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աշխատանքներով։
Նորին Սրբութիւնը իր ուրախութիւնը յայտնեց, որ կը գտնուի հայկական հողի վրայ եւ բարձր
գնահատեց դեսպանատան կատարած գործունէութիւնը, յատկապէս սուրիական տագնապի
շրջանին Դամասկոսի դեսպանատան ու Հալէպի հիւպատոսարանին կողմէ ցուցաբերուած
հոգատարութիւնը ընդհանրապէս Սուրիոյ ժողովուրդին եւ յատկապէս հայ համայնքին
նկատմամբ։ Վեհափառ Հայրապետը այս առիթով վերահաստատեց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկոսութեան
զօրակցութիւնը
Սփիւռքի
մէջ
գործող
բոլոր
հայկական
դեսպանատուներուն աշխատանքներուն։
Յայտնենք, որ Դամասկոս կատարած իր միօրեայ այցելութեան ընթացքին, Արամ Ա.
Կաթողիկոս հանդիպում մը ունեցաւ մեր ժողովուրդի զաւակներուն հետ։ Ան իր հայրական
օրհնութիւնը փոխանցեց անոնց, գնահատեց անոնց ամուր կառչածութիւնը իրենց տուներուն ու
գործատեղիներուն՝ հակառակ երկրէն ներս ստեղծուած տագնապալից օրերուն եւ կոչ ուղղեց
համայնքի բոլոր զաւակներուն իրենց ներքին միասնականութիւնը աւելի ամրապնդելու։

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՀԱՆԴԻՊԵՑԱՒ
ՍՈՒՐԻՈՅ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ ՊԱՇՇԱՐ
ԱԼ-ԱՍԱՏԻՆ
Երեքշաբթի, 14 Մայիս2019-ի առաւօտուն, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա.
Վեհափառ Հայրապետը Դամասկոսի նախագահական ապարանքին
մէջ հանդիպում մը ունեցաւ Սուրիոյ Հանրապետութեան նախագահ
Պաշշար
Ալ-Ասատի
հետ։
Վեհափառ
Հայրապետին
պատուիրակութեան մաս կը կազմէին Բերիոյ թեմի առաջնորդ Գերշ.
Տ. Շահան Արք. Սարգիսեան, Լիբանանի զբօսաշրջութեան նախարար
Տիար Աւետիս Կիտանեան, Սուրիոյ Խորհրդարանի անդամներ Դոկտ.
Նորա Արիսեան եւ Ժիրայր Ռէիսեան, Ազգային Կեդրոնական
Վարչութեան անդամ Հրաչ Յակոբեան, Բերիոյ թեմի Ազգ.
Երեսփոխանական Ժողովի անդամ Կարօ Իւզպաշեան եւ Վեհափառ Հայրապետին գաւազանակիր Հոգշ.
Տ. Յովակիմ Աբղ. Բանճարճեան։
Աւելի քան ժամ մը տեւած հանդիպումը առիթ հանդիսացաւ արծարծելու Սուրիոյ այժմու կացութեան ու
հայ համայնքին հետ աղերս ունեցող հարցեր ու ծրագիրներ։ Նորին Սրբութիւնը իր շնորհակալութիւնը
յայտնեց նախագահին Հալէպի Սրբոց Քառասնից Մանկանց մայր եկեղեցւոյ վերանորոգութեան
նախագահական պալատին կողմէ յատկացուած աջակցութեան համար։ Ապա, յիշեցնելով Սուրիոյ
ժողովուրդին, քրիստոնեայ թէ իսլամ, ցուցաբերած ջերմ հիւրընկալութիւնը հայ ժողովուրդին
Ցեղասպանութենէն ետք, Հայրապետը հաստատեց, թէ հայ համայնքը կը մնայ ամրօրէն կառչած Սուրիոյ
եւ այս վճռակամութենէն մղուած ան սկսած է վերականգնումի աշխատանքներուն։ Վեհափառ
Հայրապետը նաեւ յիշեցուց, որ հայ ժողովուրդին համար, Հայաստանի թէ Սփիւռքի մէջ, Սուրիոյ հայ
համայնքը կարեւոր է թէ՛ քաղաքական, թէ՛ մշակութային եւ թէ պահանջատիրական իմաստով։ Ան նաեւ
իր գնահատանքը յայտնեց Սուրիոյ պետութեան ու ժողովուրդին հայ դատին նկատմամբ իրենց
ցուցաբերած ամբողջական զօրակցութեան համար։
Նախագահը, իր կարգին, ողջունելով Նորին Սրբութեան այցելութիւնը, իր բարձր գնահատանքը յայտնեց
Սուրիոյ հայութեան նկատմամբ՝ հայերը նկատելով համահաւասար քաղաքացիներ, նոյն
