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Այցելութիւն Գերմանիոյ Դեսպանատուն
Չորեքշաբթի, 15 Յունիս, 2016ին, Թեմիս
Առաջնորդ՝ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ.
Զօպույեան, իր հետ ընկերակից ունենալով
Քուէյթի
Հայ
Դատի
Յանձնախումբի
ատենապետ՝ բժ. Ժան Պէպէճեանն ու
եկեղեցւոյս հոգեւոր հովիւ՝ Արժ. Տ. Արտակ
Քհնյ. Քէհեաեանը, այցելեցին Գերմանիոյ
դեսպանատուն,
ուր
դիմաւորուեցան
Արտակարգ եւ Լիազօր Դեսպան Պրն. Էօկէն
Վոլֆարթի կողմէ:
Այցելութեան նպատակն էր, հայ ժողովուրդի
երախտագիտութիւնը յայտնել, 2 Յունիս 2016ին, Գերմանիոյ խորհրդարանին
(Պունտսթակի) կողմէ Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման գծով որդեգրուած
բծախնդիր ու բացառիկ բանաձեւին համար: Գերապատիւ Հայր Սուրբն ու
պատուարժան Տօքթորը, Քուէյթի հայ համայնքի անունով շնորհակալութիւն յայտնելէ
ետք, յանձնեցին պաշտօնական նամակ մը, ուր բարձր գնահատուած էր, պատմական
մեծ նշանակութիւն ունեցող, Գերմանիոյ այս քաջաբար առած քայլը: Ապա զրոյցի
ընթացքին, Պրն. Դեսպանին հետ միատեղ, առնուած որոշումը ոչ թէ միայն հայկական
ցեղասպանութեան պերճախօս վկայութիւնը համարեցին, այլեւ հաստատում մը,
մարդկային իրաւանց նկատմամբ Գերմանիոյ յանձնառութեան, եւ ամբողջ աշխարհին
ուղղուած պատգամ մը՝ անցեալին պատասխանատու կերպով մօտենալու
անհրաժեշտութեան:
Հանդիպման ընթացքին, Գերպ. Հայր Սուրբը Պրն. Դեսպանին նուիրեց, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Արամ Ա. Կաթողիկոսի «Issues & Perspectives» գրքէն օրինակ մը, ամփոփ
պատմականը ընելով Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան աւելի քան տասը դարերու
պատմութեան, ապա տարագրութեան եւ ի վերջոյ Անթիլիաս հաստատուելուն:
Համեմատաբար երկար եւ սիրալիր հանդիպման աւարտին, անգամ մը եւս եկեղեցւոյ ու
ժողովուրդին անունով, գնահատանքի ու երախտագիտութեան զգացումներ
փոխանցուեցան, Գերման ժողովուրդին կամքը արտայայտող խորհրդարանի որդեգրած
բանաձեւին, որ կը հաստատէ իրենց զօրակցութիւնը՝ ի խնդիր անարդարութեան դէմ
տարուող բոլոր պայքարներուն։
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ՈՂՋԵՐԹԻ ԵՐԵԿՈՅ Ի ՊԱՏԻՒ ՔՈՒԷՅԹԻ ՄՕՏ ՀՀ
ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԵՒ ԼԻԱԶՕՐ ԴԵՍՊԱՆ
ՏԻԱՐ ՖԱՏԷՅ ՉԱՐՉՕՂԼԵԱՆԻ
Հովանաւորութեամբ՝ Քուէյթի եւ Շրջակայից Թեմի առաջնորդ Գերպ. Տէր Մասիս Ծ. Վրդ.
Զօպույեանի եւ նախաձեռնութեամբ՝ Քուէյթի Ազգային Վարչութեան, Շաբաթ, 28 Մայիս
2016-ի երեկոյեան Holiday Inn պանդոկի Al Amwaj դահլիճէն ներս տեղի ունեցաւ

Քուէյթի մօտ ՀՀ Արտակարգ եւ Լիազօր Դեսպան Տիար Ֆատէյ Չարչօղլեանի ողջերթի
երեկոն,
ներկայութեամբ՝
Քուէյթի
ազգային
մարմիններու
եւ
միութեանց
ներկայացուցիչներու:
Արդարեւ՝ Պրն. Ֆատէյ Չարչօղլեանի առաքելութեան աւարտին, Քուէյթի հայ համայնքը
երախտագիտութեամբ ճանապարհեց իր սիրելի դեսպանն ու նորանոր յաջողութիւններ
մաղթեց անոր:
Ողջերթի երեկոյթին համար պատրաստուած էր գեղեցիկ եւ կոկիկ գեղարուեստական
յայտագիր մը, իսկ բեմավարն էր Քուէյթի Հայ Դատի Յանձնախումբի վաստակաշատ
ատենապետ՝ Բժ. Ժան Պէպէճեան: Ան բարի գալուստի իր խօսքէն ետք գեղեցիկ ու
հաճելի ոճով բեմ հրաւիրեց գեղարուեստական յայտագիրի մասնակիցները. առաջին
հերթին բեմ բարձրացաւ Տիկ. Կիլտա Պէրպէրեան-Իյճեան եւ արտասանեց «Հայու
Զաւակ» կտորը, այնուհետեւ Պրն. Ատոմ Քէհեաեան մեներգեց Կոմիտաս Վարդապետի
«Ձայն Տուր Ով Ծովակ» երգը, դաշնամուրի ընկերակցութեամբ՝ Տիկ. Հայկուհի
Կիրակոսեան-Բազեանի: Յաջորդիւ ելոյթ ունեցաւ Տիկ. Մայտա Թադոյեան-Մովսէսեան,
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ներկայացնելով
Պարոյր
Սեւակի
«Բարեւ»
բանաստեղծութիւնը:
Գեղարուեստական
յայտագիրը
եզրափակեց Օրդ. Լիլա Կարապետեան, ներկայացնելով Ռ.
Ամիրխանեանի «Երազ իմ Երկիր» երգը, դաշնամուրի
ընկերակցութեամբ՝
Տիկ.
Հայկուհի
ԿիրակոսեանԲազեանի: Գեղարուեստական յայտագիրի ընթացքին
Ազգային
Մարմիններու
ներկայացուցիչները
իրենց
երախտիքի
խօսքը
յայտնեցին
դեսպան
Ֆատէյ
Չարչօղլեանին. յանուն Քուէյթի Ազգային Վարչութեան
խօսք արտասանեց Տիար Մունիր Դարբինեան, յանուն
Քուէյթի Երեսփոխանական Ժողովի՝ Բժ. Մեսրոպ
Թասլաքեան, իսկ յանուն Քուէյթի Պատասխանատու
Մարմինի՝ Ընկ. Յակոբ Պետիրեան:
Յետ
ընթրիքի՝
տեղի
ունեցաւ
Դեսպան
Ֆատէյ
Չարչօղլեանի կեանքին եւ գործունէութեան մասին յատուկ տեսաժապաւէնի
ցուցադրութիւնը, որ սոյն առիթին համար պատրաստուած էր Տիկ. Նարինէ ԳոնճայեանԱրապաթլեանի եւ պարոնայք՝ Ճորճ Արապաթլեանի, Կարօ Արսլանեանի կողմէ:
Այնուհետեւ՝ ձեռամբ Թեմի Առաջնորդ
Գերպ. Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեանի,
Պրն. Դեսպանին յանձնուեցաւ երախտիքի
յուշանուէր մը՝ առ
ի գնահատանք
համայնքէն ներս անոր տարած բեղուն
գործունէութեան
եւ
արդիւնաւէտ
աշխատանքին:
Յուշանուէրի յանձնումէն ետք Գերպ. Հայր
Սուրբը իր սրտի խօսքին ընդմէջէն վեր
առաւ Պրն. Դեսպանին դերը Քուէյթի հայ
համայնքի կեանքէն ներս, յատկապէս գնահատելով ի խնդիր գաղութիս եկեղեցւոյ անոր
տարած փութաջան աշխատանքը:
Հուսկ՝ սրտի խօսքը յայտնեց նաեւ Արտակարգ եւ Լիազօր Դեսպան Տիար Ֆատէյ
Չարչօղլեանը: Ան շնորհակալութիւն յայտնեց հայ գաղութին՝ ջերմ ու սիրալիր
ընդունելութեան եւ լաւ համագործակցութեան համար:
Երեկոն այնուհետեւ շարունակուեցաւ երգ ու պարով, իսկ աւարտին հասաւ յիշատակի
լուսանկարներով:
Այսու խմբագրական կազմի անունով մենք եւս կու գանք մեր գնահատանքի եւ
երախտիքի խօսքը փոխանցել Պրն. Դեսպանին, անցնող վեց տարուան ընթացքին
տարած քրտնաջան աշխատանքին, ինչպէս նաեւ սերտ համագործակցութեան համար:
Կը մաղթենք անոր նորանոր յաջողութիւններ՝ ի փառս Հայաստանի Հանրապետութեան:
Üàð Þðæ²Ü, À. î³ñÇ, ÂÇõ 338, àõñµ³Ã, 17 ÚàôÜÆê, 2016

