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Üàð Þðæ²Ü, Â. î³ñÇ,  ÂÇõ 376, àõñµ³Ã,  17 Ø²ðî, 2017 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ՔՈՒԷՅԹԻ ՄՕՏ ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ԴԵՍՊԱՆԱՏԱՆ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿՑՈՐԴԻՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ ԱԶԳԱՅԻՆ 

ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ 

Չորեքշաբթի, 15 Մարտի կէսօրին, 

Քուէյթի Ազգային Առաջնորդարան 

այցելեց Քուէյթի մօտ Ամերիկեան 

դեսպանատան քաղաքական կցորդ 

Լոյտ Ֆրիման, որուն ընկերացան 

անոր հարազատները, որոնք 

անձնական այցելութեամբ ժամանած 

էին Քուէյթ: Անոնց Քուէյթ 

այցելութեան նպատակն էր մօտէն 

ծանօթանալ երկրին եւ մանաւանդ հոն 

ապրող քրիստոնեայ համայնքներուն:  

Զանազան եկեղեցիներու կատարած իրենց այցելութեան ծիրէն ներս անոնք նաեւ 

այցելեցին Առաջնորդարան եւ ընդունուեցան Թեմիս Առաջնորդ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. 

Վրդ. Զօպուեանի կողմէ: Հայր Սուրբը անոնց խօսեցաւ ընդհարապէս քրիստոնեայ 

համայնքներու ներկայութեան եւ մասնաւանդ հայ համայնքի մասին, անդրադարձաւ 

եկեղեցւոյ եւ Ազգային վարժարանի դերակատարութեան, եւ համայնքի զանազան 

Մարմիններու մշակութային, կրթական, մարզական եւ այլ բնագաւառներէ ներս 

ծաւալած գործունէութեան:  

Հայր Սուրբը նաեւ ուրախութեամբ նշեց, որ Քուէյթի հայ համայնքը սեփականատէրը 

դարձաւ նոր եկեղեցւոյ եւ Ազգային Առաջնորդարանի կառոյցին, որուն պաշտօնական 

բացումն ու օծումը պիտի կատարուին յառաջիկայ Մայիսին, ձեռամբ Մեծի Տանն 

Կիլիկիոյ Գահակալ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին: 

Ամերիկեան դեսպանատան քաղաքական կցորդը շնորհակալութիւն յայտնեց տրուած 

բացատրութիւններուն համար եւ փափաք յայտնեց այլ առիթով այցելել նաեւ Ազգային 

Վարժարան: 

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

P.O.Box: 8157, Salmiyeh 22052- Kuwait. Tel: 965-25614392, Fax: 965-25638312, e-mail:  prelacy@armenianprelacykw.org 
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Քուէյթի Մէջ «Եկեղեցւոյ Հոգեւոր եւ Ազգային 

Առաքելութիւնը եւ Արդի Մարտահրաւէրները» 

Խորագրով Լսարան  

Քուէյթի «Քրիստափոր» Երիտասարդական եւ «Հ. Դժոխք» պատանեկան միութիւններու վարիչ 

կազմը նախորդ շաբթուան ընթացքին անգամ մը եւս քուէյթահայութիւնը  համախմբեց Ս. 

Վարդանանց եկեղեցւոյ երկնակամարին ներքեւ, «Եկեղեցւոյ Հոգեւոր եւ Ազգային 

Առաքելութիւնը եւ Արդի Մարտահրաւէրները» բնաբանով կլոր սեղանի մը շուրջ, միասնաբար 

խորհրդածելու եւ կարծիքներ փոխանակելու: 

Օրուան զրուցավար` Ազգ. Վարժարանի Փոխտնօրէն Կարօ Արսլանեան բացման խօսքով 

հանդէս եկաւ, մատնանշելով, որ այսօր Հայաստանեայց առաքելական եկեղեցին եւ 

եկեղեցիները ընդհանրապէս, կը գտնուին  մարտահրաւէրներու եւ հիմնախնդիրներու դէմ 

յանդիման, եւ այդ պատճառով ամէն ջանք ի գործ կը դնեն, քրիստոնէական դաստիարակութեան 

ճամբով զինելու երիտասարդութիւնը, յաղթահարելու նման խոչընդոտներ: Ապա ներկայացուց 

մեր եկեղեցւոյ ազգային առաքելութիւնը, ուր դարեր շարունակ ան Աստուծոյ տունը ըլլալէն 

անդին դարձաւ Ազգին տունը: 

Ապա, օրուան զրուցակիցներ` Քուէյթի եւ Շրջակայից Թեմի Առաջնորդ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. 

Զօպուեան եւ Ազգ. Վարժարանի տնօրէն տոքթ. Ներսէս Սարգիսեան համապարփակ եւ սպառիչ 

պատասխաններ ու բացատրութիւններ տուին զրուցավարին կողմէ սեղանի վրայ դրուած 

հետեւեալ հարցադրումներուն. ի՞նչ կը նշանակէ եկեղեցի, ինչո՞ւ Հայկական եկեղեցին Ազգային 

եկեղեցի է, Ի՞նչ է  անոր նպատակն ու առաքելութիւնը այսօր եւ գալիք տասնամեակներուն, ի՞նչ 

են եկեղեցւոյ դիմաց ծառացած մերօրեայ մարտահրաւէրները: 

Գերապատիւ Հայր Սուրբը նախ մանրամասն կերպով բացատրեց  «եկեղեցի» հասկացողութիւնը 

եւ անոր բազմաթիւ իմաստներն ու ըմբռնումներ, պատմական եւ արդի հայեցակարգը, ներկայ 
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մարտահրաւէրները եւ անոնց լուծման համար ի գործ դրուած ճիգերն ու մարտավարութիւնը, 

միշտ քայլ պահելով արդի աշխարհի նորարարութիւններուն եւ յառաջընթացին, առանց շեղելու 

անոր կրօնական ու եկեղեցագիտական սկզբունքներէն: 

Անդրադառնալով ազգային եկեղեցւոյ 

առանցքային դերակատարութեան, տոքթ. 

Սարգիսեան պատմական ակնարկով մը 

լուսարձակի տակ առաւ անքակտելի 

միաձուլումը հայ եկեղեցւոյ հոգեւոր եւ 

ազգային դիմագիծին, որ ժառանգած ենք մեր 

պապերէն: Ապա Վահան Թէքէեանի 

«Եկեղեցին Հայկական» նշանաւոր 

բանաստեղծութեան հրաշալի տողերը 

մէջբերելով, գիտական վերլուծում մը 

կատարեց անոր տողատակերուն յայտնուած 

թաքուն եւ խորիմաստ գաղափարներուն եւ կոչ ուղղեց եկեղեցւոյ դռները լայն բանալու 

ժողովուրդի բոլոր զաւակներուն, որպէսզի անոնք չմոլորին եւ զոհը չդառնան այլազան 

հոսանքներէ կեանքի կոչուած աղանդաւորական շարժումներու: 

Մեր ժողովուրդի ներկայ պայմանները, յատկապէս Սփիւռքի մէջ, կը պարտադրեն, որ հայ 

մարդու քրիստոնէական ու ազգային կազմաւորումը կատարուի քրիստոնէական եւ ազգային 

դաստիարակութեան երկու տարածքներու ներդաշնակ կիրարկումով: Ահա այս տողերով 

օրուան զրուցավարը եզրափակեց երեկոն, շնորհակալութիւն յայտնելով կազմակերպիչ 

մարմնին ու ձեռնարկի բոլոր աջակիցներուն: 

Աւարտին, ներկաները հարցումներ ուղղեցին զէկուցաբերներուն: 

 

ԱՊՐԻԼԵԱՆ ՈԳԵԿՈՉԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐՈՒ 

ՄԵԿՆԱՐԿ 

Երեքշաբթի 14 Մարտ 2017ի , Քուէյթի 

«Քրիստափոր» Երիտասարդական 

միութիւնը մեկնարկը կատարեց, 

Ապրիլեան ոգեկոչական ձեռնարկ-

ներու շրջագիծէն ներս «Հայ Մշակոյթի 

և Պատմութեան Ծանօթացում» խորա-

գրեալ նախաձեռնութիւններու 

առաջին հանգրուանին, ուր խումբ մը 

երիտասարդ երիտասարդուհիներ 

Քուէյթի Ամերիկեան Համալսարանը 

(AUK) հայկականութեամբ 

շնչաւորեցին, հոն ներկայացնելով հայկական պարը` իր իւրայատուկ տարագով 

,հայկական աւանդական ճաշն ու մշակոյթը իր հարուստ ժառանգութեան խօսուն 

պատառիկներով , որոնք եկան ապացուցելու թէ,102 տարի անց հայը տակաւին չի 

մոռնար իր ոսոխը հին և իր պահանջատիրութեան ջահը կը փոխանցէ սերունդէ 

սերունդ : 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Հայաստան-Ռուսիա 25-Ամեայ Դիւանագիտական 

Յարաբերութիւնները Միշտ Կը Զարգանան 
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեան Մոսկուա տուած պաշտօնական այցելութեան ծիրին 