պարտաւորութիւններով ու իրաւունքներով կապուած Սուրիոյ։ Ան ըսաւ, թէ հայերը միշտ մեզի համար
եղած են վստահելի, սիրելի եւ աշխատասէր քաղաքացիներ եւ իրենց դրական մասնակցութիւնը բերած են
Սուրիոյ յառաջդիմութեան։ Ան կոչ ուղղեց սուրիահայերուն, որոնք պայմաններու բերումով հեռացած են
երկրէն, շուտով վերադառնալու ու վերականգնելու իրենց տուներն ու գործատեղիները, միշտ
վստահեցնելով, որ Սուրիոյ հայ համայնքը պիտի շարունակէ վայելել պետութեան զօրակցութիւնը։
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Նիկոլ Փաշինեանը Հանդիպում Ունեցած Է Չինաստանի
Վարչապետին Հետ
Չինաստան գտնուող Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան հանդիպում ունեցած է
Չինաստանի վարչապետ Լի Քեցեանի հետ:

Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետը շնորհակալութիւն յայտնած է ջերմ
ընդունելութեան համար եւ նշած, որ հանդիպումը լաւ առիթ է համագործակցութեան հարցեր
եւ հետագայ ծրագիրներ քննարկելու:
«Շատ ուրախ եմ այս հանդիպումին համար: Ասիական քաղաքակրթութիւններու
երկխօսութեան համաժողովը շատ կարեւոր է մեզի համար: Շատ կարեւոր նախաձեռնութիւն է:
Կայացաւ համաժողովի բացումը, որ շատ տպաւորիչ էր: Այս համաժողովը լաւ կարելիութիւն է
քննարկելու հետագայ համագործակցութեան հարցերը: Հայաստանն ու Չինաստանը ունին
ընդհանուր շահեր: Կը կարծեմ, թէ այս այցելութիւնը նոր խթան պիտի ըլլայ աշխատելու այն
ծրագիրներուն շուրջ, որոնց մէջ ներկայացուած են Հայաստանի ու Չինաստանի շահերը», ըսած
է Նիկոլ Փաշինեան:

Մասնակցութիւն`
«Ասիական Քաղաքակրթութիւններու Երկխօսութիւն» Խորագիրով Համաժողովին
Չինաստանի մայրաքաղաք Պէյճինկի Ազգային յանձնաժողովներու կեդրոնին մէջ կայացած
«Ասիական քաղաքակրթութիւններու երկխօսութիւն» խորագիրով համաժողովին 40-է աւելի
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երկիրներու առաջնորդներու, բարձրաստիճան պաշտօնեաներու կարգին իր մասնակցութիւնը
բերած է նաեւ Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի գլխաւորած
պատուիրակութիւնը:
Նիկոլ Փաշինեան իր ելոյթին մէջ նշած է, որ մեծ պատիւ է գտնուիլ հնագոյն քաղաքակրթութեան
օրրան Չինաստանի մէջ. «Հայաստանի եւ հայկական սփիւռքին մէջ հայերը պատմականօրէն
դաւանած են այնպիսի աշխարհահայեացք, որ միշտ բաց եղած է տարբեր մշակոյթներու,
աւանդութիւններու եւ կրօններու հետ փոխադարձ գործակցութեան համար: Ինչպէս կը նշէ
գերմանացի մեծ փիլիսոփայ Էմմանուէլ Քանթը, կը մէջբերեմ. «Քրիստոնեայ ազգերուն մէջ
հայերը յստակ առեւտրական ոգի ունին, անոնք Չինաստանի սահմաններէն կ’անցնին Կինէայի
ափ` առեւտուր ընելու համար… եւ գիտեն, թէ ինչպէ՛ս պէտք է արժանանալ խաղաղ
հիւրընկալութեան այն ժողովուրդներուն կողմէ, որոնց կը հանդիպէին: Այս է պատճառը, որ
այսօր մենք հայկական մշակութային ժառանգութեան կոթողներու կը հանդիպինք Երուսաղէմի,
Պոլսոյ, Թիֆլիսի, Պաքուի, Հոնկ Քոնկի, Կալկաթայի, Սինկափուրի եւ Թաքայի մէջ, այսինքն`
Մետաքսի մեծ ճամբուն վրայ սփռուած բոլոր մեծ բնակավայրերուն մէջ», ըսած է վարչապետը:
Ան աւելցուցած է, որ խորհրդաժողովի հիմքը եղող փիլիսոփայութիւնը միանգամայն համահունչ
է հայերուն դաւանած արժէքներուն: Ըստ անոր, Հայաստանը հազարամեայ պատմութիւն
ունեցող երկիր է, իսկ հայութիւնը իր բարձրագոյն մշակութային ձեռքբերումներուն հասած է
միայն այն ժամանակ, երբ ունեցած է անխափան կապ եւ յարաբերութիւններ այլ մշակոյթներու
ու աւանդութիւններու հետ: «Հետեւաբար, այսօր, ինչպէս նախապէս, մենք մեր յառաջընթացի
ուղին կը տեսնենք շրջանային ու համաշխարհային բոլոր խաղացողներուն հետ փոխադարձ
գործակցութեան մէջ: Մենք դէմ ենք բաժանարար գիծերուն, արհեստական խոչընդոտներուն եւ
փակ սահմաններուն, որոնք թէեւ անհեթեթ կը նկատուին 21-րդ դարուն, սակայն տակաւին կը
պահպանուին մեր դրացիներուն կողմէ` ստեղծելով անվտանգութեան մարտահրաւէրներ ու
տնտեսական խոչընդոտներ», նշած է ան:
Վարչապետը աւելցուցած է, որ Հայաստան ներգրաւուած է երկկողմանի եւ բազմակողմանի
համագործակցութեան գործընթացներուն մէջ, որոնք կ՛ընդգրկեն աւելի լայն շրջագիծ` ըլլայ
ատիկա տնտեսական համարկումը Եւրասիական տնտեսական միութեան երկիրներուն հետ,
ուր Հայաստանը հիմնադիր անդամներէն մէկն է, կամ փոխադարձ մերձեցումը Եւրոպական
Միութեան Արեւելեան գործընկերութեան շրջանակներուն մէջ, կամ ալ մասնակցութիւնը
«Մետաքսի ճամբու տնտեսական գօտի» նախաձեռնութեան, որուն Հայաստան միացած է 2015
թուականին:

Ի. Սաղաթէլեան. «Որեւէ Դատավարութեան
Արդիւնքներուն Նկատմամբ Հասարակութիւնը
Կասկածներ Պէտք Չէ Ունենայ»
Հասարակութեան, ինչպէս նաեւ լրատուամիջոցներուն ուշադրութիւնը այս օրերուն գրաւած է
մարտ 1-ի գործով դատավարութիւնը, որուն մասին տարբեր մեկնաբանութիւններ կը
կատարուին: «Առաջին լրատուական»-ին հետ ունեցած զրոյցին ընթացքին ՀՅԴ Հայաստանի
Գերագոյն մարմինի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթէլեան հաստատած է, որ դատավարութեան
ընթացքը նաեւ ՀՅԴ-ի ուշադրութեան արժանացած է: «Հակառակ այն հանգամանքին, որ
յայտարարուեցաւ, թէ մարտ 1-ի զոհերու մեղաւորներուն հարցը բացայայտուած է, այս պահուն,
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փաստօրէն, զոհերու մեղաւորներուն հարցը չի քննուիր դատարանին մէջ: Բնականաբար
կ՛ուզէինք, որ նշուած հանգամանքը քննուէր նախ եւ առաջ: Մեր ուշադրութեան կիզակէտը
պիտի պահենք դատավարական ընթացքը, պիտի հետեւինք ու մեր տեսակէտները
պարբերաբար պիտի արտայայտենք», նշած է ան:
Պատասխանելով այն հարցումին, թէ ՀՅԴ-ն
արդեօք
չէ՞
հետաքրքրուած`
սահմանադրական
կարգի
տապալում
եղա՞ծ է, թէ՞ ոչ, Սաղաթէլեան ըսած է. «Ի
հարկէ
հետաքրքրուած
է,
ասիկա
քաղաքական պարունակ ունի: Տակաւին
ամրան
մենք
յայտարարեցինք`
անհրաժեշտ է, որ Ռոպերթ Քոչարեանին
առաջադրուած մեղադրանքը իրաւաչափ
ըլլայ, եւ ընդհանրապէս մեր երկրին մէջ
տեղի ունեցող որեւէ դատավարութեան
արդիւնքներուն
առնչութեամբ
մեր
հասարակութիւնը պէտք չէ որեւէ կասկած ունենայ»:
Անդրադառնալով այն դիտարկման, որ Դաշնակցութիւնը ժամանակին վատ յարաբերութիւններ
չէ ունեցած Ռ. Քոչարեանի հետ, ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինի ներկայացուցիչը ընդգծած