3

²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ ՀԱՅՈՑ ՔՈՒԷՅԹԻ ԵՒ ՇՐՋԱԿԱՅԻՑ ԹԵՄԻՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Մոսկուայի Մէջ Հանդիպում Ունեցած Են Ռուսիոյ Եւ
Հայաստանի Պաշտպանութեան Նախարարները
15 Յունիսին Մոսկուայի մէջ տեղի ունեցող ԱՊՀ պաշտպանութեան նախարարներու
խորհուրդի նիստի ծիրին մէջ Ռուսիոյ պաշտպանութեան նախարար Սերկէյ Շոյկու հանդիպում
ունեցած է Հայաստանի պաշտպանութեան նախարար Սէյրան Օհանեանի հետ:
«Մեր համագործակցութեան հետեւողականութիւնը, թափն ու յագեցածութիւնը մեզ կը
գոհացնեն: Մենք կը համագործակցինք բոլոր ուղղութիւններով, յատուկ կերպով կրնամ նշել
կրթութեան
մարզը. ձեր
մեծ թիւով սպաները
կ՛ուսանին
մեր
ուսումնական
հաստատութիւններուն մէջ», «Ինթըրֆաքս» լրատու գործակալութեան համաձայն ըսած է
Շոյկու` աւելցնելով, որ այս տարի կայ 200 սպայի ուսման դիմում, զոր ռուսական կողմը
պատրաստ է պաշտպանելու:
Ռուսիոյ պաշտպանութեան նախարարը նշած է, որ երկու երկիրներու զինուորական եւ
զինուորական-արհեստագիտական համագործակցութեան ծիրին մէջ կը գործէ հինգ տասնեակէ
աւելի պայմանագիր եւ համաձայնագիր: «Մենք կը փափաքինք հետագային եւս շարունակել
մեր ռազմավարական գործընկերութիւնը», յայտնած է ան:
Շոյկու անդրադարձած է Միջազգային բանակային խաղերուն մէջ հայկական խումբին
մասնակցութեան եւ Հայաստանի զինուորները հրաւիրած է մասնակցելու այս տարուան
խաղերուն:
Նախարար Օհանեան իր կարգին ըսած է, որ ուրախ է այս հանդիպումին համար` նշելով, որ
ատիկա առիթ է պաշտպանական համագործակցութեան որոշ հարցերու վերաբերող
«ժամացոյցները ճշդելու»:
«Կը կարծեմ, մեր կանոնաւոր երկկողմանի հանդիպումները եւ միացեալ միջոցառումները
բարի աւանդութիւններ դարձած են եւ եւս մէկ վկայութիւն են այն բանին, որ մեր
յարաբերութիւնները շատ բարձր մակարդակի վրայ են, ու մեր համագործակցութիւնը
պաշտպանական մարզին մէջ աշխուժ կերպով կը զարգանայ», յայտարարած է Հայաստանի
պաշտպանութեան նախարարը` նման համագործակցութեան վկայութիւններէն մէկը նկատելով
Ռուսիոյ կողմէ Հայաստանի նկատմամբ ցուցաբերուող օգնութիւնը:
Նախարարները նաեւ քննարկած են պաշտպանութեան մարզին մէջ համագործակցութեան
ամրապնդման, զինուորական-արհեստագիտական գործակցութեան ընդլայնման, ինչպէս նաեւ
երկուստեք հետաքրքրութիւն ներկայացնող հարցեր` միտուած ռազմավարական դաշնակցային
յարաբերութիւններու յառաջիկայի խորացման:

Զինուորական Համագործակցութեան Հարցերու Քննարկում
14 Յունիսին Մոսկուայի մէջ Հայաստանի պաշտպանութեան նախարարի առաջին տեղակալ
Դաւիթ Տօնոյեան հանդիպում ունեցած է Ռուսիոյ պաշտպանութեան փոխնախարար Անաթոլի
Անթոնովի հետ: Հանդիպումին ընթացքին քննարկուած են հարաւկովկասեան շրջանին մէջ
անվտանգութեան եւ կայունութեան ապահովման, ինչպէս նաեւ երկու պետութիւններուն միջեւ
զինուորական եւ զինուորական-արհեստագիտական համագործակցութեան առնչուած հարցեր:
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Բակօ Սահակեան Ընդունած Է Հայաստանի Զինուած
Ուժերու Բարձրաստիճան Պաշտօնեաներ
Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեան 1 Յունիսին հանդիպում ունեցած է
Հայաստանի Հանրապետութեան զինուած ուժերու գլխաւոր ղեկավարման մարմինի պետի
առաջին տեղակալ, զօր. Էնրիքօ Ափրեամովի եւ Հայաստանի պաշտպանութեան նախարարի
տեղակալ Դաւիթ Փախչանեանի հետ:
Հանդիպումին ընթացքին, որուն ներկայ էր Արցախի Հանրապետութեան պաշտպանութեան
նախարար զօր. Լեւոն Մնացականեան, քննարկուած են բանակաշինութեան եւ այս մարզին մէջ
երկու հայկական պետութիւններու համագործակցութեան վերաբերող հարցեր:

Դաւիթ Լոքեան Վարչապետին Ներկայացուցած Է
Հայաստանի 2016-2025 Թուականներու Տարածքային
Զարգացման Ռազմավարութեան Նախագիծը
Հայաստանի վարչապետ Յովիկ Աբրահամեանի գլխաւորութեամբ 15 Յունիսին տեղի ունեցած է
խորհրդակցութիւն, որուն ընթացքին քննարկուած է Հայաստանի 2016-2025 թուականներու
տարածքային զարգացման ռազմավարութեան նախագիծը:
Խորհրդակցութեան
մասնակցած
են
Հայաստանի
մէջ
Եւրոպական
Միութեան
պատուիրակութեան ղեկավար, դեսպան Փէոթր Սուիտալսքին, Եւրոպական Միութեան շարք
մը ներկայացուցիչներ, փորձագէտներ եւ շահագրգիռ գերատեսչութիւններու ղեկավարներ:
Հայաստանի տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարար Դաւիթ Լոքեան
մանրամասն կերպով ներկայացուցած է 2016-2025 թուականներու տարածքային զարգացման
ռազմավարութեան նախագիծը, փաստաթուղթի հիմնական նպատակները, սկզբունքները եւ
ակնկալուող արդիւնքները: Դաւիթ Լոքեանի համաձայն, ռազմավարութեան հիմնական
նպատակն է բոլոր մարզերու մրցունակութեան բարձրացումը` հիմք ընդունելով վերջիններուն
ներքին ներուժը, թոյլ տալով առաւել ընդարձակ համարկում ազգային ու միջազգային
տնտեսութիւններուն հետ, տարածքներուն մէջ համաչափութեան բարձր մակարդակի
ապահովումը` յատուկ ուշադրութիւն դարձնելով զարգացած ամէնէն տկար տարածքներուն ու
սահմանամերձ շրջաններուն: Ըստ նախարարին,
ռազմավարութեան կարեւորագոյն
նպատակներէն է նաեւ պաշարներու կայուն օգտագործումով կիրարկել տարածքային
զարգացման քաղաքականութիւն ու գործելակերպերու բարելաւում կատարել` տարածքային ու
տեղական դերակատարներու աւելի աշխուժ մասնակցութեան ապահովման միջոցով:
Զեկուցուած է, որ տարածքային զարգացման վերաբերեալ կառավարութեան ներկայ
դիրքորոշումը ներկայացուած է Հայաստանի տարածքային զարգացման հայեցակարգին մէջ, որ
ընդունուած է 2011-ին: Հայեցակարգին առաջադրանքն է տարածքներուն միջեւ զարգացման
անհամաչափութիւնները հարթել եւ ազգային, մարզային ու տեղական իշխանութիւններուն
համար շրջաններուն մէջ կարողութիւններու ստեղծման վերաբերող ծրագիրներ գործադրել:
Նախարար Դաւիթ Լոքեան տեղեկացուցած է նաեւ, որ ռազմավարութեան նախագիծը
մշակուած է Եւրոպական Միութեան հետ, եւ կ՛ակնկալուի, որ տարածքային զարգացման
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գործառնական առաջին ծրագիրը կը մշակուի 2016-2017 եւ կ՛իրականացուի 2017-2020
թուականներուն:
Վարչապետ Յովիկ Աբրահամեան կարեւոր նկատած է ներկայացուած փաստաթուղթը, որուն
իրագործումը պիտի նպաստէ տարածքային համաչափ զարգացման: Ան ընդգծած է, որ
համայնքներու կայացման զուգահեռ պէտք է անոնց վերաբերող կառավարութեան
լիազօրութիւնները ապակեդրոնացնել: Ըստ վարչապետին, համայնքներուն ֆինանսական
կարելիութիւնները բաւարար չեն համայնքային խնդիրները լուծելու համար, ինչ որ
տնտեսական համաչափ զարգացման առումով խնդիր է: Այս պարունակին մէջ վարչապետ
Աբրահամեան անհրաժեշտ նկատած է կառավարութեան, ինչպէս նաեւ միջազգային
կառոյցներուն աջակցութիւնը:
Փէոթր Սուիտալսքի կարեւոր նկատած է զարգացման ռազմավարութեան նախագիծը եւ
ողջունած
համայնքներու
զարգացման
վերաբերող
կառավարութեան
վարած
քաղաքականութիւնը: Ան նշած է, որ Եւրոպական Միութիւնը ասկէ ետք եւս պատրաստ է
յաւելեալ ֆինանսական օժանդակութիւն տրամադրելու Հայաստանին` տարածքային
զարգացման վերաբերող ծրագիրներու իրագործման համար:

Հարաւային Օսեթիոյ Խորհրդարանը Պիտի Քննարկէ
Հայոց Ցեղասպանութեան Ճանաչման Հարցը
«Ինթըրֆաքս» կը հաղորդէ, որ Հարաւային Օսեթիոյ
խորհրդարանի մամլոյ ծառայութենէն յայտնած են, որ
Հարաւային Օսեթիոյ խորհրդարանը իր յառաջիկայ նիստին
ընթացքին պիտի քննարկէ Հայոց ցեղասպանութեան
ճանաչման հարցը:
«Հայ ժողովուրդի ցեղասպանութեան ճանաչումը Հարաւային
Օսեթիոյ օրէնսդիր մարմինին մէջ քննարկուած է տակաւին անցեալ տարի, սակայն հայ
համայնքի պաշտօնական դիմումը խորհրդարանը ստացած է 14 Յունիսին», խորհրդարանի
մամլոյ ծառայութենէն յայտնած են «Ինթըրֆաքս»-ին:
Գործակալութեան զրուցակիցը ճշդած է, որ հարցը յառաջիկայ նստաշրջանի նիստին պիտի
ներկայացուի օրէնսդրութեան` օրինականութեան եւ տեղական ինքնակառավարման կոմիտէի
ղեկավար Օլեսիա Քոչիեւայի կողմէ:
«Անջատ երեսփոխաններ կը նշէին, որ Հայաստան եւս պէտք է ճանչնայ օս ժողովուրդի
ցեղասպանութիւնը, սակայն ատիկա սկզբունքային չէ: Սկզբունքայինը այն է, որ հայ համայնքի
ներկայացուցիչները հարաւօսական հասարակութեան լիիրաւ անդամներն են, անոր բազմաթիւ
ներկայացուցիչներ կռուած են մեր հանրապետութեան ազատութեան եւ անկախութեան համար,
մեզի հետ կրած են պատերազմական տարիներու դժուարութիւնները, իսկ անոնցմէ ոմանք
յետնորդներն են այն հայերուն, որոնք փրկուած են ցեղասպանութենէն», նշած են մամլոյ
ծառայութենէն:
Երեսփոխաններու կարծիքով` եթէ օրէնսդիրները դրական որոշում որդեգրեն, ապա «պիտի
վերականգնի պատմական ու մարդկային արդարութիւնը եղբայր ժողովուրդի մը նկատմամբ, որ
Հարաւային Օսեթիոյ ժողովուրդին նման ապրած է ցեղասպանութեան սարսափը»:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

«Սուրիոյ Նկատմամբ Միացեալ Նահանգներու
Համբերութիւնը Կը Սպառի» Կ՛ըսէ Քերրի
ԱՖՓ լրատու գործակալութիւնը հաղորդեց, որ Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց
նախարար Ճոն Քերրի Չորեքշաբթի օր զգուշացուցած է Ռուսիան, որ սուրիական տագնապին եւ
Սուրիոյ նախագահ Պաշշար Ասատի ճակատագիրին նկատմամբ Միացեալ Նահանգներու
համբերութիւնը «կը սպառի»:
«Անհրաժեշտ է, որ Ռուսիա հասկնայ, թէ մեր համբերութիւնը անվերջ չէ, փաստօրէն, անիկա
խիստ
սահմանափակուած
է
անով,
որ
Ասատը
արդեօք
պիտի
ենթարկուի՞
պատասխանատուութեան», յայտնած է ամերիկեան դիւանագիտութեան պետը:

Գաղտնի Սպասարկութիւնները Կը Զգուշացնեն
Պելճիքայի Եւ Ֆրանսայի Մէջ Նախապատրաստուող
Ահաբեկչական Արարքէ Մը
Ֆրանսայի վարչապետ Մանուէլ Վալս նշեց, որ Ֆրանսա իր ամբողջ
ջանքը կը թափէ կանխարգիլելու համար ահաբեկչական
յարձակումները, սակայն պիտի ենթարկուի այդպիսի յաւելեալ
յարձակումներու:
Վալս «Ֆրանս Էնթեր» ձայնասփիւռի կայանին հետ հարցազրոյցի
մը ընթացքին յայտնեց, որ ֆրանսական գաղտնի սպասարկութիւնն
ու ոստիկանութիւնը 2013-ին 15 յարձակումներ կանխարգիլեցին եւ
շարունակ կը պայքարին հետապնդելու այն անձերը, որոնք պիտի
վերածուին ահաբեկիչներու:
«Մենք պէտք է ցանցը սեղմենք եւ ոստիկանութեան ու գաղտնի սպասարկութեան
տրամադրենք այն բոլորը, որոնց պէտք ունին, սակայն ականատես պիտի դառնանք յաւելեալ
յարձակումներու», ըսաւ Ֆրանսայի վարչապետը` աւելցնելով. «Յաւելեալ անմեղներու
կեանքերը պիտի կորսուին»:
Պելճիքական «Լա Տեռնիեր Էօր» թերթը Պելճիքայի բոլոր իրաւապահ մարմիններուն
ուղարկուած նամակէն բաժին մը հրապարակելով կը հաղորդէ, որ Պելճիքայի գաղտնի
սպասարկութիւնները զգուշացուցած են, որ Սուրիայէն Եւրոպա ուղարկուած են ՏԱՀԵՇ-ի
զինեալներու խումբեր, որոնք յարձակումներ կը ծրագրեն Պելճիքայի եւ Ֆրանսայի մէջ:
«ՏԱՀԵՇ-ի զինեալները ենթադրաբար Սուրիայէն մեկնած են մօտաւորապէս մէկուկէս շաբաթ
առաջ, որպէսզի Թուրքիոյ եւ Յունաստանի տարածքով առանց փաստաթուղթերու հասնին
Եւրոպա: Այդ մարդիկ կրնան բաժնուիլ երկու խումբի. մէկը պիտի ուղղուի Պելճիքա, իսկ միւսը`
Ֆրանսա` յարձակումներ կատարելու երկուքական մարդերէ բաղկացած ոչ մեծ խումբերով»,
ըսուած է գաղտնի սպասարկութիւններու նամակին մէջ` աւելցնելով. «Գոյութիւն ունեցող
հետախուզական տուեալներուն համաձայն, անոնք արդէն կրնան ստացած ըլլալ անհրաժեշտ
զէնքը, եւ անոնց գործողութիւնները անխուսափելի պիտի ըլլան»:
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Փեսքով. «Էրտողանի` Փութինին Յղած Նամակին
Պատասխանելու Կարիք Չկայ»
Ռուսիոյ նախագահի բանբեր Տմիթրի Փեսքով Չորեքշաբթի օր յայտնեց, որ Թուրքիոյ նախագահ
Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի` Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութինին յղած նամակին
պատասխանելու կարիք չկայ:
Մէկ օր առաջ Քրեմլինէն հաստատած էին, որ ստացած են Էրտողանի ուղերձը, որուն մէջ
վերջինս Փութինը եւ բոլոր ռուսերը կը շնորհաւորէր «Ռուսիոյ օրուան» առիթով եւ յոյս կը
յայտնէր, որ Մոսկուայի եւ Անգարայի յարաբերութիւնները կը բնականոնանան եւ կը
բարձրանան «արժանի մակարդակի»:
«Ազգային օրերու կապակցութեամբ այդպիսի ուղերձներու փոխանակումը կը կատարուի
աւանդաբար:
Ատիկա
արձանագրային,
սովորական
գործելաոճ
է
միջազգային
յարաբերութիւններուն մէջ», ըսաւ Փեսքով` նշելով, որ կարիք չկայ պատասխանելու նամակին,
«որովհետեւ նամակը դժբախտաբար որեւէ խորքային կէտ չէր պարունակեր, եւ
դիւանագիտական յարաբերութիւններու վատթարացումը անպայման շնորհաւորական
նամակներու փոխանակման դադրեցում չի նշանակեր»:
«Թրքական կողմին հետ յարաբերութիւնները բնականոնացնելու
պահանջները պարզ ու հասկնալի են», ընդգծեց Փեսքով:

համար

Մոսկուայի

Ռուսիոյ ղեկավարները յայտարարած են, որ ռուս-թրքական յարաբերութիւններու
վերականգնման մասին կարելի է խօսիլ այն ժամանակ միայն, երբ Թուրքիոյ ղեկավարութիւնը
պաշտօնապէս ներում հայցէ ռուսական «Սու-24»-ը Սուրիոյ վերեւ վար առնուելուն համար եւ
փոխհատուցէ օդանաւին ու անոր անձնակազմի ընտանիքներուն:
Նշենք, որ Թուրքիոյ վարչապետ Պինալի Եըլտըրըմ իր կարգին նոյն առիթով նամակ մը յղած է
իր ռուս պաշտօնակից Տմիթրի Մետվետեւի:

Շոյկու. «Մոսկուան Ամէն Ինչ Պիտի Ընէ Ազրպէյճանի Հետ
Ռազմավարական Համագործակցութիւնը Զարգացնելու
Համար»
ԹԱՍՍ կը հաղորդէ, որ Ռուսիոյ պաշտպանութեան նախարար Սերկէյ Շոյկու Ազրպէյճանի
պաշտպանութեան նախարար Զաքիր Հասանովի հետ 15 Յունիսին Մոսկուայի մէջ տեղի
ունեցած հանդիպումին ընթացքին քննարկած է միջազգային անվտանգութեան հարցեր,
ներառեալ` Անդրկովկասի եւ Կասպից ծովու շրջանին մէջ:
«Մեր զինուորական համագործակցութիւնը, ինչպէս նաեւ մեր երկիրներուն միջեւ մնացած
ամբողջ համագործակցութիւնը ռազմավարական բնոյթ կը կրէ: Եթէ խօսինք մեր
համագործակցութեան եւ 2016-ին համագործակցութեան ծրագիրին մասին, ատիկա բաւական
յագեցած է», կ՛ըսէ Շոյկու: «Կը կարծեմ, որ այնտեղ աճի եւ զարգացման ներուժ կայ: Ի հարկէ,
մենք ամէն ինչ պիտի ընենք, որպէսզի մեր բարեկամական ռազմավարական գործընկերութիւնն
ու կապերը շարունակեն զարգանալ», աւելցուցած է Ռուսիոյ պաշտպանութեան նախարարը:
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Ակնարկ. Ռուսական Գերմիջնորդութեան
Տեսանելիութիւնը (Ս. Փեթերսպուրկը` Վիեննայէն
Ընդամէնը Մէկ Ամիս Ետք)
Հաստատուած է արդէն, որ Հայաստանի
Հանրապետութեան
եւ
Ազրպէյճանի
նախագահներուն միջեւ հանդիպումը կը կայանայ
20 Յունիսին, Ս. Փեթերսպուրկի մէջ: Ըստ
հրապարակուած
լրատուութիւններուն,
հանդիպման կը նախորդէ Ռուսիոյ նախագահին
առանձնազրոյցը` երկու նախագահներուն հետ:
Եթէ
նկատի
ունենանք
Վիեննայէն
Ս.
Փեթերսպուրկի միջեւ ժամանակահատուածին կարճատեւ ըլլալը եւ հանդիպման վայրը, որոշ
մտածումներու կ՛առաջնորդուինք հարցի հետապնդման ուղղութեան վրայ գերմիջնորդ
պետութեան ստանձնած դերակատարութեան գնահատական տալու առումով:
Պարզ էր, որ քառօրեայ պատերազմին հրադադար պարտադրելով Մոսկուան բոլոր կողմերուն
ուղերձ կ՛ուղարկէր, որ հարցի ոչ միայն ռազմական իրադարձութիւններուն վրայ հակակշիռ
ունենալու ղեկը, այլ նաեւ բանակցային գործընթացին վրայ գերազդեցութիւն բանեցնելու կողմը
կը յաւակնէր ըլլալ:
Իրաւարար ըլլալու համար սակայն, կողմերուն նկատմամբ ցուցադրական չէզոքութիւն պէտք
էր, երկու կողմերուն զինամթերք տրամադրել-վաճառել անհրաժեշտ էր, զգուշ ըլլալ, որպէսզի
միջազգային
կեդրոններու
եւ
ընդհանրապէս
միջնորդներու
որդեգրած
պատասխանատուութիւններու համահաւասարեցման վարքագիծը չխախտի, ամբողջանան
բոլոր այն նախադրեալները, որոնք թէ՛ երկու հակամարտող կողմերուն եւ թէ՛ միջազգային
ընտանիքին համար իրաւարարութիւնը ընդունելի տարազ կը դարձնեն:
Հիմա ծրագրուածը կը թուի որոշ արդիւնքներ տուած ըլլալ: Ռուսիան մէկ ամսուան կարճ
ժամանակամիջոցին մէջ յաջողած է ճշդել հանդիպման թուական. Ս. Փեթերսպուրկը իբրեւ
հանդիպման վայր, նոյնպէս ռուսական դերակատարութեան մասին կը յուշէ. եթէ աւելցնենք
նաեւ նախագահ Փութինի ունենալիք առանձին հանդիպումները երկու նախագահներուն հետ,
աւելիով կը համոզուինք ռուսական գերմիջնորդութեան վարկածին:
Շարունակելով այս տրամաբանութիւնը կարելի է ենթադրել, որ քազանեան հանդիպումին
առընթեր «մատրիտեան փաստաթուղթ» օգտագործումը կը փոխարինուի քազանեան եզրով:
Հինգ տարի առաջ, Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարար Լաւրովի կողմէ ներկայացուած
առաջարկներու ամբողջութիւնը կը կոչուի քազանեան փաստաթուղթ, որ շատ պարզ
հետեւութեամբ
կը
խօսի
հարցի
կարգաւորման
ռուսական
դիւանագիտութեան
նախաձեռնութեան մասին:
Քազանի փաստաթուղթը իր ամբողջութեան մէջ չէ հրապարակուած: Արծարծուած կէտերը,
որոնք հրապարակայնացուած են տարբեր հանգրուաններուն, կ՛ամփոփուին հետեւեալ ձեւով.
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առաջին` հայկական ուժերը դուրս կու գան նախկին Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզին
յարակից բոլոր շրջաններից, բացառութեամբ Քարվաճառի եւ Լաչինի,
երկրորդ` Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ազրպէյճանի միջեւ կը տեղակայուին խաղաղապահ ուժեր,
երրորդ` Լեռնային Ղարաբաղը կը ստանայ միջանկեալ կարգավիճակ, այն է` տէ ժիւրէ
կ՛ամրագրուի այսօրուան տէ ֆաքթօ իրավիճակը,
չորրորդ` Լեռնային Ղարաբաղը որոշակի պահու կը ստանայ կամարտայայտութեան, այն է`
հանրաքուէ կայացնելու իրաւունք, որուն արդիւնքները Ազրպէյճանն կ՛ընդունի:
Ի տարբերութիւն մատրիտեանի ուրեմն, Քազանը նախ կ՛արծարծէ հայկական ուժերու
հեռացման խնդիրը. մինչդեռ մատրիտեանը իբրեւ առաջնային կէտ ունէր կարգավիճակի
հարցը` ընդգծելով հանրաքուէ կազմակերպելու հրամայականը: Վիեննայի առիթով,
պաշտօնական յայտարարութիւններու ճամբով խօսուած էր նաեւ համապարփակը
(փաթեթային) փուլային տարբերակով ընկալելու սկզբունքին մասին. այստեղ եւս հայկական
կողմին համար պարզ էր, որ փուլայինի պարագային նախ Արցախի կարգավիճակի ճշդումն էր
պայմանը: Այս պայմանի վերարծարծումը անշրջանցելի է` ի տես ազրպէյճանական եւ
միջնորդական կողմերուն ինչ որ բան համաձայնելու ուղղութեամբ տեսանելի դարձող
ճնշումներուն:
Առանց խորանալու քազանեան փաստաթուղթի բանակցելիութեան հաւանականութիւններուն
մէջ, յիշեցնենք Վիեննայի մէջ ամիս մը առաջ բանաձեւուած պայմանաւորուածութեան միտող
կէտերը.
Ա.- Քննարկուած են արցախեան հակամարտութեան գօտիին վրայ ապրիլի սկիզբը կատարուած
հրադադարի կոպիտ խախտումին պատճառով ստեղծուած լարուած իրավիճակը եւ անկէ դուրս
գալու հաւանական ուղիները:
Բ.- Համանախագահող երկիրները շեշտած են 94-ի եւ 95-ի համաձայնագիրները յարգելու եւ
անոնց իրականացումէն չշեղելու անհրաժեշտութիւնը:
Գ.- Համաձայնութիւն գոյացած է քայլերու ձեռնարկելու մշտադիտարկման եւ միջադէպերու
հետաքննութեան մեքանիզմի հաստատման եւ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական
ներկայացուցիչի կարողութիւններու յաւելման հակամարտութեան կարգաւորման ուղղութեամբ
բանակցութիւններու հաւանական վերսկսման համար:
Համեմատական անդորրը կամ ազրպէյճանական կողմի դրսեւորած զսպուածութիւնը
սահմանին հրադադարը յարգելու խաբկանք ստեղծել է, որպէսզի Վիեննայէն անդին փորձ
կատարուի համաձայնութեան առաջին փուլ քննարկելուն:
Քիչ հաւանական է, որ Ս. Փեթերսպուրկը շրջանցելով Վիեննան անցնի ուղղակի Քազանի
փաստաթուղթի քննարկման: Իսկ Վիեննան պատահականօրէն չէ, որ յղում կատարած էր 94-ի
հրադադարի պայմանագիրին: 94-ի համաձայնագիրէն կը բխի նաեւ Մեծ քաղաքական
համաձայնագրի յանգելու համար տարուելիք աշխատանքներու առաջադրանքը: Իսկ այս մէկը
արդէն հրամայական կը դարձնէ Ստեփանակերտի վերադարձը բանակցային սեղան:

«Ա.»
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ԱԿՆԱՐԿ

Գայլն Ու Ոչխարները
Թրքական

մամուլը

կը

Թուրքիոյ

նախագահ

հաղորդէ,
Ռեճեփ

որ

Թայիփ

Էրտողան ռամատանի առիթով թրքական
բանակի

սպաննուած

ընտանիքներուն

զինուորներուն

նուիրուած

իֆթարի

մը

ընթացքին արտասանած է խօսք մը, որուն
մէջ

խօսած

է

«ահաբեկչութեան

պատճառներուն» մասին:
Ըստ անոր, ներկայիս Թուրքիոյ մէջ արձանագրուող ահաբեկչական արարքներուն
նպատակը խաչակրական եւ մոնկոլեան արշաւանքներուն գործը իր աւարտին
հասցնելն է: «Գոյութիւն ունի խաչակիրներուն, մոնկոլեան արշաւանքներուն եւ Սեւրի
դաշնագիրին կիսատ մնացած գործը ահաբեկչական կազմակերպութեան (ըսել կ՛ուզէ`
ՔԱԿ-ի) ճամբով ամբողջացնելու փափաք մը: Այս է պատճառը, որ անոնք մէկդի ձգած
են գաղափարաբանական բոլոր տարակարծութիւնները, եւ ահաբեկչական բոլոր
կազմակերպութիւնները իրարու միացած են մէկ ծածկի մը տակ», ըսած է ան:
Թրքական լրատուամիջոցները չեն նշեր, թէ իֆթարին մասնակիցները հալած իւղի
նման կլլա՞ծ են անոր խօսքերը, թէ՞ ըսած. «Եղբա՛յր, ինչե՞ր կը ձաբռտես: Ձգէ՛ օրուան
ծոմապահութիւնը խաղաղութեամբ աւարտենք»:
Խաչակիրներն ու մոնկոլները ի՞նչ առնչութիւն ունին իրարու կամ ՔԱԿ-ին ու Սեւրի
դաշնագիրին
արշաւեցին,

հետ:

Երբ

խաչակիրներն

ու

մոնկոլները

Փոքր

Ասիոյ

տարածք

այդտեղ ո՛չ Թուրքիա գոյութիւն ունէր, ո՛չ ալ թուրք: Հարցը ո՛չ

խաչակիրներն են, ո՛չ մոնկոլները, ո՛չ Սեւրի դաշնագիրը, ո՛չ ալ ՔԱԿ-ը, այլ` Էրտողանի
մենատիրական

իշխանութեան

ամրապնդման

ձգտումը:

Էրտողան

արտաքին

խորհրդաւոր թշնամիի մը առասպելը հիւսելով եւ երկրին սպառնացող արտաքին
վտանգի մը գոյութիւնը շեփորելով ո՛չ միայն կը փորձէ ինքզինք ներկայացնել իբրեւ
փրկարար, այլ նաեւ թրքական հանրութեան ուշադրութիւնը շեղել իսկական վտանգէն`
իր իշխանամոլական ձգտումներէն ու գործած քաղաքական սխալներէն:
Տեղի ունեցածը յստակ է. գայլը ոչխարներուն կը ներկայանայ իբրեւ զանոնք արտաքին
վտանգներէ պաշտպանելու աչալուրջ եւ անշահախնդիր կամաւոր մը:
ՎԱՀՐԱՄ ԷՄՄԻԵԱՆ
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Քեսապի Ազատագրութեան Երկրորդ Տարեդարձ Եւ
Նահատակութիւն Րաֆֆի Պչաքճեանին
Գաղափարներն ու միտքերը կը տողանցեն
գլխուս մէջ: Քեսապի ազատագրութեան
երկրորդ տարեդարձն է (14 Յունիս 2014 – 14
Յունիս 2016): Այս «փոքր» թուականը յիշելով`
բարձր պէտք է աղաղակել:
Սակայն աղմուկը շատ բարձր է Սուրիոյ
զանազան ոստաններուն մէջ, խլացուցիչ,
հրազէններու, հրասանդներու, հրասայլերու,
թնդանօթներու, հրթիռներու, օդանաւերու
աղմուկ ու աղմուկ… նահատակներ:
Արցախի մէջ տակաւ ինկող նահատակներուն վրայ արձակուած մահաբեր պայթուցիկ նիւթերու
– սարքերու աղմուկը, հարիւրաւոր մղոններ կտրելով, կը հասնի մեր մօտ` նոյնքան հնչեղ,
նոյնքան ազդեցիկ եւ արմատախիլ ընող:
Երկու տարիէ ի վեր կ՛ուզենք հանրային ծաւալուն ձեռնարկով մը` ժողովրդային համախմբում,
երգ ու պարով տօնախմբել Քեսապի ազատագրումը: Սակայն… սակայն Սուրիոյ հնգամեայ
տագնապի կոհակներուն ելեւէջը թոյլ չի տար, որ կարենանք պարել:
Այո՛… արգիլուած է պարել:
Արգիլուած է պարել քոչարին, կերմեր ֆըստանը, եարխուշտան…
Մեծ պետութիւններ արգիլած են ո՛չ միայն քեսապցիներուն, այլեւ համայն սուրիացիներուն
պարել, ուրախանալ… կամ ապրիլ: Մէկ խօսքով, արգիլուած է ապրիլ:
Ինչպէ՞ս պարենք, ուրախանանք, երբ ամէնուրեք` կրակ ու բոց, քանդում. մահ-նահատակ:
Ինչպէ՞ս պարենք, երբ դաւադիր հրասանդի մը պայթած արկով Ազգ. Քարէն Եփփէ Ճեմարանի
(Նոր
Գիւղ)
կից
կը
նահատակուէր
համայն
հալէպահայութեան
ժողովրդային
ինքնապաշտպանութեան կոչուած պահակներու գլխաւորը, առաջնորդը, գաղափարական,
ազգային, հայրենասիրական մտքերն ու ապրումները, պարզ ու խորունկ լռութեամբ իր մէջ
ամփոփած, ամէնուն սիրելի, մարդկային ամէնէն տարրական արժանիքներու թարգմանը
հանդիսացող, անմահ ընկեր Րաֆֆի Պչաքճեանը:
Տակաւին մէկուկէս տարիներ առաջ սուրիական հայրենիքի պաշտպանութեան ճամբուն վրայ
կը նահատակուէր անոր երէց եղբայրը` Յովսէփը: Հազիւ թէ կը յիշեմ անոնց հայրը, արդեօք
Մովսէ՞ս էր անունը: Ի՛նչ կարեւոր է: Կարեւորը այն է, որ զօր. Դրօ Կանայեանէն վաստկած
շունչով ապրած ու դաստիարակած էր իր զաւակները:
Եւ անոնք (Ռուբէն Տէր Մինասեանի բառերով) որպէս «պարարտ խոյեր», մատաղ դարձան
Սուրիոյ, անոր ժողովուրդին, հալէպահայութեան մերօրեայ բագինին վրայ:
Րաֆֆիին մասին թող գրեն իր զինակիցները: Շատ բան գիտեն այդ լուռ ու մունջ տղուն մասին:
Üàð Þðæ²Ü, À. î³ñÇ, ÂÇõ 338, àõñµ³Ã, 17 ÚàôÜÆê, 2016