մէջ 15 մարտին հանդիպում ունեցած է Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութինի հետ: 

Ռազմավարական գործընկեր երկու պետութիւններու ղեկավարները քննարկած են հայ-

ռուսական երկկողմանի եւ բազմակողմանի ձեւաչափով յարաբերութիւններու օրակարգին եւ 

համագործակցութեան վերաբերող հարցեր, անդրադարձած են տարբեր մարզերու մէջ բարձր 

մակարդակով ձեռք բերուած պայմանաւորուածութիւններու իրականացման ընթացքին: 

Սերժ Սարգսեանն ու Վլատիմիր Փութինը քննարկած են Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծման 

գործընթացը, մերժած են ուժով տագնապը լուծելու որեւէ փորձ, միտքեր փոխանակած են 

միջազգային եւ շրջանային արդի խնդիրներու ու մարտահրաւէրներու շուրջ: 

Քննարկուած են յատկապէս երկկողմանի համագործակցութեան առանցքային հարցեր եւ 

եւրասիական տարածքին մէջ համարկման փոխգործակցութեան զարգացման հեռանկարները: 

Նեղ կազմով հանդիպման սկիզբը Ռուսիոյ նախագահը, ողջունելով իր պաշտօնակիցը, ըսած է, 

որ 3 ապրիլին Ռուսիան ու Հայաստանը պիտի նշեն դիւանագիտական յարաբերութիւններու 

հաստատման 25-ամեակը` աւելցնելով, որ այս տարիներուն հայ-ռուսական 

յարաբերութիւնները ձեռք բերած են դաշնակցային բնոյթ: 

«Մենք աշխուժօրէն կը համագործակցինք միջազգային կազմակերպութիւններուն մէջ գրեթէ 

բոլոր ուղղութիւններով` ներառեալ յետխորհրդային տարածքին մէջ ստեղծուածները, ինչպէս 

նաեւ  միջազգային կազմակերպութիւններու մէջ: Այս տարիներուն արձանագրուած են 

բազմաթիւ իրադարձութիւններ, բայց Հայաստանի եւ Ռուսիոյ միջեւ յարաբերութիւնները միշտ 

կառուցուած են անցեալի, դարերու խորքէն եկող խոր արմատներու հիման վրայ: Անոնք նոյն 

ձեւով կը շարունակուին զարգացման ներկայ փուլին», յայտնած է Փութին: Ան աւելցուցած է, որ 

նախորդ տարի երկու երկիրներուն միջեւ առեւտրական շրջանառութիւնը բարձրացած է վեց առ 

հարիւրով` դիտել տալով, որ այս գծով մնայուն աշխատանք կը տարուի: 

«Մենք գիտենք, որ մեր հանդիպումը տեղի կ՛ունենայ նաեւ Հայաստանի մէջ ներքին 

քաղաքական մեծ իրադարձութիւններու պատրաստութեան նախօրեակին. 2 ապրիլին կը 

նախատեսուին խորհրդարանական ընտրութիւններ, եւ այս բոլորը կապուած է 

սահմանադրական բարեփոխումներուն հետ: Գործընթացը, կարծես, դիւրիններէն չէ, բայց 

համոզուած եմ, որ Հայաստանը, ձեր ղեկավարութեամբ, պիտի անցնէ զարգացման այս փուլը», 

ըսած է Փութին: 

Ռուսիոյ նախագահը նաեւ յատուկ շնորհակալութիւն յայտնած է Հայաստանին` Սուրիոյ 

մարդասիրական օժանդակութիւն տրամադրելուն համար: «Երախտապարտ ենք մեր հայ 

պաշտօնակիցներուն` հոկտեմբեր 2016-ին եւ փետրուար 2017-ին Հայաստանէն Սուրիա 

մարդասիրական օժանդակութիւն ուղարկելնուն համար», ըսած է ան: 

Նախագահ Սարգսեան նշած է, որ երկու երկիրներու փոխգործակցութիւնը անընդհատ կը 

համալրուի, ի յայտ կու գան նոր հարցեր, եւ բարձրագոյն մակարդակով մնայուն 

հանդիպումները կարելիութիւն կու տան ամփոփելու տուեալ ժամանակաշրջանին 
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կատարուած աշխատանքը, եւ բնականաբար, նախանշել համագործակցութեան գլխաւոր 

ուղղութիւնները մօտիկ ապագային եւ հեռանկարին համար: Ան անդրադարձած է երկու 

երկիրներու դիւանագիտական յարաբերութիւններու հաստատման 25 տարիներուն, որոնք 

եղած են սերտ համագործակցութեան ժամանակաշրջան: 

Նեղ կազմով հանդիպումէն ետք տեղի ունեցած են ընդլայնուած կազմով բանակցութիւններ` 

երկու երկիրներու պատուիրակութիւններուն անդամներուն մասնակցութեամբ: 

Հանդիպում` Տմիթրի Մետվետեւի Հետ 

Ռուսիոյ կատարած այցելութեան ծիրին մէջ 

Հայաստանի նախագահը հանդիպում ունեցած է նաեւ 

Ռուսիոյ վարչապետ Տմիթրի Մետվետեւին հետ: Անոնք 

անդրադարձած են ռազմավարական գործընկեր երկու 

պետութիւններուն միջեւ բոլոր ուղղութիւններով 

առկայ փոխգործակցութեան ընթացքին, ամփոփած են 

ցարդ իրականացուած աշխատանքներուն 

արդիւնքներն ու քննարկած առեւտրական, 

տնտեսական համագործակցութեան ընդլայնման 

կարելիութիւնները: 

Նախագահն ու վարչապետը նաեւ անդրադարձած են Եւրասիական տնտեսական միութեան 

ծիրին մէջ փոխգործակցութեան մեքանիզմներու արդիւնաւէտ կիրարկման հարցերուն: 

Այցելութիւն Մոսկուայի Եւ Նոր Նախիջեւանի Թեմի Առաջնորդարան 

Նախագահ Սերժ Սարգսեան 15 մարտի առաւօտեան այցելած է Հայ առաքելական եկեղեցի 

Մոսկուայի եւ Նոր Նախիջեւանի թեմի առաջնորդարան: Սուրբ Պայծառակերպութիւն մայր 

տաճարին մէջ մոմավառութենէն ետք Հայաստանի նախագահը եւ անոր գլխաւորած 

պատուիրակութեան անդամները այցելած են Անյայտ զինուորի յուշարձան, ծաղկեպսակ 

զետեղած յուշարձանին առջեւ եւ յարգանքի տուրք մատուցած: 

Ֆրանսայի Հայ Համայնքը Ցոյցով Դատապարտած Է 

Ալիեւի Ֆրանսա Այցելութիւնը 
Ազրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի` Ֆրանսա կատարելիք այցելութեան առիթով 14 մարտին 

ֆրանսահայութիւնը կազմակերպած էր բողոքի ցոյց: Այս մասին կը տեղեկացնէ «Նուվել 

Տ’Արմենի»-ն: 

Աւելի կանուխ Ֆրանսայի հայկական կազմակերպութիւններու  համակարգող խորհուրդի 

համանախագահ, ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ Մուրատ Փափազեանը տեղեկացուցած էր, որ ցոյցի 

կազմակերպման նպատակն է Ալիեւի այցելութիւնը դատապարտել, Արցախի եւ արցախցիներու 

ինքնորոշման հարցին սատարել: 

«Պէտք է այնպէս մը ընենք, որ մամուլը անդրադառնայ մեր նախաձեռնութեան: Ցոյցը տեղի 

պիտի ունենայ այն վայրին մէջ, ուր միշտ մեծաթիւ մարդիկ կը գտնուին, նաեւ` զբօսաշրջիկներ: 

Կ՛ակնկալուի  մեծ թիւով մարդոց մասնակցութիւնը», աւելի կանուխ ըսած էր Փափազեան: 

Ցոյցերը տեղի ունեցած են Ֆրանսայի Փարիզ, Լիոն եւ Մարսէյ քաղաքներուն մէջ: 
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Խորհրդարանին Մէջ Հինգ Աթոռ Ունեցող Խմբակցութիւնը 

Կրցած Է Երկրին Համակարգը Փոխել. ՀՅԴ 

Ներկայացուցիչները` Արագածոտնի Մարզին Մէջ 
Երէկ Դաշնակցութեան ներկայացուցիչները, 

նախընտրական քարոզարշաւի ծիրին մէջ, 

հանդիպում ունեցան Արագածոտնի մարզի 

Արագած համայնքի բնակիչներուն հետ: 

ՀՅԴ համապետական ցանկը գլխաւորող` ՀՅԴ 

Բիւրոյի քաղաքական ներկայացուցիչ Արմէն 

Ռուստամեան իր ելոյթին ընթացքին նշեց, որ մեր 

երկրին մէջ ծառացած խնդիրներու իրական 

լուծման բանալին ոչ թէ  անձերու 

փոոփոխութեան մէջ է, այլ` համակարգի, եւ 

Դաշնակցութիւնը  այն ուժն է, որ ամէն ինչ ըրած 

է, որ կառավարման համակարգը փոխուի, 

միակեդրոն կառավարման համակարգը վերանայ: 