է, որ Ռ. Քոչարեանի իշխանութեան տարիներուն ՀՅԴ-ն համագործակցած է անոր հետ. «Այդ
համագործակցութիւնը արդիւնքներ ունեցած է մեր երկրին համար: Ներկայ դրութեամբ մեր
օրակարգին վրայ Ռոպերթ Քոչարեանին աջակցելու կամ չաջակցելու խնդիր չէ դրուած: Մենք կը
հետեւինք դատավարութեան եւ մինչ այդ հանդէս կու գանք քաղաքական գնահատականներով»:

Ֆրանսա – Արցախ Բարեկամութեան Շրջանակը
Յայտարարութիւն Հրապարակած Է Հրադադարի
Համաձայնագիրի 25-ամեակին Առիթով
Ֆրանսա-Արցախ բարեկամութեան շրջանակը յայտարարութիւն տարածած է` կրակի եւ
ռազմական գործողութիւններու լիակատար դադրեցման վերաբերող համաձայնագիրի 25ամեակին առիթով: Այս մասին կը տեղեկացնեն Արցախի Հանրապետութեան արտաքին գործոց
նախարարութենէն:
Փաստաթուղթին մէջ, մասնաւորապէս, նշուած է, որ չորս տարի տեւած եւ 30 հազար կեանք
խլած պատերազմէն ետք ազրպէյճանական-ղարաբաղեան տագնապի գօտիին վրայ տիրող
խաղաղութիւնը, հակառակ իր փխրուն բնոյթին, 12 Մայիս1994-ին Հայաստանի, Ազրպէյճանի եւ
Արցախի միջեւ ստորագրուած հրադադարի մասին համաձայնագիրով ձեռք բերուած հիմնական
նուաճումն է:
Յայտարարութեան մէջ ընդգծուած է նաեւ, որ Ֆրանսա-Արցախ բարեկամութեան շրջանակը
կ՛ողջունէ հրադադարի դրութեան պահպանումը, որ Հարաւային Կովկասի մէջ կը տեւէ արդէն
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քառորդ դար, եւ կոչ կ՛ուղղէ ստորագրելու եռակողմանի պայմանագիր` երկարատեւ
խաղաղութիւն հաստատելու մասին:
«Խաղաղութիւնը միշտ ողջունելի է, եւ այդ իմաստով կ՛արձանագրեմ, որ Արցախ պետութիւնը,
որ արդէն քառորդ դարէ աւելի է գոյութիւն ունի, Արցախի ժողովուրդի գոյութեան իրաւունքի
հիմնական երաշխաւորն է` ընդդէմ Ազրպէյճանի: Այս խաղաղութիւնը վերջնական չէ, քանի որ
զինուած դիմակայութիւնը կը շարունակուի, այսուհանդերձ յարաբերական խաղաղութիւն կը
տիրէ` շնորհիւ միակ եռակողմանի համաձայնագիրին, որուն տակ ստորագրած է նաեւ
Արցախը», յայտարարած է Ֆրանսա-Արցախ բարեկամութեան շրջանակի նախագահ Կի
Թեսիէն:
Անդրադառնալով Արցախի եւ Ազրպէյճանի զինուած ուժերու շփման գիծին մէջ տիրող
լարուածութեան` ան նշած է, որ իւրաքանչիւր կողմէ ամէն մէկ մահ ողբերգութիւն է թէ՛
ընտանիքներու, թէ՛ հասարակութեան համար, եւ այդ լարուածութիւնը կը խանգարէ շրջանին
յառաջընթացը:
«Հրադադարի մասին համաձայնագիրի դրական օրինակը կ՛ապացուցէ, որ շօշափելի
արդիւնքներու հասնելու համար բանակցային հոլովոյթին մէջ պէտք է ընդգրկուին տագնապի
բոլոր կողմերը: Հաշուի առնելով այս հանգամանքը` Ֆրանսան պէտք է խրախուսէ Արցախի
Հանրապետութեան վերադարձը բանակցութիւններու սեղան` յաջողութեան հասնելու
կարելիութիւնները բարձրացնելու համար», ընդգծած է Ֆրանսա-Արցախ բարեկամութեան
շրջանակի նախագահը:

Աշոտ Ղուլեան. «Բարձր Կը Գնահատեմ
Միջխորհրդարանական Այս Ձեւաչափի Կարեւորութիւնը»
15 մայիսին Արցախի Հանրապետութեան Ազգային ժողովին եւ Հայաստանի Հանրապետութեան
Ազգային ժողովին միջեւ համագործակցութեան միջխորհրդարանական յանձնախումբը սկսած է
իր աշխատանքներուն: Այս մասին կը տեղեկացնէ Արցախի Ազգային ժողովի լրատուական
ծառայութիւնը:
Նիստին բացումը կատարելով` Հայաստանի Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան
խօսած է նախորդ ամիսներուն երկու հայկական խորհրդարաններուն միջեւ փոխադարձ
յարաբերութիւններուն եւ հաստատուած կապերուն մասին: Ողջունելով միջխորհրդարանական
համագործակցութեան յանձնախումբի միացեալ նիստի աշխատանքներու մեկնարկը Երեւանի
մէջ` ան ընդգծած է համազգային կարեւորութեան հարցերու քննարկման անհրաժեշտութիւնը:
Ներկայացնելով
նիստին
օրակարգը`
Արարատ
Միրզոյեան
անդրադարձած
է
խորհրդարանական դիւանագիտութեան դերին` ղարաբաղեան տագնապի լուծման հոլովոյթին
մէջ, մասնաւորապէս Արցախի ժողովուրդի հիմնարար իրաւունքներուն եւ ազատութիւններուն
հակասող բանաձեւերու ընդունման դիմակայելու առումով:
Աշոտ Ղուլեան իր կարգին առանցքային նկատած է միջխորհրդարանական այս ձեւաչափին
կարեւորութիւնը Արցախի համար` թէ՛ միջազգային հանրութեան Արցախի ձայնը լսելի
դարձնելու, եւ թէ՛ օրէնսդրական փորձառութեան փոխանակման առումով: Արցախի
խորհրդարանի ղեկավարը առանձնացուցած է միջխորհրդարանական համագործակցութեան
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հիմնական ուղղութիւնները` պատգամաւորական ներուժի կիրարկումը խորհրդարանական
դիւանագիտութեան աշխուժացման նպատակով, այլ երկիրներու խորհրդարաններէն ու
միջազգային
կազմակերպութիւններէն
Հայաստան
եկող
պատուիրակութիւններուն
այցելութիւնները Արցախ, ղարաբաղեան տագնապին էութիւնը խեղաթիւրող եւ կողմնակալ
ձեւակերպումներով նախաձեռնութիւնները ընդհանուր ուժերով դիմագրաւելու քայլերու
ձեռնարկումը: Աշոտ Ղուլեան նաեւ առաջարկած է նիստի օրակարգային` այլ հարցերու բաժինի
մէջ միացեալ քննարկումներու դաշտ բանալ այս պահուն արդիական` Արցախի
Հանրապետութեան ընտրական օրէնսգրքի պատրաստութեան, հարկային օրէնսդրութեան
նախատեսուող փոփոխութիւններու, կրթութեան ոլորտին մէջ բարեփոխումներուն վերաբերող
հարցերու քննարկման համար:
Այնուհետեւ նիստը շարունակուած է դռնփակ ձեւաչափով` «Խորհրդարանական
դիւանագիտութեան
աշխուժացման
հեռանկարները»
եւ
«Խորհրդարանական
դիւանագիտութեան դերը Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի լուծման հոլովոյթին մէջ»
օրակարգային հարցերով:

Մամետեարով. «Ազրպէյճան Սկզբունքով Դէմ Է, Որ
Արցախ Մասնակցի Բանակցութիւններուն»
«Ազրպէյճան սկզբունքով դէմ է, որ Արցախ մասնակցի բանակցութիւններուն»: 14 մայիսին
Պրիւքսելի մէջ այս յայտարարութիւնը կատարած է Ազրպէյճանի արտաքին գործոց նախարար
Էլմար Մամետեարով` պատասխանելով այս մասին «Ազատութիւն» կայանի հայկական
սպասարկութեան լրագրողի հարցումին:
Փորձելով արդարացնել Պաքուի ընդդիմութիւնը Երեւանի այն պնդումին, որ եթէ բանակցային
գործընթացին Ստեփանակերտի մասնակցութիւն չըլլայ, կարելի պիտի չըլլայ գտնել տագնապի
իսկական լուծում` Մամետեարով ըսած է. «Ես կը կարծեմ, թէ այդ մօտեցումը այդքան ալ ճիշդ չէ,
որովհետեւ այս բոլոր տարիներուն ընթացքին, երբ բանակցութիւններ կը վարէինք,
համանախագահները շրջան այցելելու ընթացքին կ՛երթային նաեւ Արցախ եւ կը խորհրդակցէին
Արցախի հայկական համայնքի ներկայացուցիչներուն հետ. բացի ատկէ, թէ՛ նախկին, եւ թէ
գործող
