադատող լրատուամիջոցներուն դէմ յարձակում
գործողները, Թուրքիոյ նախագահը «վարկաբեկող» խմբագիրները կը ձերբակալուին,
դատական հետապնդումի կ՛ենթարկուին եւ կը պաշտօնազրկուին, իսկ ուրիշներ կը դիմեն
ինքնագրաքննութեան:
7 յուլիսի ընտրութիւններուն պայմանները անարդար էին, սակայն Ժողովուրդներու
ժողովրդավարական կուսակցութիւնը յաջողեցաւ հարուածել նախագահական դրութիւն
հաստատելու Էրտողանի ծրագիրը: Այսօր պայմանները առաւել անարդար են: Կը մնայ տեսնել,
եթէ քրտամէտ կուսակցութիւնը պիտի յաջողի առնուազն պահպանել 7 յուլիսին իր ստացած
քուէներուն համեմատութիւնը: Այդպիսի ձեռքբերում մը պիտի վիժեցնէ Էրտողանի սուլթան
դառնալու փորձը:
ՎԱՀՐԱՄ ԷՄՄԻԵԱՆ
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ

Ալիսիա Կիրակոսեանին Ի Յիշատակ
Կազմակերպութեամբ Համազգայինի Արեւմտեան Ամերիկայի
Շրջանային վարչութեան եւ համագործակցութեամբ Լոս Անճելըսի
Իրանահայ մշակութային միութեան, յուշերեկոյ մը տեղի ունեցաւ
տարի մը առաջ մեզմէ առյաւէտ բաժնուած բանաստեղծուհի
Ալիսիա
Կիրակոսեանի յիշատակին, Կիրակի, Հոկտեմբեր 4,
2015ին, երեկոյեան ժամը 5ին, Լոս Անճելըսի Իրանահայ
միութեան շքեղ սրահին մէջ։
Ներկայ էին Ալիսիայի ընտանիքի անդամներն ու հարազատները,
պաշտօնական հիւրեր, հրաւիրեալներ, ՀՕՄի ներկայացուցիչներ,
գրասէրներու խաւ մը. մանաւա՛նդ իր ներկայութեամբ ձեռնարկը կը պատուէր հայ գրականութեան
երիցագոյն ներկայացուցիչ Ժագ Ս. Յակոբեան:
Օրուան պատշաճ յայտագիրին ընդմէջէն հանդիսատեսը յետադարձ հայեացքով պտոյտ մը կատարեց
Ալիսիա Կիրակոսեանի «Բանաստեղծութեան ոլորտներուն մէջ»: Աւելի քան 60 հատորներ, եռալեզու
ստեղծագործական վաստակ՝ հայերէն, անգլերէն, սպաներէն, բանաստեղծական հարուստ աւանդ, որ
ժառանգն է հայ գրականութեան: Յայտագիրը գործադրուեցաւ հեզասահօրէն, շնորհիւ օրուան զոյգ
հանդիսավարներ Սոնա Մատարեանի եւ Անուշ Հովեան-Ալեքսանեանի մասնագիտական մակարդակի
բեմավարութեան, նկատառելի ներդրումին եւ մէջ ընդ մէջ տպաւորիչ ելոյթներուն:
Բացման խօսքով ելոյթ ունեցաւ Լոս Անճելըսի Իրանահայ միութեան նախագահ Թոմիկ Ալեքսանեան, որ
հակիրճ կերպով անդրադարձաւ Ալիսիայի գրական վաստակին:
Գեղարուեստական յայտագիրի բացումը կատարեց ծանօթ արուեստագիտուհի Ալենոյշ Եղնազար, որ իր
բացառիկ ձայնով երգեց Ալիսիայի «Այնպէս Ուզում Եմ» երգի վերածուած բանաստեղծութիւնը՝
ներկաները անմիջապէս փոխադրելով Ալիսիայի քերթողութեան զմայլելի աշխարհը: Ընդառաջելով զոյգ
միութիւններու խառն յանձնաժողովի դիմումին՝ Ամենայն հայոց Գարեգին Բ. վեհափառն ու ՀՀ սփիւռքի
նախարար Հրանոյշ Յակոբեան ուղարկած էին իրենց գնահատանքի խօսքերը, որոնք ընթերցուեցան
յաջորդաբար Յովսէփ Ա. քհնյ. Յակոբեանի եւ Հայաստանի Հանրապետութեան հիւպատոս Արմելլա