«Մենք պէտք չէ մտածենք, ենթադրենք, որ կրնայ գալ մէկը, որ  կախարդական փայտիկով լուծէ 

բոլոր հարցերը: Մենք երկար տարիներ փնտռտուքի մէջ եղած ենք, ուզած ենք գտնել լաւագոյն 

ղեկավարը, անձը, որ լուծէ մեր երկրին խնդիրները, եւ այն անձը, որ եկած է իշխանութեան, 

ունենալով այսքան լիազօրութիւն, գայթակղած է, իր շրջանակներուն մէջ տեղաւորելով իր 

մտերիմները», ըսաւ  Ռուստամեան` աւելցնելով, որ երկրին մէջ ստեղծուած է արտօնեալներու 

խումբ, որ կ՛օգտուի պետութեան բարիքներէն: 

Անոր համաձայն, տակաւին գործող Սահմանադրութիւնն ալ կը պարունակէ կէտեր, որոնք 

սխալ չեն, վատ չեն, սակայն այդ դրոյթներու իրագործման մեքանիզմները չկան, իսկ նոր 

Սահմանադրութեան պարագային  իրագործման մեքանիզմները յստակ ամրագրուած են: 

Ռուստամեան շեշտեց, որ Դաշնակցութիւնը ջանքեր գործադրած է եւ տարիներ շարունակ 

բարձրաձայնած, որ խորհրդարանական կառավարման համակարգը կ՛ուղղէ կացութիւնը, 

այդպիսով իւրաքանչիւր պաշտօնեայ իրեն տրուած լիազօրութիւնները կ՛օգտագործէ  յանուն 

պետութեան: 

«Երեք անգամ նախագահ փոխած ենք, բայց որեւէ բան չէ փոխուած»,  ըսաւ Ռուստամեան` 

ընդգծելով, որ այդքան լիազօրութիւններով օժտուած պաշտօնեան պէտք է պարզապէս գերմարդ 

ըլլայ, որ կարենայ  լուծել խնդիրները: «Մենք ազատած ենք մեր ժողովուրդը այն վիճակէն, որ 

միայն մէկ անձ որոշէ ամէն ինչ», աւելցուց ան: 

Ռուստամեան ընդգծեց, որ ընտրութեան միջոցով կարելի է  փոփոխութիւն կատարել: «Մենք 

ՀՀԿ-ին հետ համագործակցութեան նախաձեռնեցինք` ունենալով յստակ նպատակ` 

կառավարման համակարգը փոխել, ընտրողին տալ իշխանութիւն որոշելու կարելիութիւն եւ 

կարելիութիւնը, որ վերընտրուին, ոչ թէ վերարտադրուին», ըսաւ ան: 

Ըստ Ռուստամեանի, 2 ապրիլին կայանալիք ընտրութիւնները որոշիչ են նաեւ այն իմաստով, որ 

պիտի կազմուի հիմնադիր խորհրդարան, որուն  շնորհիւ պէտք է շարունակուին 
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փոփոխութիւնները: Անոր համաձայն, կարեւոր է, որ ՀՅԴ-ն բաւարար ու համապատասխան 

քանակի ներկայացուածութիւն ունենայ խորհրդարանին մէջ, որպէսզի կարենայ  կեանքի 

կոչուած փոփոխութիւնները իրականութիւն դարձնել եւ հետեւիլ, որ ետդարձի մեքանիզմ չըլլայ: 

Ռուստամեանը նաեւ նշեց, որ վարկանշային ընտրակարգը ՀՅԴ-ին ուզածը չէր, բայց ատիկա 

եղած է փոխհամաձայնութեան մը արդիւնքով, որպէսզի միւս կարեւոր ծրագիրները կեանքի 

կոչուին: «ՀՀԿ-ին հետ համագործակցութեամբ. խորհրդարանին մէջ հինգ աթոռ ունեցող մեր 

խմբակցութիւնը կրցաւ երկրին համակարգը փոխել, կառավարման նոր համակարգ հիմնել եւ 

ընտրակարգ փոխել: Արդար Հայաստանին հասնելու համար պէտք է ունենանք ձեր քուէն»,  

ըսաւ ՀՅԴ Բիւրոյի քաղաքական ներկայացուցիչը: 

Դաշնակցութիւնը Կը Պայքարի Իբրեւ Խումբ` 

Կուսակցութեան Ներկայացուածութիւնը Առաւելագոյնս 

Ապահովելու Նպատակով 
Երեւանի Աջափնեակ վարչական շրջանին մէջ 

գտնուող Սողոմոն Թեհլիրեանի արձանին մօտ 

15 մարտին Դաշնակցութիւնը կազմակերպեց 

ձեռնարկ, նուիրուած  հայ վրիժառու, 

դաշնակցական Սողոմոն Թեհլիրեանի կողմէ 

Թալէաթ փաշայի սպանութեան 96-րդ 

տարեդարձին: 

Այս առիթով արտասանած իր խօսքին մէջ ՀՅԴ 

Գերագոյն մարմինի ներկայացուցիչ, Ազգային 

ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան քարտուղար 

Աղուան Վարդանեան նշեց, որ Սողոմոն 

Թեհլիրեան կը խորհրդանշէ հայ ժողովուրդին 

արժանապատուութիւնը, ան խորհրդանիշ է այն իրականութեան, որ հայ ժողովուրդին վրայ 

ձեռք բարձրացնողը անպայման կը պատժուի: Սակայն Դաշնակցութիւնը, ըստ Վարդանեանի, 

միայն պատժող չէ: «Դաշնակցութիւնը կը պատժէ Հայաստանի թշնամիները, բայց Հայաստանի 

մէջ մենք թշնամի չունինք: Մենք ընկերներ, քոյրեր, եղբայրներ ենք բոլորին հետ: 

Դաշնակցութիւնը նաեւ աշխատանքի կուսակցութիւն է, քայլ առ քայլ, հետեւողականօրէն 

աշխատող, իր գաղափարները յառաջ տանող կուսակցութիւն է, որ կանգնած է հայ աշխատող 

մարդուն կողքին: Դաշնակցութիւնը նաեւ մեր մշակոյթին, մտաւորականութեան, լաւագոյն 

մեծերուն կուսակցութիւնն է: Դաշնակցութիւնը հարազատ արտացոլացումն է մեր ժողովուրդին 

իղձերուն ու նպատակներուն», հաստատեց Աղուան Վարդանեան: 

Նկատի ունենալով, որ ներկայիս Հայաստանի քաղաքական դաշտին մէջ նախընտրական 

քարոզարշաւ կը կատարեն խորհրդարանական ընտրութիւններուն ներկայացած քաղաքական 

ուժերը, Աղուան Վարդանեան անդրադարձաւ նաեւ նախընտրական քարոզարշաւին: Ըստ 

անոր, այսօրուան խայտաբղէտ քաղաքական դաշտին մէջ, կը կարծուի, թէ դժուար է 

տարանջատել, ճշդել, թէ ընտրողը ինչպէ՛ս պիտի քուէարկէ:  Սակայն ընտրութիւնը 

համեմատութիւն է, ուստի, եթէ այս տրամաբանութեամբ ուղղուի, ընտրողը դիւրութեամբ կրնայ 

կողմնորոշուիլ: «Ինչպէս աղջիկ ուզելու ժամանակ կը նային անոր ընտանիքին, 

կենսագրութեան, ֆիզիքական առաւելութիւններուն ու թերութիւններուն, նոյնն ալ` 

քաղաքական ուժերու պարագային: Ձեր դիմաց կան 9 քաղաքական ուժեր, եւ ես հպարտօրէն 
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կրնամ ըսել, որ այս 9-ին մէջ Դաշնակցութիւնը միակն է, որ իբրեւ առանձին կուսակցութիւն կը 

մասնակցի ընտրութիւններուն: Ճիշդ է, չորս կուսակցութիւն եւս կը մասնակցի, բայց 

իրականութեան մէջ, եթէ նայիք անոնց կազմին, պիտի նկատէք, որ անոնք դաշինքներ են: Իսկ 

Դաշնակցութիւնը միակն է, որ կը տարբերի բոլորէն կարեւոր հանգամանքով մը. 