վարչակազմը,
յոյս
ունիմ,
կը
տեղեկացնեն Արցախի
հայ
համայնքի
ներկայացուցիչներուն: Այնպէս որ, արդէն անոնք որոշ չափով ներգրաւուած են
բանակցութիւններուն մէջ, եւ ձեր ղեկավարութիւնը այս մասին խօսած է: Ես կը կարծեմ, թէ
հարցին բանալին մասնակցիլ-չմասնակցիլը չէ. հարցը այն է, որ մենք պէտք է լուրջ քաղաքական
մօտեցում ցուցաբերենք, պէտք է նստինք եւ աւարտենք այն, ինչ որ ես կ՛անուանեմ
առարկայական բանակցութիւններ, որովհետեւ բոլորը ամէն ինչ շատ լաւ գիտեն, գիտեն, որ
սեղանին ինչ փաստաթուղթ դրուած է. ինչո՞ւ մենք մեզ պէտք է խաբենք»:
Մամետեարով չէ կրցած պատասխան տալ «Ազատութիւն» կայանի լրագրողին այն հարցումին,
թէ Նիկոլ Փաշինեան ինչպէ՞ս կրնայ Արցախի ժողովուրդը ներկայացնել, երբ ինք չէ ընտրուած
այդ ժողովուրդին կողմէ:
Մամտեարով նաեւ յայտնած է, թէ ներկայիս Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի արտաքին գործոց
նախարարներու նոր հանդիպման յստակ ծրագիր չկայ:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Յունաստան Կը Զգուշացնէ Թուրքիան
Յունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիփրաս նշած է, որ Թուրքիոյ դէմ պատժամիջոցներ պիտի
կիրարկէ, եթէ վերջինս շարունակէ Միջերկրական ծովուն արեւելեան շրջանին մէջ կազի
որոնման աշխատանքները: Այս մասին կը հաղորդէ «Եուրոնիուզ»-ի թրքական ծառայութիւնը:
Ցիփրաս յունական «Ալֆա» լրատու գործակալութեան տուած հարցազրոյցի մը ընթացքին նշած
է. «Եթէ այս ռազմավարութիւնը շարունակուի, հաւանաբար ըլլան ֆինանսական քայլեր եւ
պատժամիջոցներ: Այս գործողութիւնները շարունակելու փոխարէն, Թուրքիան պէտք է
յարգանք ցուցաբերէ միջազգային իրաւունքին եւ համաձայնագիրներուն նկատմամբ, նստի
երկխօսութեան սեղան»:
Եւրոպական Միութեան արտաքին քաղաքականութեան բարձրագոյն յանձնակատար
Ֆետերիքա Մոկերինի իր կարգին Թուրքիոյ կոչ ուղղած է` յարգանք ցուցաբերելու Կիպրոսի
գերիշխանութեան իրաւունքներուն նկատմամբ:

Չաւուշօղլու. «Մեր Օրակարգին Վրայ «Էս-400»-ներու
Ստանձնումը Յետաձգելու Կամ Դադրեցնելու Հարց Չկայ»
Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Մեւլութ
Չաւուշօղլ ու Չորեքշաբթի օր յայտնեց. «Մեր
օրակարգին վրայ ռուսական «Էս-400» հրթիռներու
ստանձնումը յետաձգելու կամ դադրեցնելու հարց
չկայ»:
«Ինչո՞ւ կը խօսինք կնքուած համաձայնութեան մը
յետաձգման մասին», հարց տուաւ ան:
«Ռոյթըրզ» լրատու գործակալութիւնը մէկ օր առաջ հաղորդած էր, թէ Թուրքիան հանդիպում
պիտի ունենայ Ռուսիոյ հետ` ամերիկեան ճնշումներուն պատճառով «Էս-400»-ներու գնումը
յետաձգելու համար:
Մինչ այդ, Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարարութիւնը յայտարարեց, թէ Ռուսիոյ նախագահ
Վլատիմիր Փութին եւ Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան համաձայնութիւն
գոյացուցած են, որ աշխատանքային խմբակը ամէնէն մօտ ապագային հանդիպում ունենայ`
քննարկելու Իտլիպի մէջ արձանագրուած զարգացումները:
Միւս կողմէ, Ռուսիոյ մէջ Իրաքի դեսպան Հայտար Մանսուր Ազարի յայտարարեց. «Պաղտատ
որոշեց ռուսական «Էս-400» հակաօդային համակարգեր գնել: Ան փետրուարին յայտարարած էր.