12

²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ ՀԱՅՈՑ ՔՈՒԷՅԹԻ ԵՒ ՇՐՋԱԿԱՅԻՑ ԹԵՄԻՆ
Մէկ խօսքով, Րաֆֆին կրնայ մերօրեայ սերունդին որպէս ներկայացուցիչ օրինակ դառնալ
գալիք սերունդներուն:
Սիմոն Սիմոնեան իր «Լեռ եւ ճակատագիրը» գիրքին մէջ ունի սքանչելի պատմուածք մը (բոլոր
պատմուածքները այդ հատորին սքանչելի են), վերնագիրը չեմ յիշեր. մօտս գտնուած հատորը
«զոհ» գացած էր Քեսապի 2014-ի ներխուժումի բռնարարքներուն, ուստի չեմ կրնար ստուգել
խորագիրը, սակայն մէջը ծեր սասունցի մը իր ցուպը վեր բարձրացնելով` սպառնացած էր
երիտասարդ Սիմոնին (Հալէպի մէջ) ըսելով.
– Մենք արիւն տեսած մարդիկ ենք, մեր մասին ինչպէ՞ս կը համարձակիս գրել:
Այո՛, արեամբ թաթախուած անմահներուն
մասին յետմահու գրելը, դաշնակցականին
պարտաւորութիւնն է, իսկ անոնց հոգին,
անոնց, որոնք կեանքի մէջ վարձք ու փառք
չփնտռեցին, այլ միայն անսակարկ տուին,
զոհաբերեցին, անոնց հոգին այդ գիրերը կը
ստանայ որպէս խունկ ու մոմ… անոնց
անմահութիւնը
կը
յայտնաբերեն
այդ
գրութիւնները:
Գրեցէ՛ք…
Կ՛ուզէի Քեսապի ազատագրութեան 2-րդ տարեդարձին առիթով ուրախ բաներ գրել: Ես չեմ
կրնար պարել, բայց կ՛ուզէի, որ գրիչս պարէ, թէկուզ` ծուռ ու մուռ:
Դուք ի՛նչ կ՛ուզէք` ըսէք.
«Ես պարել գիտեմ, բայց գետինը ծուռ է» Արամ Հայկազ, իմ նախասիրած հեղինակս, որ գրած է
հայոց գողգոթային մասին եւ ներկայացուցած է այլազան միջավայրերէ, իսկական կեանքէ
առնուած պատկերներ, պատմուածքներ Մեծ եղեռնի ամենասահմռկելի տեսարանին:
Նկարագրութեան ընթացքին միշտ կը յաջողի ժպիտ մը խլել մեր շրթներէն. փոխարէնն ալ,
ամենագեղեցիկ պատկերի նկարագրութեան պահուն միշտ կը յաջողի արցունքի կաթիլ մը խլել
մեր աչքերէն. միայն մէկ ժպիտ, միայն մէկ կաթիլ արցունք:
Հայու կեանք ու ճակատագիր:
Սուրիոյ այս դժնդակ իրավիճակին մէջ մարդոց շրթներէն ժպիտ խլելու համար Արամ Հայկազ
պէտք է ըլլալ:
Սակայն ա՛յս է կեանքը… Անիկա պիտի շարունակուի Րաֆֆիներու օրինակով:
Րաֆֆի՛, դուն լուռ գործովդ, օրինակովդ սերունդներու ճամբան լուսաւորող ջահն ես:
Դուն անմահ ես, ընկե՛ր:

Քեսապ, 11 Յունիս 2016
ԿԱՐՕ Վ. ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

«ՍՈՒՐԻՈՅ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ ՊԷՏՔ Է
ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԻ ՀԱԿԱՌԱԿ ԱՌԿԱՅ
ԴԺՈՒԱՐՈՒԹԵԱՆՑ» Շեշտեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա.
Կաթողիկոս
Երկուշաբթի,
13
Յունիս
2016-ի
երեկոյեան, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ
Ա.
Վեհափառ Հայրապետը, ընդունելով
Բերիոյ Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ.
Շահան
Արք.
Սարգիսեանն
ու
Պետական Երեսփոխան եւ Ազգային
Երեսփոխանական
Ժողովի
Ատենապետ՝ Տիար Ժիրայր Րէիսեանը,
շեշտեց «Վերանորոգ հաւատքով ու
նուիրումով
Սուրիոյ
հայութիւնը
վերականգնելու
ձգտող
աշխատանքները
շարունակելու
հրամայականը»։
Նորին Սրբութիւնը առաջին հերթին
բարձր գնահատեց Առաջնորդ Սրբազանին նուիրեալ ծառայութիւնը մեր ժողովուրդի
զաւակներուն՝ երկրէն ներս ստեղծուած դժուար պայմաններուն մէջ. «Մեր եկեղեցւոյ ու
ժողովուրդին ծառայելու կոչուած հայ հոգեւորականը հաւատքով եւ նուիրումով պէտք է
իրագործէ իր առաքելութիւնը՝ մանաւանդ կեանքի ամէնէն դժուար պայմաններուն մէջ։ Այս
գիտակցութեամբ կը կազմաւորուի հայ հոգեւորականը Անթիլիասի մէջ։ Ուրախ եմ, որ
Առաջնորդ Սրբազանին կողքին մեր հոգեւոր հայրերը եւս նոյն նախանձախնդրութեամբ կը
ծառայեն մեր ժողովուրդին՝ Սուրիոյ բոլոր շրջաններէն ներս»։ Վեհափառ Հայրապետը նաեւ իր
խոր գնահատանքը յայտնեց այն բոլոր աշխարհական պատասխանատուներուն, որոնք
զանազան մարմիններու ճամբով իրենց կարելին կ’ընեն հասնելու մեր ժողովուրդի
կարիքներուն։ Նորին Սրբութիւնը մասնաւորաբար ողջունեց մեր ընտանիքներու
ապահովութեան հսկող երիտասարդ տղաքը, որոնք ընտանիք ու գործ ձգած մնայուն
ներկայութիւն են մեր ժողովուրդի կեանքէն ներս, մի՛շտ պատրաստ հասնելու մեր
ընտանիքներու կարիքներուն։
Առաջնորդ Սրբազանը եւ Երեսփոխան Րէիսեան լայն զեկոյց տուին Նորին Սրբութեան
ընդհանրապէս Սուրիոյ ներկայ կացութեան ու յատկապէս մեր գաղութի առնչուած
խնդիրներուն մասին։ Արամ Ա. Կաթողիկոս թելադրեց անոնց, որ այս ուղղութեամբ նաեւ
տեղեակ պահեն մեր ժողովուրդի զաւակները, որպէսզի անոնք կարենան մօտէն հետեւիլ
Սուրիոյ հայութեան թէ՛ դիմագրաւած դժուարութիւններուն եւ թէ՛ վերականգնումի գծով
տարուած աշխատանքներուն։ Այս առիթով Վեհափառ Հայրապետը անգամ մը եւս շեշտեց
սուրիահայութեան
աջակցելու
հրամայականը՝
զայն
նկատելով
համահայկական
առաջնահերթութիւն։