Դաշնակցութիւնը մէկ անձի կուսակցութիւն չէ: Նայեցէք այլ կուսակցութիւններուն, եթէ 

առաջնորդը չըլլայ, այդ կուսակցութենէն ոչինչ կը մնայ», ըսաւ Աղուան Վարդանեան: 

Ան աւելցուց, որ Դաշնակցութիւնը այն քաղաքական ուժն է, որ ներկայ է ո՛չ միայն Հայաստանի 

մէջ, այլ ազդեցիկ ներկայութիւն ունի աշխարհով մէկ` ներկայացնելով համայն հայութեան 

շահերը: Աղուան Վարդանեանի համաձայն, Դաշնակցութիւնը կը տարբերի նաեւ անով, որ 

երբեք ամբոխավար չէ եղած, երբեք չէ տուած անիրագործելի խոստումներ: 

Այսօր որոշ քաղաքական ուժեր մեծ-մեծ խոստումներ կու տան, սակայն սուտ կը խօսին, 

որովհետեւ այդ խոստումները պիտի չկատարուին: Մինչդեռ Դաշնակցութիւնը այս տարիներուն 

երբեք բան մը չէ ըսած, ապա անոր հակառակը գործած: Դաշնակցութիւնը միշտ իր 

նպատակները, ծրագիրները պահած է եւ կը պահէ օրակարգի վրայ, ու քայլ առ քայլ զանոնք 

կ՛իրականացնէ: 

«Փոփոխութիւններ կը խոստանան, խոստումներ կու տան, կը ստեն: Դաշնակցութիւնը 

Հայաստանի մէջ արդէն համակարգային փոփոխութիւններ իրականացուցած է, կառավարման 

համակարգ եւ օրէնսդրական համակարգ փոխած է: Նայեցէ՛ք, թէ նոյն կուսակցութեան 

ներկայացուցիչները ինչպէ՛ս իրարմէ ձայն կը խլեն, իրարու կոկորդ կը կրծեն` ձայնի համար: Եւ 

նայեցէք Դաշնակցութեան խումբին, ամէն մէկը կը ջանայ ձայն բերել Դաշնակցութեան, որպէսզի 

կուսակցութիւնը վաղը Ազգային ժողովին մէջ աւելի մեծ ներկայացուածութիւն ունենայ, մեծ 

ազդեցութիւն ունենայ: Դաշնակցութիւնը մեր ժողովուրդին կուսակցութիւնն է, ձեզմէ կախեալ է, 

թէ որքան ուժեղ ներկայացուած կ՛ըլլայ խորհրդարանին մէջ: Եւ որքան ազդեցիկ 

ներկայացուածութիւն ունենայ, այնքան մեր երկիրը կայուն կ’ըլլայ, անցնցում կ՛ըլլայ, այնքան 

երկրին անվտանգութեան եւ ազգային հարցերու լուծումը երաշխաւորուած կ՛ըլլայ: Առանց 

Դաշնակցութեան երկիրը չի կրնար ազգային, ընկերային հարցերու մէջ լուրջ փոփոխութիւններ 

արձանագրել», իր խօսքը եզրափակեց Աղուան Վարդանեան: 

Մարզական Կեանք 

Անցեալ Ուրբաթ, 10 Մարտ 2017ին 

տեղի ունեցաւ ոտնագնդակի 

յատուկ մրցում մը, ուր ՀՄԸՄի 

կրստեր խումբի անդամները 2-0 

արդիւնքով յաղթական դուրս 

եկան «Էվերթոն» խումբին դէմ: 

Մրցումի աւարտի սոյն 

յիշատակելի նկարը ունեցան 

փոքրիկ մարզիկները իրենց 

ընդմիշտ քաջալերող հայրերուն 

հետ: Ապրիք բոլորդ: 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

Ուաշինկթըն Հոլանտայի Եւ Թուրքիոյ Կոչ Ուղղած Է` 

Խնդիրները Լուծելու Փոխադարձ Յարգանքով 
Թրքական «Տիքեն» կայքը կը հաղորդէ, որ Միացեալ Նահանգներ կոչ ուղղած են Հոլանտայի եւ 

Թուրքիոյ` իրենց միջեւ գոյութիւն ունեցող լարուածութիւնը յաղթահարելու փոխադարձ 

յարգանքով: 

Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր Մարք Թոնըր յիշեցուցած 

է, որ թէ՛ Հոլանտան, թէ՛ Թուրքիան ՕԹԱՆ-ի անդամ երկիրներ են եւ պէտք է իրենց 

յարաբերութիւններուն մէջ առկայ խնդիրը լուծեն` հաշուի առնելով այդ փաստը: 

Թոնըր նաեւ Թուրքիոյ եւ Հոլանտայի իշխանութիւններուն կոչ ուղղած է` խուսափելու 

լարուածութիւնը սրող յայտարարութիւններէ: 

Միւս կողմէ` Հոլանտայի մայրաքաղաք Ամսթերտամի մէջ փողոց իջած ազգայնական թուրքերը 

խախտած են հասարակական կարգը, ինչ որ լայն արձագանգ գտած է հոլանտական 

լրատուամիջոցներու մէջ: 

Թուրքիոյ իշխող Արդարութիւն եւ բարգաւաճում կուսակցութեան համակիրները դրօշներով 

փակած են կեդրոնական փողոց մը եւ յարձակած փոխադրակառքի մը վրայ, հարուածած 

պատուհաններուն եւ սպառնացած մարդոց: 

Մայրաքաղաքի ոստիկանութիւնը ձերբակալած է 12 թուրք: 

Դամասկոսի Մէջ Արդարութեան Պալատին Առջեւ Եղած 

Անձնասպանական Գործողութիւնը Պատճառեց 

Բազմաթիւ Զոհեր 
Երէկ Դամասկոսի Համիտիյէ թաղամասին մէջ գտնուող արդարութեան պալատին 

մուտքին տեղի ունեցաւ անձնասպանական գործողութիւն մը, որ պատճառեց 

բազմաթիւ զոհեր ու վիրաւորներ: 

Նախնական տուեալներով, Դամասկոսի ոստիկանապետը յայտնեց, որ ականուած 

գօտիի պայթումին պատճառով արձանագրուած է 25 զոհ եւ տասնեակներով 

վիրաւորներ: Աւելի ուշ հաղորդուեցաւ, որ զոհերուն թիւը բարձրացած է 31-ի, իսկ 

վիրաւորներուն թիւը 65 է: 

Շատ չանցած հաղորդուեցաւ, որ Դամասկոսի Ռապուէ շրջանին մէջ եւս տեղի ունեցած 

է պայթում մը: 

Նշենք, որ այս մէկը անցնող քանի մը օրուան ընթացքին Դամասկոսը հարուածած 

երրորդ անձնասպանական գործողութիւնն է: Շաբաթ օր Դամասկոսի Պապ Սաղիր 

շրջանին մէջ շիիներու սրբավայրերու դէմ երկակի անձնասպանական գործողութիւն մը 

պատճառած էր 41 զոհ եւ 100 վիրաւոր: 
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Ապատի-Եըլտըրըմ Հեռաձայնային Հաղորդակցութիւն. 

«Թրքական Բոլոր Ուժերը Պէտք Է Հեռանան Իրաքէն» 

Կ՛ըսէ Ապատի 
Իրաքի վարչապետ Հայտար Ապատի 

Թուրքիոյ վարչապետ Պինալի Եըլտըրըմի հետ 

հեռաձայնային հաղորդակցութեան մը 

ընթացքին յայտնեց, որ Անգարա պէտք է 

իրաքեան հողերէն հեռացնէ իր ուժերը: 

Իրաքի վարչապետին գրասենեակը կը 

հաղորդէ, որ հեռաձայնային 

հաղորդակցութեան նպատակն էր երկու 

երկիրներուն միջեւ յարաբերութիւններուն 

ամրապնդումը, ՏԱՀԵՇ-ի դէմ պայքարը, 

իրագործուած յաղթանակներն ու 

տարածաշրջանի իրավիճակին վերաբերող հարցեր քննարկելը: 

Ըստ հաղորդագրութեան, Եըլտըրըմ շնորհաւորած է Ապատին` իրաքեան ուժերու ՏԱՀԵՇ-ի դէմ 

արձանագրած յաղթանակներուն, Նինուէ նահանգին ու մնացեալ իրաքեան հողերու 

ազատագրման համար` նշելով. «Թուրքիան իր կարելին կը տրամադրէ իրաքցի 

տեղահանուածներու օժանդակութեան համար»: 

Ապատի յայտնած է, որ իրաքեան կեդրոնական ուժերը 

Սինճարի մէջ կը գործակցին Փեշմերկաներուն հետ` 

շեշտելով, որ իրաքեան կառավարութիւնը «այս հարցին մէջ 

որեւէ միջամտութիւն պիտի չարտօնէ»: 

Իրաքի վարչապետը նաեւ յայտնած է, որ Անգարա պէտք է 

«իր բոլոր ուժերը հեռացնէ Իրաքէն, որովհետեւ այդ հարցը 

մասնաւորաբար կը վերաբերի իրաքեան գերիշխանութեան», 

սակայն նոյն ատեն շեշտած է, որ իր երկիրը «առաւելագոյն 

չափով նախանձախնդիր է Թուրքիոյ հետ 

յարաբերութիւններու զարգացման»: 

Եըլտըրըմ իր կողմէ խոստացած է, որ պիտի չարտօնէ երկու 

երկիրներու յարաբերութիւններու խանգարումը, 

մասնաւորաբար ինչ կը վերաբերի թրքական ուժերու 

ներկայութեան հարցին: Ան երկկողմանի 

յարաբերութիւններու ամրապնդման համար դարձեալ 

Իրաքի վարչապետը հրաւիրած է Թուրքիա: 

Աղբիւր մը 7 դեկտեմբեր 2016-ին «Մայատին»-ի յայտնած էր, որ իրաքեան կառավարութիւնը 

թրքական ուժերուն Իրաքէն հեռացման վերաբերեալ թրքական երաշխիքներ ստացած է, սակայն 

թրքական կողմը, հակառակ իրաքեան ճնշումներու, մերժած է այդ գծով ժամկէտ մը ճշդել: 

 www.aztarar.com  
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Անգարա. «Եւրոպան Կրնայ Մօտ Օրէն Սրբազան 