«Իրաք ներկայիս «Էս-400» համակարգերու ձեռքբերման շուրջ Ռուսիոյ հետ բանակցութիւններ
չի վարեր, բայց եւ այնպէս նման բան բացառուած չէ ապագային»:

www.aztarar.com
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ԱԿՆԱՐԿ

Հրադադարի 25-Ամեակ. Շփման Գիծի Վերականգնում Եւ
Գործիքակազմի Կահաւորում
Այժմէական կարգով 1994-ի հրադադարի ամէնէն հնչեղ շեշտադրումը կ՛ըլլայ ստորագրութեան եռակողմ
ձեւաչափի իրողական եւ իրաւական հանգամանքներու արծարծումը, ինչ որ կ՛ենթադրէ արցախեան
հակամարտութեան հանգուցալուծման հիմքին` պաշտօնական Ստեփանակերտի մասնակցութեան
անշրջանցելիութիւնը:
Այս առումով հրադադարի վերահաստատում կամ դէպի քաղաքական մեծ համաձայնութիւն տանող
որեւէ փաստաթուղթ կարելի չէ պաշտօնականացնել առանց Ստեփանակերտի: Թէկուզ միջանկեալ
պայմանաւորուածութեան տեսքով
որեւէ հետագայ փաստաթուղթ պէտք է կրէ Արցախի
Հանրապետութեան ներկայացուցիչներու իրաւաքաղաքական համաձայնութիւնը:
Երկրորդ, շարունակելով իրաւական մասին վրայ կեդրոնացումը, անպայման անհրաժեշտութիւնը կայ
լուսարձակի տակ բերելու հրադադարի ստորագրութեամբ ճանչցուած շփման գիծը կամ
ռազմաճակատային գիծը, որ կը խօսի փաստացի սահմաններու իրողական ճանաչումին մասին:
Միջազգայնօրէն ճանչցուած շփման գիծի խախտում կատարուած է հիմնականին մէջ ապրիլեան
պատերազմին:
Եթէ հրադադարը ուժի մէջ է, ուրեմն շփման գիծի վերահաստատումի հրամայական պիտի հաստատուի:
Իսկ հրադադարի պահպանման համար աւելի քան անհրաժեշտ են մշտադիտարկման եւ
հետաքննութեան գործիքակազմերու կահաւորումը` միջազգային երաշխաւորութեամբ:
Խնդիրը նաեւ իրաւականօրէն մեկնաբանելն է, որ իրողական շփման գիծի ընդունումով հրադադար եւ
շփման գիծ խախտողը ի՛նչ պատասխանատուութիւն կը կրէ եւ նման նախադէպեր կանխարգիլելու
համար միջազգային երաշխաւորութեամբ երկկողմ պայմանաւորուածութիւններու կիրարկումը`
գործիքակազմերու հաստատման առումով, արգելակողին նկատմամբ ի՛նչ կ՛ունենայ ըսելիք միջազգային
հանրութիւնը:
Իրաւական հարթութեան վրայ նախապատրաստուելու օրակարգը անյետաձգելի է: Տարբեր
աշխահագրական միջավայրերու եւ տարբեր պայմաններու մէջ բռնկած հակամարտութիւններու
հանգուցալուծման համար ընթացող բանակցութիւններու ձեւաչափերու ներկայացումը միանշանակ կը
համոզէ ինքնորոշուած ժողովուրդի եւ անոր ներկայացուցիչներուն` ամէնէն ժողովրդավար
եղանակներով ընտրուած իշխանութիւններու մասնակցութիւնը ուղղակի անշրջանցելի պայման է:
Պէտք է յիշել նաեւ այն, որ ապրիլեան յարձակումը սանձազերծելէ ետք հրադադար խնդրած
ազրպէյճանական կողմին հետ նոր փաստաթուղթ չէ ստորագրուած: Հետեւաբար, ի զօրու է 1994-ի
համաձայնագիրը, ինչ որ ինքնին կ՛ենթադրէ շփման գիծի վերականգնումը: Այս անհրաժեշտութեամբ ալ
կը բացատրուի «Նոր պատերազմ, նոր տարածքներ» բանաձեւը: Յարձակողապաշտութիւնը կը յանգի նոր
տարածքներու ազատագրման, հետեւաբար նոր շփման տարածքներու վերագծման փաստին:
Հրադադարի 25-ամեակը կը յուշէ, որ ներկայ փուլին բանակցութիւնները պէտք է կեդրոնանան
հրադադարի շփման գիծի վերականգնման եւ որեւէ նոր նախայարձակ գործողութիւն կանխարգիլելու
համար գործիքակազմերու կահաւորման ժամանակացոյցի ճշդման ուղղութիւններով:

«Ա.»