www. armenianprelacykw.com
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Արցախի Անկախութեան 25-Ամեակը
24 մայիսին Քեսապի մէջ նշուեցաւ Արցախի Հանրապետութեան հռչակման 25-ամեակը:
ՀՅԴ Արցախի ԿԿ ներկայացուցիչ, ԼՂՀԱԺ «Դաշնակցութիւն» խմբակցութեան ղեկավար Դաւիթ
Իշխանեան իր ելոյթին մէջ անդրադարձաւ ղարաբաղեան հարցի շուրջ ծաւալող
զարգացումներուն եւ խօսեցաւ Արցախի 25-ամեակի պատմական, քաղաքական եւ ռազմական
հիմնական իրադարձութիւններու մասին: Ան հաստատեց, որ ապրիլեան ռազմական
գործողութիւնները ուղղուած էին Արցախի Հանրապետութեան ինքնիշխանութեան ու անոր
ժողովուրդի ինքնորոշման իրաւունքին դէմ, աւելցնելով, որ Ազրպէյճանը փորձեց առիթը
օգտագործել նախորդ տարիներու իր ռազմատենչ յայտարարութիւնները իրականութիւն
դարձնելու եւ ղարաբաղեան հիմնահարցը ռազմական ճանապարհով լուծելու, սակայն
ապարդիւն ելան իր ջանքերը: Հայկական կողմը փաստեց, որ ղարաբաղեան հիմնահարցի
լուծումը եւ հակամարտութեան կարգաւորումը պէտք է հանդիսանայ Լեռնային Ղարաբաղի
ժողովուրդի
ինքնորոշման
իրաւունքի
լիակատար
իրականացումը
Արցախի
Հանրապետութեան սահմաններուն մէջ: Ձեռնարկին ընթացքին գործադրուեցաւ նաեւ
գեղարուեստական յայտագիր:

Սպահանի Հայոց Թեմի Առաջնորդ
Բաբգէն Արք. Չարեանը Հրաժեշտ Տուաւ
Ազգային Հաստատութիւններուն Ու Միութիւններուն
Սպահանի հայոց թեմի առաջնորդ Բաբգէն արք. Չարեան իր
առաջնորդութեան շրջանի աւարտին այցելեց Նոր Ջուղայի
ազգային հաստատութիւններն ու միութիւնները` հրաժեշտ
տալով պատկան մարմիններու անդամներուն:
Այս շրջագիծէն ներս, 12 մայիսին, սրբազան հայրը
ներկայացաւ Նոր Ջուղայի Ազգային ծերանոց, ուր
հրաժեշտի հանդիպում ունեցաւ Ն. Ջ. Հայ կանանց գթութեան միութեան անդամուհիներուն եւ
սոյն միութեան հիմնադրած ու ղեկավարութեամբ աշխատող Ազգային ծերանոցի
աշխատակազմին ու տարեց բնակիչներուն հետ:
14 մայիսին առաջնորդը այցելեց Ն.Ջ. Հայ Մ.Մ. «Արարատ» միութիւն, ուր հրաժեշտի խօսքը
արտասանեց եւ ապա հիւրընկալուելով Հայ դատի յանձնախումբի կողմէ` իր սրտաբուխ
մաղթանքները յայտնեց սոյն յանձնախումբի անդամներուն: 15 մայիսին սրբազան հայրը
այցելեց Ն.Ջ. Հայուհեաց բարեգործական ընկերութեան կեդրոն, ապա Փերիոյ Կրթ. եւ հայ ուս.
«Չհարմահալ» միութիւններու կեդրոնատեղիին մէջ հանդիպում ունեցաւ զոյգ միութիւններու
վարչութիւններուն հետ:
16 մայիսին Բաբգէն արք. Չարեան Ս. Յովհաննու եկեղեցւոյ մէջ այցելեց «Շուշանիկ»
երգչախումբի եւ Կանանց հոգեւոր լսարանի անդամներուն, անոնց պատասխանատու Վազգէն
քհնյ. Քէօշկէրեանին, ապա նախկին գիշերօթիկի շէնքին մէջ հանդիպում ունեցաւ Ս.
Ամենափրկչեան վանքի «Տաթեւ» եւ «Կոմիտաս» երգչախումբերու անդամներուն եւ
խմբավարներուն հետ:
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Պուլկար Ուղղափառ Եկեղեցւոյ Պատրիարքը
Ընդունեց Պուլկարիոյ Թեմի Առաջնորդ
Իսահակ Վրդ. Պօղոսեանը
26 մայիսին պուլկար Ուղղափառ եկեղեցւոյ պատրիարք եւ
Սոֆիայի մետրոպոլիտ Նէոֆիտը պատրիարքարանին մէջ
ընդունեց Պուլկարիոյ հայոց թեմի առաջնորդ Իսահակ վրդ.
Պօղոսեանին այցելութիւնը, որ փոխանցեց Ամենայն Հայոց
կաթողիկոս Գարեգին Բ. հայրապետին եղբայրական ողջոյնը:
Անդրադարձ կատարուեցաւ նաեւ Նէոֆիտ պատրիարքին
հրաւէրով
վեհափառ
հայրապետի
հաւանական
հայրապետական այցելութեան մասին:
Առաջնորդը իր խօսքին մէջ հաստատեց, որ Նէոֆիտ պատրիարքը բարձր հեղինակութիւն մըն է
պուլկար ժողովուրդին համար եւ կը վայելէ ժողովուրդին սէրն ու յարգանքը:
Նէոֆիտ պատրիարքը իր կարգին Իսահակ վրդ. Պօղոսեանին մաղթեց արդիւնաւէտ
առաջնորդութիւն: Հանդիպման աւարտին Իսահակ վրդ. Պօղոսեան Նէոֆիտ պատրիարքին
տուաւ յուշանուէրներ` Սուրբ Էջմիածինէն եւ միւռոնաթափ աղաւնիի կրկնօրինակը:

Արցախի Հանրապետութեան Վարչապետ
Արա Յարութիւնեանի Հանդիպումը
Հայ Համայնքի Հետ
2 Յունիսին Արցախի Հանրապետութեան վարչապետ Արա
Յարութիւնեան Ժընեւի մէջ հանդիպում ունեցաւ համայնքի
ներկայացուցիչներուն հետ, ուր անոնց ներկայացուց Արցախի մէջ
տեղի ունեցող ընթացիկ տնտեսական եւ ռազմաքաղաքական
իրադարձութիւնները:
Հայաստանի դեսպանութեան դեսպանորդ Յասմիկ Տոլմաճեան իր
բացման խօսքին մէջ ողջունեց Ա. Յարութիւնեանի այցելութիւնը`
շեշտելով Արցախի նշանակութիւնը ողջ հայութեան համար: Ան
շեշտեց
այն
հանգամանքը,
որ
համայնքի
հայութիւնը
հնարաւորութիւնը ունի անձամբ վարչապետէն լսելու Արցախի
ձեռքբերումներուն, խնդիրներուն եւ զարգացման հեռանկարներուն մասին:
Այնուհետեւ վարչապետը ամփոփ կէտերու մէջ ներկայացուց Արցախի պետականաշինութեան
եւ տնտեսութեան զարգացման ընթացքը` բարձր գնահատելով սփիւռքի դերակատարութիւնը:
Ան նաեւ կոչ ուղղեց ողջ հայութեան գործօն մասնակցութիւն ցուցաբերելու Արցախի
տնտեսական զարգացման գործին մէջ` ապահովելով հայրենիքի անվտանգ ու բարեկեցիկ
յառաջխաղացումը:
Հանդիպման աւարտին վարչապետը պատասխանեց ներկաներու հարցումներուն:
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Ձմրան Համար Ելակի Մթերման Հետաքրքրական
Տարբերակներ
Ելակի Անուշ
Ընտրեցէք ոչ շատ հասուն եւ ոչ ալ խակ 1 քիլօ ելակ.
լուացէք, կոթերը անջատեցէք եւ կաթսայի մը մէջ
փոխադրեցէք: Աւելցուցէք 1 քիլօ շաքար եւ կիտրոնի
մը հիւթը: Կաթսան քանի մը անգամ ցնցեցէք, որպէսզի
շաքարը պատէ ելակները: Մաքուր լաթով մը
ծածկեցէք կաթսան եւ 12 ժամ սպասեցէք:
Զօրաւոր կրակի վրայ փոխադրեցէք կաթսան:
Բաղադրութիւնը եռալէն 5 վայրկեան ետք կրակը
մարեցէք:
Կարճ ժամանակով եփած ելակը թէ՛ իր գոյնը եւ թէ՛ բոյրը կը պահպանէ:

Սառած Ելակ
Մէկ քիլօ ելակը լուացէք, կոթերը մաքրեցէք եւ
հարիչով զայն միատարր խիւսի վերածեցէք: Խիւսին
աւելցուցէք շաքար` ըստ ճաշակի, դարձեալ հարիչէ
անցուցէք եւ խիւսը լեցուցէք կափարիչով օժտուած
փոքրիկ տուփերու մէջ եւ սառցարանը պահեցէք:
Խիւսին մէջ առկայ շաքարը կ՛արգիլէ, որ ելակը չափէն
աւելի սառի ու քարանայ. անիկա կը մնայ բաւական
փափուկ:
Այս
ձեւով
ձմրան
կ՛ունենաք
հետաքրքրական տեսքով եւ համով ելակի խիւս, որ
կրնաք հրամցնել կարկանդակներու կողքին:

Ելակի Օշարակ
Լուացուած եւ կոթերը մաքրուած մէկ քիլօ ելակը հարիչէ
անցուցէք:
Կաթսայի մը մէջ 1 գաւաթ (250 միլիլիթր) ջուր լեցուցէք,
աւելցուցէք 5 գաւաթ շաքար եւ խառնեցէք, մինչեւ որ
շաքարը լուծուի, զայն աւելցուցէք ելակի խիւսին,
խառնեցէք եւ ապա շատ բարակ մաղէ անցուցէք:
Ստացուած հիւթը թեթեւ կրակի վրայ եփեցէք, մինչեւ որ
քիչ մը թանձրանայ: Պաղելէն ետք ապակեայ մաքուր
շիշերու մէջ լեցուցէք եւ սառնարանը պահեցէք:
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Երեկոյեան Խաղեր, Որոնք Կ՛օգնեն
Երեխային Հանգիստ Քնանալու
Կը հասնի երեկոն, եւ ծնողները անհամբեր կը սպասեն, թէ երբ իրենց
երեխան հանգիստ կը պառկի, աչքերը կը փակէ եւ անմիջապէս կը
քնանայ: Սակայն կ՛անցնի մէկ ժամ, յետոյ` երկու, իսկ երեխան
տակաւին կը թռչկոտէ անկողինին մէջ…
Որպէսզի երեխան քնացնելը ձեզի համար տանջանքի չվերածուի,
նախքան անոր անկողին ղրկելը մտածեցէք մէկ-երկու հանգիստ
խաղերու մասին, որոնք կ՛օգնեն ձեր փոքրիկին քնանալու առանց աւելորդ քմայքի,
դժգոհութեան կամ լացի:

Թուղթ Պատռել
Երեխաները հաճոյք կ՛առնեն թուղթ պատռելէ եւ պատռող թուղթի ձայն
լսելէ: Թուղթ պատռելը կը հանդարտեցնէ երեխային լարուածութիւնը. անոր
տուէք հին ամսաթերթերու էջեր եւ միասին պատռեցէք զանոնք, ոչ վայրագ
ձեւով, այլ` հանգիստ… Յետոյ արտօնեցէք անոր ցատկռտել պատուած
թուղթերու կոյտին վրայ:

Սովորական Խաղ
Երեկոյեան ձեր երեխային անհրաժեշտ են զուարճանքներ, որոնց մէջ մրցակցութիւն չկայ:
Օրինակ` գետինը շարեցէք անվնաս, փափուկ խաղալիքներ, քիչ մը հեռուն զետեղեցէք լուացքի
տաշտ մը: Երեխայէն խնդրեցէք, որ փակ աչքերով մէկիկ մէկիկ հաւաքէ խաղալիքները եւ
զանոնք լեցնէ տաշտին մէջ:

Ջուրով Խաղալ
Ջուրով խաղալը կը հանդարտեցնէ: Լոգարանին մէջ ջուր լեցուցէք եւ ձեր երեխային
տրամադրեցէք ոչ վտանգաւոր իրեր, որպէսզի ջուրով խաղայ: Պարզ եւ դիւրին խաղ մը.
երեխային տուէք փոքրիկ սպունգ մը եւ պարապ դոյլ մը, թող սպունգին միջոցով դոյլը ջուրով
լեցնէ: Բացի այս խաղերէն, անհրաժեշտ է հետեւիլ կարգ մը կանոններու` երեխային հանգիստ
քուն ապահովելու համար:
ա.- Երեկոյեան նախընտրելի է անջատել պատկերասփիւռը: Պաստառին
ելեկտրամագնիսական ալիքները կը գրգռեն ուղեղը եւ կը խանգարեն քունը:

արձակած

բ.- Եթէ երեխային գիրք կարդալու սովորութիւն ունիք, թելադրելի է, որ նիւթը ըլլայ բարի եւ
դրական:
գ.- Քունէն առաջ կարճ պտոյտ մը փրկութիւն կ՛ըլլայ օրուան ծանրաբեռնուածութիւնը
թեթեւցնելու համար:
դ.- Հանդարտ եւ ժպտերես մաման աւելի դիւրին կը քնացնէ փոքրիկը, քան` զայրացած եւ
ջղագրգիռ մաման:
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91 տարեկանին մեզմէ հեռացաւ հայ երգի թագուհին
Օֆելիա Համբարձումեան
Վերջին տարիներուն սիրուած երգչուհին ալ չէր մտածեր բեմ
բարձրանալու մասին. ան ունէր իր այգին` ծիրանենիներով, տունը`
բնութեան գիրկին մէջ, սակայն «միայնակ» կը զգար…
«Երանի նրանց, ովքեր ապրում են իրենց սկիզբն ու վերջը, իսկ ես
միայնակ եմ», յայտնած էր երգչուհին իր մասին պատմող «Օֆելիա»
ժապաւէնի վերջաւորութեան:
Առիթով մը, ժողովրդական արուեստագիտուհին յայտնած է, որ այլեւս
չի փափաքիր բեմ վերադառնալ, քանի որ համերգի մասին լսելով`
անմիջապէս կը յուզուի: «Հնարաւոր է վերադառնամ, բայց ես չեմ
ցանկանար, բաւ է. 70 տարին քիչ չէ: Արդէն յոգնել եմ, լսում եմ համերգի անունը, յուզւում եմ:
Բոլորը այդպէս չեն, հիմակուան երեխաները թռվռալով գալիս են բեմ, բայց ես բեմի անուն
լսելիս` լացս գալիս է», խոստովանած է երգչուհին:
«Ինծի Համար Առաջնայինը Երգն Է»
Օֆելիա Համբարձումեան կ՛ըսէր, որ ձայնը ժառանգած է մօրմէն եւ ինք ալ իր կարգին
փոխանցած է իր աղջկան: Մանկութիւնը անցուցած է երգով, նոյնիսկ պատերազմի
տարիներուն երգած է զինուորներուն համար:
Երգչուհին խոստովանած է, որ ինք ընտանիքին նուիրուած անձ է, բայց իրեն համար
առաջնայինը երգը եղած է: Պատահած է, որ ընտանիքը ճաշ չէ ունեցած, բայց ինք փորձի
գացած է… Զաւակներուն` Տաթեւիկին եւ Յովհաննէսին համար Օֆելիան ոչ խիստ մայր եղած է,
նոյնիսկ անգամ մը դպրոց գացած է եւ` խնդրած, որ դասերը ուշ սկսին, որպէսզի Տաթեւիկը
աւելի երկար քնանայ…
Հարուստ Երգացանկ
Օֆելիա Համբարձումեանի երգացանկը կ՛ընդգրկէր առաւելաբար գուսանական եւ աշուղական
երգեր:
Անոր երգացանկէն անպակաս էին Սայաթ Նովայի ստեղծագործութիւնները` «Ես կանչում եմ
Լալային», «Չկայ քիզի նման», եւ այլն… Աշուղներ` Հաւասիի, Աշոտի եւ Շահէնի
ստեղծագործութիւններէն շատերու առաջին կատարողը Օֆելիան եղած է: Աշուղ Աշոտը
խոստովանած է, որ «Օճախում», «Դու ծաղկավառ Զանգեզուրի» եւ շարք մը այլ երգեր յօրինած
է յատկապէս Օֆելիային համար: Շահէնն ալ իր «Էլինար» պոէմը գրած է Օֆելիային համար`
«ամէն ինչ կառուցելով երգչուհիին ձայնական իւրայատկութիւններուն վրայ»: Առիթով մը
Օֆելիա ափսոսանք է յայտնած, որ պատկերասփիւռի եւ ձայնասփիւռի կայանները յաճախ չեն
սփռեր իր երգերը, որոնք կ՛ոգեշնչեն եւ կ՛ապրեցնեն հայրենիքէն հեռու գտնուող հայերը:
Սիրուած երգչուհին ելոյթներ ունեցած է` Լիբանանի, Սուրիոյ, Եգիպտոսի, Ֆրանսայի, Մ.
Նահանգներու եւ այլ երկիրներու մէջ: 2011-ին արժանացած է «Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց»-ի
շքանշանին` հայ երգարուեստին մատուցած ծառայութիւններուն համար:
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