Պատերազմներու Վայրի Մը Վերածուիլ» 
Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Մեւլութ 

Չաւուշօղլուի նախատեսութեամբ` Եւրոպան 

մօտ օրէն սրբազան պատերազմներու վայրի մը 

պիտի վերածուի: 

«Այժմ հոլանտական խորհրդարանական 

ընտրութիւններու հարցը վճռուած է: Երբ 

տարբեր խմբաւորումներուն կը նայիս, 

ընկերվար-ժողովրդավարներուն եւ ֆաշական 

Կերթ Վիլտըրզի միջեւ տարբերութիւն մը չես 

տեսներ, անոնք բոլորն ալ մէկ մտածելակերպ ունին», ըսաւ Չաւուշօղլու` հարց տալով. «Ո՞ւր 

պիտի հասնիք: Ո՞ւր կը տանիք Եւրոպան: Սկսաք Եւրոպան քանդել, զայն դէպի անդունդ 

կ՛առաջնորդէք: Մօտ օրէն Եւրոպայի մէջ սրբազան պատերազմներ պիտի սկսին»: 

Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան, իր կարգին անդրադառնալով Հոլանտայի 

խորհրդարանական ընտրութիւններուն, խօսքը վերջինիս վարչապետին ուղղելով ըսաւ. «Հէ՜յ, 

Ռութ, դուն կրնաս ընտրութիւններուն մէջ առաջինը ըլլալ, սակայն գիտցիր, որ Թուրքիոյ նման 

ընկեր մը կորսնցուցած ես: Դուն ես կորսնցնողը»: 

Ինչ կը վերաբերի Եւրոպայի մէջ աշխատանքի վայրերուն մէջ կրօնական ու քաղաքական 

նշանները արգիլող Մարդկային իրաւանց եւրոպական դատարանի վերջին որոշումին, 

Էրտողան ըսաւ. «Եւրոպայի մէջ լաչակին վերաբերեալ դատական նոր վճիռը կիսալուսնին ու 

խաչին միջեւ պատերազմի սկիզբը կը դնէ»: 

Եւրոպական Միութեան Ղեկավարները Խստօրէն 

Քննադատած Են Թուրքիան 
Թրքական «Հիւրրիյէթ» օրաթերթը կը հաղորդէ, որ Եւրոպական խորհուրդի նախագահ Տոնալտ 

Թուսք յայտարարած է, որ Թուրքիոյ կողմէ Հոլանտային ուղղուած ֆաշական մեղադրանքները 

«կապ չունին իրականութեան հետ»: 

«Ռոթերտամը, որ ամբողջովին աւերուած է նացիներուն կողմէ, այժմ ունի քաղաքապետ մը, որ 

ծնած է Մարոք: Եթէ մէկը Ռոթերտամի մէջ ֆաշականութիւն կը տեսնէ, ուրեմն ան բոլորովին 

անջատուած է իրականութենէն», Եւրոպական խորհրդարանի լիագումար նիստի ընթացքին 

ըսած է Թուսք: 

Եւրոպական յանձնաժողովի նախագահ Ժան-Քլոտ Եունքեր իր կարգին անթոյլատրելի 

համարած է Թուրքիոյ կողմէ Գերմանիոյ եւ Հոլանտայի հասցէին նացիական եւ ֆաշական 

մեղադրանքները: 

«Ոչ թէ Եւրոպական Միութիւնն է, որ կը միանայ Թուրքիոյ, այլ Թուրքիան կը միանայ 

Եւրոպական Միութեան», նշած է Եունքեր: 

www.yerakouyn.com 
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 

Խաղաղ Օրերու Յուշերէն… 
Մանկութեանս տպաւորուած եմ մեր գիւղի հին ու պատմական քանի մը կառոյցներով, որոնցմէ 

մէկը Քեսապի Ժողովրդային տան հին շէնքն է իր տախտակամած սենեակներով, քարէ սեպ 

աստիճաններով` երկու կողմերուն տախտակէ բազրիքներով` տպաւորուած եմ նաեւ 

դպրոցովս` Հայ աւետարանական նահատակաց վարժարանի հին շէնքի կառոյցով: Պատմական 

մեծ արժէք ունեցող երկու կառոյցներուն աստիճանները, որոնք մինչեւ այսօր իրենց յետին 

մանրամասնութեամբ յստակօրէն կը տեսնեմ աչքիս առջեւ, շատ բարձր ու դժուար թուացած են 

ինծի: Փոքր տարիքիս վախով ու խորհրդաւորութեամբ բարձրացած եմ երկու վայրերը, որոնք 

սերունդներու հայեցի կերտման ու դաստիարակութեան կարեւոր կեդրոններ եղան ու կը 

շարունակեն ըլլալ: 

Դպրոցս իւրայատուկ կառոյց մը ունէր: Շէնքի մէջտեղի հատուածին երկու կողմէն ծայր առած 

աստիճանները կը միանային որոշ բարձրութեան մը վրայ, ապա լայն քարէ աստիճանները 

կ՛առաջնորդէին դեռ աւելի բարձր, դէպի դասարաններ, ուսուցչարան, տնօրէնութիւն եւ այլն: 

Սենեակները ունէին հաստ պատեր, շատ բարձ առաստաղ ու տախտակէ բարձր ու լայն դռներ, 

որոնց երկաթեայ բանալիները զարմանալիօրէն մեծ էին, կարծես` հեքիաթային աշխարհէն 

եկած ըլլային: Երեք աստիճաններուն միացած հատուածին տակ կար կամարաձեւ շինուածքով 

խոնաւ եւ հողոտ անցք մը, ուր արեւի ճառագայթները գրեթէ չէին հասներ: Հոն կար հաստաբուն 

ձիթենի մը, որուն չորցած հատիկները երբեմն կը խանգարէին տղոց գնդիկի խաղերը, որոնք 

տեղի կ’ունենային միայն այդ աստիճաններուն տակ: Տղաքը մեզի` աղջիկներուս, չէին խաղցներ 

գնդիկ, ուստի կը բաւարարուէինք դիտելով: 

Դպրոցին բարձր կարգերու աղջիկները կը նստէին լողի ճերմակ քարերուն վրայ, որոնք 

զետեղուած էին դպրոցին բակը եզերող ցանկապատերուն տակ: Մենք` փոքրերս միշտ ալ կը 

հետաքրքրուէինք, թէ ի՛նչ կը խօսէին մեծ աղջիկները` քով-քովի նստած` այնուամենայնիւ, կը 

շարունակէինք վազվզել մեր աչքին շատ մեծ երեւցող դաշտին մէջ` առանց յոգնելու, մինչեւ 

զբօսանքին աւարտը, որ կ՛իմացուէր ձեռքի բաւական մեծ զանգակով. որքա՜ն շոյուած կը զգար 

այն աշակերտը, որուն երբեմն հսկիչ ուսուցիչը  հնչեցնել կու տար այդ պատմական զանգը: Ու 

դեռ կը յիշեմ առտուան խիտ ու կարգապահ շարքերը աշակերտներուն, որոնք հերթով 

պաշտամունքի կը մտնէին: Պաշտամունքին վայրը երկյարկանի անջատ կառոյց մըն էր դպրոցի 

շէնքին դիմաց: Հոն զետեղուած էր դաշնամուրը, որու մեղեդիներուն հետ ամէն առտու կը 

բարձրանային մեր զիլ ձայները` «Լսած եմ ես Փրկչի մը սէր», «Հաց ձգէ ջրոց երեսը», «Ուրախ 

սրտով» եւ շատ ուրիշ երգեր: Պաշտամունքի ընթացքին խորհրդաւոր էին նաեւ հայոց 

պատմութեան դասերը: Դեռ մինչեւ այսօր յստակ կը տեսնեմ տիկին Վարսենիկ Մկրտիչեանը, 

որ ամէն առտու խնամքով կը բանար քարտէսները եւ կը պատմէր… անոր ձայնը ամէն բանէ 

առաջ Հայոց պատմութիւնը յարգել սորվեցուցած է մեզի: Քար լռութիւն կը տիրէր այդ պահուն: 

Հետաքրքրականը այն է, որ միայն քանի մը տարի առաջ իմացայ, որ կրթութեան 

նախարարութիւնը արգիլած էր հայոց պատմութեան դասաւանդութիւնը հայկական 

վարժարաններուն մէջ: Այս որոշումին մասին սերունդներ, առանց տեղեակ ըլլալու, 

տարիներով ամէն օր իրենց ազգի պատմութիւնը լսած են, քարտէսները տեսած: Հայ ուսուցիչի 

կամքին դիմաց անզօր են բոլոր օրէնքներն ու վճիռները: Հայ ուսուցիչին համար հնարքն ու 

միջոցը անպակաս եղած են բոլոր ժամանակներուն ալ: 

Մեր շէնքի պատշգամէն դպրոցս իր բակով ու շէնքով յստակ կ՛երեւէր երեք տասնամեակ առաջ, 