Շաքարեանի կողմէ: Քահանան նաեւ փոխանցեց առաջնորդ Յովնան արք. Տէրտէրեանի ողջոյնի խօսքերը
այս առթիւ:
Ապա, խօսք առաւ փրոֆ. Օշին Քէշիշեան՝ ներկայացնելով Ալիսիայի գրականութեան ուղին ու յայտնելով,
որ «Ալիսիա կը ճանչցուի իբրեւ առաջին կիրարկողը գերտարածական բանաստեղծութեան», այսինքն՝
metadimensional poetry, ուր առաւելաբար կը գործածուի փոխաբերութիւններու պաշար մը՝ գեղեցկօրէն
եւ առանց կրկնութիւններու: Ան երեք մասի բաժնեց Ալիսիայի ստեղծագործութիւնը՝ անձնական,
հայրենասիրական ու համայնական, յիշելով, որ աւելի քան 15 լեզուներու թարգմանուած անոր
գրականութիւնը հիացում պատճառած է հայ թէ օտար գրողներու, ինչպէս՝ Սարոյեանի, Շիրազի,
Կապուտիկեանի, Գէորգ Էմինի, Խանզատեանի եւ ուրիշներու:
Ալիսիայի գլուխ գործոցներէն՝ «Նամակ Առ Հայաստան»ը բացառիկ կերպով մեկնաբանեց գաղութիս
ծանօթ ասմունքող Մարալ Վարժապետեանը, որ իր տպաւորիչ ելոյթով արժանացաւ հանդիսականներու
բարձր գնահատանքին: Ալիսիա Կիրակոսեանի ներաշխարհը ներկայացուց Ծովինար ՂազարեանՄելքոնեան, որ մէջբերումներով անդրադարձաւ Ալիսիայի տարերքը կազմող հայրենասիրութեան,
մայրութեան, կնոջականութեան եւ սիրոյ զգացումին, որ ամէն բանի սկիզբն է ու վախճանը: Ան ըսաւ.
«Սիրոյ, մարդկութեան, տիեզերականութեան ու բնութեան գաղտնարաններուն մէջ յարատեւ որոնող ու
տագնապող բանաստեղծուհի էր Ալիսիան՝ իր տագնապը ծաւալելով ազգային թէ համամարդկային
ոլորտներուն մէջ, իր ստեղծագործութիւնը ուղղելով ընթերցողի թէ՛ գիտակցութեան եւ թէ
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անգիտակցութեան, անոր էութենական ամբողջութեան, որ իրեն մէջ կը միաձուլէ իրականութիւնն ու
տեսիլքը, հողեղէնն ու ոգեղէնը՝ բանաստեղծումի արարչական քուրային ընդմէջէն վերստեղծուելով իբրեւ
վարարող ոգեղինութիւն»։ Ծ. Մելքոնեան, անդրադառնալով բանաստեղծուհիի ներաշխարհին՝ յայտնեց,
թէ գերմշակուած, հարուստ զգայարանքներով, յախուռն, ստեղծագործական երեւակայութեամբ օժտուած՝
Ալիսիա գիտէր իր տողերուն հաղորդել խռովիչ խորհուրդ մը, որ իր ստեղծագործութեան հայկական
ենթահողէն կը յորդէր դէպի միջազգային հորիզոններ՝ միշտ հաւատարիմ մնալով իր արմատներուն եւ
էութեան։ Ան բացատրեց, որ Ալիսիայի թէ՛ տեսիլքները եւ թէ կեանքի տեսլացած պատկերները ունին
հաղորդական ջերմութիւն մը, որ կու գայ իր արեան հանքերէն, ցեղին հանածոյ ոգիէն եւ իր
աշխարհայեացքի կենսախայտ բնոյթէն։
«Ալիսիայի բեղուն գրիչի ծայրէն, մարդկային ներաշխարհի գիշերները լուսաւորող արեւալոյս կը ծորի:
Անոր բանաստեղծութիւնը՝ բառին ամենալայն առումով՝ սիրոյ արուեստանոց է եւ ընտիրներ ծնանող