իսկ այսօր ամէն տեղ բուսած շէնքերէն բան չ՛երեւիր: Վերամուտի առաջին օրը մայրս քայլերս 

ուղղած է դպրոց, ապա այդ պարտականութիւնը վստահած է երկրորդ յարկի մեր դրացի 
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հարազատին զաւակներուն, որոնք նոյն վարժարանը կը յաճախէին: Այսօրուան պայմաններուն 

մէջ կարելի չէ երեւակայել նման բան, բայց այն օրերուն սովորական էր, որովհետեւ 

բնակիչները հարազատ տէրերն էին գիւղին, օտար ոտք չկար Քեսապ: Այն օրերուն 

ինքնաշարժները այնքան քիչ էին, որ մարդիկ ամէն տեղ քալելով կ՛երթային: Այն օրերուն 

մաքուր էր գիւղը եւ խաղաղ: Մէկ դարձուածք` եւ ուղիղ դպրոցին բակը կը մտնէինք, բայց թէ 

ինչո՛ւ ինծի համար այդ ճամբան շատ երկար եղած է ու դժուար, չեմ հասկցած: Եւ այսպէս, 

ամէն առտու չորս հոգիով ճամբայ կ՛ելլէինք: 

– Ուշացանք: Ես դպրո՞ց պիտի հասնիմ, թէ՞ պզտիկներ պիտի կառավարեմ,- ջղային կը յարէր 

մեծը մէկ-մէկ ետեւ դառնալով, բայց առանց կանգ առնելու կը շարունակէր,- երկու հատը 

կարծես չէր բաւեր, մէկ հատ ալ աւելցաւ: 

Աւելցած մէկ հատը ես էի` երկուքուկէս տարեկան, իսկ երեքը քոյրեր էին: Միջնեկը երբեմն 

կանգ կ՛առնէր ու կը սպասէր ինծի եւ իր կրտսեր քրոջ, որ հազիւ տարի մը կամ երկու մեծ էր 

ինձմէ, եւ որ իր վրան առած էր զիս դպրոց տանելու պատասխանատուութիւնը: Ան քայլերս  

համբերութեամբ ու հանդարտ կ՛ուղղէր… գուրգուրալու եւ խնամելու անբացատրելի 

կարողութեամբ օժտուած պիտի ըլլայ մարդ ի ծնէ, որ կարենայ իր փոքր տարիքին մէկ այլ 

փոքրիկ դպրոց տանիլ-բերել: Մինչեւ այսօր կը յիշեմ անոր փայլող կանաչ աչքերը, երբ «տո՛ւր 

ձեռքդ նայիմ» կ՛ըսէր: Իր հոգատարութեան կողքին, կար նաեւ սաստը. «Եթէ բարի չկենաս եւ 

խօսքս մտիկ չընես, վաղը քեզի դպրոց չեմ տանիր»,- որուն կ՛ենթարկուէի լուռ ու մունջ, ո՜վ 

գիտէ, յաջորդ օրը թերեւս զրկուեցայ դպրոց երթալու հանդիսաւոր արարողութեան ընթացքին 

ընկերուհիիս նեցուկէն: 

Դպրոցէն վերադարձն ալ ճիշդ նոյն ձեւով` երկու մեծերը կ՛աճապարէին, իսկ մենք դանդաղ ու 

անհոգ քով-քովի կը քալէինք: Առաջնորդ ընկերուհիս հազիւ կը նշմարէր քոյրերուն տուն 

հասնիլը, ճամբան կը թեքէր դէպի մեր շէնքի դիմացի կանաչ մարգագետինը, ուր փռուած 

կ’ըլլային ապրիմ-մեռնիմ ծաղիկները գարնան: Ոչինչ կը գերազանցէր կանաչ խոտին վրայ 

պպզած դողդոջ ձեռքերով ծաղիկ հաւաքելու մեր հրճուանքը, որ միշտ ալ ընդհատուած էր մեր 

մայրերուն մտահոգ կանչով. «Աղջիկնե՛ր, ո՞ւր մնացիք»: 

Այսօր այդ մարգագետինէն ափ մը հող իսկ չէ մնացած, որուն վրայ աճի գէթ մէկ ապրիմ-

մեռնիմ, փոխարէնը կան հսկայ շէնքեր: Չկայ նաեւ դպրոցիս հին շէնքը իր երկար 

աստիճաններով, փոխարէնը կայ նորը եւ արդիականը: Այսօր հին դպրոցի աշակերտները, 

ուսուցիչները, տնօրէնութիւնը, ցրուած են աշխարհով մէկ, բայց անխտիր բոլորի յիշողութեան 

մէջ տակաւին կ՛ապրի դպրոցը իր անցեալի փառքով, ճոխութեամբ ու անբացատրելի հմայքով: 

Բոլորի սրտին ու մտքին մէջ տակաւին վառ կը մնայ խրոխտ Կասիոսի լանջին ճիշդ ներքեւ 

տասմակեակներ երգուած անոր քայլերգը. 

«Սիրել զԱստուած, սիրել մարդիկ, սիրել ազգ ու հայրենիք, 

Կեանքով, գործով, ծառայելով, ապրիլ այս վեհ կոչումով: 

Ապրի՛ս յաւէտ, սիրո՛ւն օրրան, Հայ աւետ մեր վարժարան»… 

Քառորդ դար առաջ խաղաղ էր կեանքը Կասիոսի լանջերուն, եւ մենք` Կասիոսի բնակիչներուն 

զաւակներս, հարուստ ու անհոգ մանկութիւն մը ապրելու բախտին արժանի եղած ենք… միայն 

քառորդ դար առաջ հոն` այն բարձունքներուն վրայ կեանքը խաղաղ էր ու մաքուր … 

ՍԻԼՎԻ ԱԲԷԼԵԱՆ 
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ԱԿՆԱՐԿ 

Երկարատեւն Ու Ժամանակաւորը 

Եւրոպական Միութեան շարք մը ազդեցիկ անդամներու եւ Թուրքիոյ միջեւ վերջերս զարգացած 

լարուածութիւնը եկաւ խորացնելու այն վիհը, որ գոյութիւն ունէր միութեան եւ անոր 

անդամակցութեան ձգտող երկրին միջեւ: Այդ իրողութեան մէկ անմիջական արտայայտութիւնը 

եղաւ Պրիւքսելի կողմէ Եւրոպական Միութեան հետ  համարկման համար Անգարայի 

տրամադրուած ֆինանսաւորման մէկ մասի սառեցումը:   Վերջին օրերու զարգացումներն ու 

թրքական կողմի յայտարարութիւնները նաեւ տապալեցին Թուրքիոյ չափաւորական 

իսլամութեան ու ժողովրդավարութեան նախապէս անտեղի կերպով գովերգուած բնորթը: 

Ուստի Թուրքիոյ նախագահի «Արեւմուտքը անցնող քանի մը օրուան ընթացքին իր իսկական 

դէմքը յստակօրէն ցոյց տուաւ» խօսքը հեքնական է: 

Գերմանիոյ եւ Հոլանտայի հետ ստեղծուած դիւանագիտական ճգնաժամին դրդապատճառը 

ընտրութիւններն են: 5,5 միլիոն թուրքեր կ՛ապրին արտասահման, եւ միայն Գերմանիոյ մէջ 

գոյութիւն ունին քուէարկելու իրաւունք ունեցող 1,4 միլիոն թուրքեր: Թրքական 

իշխանութիւնները կը փորձեն Թուրքիոյ մէջ սահմանադրական փոփոխութիւններու 

հանրաքուէին մէջ ապահովել անոնց զօրակցութիւնը, սակայն այդ փորձի ընթացքին անոնք 

Թուրքիոյ մէջ գոյութիւն ունեցող լարուածութիւնը կ՛արտածեն սփիւռքեան գաղթօճախներ, ինչ 

որ բնականաբար բացասաբար կ՛ընկալուի նշեալ երկիրներու իշխանութիւններուն կողմէ: 

Հոլանտայի իշխանութիւնները, սակայն, թուրք երկու նախարարներու երկիր մուտքը արգիլելով 

ոչ միայն փորձեցին իրենց երկրին կայունութեան սպառնացող վտանգը վնասազերծել, այլ նաեւ 

հազիւ քանի մը օր ետք նախատեսուած ծայրայեղ աջակողմեան «Ազատութիւն» 

կուսակցութեան եւ անոր թրքամերժ, եւրոսկեպտիկ եւ իսլամոֆոպ ղեկավար Կերթ Վիլտըրզի 

հետ սուր մրցակցութեան մթնոլորտի մէջ ընթանալիք խորհրդարանական ընտրութիւններուն 

մէջ, եթէ ոչ յաւելեալ քուէներ ապահովել, առնուազն քուէներ չկորսնցնել: Թրքական կողմը իր 

կարգին Գերմանիոյ եւ Հոլանտայի մէջ արձանագրուած դէպքերուն ստեղծած զգացական 

մթնոլորտը կ՛օգտագործէ իր քարոզարշաւին մէջ: Թուրքիոյ վարչապետ Պինալի Եըլտըրըմ 

յայտարարեց, որ թուրքերը 16 ապրիլին` հանրաքուէի ընթացքին լաւ դաս մը պիտի տան 

Հոլանտայի, կարծէք հանրաքուէն Հոլանտայի հետ յարաբերութիւններուն մասին ըլլար եւ ոչ 

թէ` մենատիրական վարչակազմի մը հաստատման: 

Երկու երկիրներուն միջեւ լարուածութիւնը սակայն երկարատեւ պիտի չըլլայ եւ ունի յստակ 

ժամկէտ մը` 16 ապրիլը, որմէ ետք ընթացք պիտի առնէ երկու երկիրներուն միջեւ 

յարաբերութիւններու բնականոնացման հոլովոյթը: Ատոր գլխաւոր պատճառը երկու 

երկիրներու միջեւ գոյութիւն ունեցող տնտեսական շահերն են: Հոլանտայի դէպի Թուրքիա 

արտածումները արժէքը տարեկան 6,5 միլիառ եւրօ է, իսկ հակառակ ուղղութեամբ 

արտածումներունը` աւելի քան 18 միլիառ եւրօ: Հոլանտան նաեւ Թուրքիոյ մէջ մեծագոյն 

ներդրում կատարողներէն է: Երկու երկիրներուն միջեւ առեւտուրը անցնող 5 տարիներուն 

ընթացքին արձանագրած է 20 առ հարիւրի աճ: Շուտով վերջ կը գտնէ նախընտրական լարուած 

մթնոլորտը եւ ատոր հետ նաեւ Հոլանտա-Թուրքիա լարուածութիւնը: Նոյնը կարելի չէ ըսել 

Եւրոպական Միութիւն-Թուրքիա յարաբերութիւններուն եւ Թուրքիոյ` իբրեւ չափաւորական 

իսլամութեան բնորթ հասած վնասին մասին. ատոնց դարմանումը պիտի կարօտի երկար 

ժամանակի: 

ՎԱՀՐԱՄ ԷՄՄԻԵԱՆ 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

Համազգայինի «Զուարթնոց» Երգչախումբը 

Դամասկոսի Մէջ Իր Փայլուն Երգահանդէսով 

Եզրափակեց Սուրիական Երգչախումբերու Փառատօնը 
Երգեցին ու համատեղ երգեցողութեամբ հաւաքական աշխատանքի գեղեցկագոյն օրինակը 

տուին: Երգեցին ու երգի ճամբով իրենց սէրն ու հաւատարմութիւնը յայտնեցին սուրիական 

հայրենիքին: Երգեցին` ցոլացնելով Սուրիոյ իսկական պատկերը, որովհետեւ, փառատօնի 

կազմակերպիչ մարմինի պատասխանատու, Սուրիոյ սիմֆոնիք նուագախումբի ղեկավար 

մայեսթրօ Միսաք Պաղպուտարեանի խօսքով, զանազան քաղաքներ եւ գոյներ ներկայացնող 

երգչախումբերու համատեղ երգեցողութիւնը Սուրիոյ մէջ մշակոյթներու համակեցութիւնը կը 

ցոլացնէ: 

Հովանաւորութեամբ Սուրիոյ մշակոյթի նախարարութեան, կազմակերպութեամբ «Ասատ» 

մշակոյթի եւ արուեստի տան ընդհանուր խորհուրդին, մասնակցութեամբ Սուրիոյ զանազան 

քաղաքներէն ժամանած ինն երգչախումբերու, շաբաթ, 25 փետրուարէն հինգշաբթի, 2 մարտ 

2017,  Սուրիոյ մայրաքաղաք Դամասկոսի «Ասատ» մշակոյթի եւ արուեստի տան օփերայի 

սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Սուրիական երգչախումբերու փառատօնը: 

Խումբերը մէկ շաբթուան ընթացքին հանդէս եկան առանձին երգահանդէսներով: Ապա անոնք 

համատեղ երգեցողութեամբ եզրափակեցին փառատօնը` աւելի քան 250 անդամներէ 

բաղկացած բազմերանգ խումբ մը կազմելով: 

Համազգայինի «Զուարթնոց» երգչախումբը հայկական միակ երգչախումբն էր: 

Յատկանշական էր «Զուարթնոց»-ին մասնակցութիւնը այս երգահանդէսին: Խումբ, որ 

հակառակ Հալէպի պատերազմական դժուար պայմաններուն, շարունակեց իր գործունէութիւնը 

եւ հրաւիրուեցաւ Դամասկոս` որպէս 47-ամեայ վաստակ ունեցող բազմաձայն երգչախումբ: 

«Զուարթնոց»-ը ելոյթ ունեցաւ վերջին օրը` հինգշաբթի, 2 մարտ 2017-ի երեկոյեան ժամը 6:00-

ին, խմբավարութեամբ Գայեանէ Սիմոնեան-Տէրեանի, դաշնամուրի ընկերակցութեամբ Ռուզան 

Պարսումեանի: 
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Հալէպէն Դամասկոս երկար ճամբայ կտրած «Զուարթնոց»-ի անդամները թօթափեցին 

յոգնութիւնն ու բազմաձայն երգեցողութեամբ նախ գովերգեցին Հալէպի յաղթանակը` 

մեկնաբանելով Մաուսուիյի «Մապրուք նասրաք», «Ռասասաք Հալապ», Էլի Շուէրի «Ռայաթեք 

պըլ ալի», Զիատ Պըթրոսի «Ալ հաքքու սիլահի» արաբական հայրենասիրական երգերն ու 

Սելիմ Մասրիի «Լեմմէ պետէ եթեսեննէ» ստեղծագործութիւնը, ապա ներկայացուցին 

հայկական երգարուեստէն ընտիր ստեղծագործութիւն մը` Թաթուլ Ալթունեանի «Հոյ նար»-ը, 

որմէ ետք Սետուէյի «Մոսկովեան գիշերներ» ռուսական երգը: Երգահանդէսը եզրափակուեցաւ 

Մաուսուիյի «Մապրուք Նասրաք» երգով: 

Երգահանդէսին ներկայ էին պետական բարձրաստիճան պաշտօնեաներ, երեսփոխան դոկտ. 

Նորա Արիսեան, Համազգայինի Կեդր. վարչութեան անդամ Կարօ Մանճիկեան, Համազգայինի 

Սուրիոյ Շրջ. վարչութեան ներկայացուցիչներ, դամասկահայ, տեղացի եւ օտար 

հանդիսատեսներ: 

«Զուարթնոց»-ը իր բարձրորակ երգեցողութեամբ արժանացաւ ջերմ ծափողջոյններու եւ 

հանդիսատեսի գնահատանքին: 

Հետաքրքրական էր փառատօնին եզրափակիչ բաժինը: Մայեսթրօ Միսաք Պաղպուտարեան 

տեղացի երգչախումբերու աւելի քան 250 անդամները ի մի բերելով` բաժնած էր խումբերու եւ 

ստեղծած` աշխատանքային խմբակներ: 

 Իւրաքանչիւր խմբակ ընտրած էր նախադասութիւն մը, որ կշռութաւոր երգեցողութեամբ նախ 

առանձնաբար կատարեց, ապա բոլոր խմբակները միասնաբար հնչեցուցին իրենց ընտրած 

կշռութաւոր նախադասութիւնները` ստեղծելով գեղեցիկ, միաժամանակ հնչեղ 

ներդաշնակութիւն մը: 

Երգչախմբային երգեցողութեան այս ոճը նորութիւն մըն էր, որ երգողներուն համատեղ 

աշխատելու առիթ ընծայեց: 

Այնուհետեւ երգչախումբերը միասնաբար երգեցին հայրենասիրական երկու երգեր` զանոնք 

նուիրելով սուրիական հայրենիքին: 

Հանդիսութեան աւարտին կազմակերպիչ մարմնին կողմէ իւրաքանչիւր երգչախումբ 

գնահատագիրով պարգեւատրուեցաւ: 

Համազգայինի Սուրիոյ Շրջ. վարչութեան ուղղուած գնահատագիրը ստանձնեց խմբավար 

Գայեանէ Սիմոնեան-Տէրեան, որ իր կարգին Շրջ. վարչութեան կողմէ արծաթեայ վահան մը 

նուիրեց Դամասկոսի մշակոյթի եւ արուեստի տան: 

Գեղարուեստական իր արժէքին կողքին, երգահանդէսը ուղերձ մըն էր Սուրիոյ տագնապը 

հրահրող ու անոր պատկերը աղաւաղել փորձող բոլոր կողմերուն: Ուղերձ մը, որ կը յուշէր, թէ 

Սուրիան մշակոյթներու համակեցութեան եւ փոխադարձ հանդուրժողութեան երկիր է ու պիտի 

շարունակէ պահպանել իր դիմագիծը այսպիսի բարձրորակ ու գօտեպնդող ելոյթներով եւս: 

www.aztarar.com 
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Փարիզի Փողոցներէն Մէկը Պիտի Վերանուանուի 

Զապէլ Եսայեանի Անունով 
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեանի Ֆրանսա կատարած պաշտօնական այցին առիթով 