մայրացման խորախորհուրդ խորան: Եւ ամէն բանէ առաջ ու վերջ, հայ ցեղին ամենավճիտ ակունքներէն
բխող հաւատքի վկայարան ու պատարագ է անոր ստեղծագործութիւնը, որ միշտ կը մնայ յղացումով՝
թարմ եւ կատարումով՝ անկրկնելի», ըսելով իր խօսքը եզրափակեց Մելքոնեան:
Իրանահայ միութեան երաժշտութեան բաժինի ղեկավար Ալէք Բազուկեանի յօրինած երաժշտութեամբ,
«Հայրենի իմ հող»ը թունդ ու հնչեղ ձայնով երգեց Վահան Լաքս, դաշնակի ընկերակցութեամբ՝ Յովիկ
Ոսկանեանի:
Ապա, Անուշ Ալեքսանեան-Հովեան բեմ հրաւիրեց գաղութիս ծանօթ հրապարակագիր, մտաւորական
Վաչէ Բրուտեանը, ներկայացնելու համար անգլերէն գրուած Ալիսիայի «Ճչացող Լաբիւրինթոս»
(Screaming Labirneath) յետ մահու հրատարակուած հատորը, որ նուիրուած էր Եղեռնի հարիւրամեակին։
Բրուտեան ըսաւ. «21 գլուխներէ բաղկացած գիրքին իւրաքանչիւր մասը՝ շերտ առ շերտ կը ներկայացնէ
ոչ միայն Ալիսիայի հօր՝ վերապրող Գուրգէն Կիրակոսեանի, ականատեսի վկայութիւնները, այլ
Վասպուրականի հերոսամարտը, հայութեան նահանջը, տարագրութիւնը եւ Սփիւռքի յետ Եղեռնեան
կազմաւորումը», ապա աւելցուց. «Արեան կանչն է DNAը, որ կարմիր թելի նման կ՛երկարի Ալիսիայի
բոլոր գործերուն մէջ»:
Ալիսիայի «Սէրը Գոյութեան Հանճարն Է» քերթուածէն մէկ տուն արտասանուեցաւ չորս լեզուներով.
հայերէն՝ Նունէ Աւետիսեան, անգլերէն եւ պարսկերէն՝ Անուշ Հովեան-Ալեքսանեան, իսկ սպաներէն՝
Լարա Վանեան (Ալիսիայի դուստրը):
Վերջապէս, սկաւառակի ցուցադրութեամբ հանդիսատեսները ըմբոշխնեցին Ալիսիայի կեանքէն քաղուած
յիշատակելի պատկերներ՝ Ալիսիայի ձայնով ի՛ր իսկ ստեղծագործութիւններէն ընթերցումներով:
Ալիսիայի դուստրը՝ Լարան, իր սրտի խօսքով երախտագիտութիւն յայտնեց զոյգ միութիւններուն ու
բոլոր անոնց, որոնք նեցուկ կանգնեցան իր այս անհատական նախաձեռնութեան եւ իրականացուցին այս
ձեռնարկը, ի յիշատակ իր մօր պատկառելի ու հարուստ գրական աւանդին։ Ձեռնարկի աւարտին եղաւ
պատշաճ հիւրասիրութիւն՝ պատրաստուած Իրանահայ միութեան տիկնանց յանձնախումբին կողմէ:
Ալիսիայի գիրքերը վաճառքի դրուած էին. ներկաները անսալով Իրանահայ միութեան նախագահ Թոմիկ
Ալեքսանեանի կոչին եւ փրոֆ. Քէշիշեանի յորդորին, որ կ՛ըսէր՝ «Կարդացէ՛ք Ալիսիայի գործերը», իրենց
բաժինը ձեռք ձգեցին, որպէսզի ընթերցեն եւ ծանօթանան այն հայուհիին, որ Արժանթին ծնած ու
սպաներէնով գրականութիւն մուտք գործած, բայց կրցած էր մայրենի լեզուն սորվիլ եւ իր արմատներուն
կառչած՝ ստեղծագործել, նուաճել հայրենի ու միջազգային գրականութեան աշխարհը, իր ազգային,
մարդկային, սիրոյ ու մանաւա՛նդ արդարութեան նուիրուած քերթողական հաւաքածոներով:
Ալիսիայի հայրենասիրութիւնը գեղեցիկ ու յախուռն պատկերներով անդրադարձ ունեցած է իր
գրականութեան արարման եւ ճանաչողական արուեստին վրայ:

ԾՈՎԻՆԱՐ ՂԱԶԱՐԵԱՆ-ՄԵԼՔՈՆԵԱՆ

www.yerakouyn.com
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Հալէպի Նոր Գիւղ Թաղամասին Մէջ Ռումբեր Ինկած Են
Հալէպի մէջ վերջին շրջանին թէեւ իրավիճակը աւելի հանգիստ է, այնուամենայնիւ, ռումբերու
ձայներ մերթ ընդ մերթ լսելի են տարբեր կողմերէ: Այս մասին «Արմէնփրես>>-ի հետ զրոյցի
ընթացքին տեղեկացուցած է Հալէպի իր աղբիւրը` աւելցնելով, որ Չորեքշաբթի օր Նոր Գիւղ
թաղամասին մէջ ռումբեր ինկած են, բարեբախտաբար, զոհեր եւ վիրաւորներ չկան: Զինուած
խմբաւորումները փորձած են ներխուժել անվտանգ թաղամասեր, սակայն անոնց փորձերը
ձախողած են:
Աղբիւրը նաեւ նշած է, որ քաղաքին մէջ կը շարունակուի ելեկտրականութեան եւ ջուրի
տագնապը: Գրեթէ ամբողջ քաղաքը այժմ հոսանք ունենալու համար կ՛օգտուի վճարովի
ելեկտրածին սարքաւորումներէ, որոնք բաւական թանկ կ՛արժեն: «Միակ դրական
փոփոխութիւնը Հալէպի մէջ զարկերու համեմատական նուազումն է>>,- նշած է աղբիւրը:

Թիֆլիսի Մէջ Արա Կիւլերի Ցուցահանդէսը Պիտի Բացուի
Թիֆլիսի մէջ Հոկտեմբեր 16-ին պիտի բացուի պոլսահայ յայտնի լուսանկարիչ Արա Կիւլերի
լուսանկարներու ցուցահադեսը, որ կը կազմակերպեն Վրաստանի Ազգային թանգարանն ու
Վրաստանի մէջ Թուրքոյ դեսպանատունը:
«Դարու լաւագոյն լուսանկարիչ» տիտղոսը կրող Կիւլերի գործերը այսօր կը զարդարեն
աշխարհի բազմաթիւ թանգարաններ, մասնաւոր եւ ազգային հաւաքածուներ:
Ան լուսանկարած է այնպիսի աշխարհառչակ մեծեր, ինչպէս Փապլօ Փիքասոն, Սալվատոր
Տալին, Ուիլեամ Սարոյեանը, Ուինսթըն Չըրչըլը, Պեռնարտ Ռասսելը, Ինտիրա Կանտին,
Սերգէյ Փարաջանովը եւ ուրիշներ:
Ան իր տեսախցիկով ամրագրած է գրեթէ ամէն ինչ այն քաղաքին մէջ, ուր մեծցած է: Այդ
պատճառով անոր յաճախ կ՝անուանեն «Սթամպուլի աչք»:
Ըստ Armradio.am-ի` Կիւլերի աշխատանքները Թիֆլիսի ազգային պատկերասրահին մէջ պիտի
ներկայացուին մինչեւ Հոկտեմբեր 31:

Հայկական Եկեղեցւոյ Օծում Շուէտի Մէջ
Հոկտեմբեր 24 -ին, ժամը 11:00-ին, հանդիսապետութեամբ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի
Լուսարարապետ գերաշնորհ Տ․ Յովնան եպիսկոպոս Յակոբեանի տեղի պիտի ունենայ
Սկանտինաւիոյ Հայոց Հոգեւոր Հովւութեան առաջին՝ Սէոդերթելիոյ Ս. Մարիամ Աստուածածին
եկեղեցւոյ օծման արարողութիւնը։ Այս մասին “ԵՌԱԳՈՅՆ»-ին կը յայտնեն Շուէտի մեր
աղբիւրները”։
Արարաղութեանը ներկայ պիտի գտնուին ՀՀ Սփիւռքի նախարարուհի Հրանուշ Յակոբեան,
Շուէտի մէջ ՀՀ արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Արտակ Ապիտօնեան, Կեդրոնական Եւրոպայի
Հայրապետական Պատուիրակ հոգեշնորհ Տ․ Տիրան վարդապետ Պետրոսեան, քոյր
եկեղեցիներու բարձրաստիճան հոգեւորականներ, դեսպաններ, պետական պաշտօնեաներ, հայ
համայնքի հոգեւորականներ, ծխական խորհուրդներու ատենապետներ եւ հաւատացեալներ։
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Ինչպէս Մեծցնել Կամքի Ուժը
Թէեւ շատերը կը կարծեն, որ կամքի ուժը բնածին տրուած երեւոյթ է` հոգեբանները կը
պնդեն, որ անիկա կարելի է աւելի մեծցնել ու աւելի կամային դառնալ: Այսպիսով, ինչ
պէտք է ընել կամքի ուժը «մարզելու» համար:

Մտախոհութիւն (meditation)
Մտախոհութիւնը որոշ մարդոց համար
հաւանաբար

կը

թուի

բաւական

ձանձրալի եւ անիմաստ զբաղմունք, բայց
անիկա կրնայ օգնել ձեզ կամքի ուժը
մեծցնելու հարցով:
Մտախոհութեան առաջին օրերուն, ձեր
գիտակցութիւնը պիտի փորձէ խանգարել
եւ ստիպել ձեզ յանձնուիլ: Սակայն դուք
կրնաք վերահսկել ձեր մտքերն ու ստիպել
լռել:

գիտակցութեան

Ընդունեցէք

մտախոհութեան դիրքը եւ խոր շնչեցէք ու
արտաշնչեցէք: Քանի մը օր անց դուք
պիտի

նկատէք,

դիւրութեամբ

կը

որ

դուք

կեդրոնանաք

աւելի
ձեր

խնդիրներուն վրայ եւ չէք շեղիր:

Հետեւեցէք ձեր կեցուածքին
Գիտնականները ապացուցած են, որ աւելի կամային դառնալու համար պէտք է ուղղել
կեցուածքը: Ուսումնասիրութիւններուն մասնակցած կամաւորները, երկու շաբաթ
հետեւելով իրենց կեցուածքին, դարձած են աւելի կամային, որ պարզ դարձած է
յատուկ փորձարկումներու միջոցով: Ուստի, մշտապէս ուղղեցէք կեցուածքը:

Սննդակարգ
Կամքի ուժին վրայ դրական ազդեցութիւն կրնայ ունենալ նաեւ յստակ սննդակարգը:
Պարզապէս պէտք է ճիշդ ժամանակին սնուիլ եւ երբեք չշեղիլ սահմանուած
վարչաձեւէն:
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Հետեւեցէք ձեր խօսքին
Ասիկա կամքի ուժը փորձելու եւ զայն աւելի
ամրացնելու հիանալի միջոց է: Պէտք է հետեւիլ ձեր
խօսքին

եւ

փորձել

հոմանիշներով

ճիշդ,

հարուստ

պարզ,
խօսք

լակոնիկ,

օգտագործել:

Այսինքն` աւելի գեղեցիկ խօսիլ: Մէկ ամիս անց
գրագէտ

խօսքը

ձեզի

համար

այլեւս

ոչ

մէկ

դժուարութիւն չ՝առաջացներ:

Յստակ նպատակներ
Ձեր չիրականացած ծրագիրները բացասական հետեւանքներ
կրնան ունենալ ձեր կամքի ուժին վրայ: Սակայն յուսահատելէ
առաջ հարկաւոր է հասկնալ, թէ որքան իրական էին այդ
նպատակները, որքան միջոց, ուժ եւ եռանդ ներդրած էք անոնց
իրարանցման հարցով: Բայց այս ամէնէն խուսափելու համար
հարկաւոր է յստակ եւ ճիշդ նպատակներ ունենալ:

Մարզուիլ
Գաղտնիք չէ, որ սփորթն ու մարզումները աւելի կամային կը դարձնեն մարդը:
Հետեւաբար, եթէ կը փափաքիք «մարզել» կամքի ուժը քանի մը ամիս գացէք
մարզուելու: Այնուհետեւ ատիկա սովորութիւն պիտի դառնայ ձեզի համար, եւ դուք
նոյն եռանդով պիտի շարունակէք:

Ուշադրութիւն դարձուցէք ձեր շրջապատին
Եթէ կը փափաքիք վերահսկել ձեր
կամքի

ուժը,

ուշադրութիւն

պէտք

է

դարձնէք

նաեւ
ձեզ

շրջապատող մարդոց: Կան մարդիկ,
որոնք կը սպառեն ձեր ուժն ու կը
նուազեցնեն կամքի ուժը: Հարկաւոր է
ազատիլ անոնցմէ: Պէտք է շփուիլ
այնպիսի

մարդոց

օրինակ,

«մարտկոց»

հետ,
ըլլան

որոնք
ձեզի

համար եւ անոնց տեսնելով դուք մեծ եռանդով կը լեցուիք:
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