Փարիզի փողոցներէն մէկը պիտի վերանուանուի յայտնի հայ գրող, իգական սեռի 

իրաւունքներու ջատագով Զապէլ Եսայեանի անունով: 

Փարիզի քաղաքապետ Անն Իտալկօ յայտնեց, որ 

Զապէլ Եսայեան եղած է հայ ժողովուրդի բոլոր 

տառապանքներու կիզակէտը, աւելցնելով, որ Փարիզի 

մէջ կը պահպանեն հայ ժողովուրդին կրած բոլոր 

երկիւղներուն, ինչպէս նաեւ ըմբոստութիւններուն, 

պայքարներուն յիշողութիւնը, բայց միեւնոյն 

ժամանակ կը բանան հնարաւոր ճանապարհներ, 

որոնք, ինչպէս կը կատարուի Երեւանի մէջ, 

կ՛արտայայտեն յոյսը, յայտնագործութիւններն ու նախաձեռնութիւնները: 

Անն Իտալկօ նկատել տուաւ, որ երկու երկիրներուն միջեւ բարեկամութիւնը հաստատ է, եւ 

անոնք փոխադարձաբար շատ բան ունին իրարու տալիք նաեւ իրարմէ ստանալիք: 

Քաղաքապետը շնորհակալական խօսք ուղղեց Հայոց ցեղասպանութենէն վերապրած հայերուն, 

որոնք մշակութային, մտաւոր, հոգեւոր հարստութիւն բերած են  Ֆրանսա, աւելցնելով, որ 

հայերն ալ իրենց կարգին երախտապարտ են Ֆրանսային` իրենց ապագան վերակերտելու 

հնարաւորութեան համար: 

Հայեցի Համակարգերու Նուիրուած Խորհրդաժողով 

Հովանաւորութեամբ թեմի առաջնորդ Բաբգէն արք. 

Չարեանի, կազմակերպութեամբ Ազգային 

վարչութեան եւ համագործակցութեամբ ՀՅԴ ԿԿ-ին, 4 

մարտին, առաջնորդարանի դահլիճին մէջ  տեղի 

ունեցաւ հայեցի տարբեր համակարգերու միացեալ 

խորհրդաժողով մը, մասնակցութեամբ` Ազգային 

Վարչութեան, ՀՅԴ ԿԿ-ին, Համազգայինի, ՀՕՄ-ի  եւ 

ՀՄԸՄ-ի Շրջանային վարչութիւններուն, Թորոնթոյի 

ՀՕՄ-ի ամէնօրեայ վարժարանի կրթական մարմինին, տնօրէնին եւ հայեցի դաստիարակութեան 

պատասխանատուներուն, ինչպէս նաեւ` Մոնրէալի Ս. Յակոբ ազգային վարժարանի կրթական 

մարմինին, տնօրէնին եւ հայեցի դաստիարակութեան պատասխանատուներուն: 

Սոյն խորհրդաժողովին նպատակն էր հայեցի դաստիարակութեան ծիրէն ներս գործնական 

որոշումներու յանգիլ, մղուած` այսօրուան մեր դիմագրուած մարտահրաւէրներէն: 

Խորհրդաժողովը նախ բանաձեւեց «Հայեցի» հասկացողութիւնը եւ որոշեց կեդրոնական մարմին 

մը յառաջացնել, որպէսզի ուսումնասիրեն հայեցի կրթութեան, հայոց լեզուի ուսուցման 

կազմակերպման կառուցուածքը` հիմնուած Քանատայի առանձնայատկութիւններուն վրայ: 

Խորհրդաժողովը ընթացաւ կարծիքներու փոխանակումով եւ գործնական մօտեցումներով եւ 

աւարտեցաւ առաջնորդ սրբազան հօր «Պահպանիչ»-ով: 
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ԱՅԼԱԶԱՆ 

 Երեխան Դաստիարակելու Ոսկի Կանոններ` Մայր 

Թերեզայէն 

Ուշադի՛ր եղէք ձեր գործածած բառերուն, երբ երեխային հետ կը խօսիք: «Անխելք», «ծոյլ», 

«բթամիտ» եւ նմանօրինակ ածականներ վիրաւորական եւ նուաստացնող են. այս խօսքերը կը 

կործանեն երեխան եւ ժամանակի ընթացքին ան կը դառնայ անհետաքրքրասէր, անկարող եւ 

ծոյլ: 

*** 

Երեխան մի՛ վախցնէք հրէշներով, գայլերով, ոստիկանով: Ասոնք աւելի բարի եւ հնազանդ չեն 

դարձներ երեխան: 

*** 

Ձեր երեխան դաստիարակեցէք` ցոյց տալով անոր ձեր սեփական անթերի օրինակը: Երեխան 

կ՛ուզէ տեսնել ձեր արարքները, ոչ թէ` լսել ձեր խօսքերը: 

*** 

Ջանացէք երեխային աչքերուն մնալ ձեր բարձունքին վրայ: Ան թող չտեսնէ ձեր թերութիւններն 

ու թուլութիւնները: 

*** 

Երեխան փոքր եւ անզօր էակ մը ըլլալով` կ՛ուզէ իր կողքին ունենալ պաշտպանող անվիճելի 

հեղինակութիւն: Երեխան միշտ ծնողէն կը սպասէ ֆիզիքական եւ հոգեբանական 

պաշտպանութիւն: Եթէ երեխան ականատես ըլլայ ծնողներուն միջեւ վէճերու, 

անախորժութիւններու, ուրեմն ինչպէ՞ս կրնան ծնողները ակնկալել, որ լաւ դաստիարակութիւն 

պիտի տան իրենց զաւկին: 

*** 

Լաւ կ՛ըլլայ, որ երբեք ձեռք չբարձրացնէք ձեր երեխային վրայ: Դուք անոր յիշողութեան մէջ 

զայրոյթի, ատելութեան յիշողութիւն կը ձգէք: 

*** 

Եթէ դուք ստիպուած էք պատժելու երեխան, ձեր դէմքին վրայ ո՛չ զայրոյթի, ո՛չ ալ ատելութեան 

արտայայտութիւն թող ըլլայ: Երեխան արագ կը մոռնայ ապտակը կամ պատիժը, բայց երբեք չի 

մոռնար ձեր հայեացքը` լեցուն զայրոյթով եւ ատելութեամբ: 

*** 

Երեխան պէտք է անսահմանօրէն վստահի եւ ենթարկուի իր ծնողքին: Համերաշխ 

ընտանիքներուն մէջ ասիկա երեխայի դաստիարակութեան հիմնական կանոններէն է: 

www.tert.com 
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Ի՞նչ Կը Պատմէ Ձեր Ստորագրութիւնը 

Ձեր Բնաւորութեան Մասին 
Ձեր ձեռագիրը եւ յատկապէս ստորագրութիւնը 

կրնան շատ բան պատմել ձեր բնաւորութեան 

մասին: Ձեռագրաբանները համոզուած են, որ 

ձեռագիրը ուղղակի կ՛արտացոլացնէ մարդուս 

խառնուածքն ու բնաւորութիւնը: 

Բացայայտեքու համար ձեր բնաւորութեան գիծերը` 

ուշադիր նայեցէք ձեր ստորագրութեան եւ 

համեմատեցէք ստորեւ տրուած 

բացատրութիւններուն հետ: 

Ստորագրութեան Չափը 

Մեծ ստորագրութիւն ունեցողները ընդհանուր կառուցողական մտածելակերպ ունին: 

Փոքր ստորագրութիւն ունեցողները ճշգրիտ եւ յստակ մտածելակերպ ունին: 

Ստորագրութեան Տեսակը 

Կլորաւուն ստորագրութիւն ունեցողները հանգիստ, կայուն ու փափուկ մարդիկ են: 

Անկիւնային ստորագրութիւն ունեցողները անհամբեր, անկանխատեսելի ու ջղագրգիռ են: 

Ստորագրութեան Երկարութիւնը 

Երկար ստորագրութիւն ունեցողները խորութեամբ կ՛ուսումնասիրեն հարցերը: 

Կարճ ստորագրութիւն ունեցողները կրնան արագ ընկալել տեղեկութիւնները եւ արագ ու ճիշդ 

որոշումներ կայացնել: 

Տառերու Միջեւ Հեռաւորութիւնը 

Եթէ հեռաւորութիւնը շատ է, 

ենթական առատաձեռն է: 

Եթէ հեռաւորութիւնը քիչ է, 

ենթական խնայողասէր: 

Ստորագրութեան Թեքումը  

Դէպի աջ` ներդաշնակ ու 

հանգիստ անձ: 

Դէպի ձախ` վառ անհատականութիւն: 

Ուղիղ թեքում` բարձր ինքնատիրապետում: 

«Պառկած տառեր»` լուրջ հոգեբանական հարցերու առկայութիւն: 

Ստորագրութեան Մէջ Տարբեր Նշաններու Առկայութիւն 

Ստորագրութեան հետ սրտիկի, ծաղիկի կամ այլ պատկերի առկայութիւնը կը բացայայտէ 

ենթակային ստեղծագործ հոգին: 

www.kantsasar.com 
 