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ՏԱՐԻՆԵՐ ԱՌԱՋ
Թերթատելով Քուէյթի Ազգային վարժարանի յիսնամեայ պատմութեան ոսկետառ էջերը
կը կարդանք.- էջ 183
«ԱՐԱՐԱՏ» ֆութպոլի խումբի մասին Ոսկեմատեանի խմաբագիր վաստակաշատ գրականագէտ՝
պրն. Յակոբ Չոլաքեան կը գրէ.- «Հայ երիտասարդներէ կազմուած ֆութպոլի խումբի մը
վարչութիւնը 3 Մարտ 1976 թուակիր գրութեամբ մը Ազգ. Վարչութենէն կը խնդրէ հովանաւորող
մարմին, որ խումբը ղեկավարէ եւ դժուարութիւնները հարթելու կարելիութիւնները ընծայէ:

Ժողովը յոյժ կը գնահատէ երիտասարդներուն այս նախաձեռնութիւնը եւ կ'որոշէ սենեակներու
բաժանումներ կատարել: Վերնայարկին երկու սենեակներէն մէկը՝ թատերախումբին, որ
կարենայ նաեւ պատշգամը գործածել փորձերու համար, միւսը՝ մարզասէրներուն, իբրեւ
հաւաքավայր: Ժողովը կ'որոշէ մօտէն հետաքրքրուիլ երիտասարդական այս խումբով եւ հսկել
կարգապահութեան: Ժողովը միաձայնութեամբ այս խումբին Ազգ. Վարչութեան կողմէ
պատասխանատու կը նշանակէ Վահէ Աւագեանը (21 Փետրուար 1976, հերթական ժողով):
Խմբակը աւելի կազմակերպուած աշխատելու
համար կը կազմէ վարչութիւն մը, որ ունի
հետեւեալ պատկերը.

Ատենապետ՝ Ներսէս ճուպանեան
Ատենադպիր՝ Քեռի Սարգիսեան
Գանձապահ՝ Արմէն Սարգիսեան
Գոյքապահ՝ Արմենակ Մահտեսեան
Խորհրդական՝ Կարպիս Քէօշկէրեան
Հարկ է յիշել, որ ֆութպոլի խումբի պատասխանատուներն են՝ Տիգրան Պաթալեան, Խաչիկ
Հալէպլեան, Հրաչ եւ Գէորգ Պերեճիքլեաններ:
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Հայ Դատը Ցեղասպանութեան Մասին Ներկայացումներ Կ
ատարեց Հանրային Շարք Մը Վարժարաններու Մէջ
Ապրիլը «Հայոց պատմութեան ամիս» հռչակելու Լոս
Անճելըս
գաւառի
վերահսկիչներու
խորհուրդին
որոշումին ծիրին մէջ Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ
դատի յանձնախումբի կրթական մարմինի անդամները
այցելեցին` Հարաւային Քալիֆորնիոյ Մոնթեպելլոյի
երկրորդական վարժարան, Պըրպենքի «Ճան Պըրոզ»
երկրորդական վարժարան, Պըրպենքի «Ճան Միւըր»
միջնակարգ
վարժարան,
Փասատինայի
«Պլեր»
երկրորդական
վարժարան,
Սիերա
Մատրէի
միջնակարգ վարժարան, Փասատինայի «Մարշըլ»
երկրորդական վարժարան, Սանլընտի «Մաունթըն վիու» նախակրթարան եւ Սան Վելիի
«Ըլայընս մըրին» երկրորդական վարժարան եւ ներկայացուցին Հայոց ցեղասպանութեան եւ
այդ օրերուն ու անկէ ետք Մերձաւոր Արեւելքի Նպաստամատոյց կազմակերպութեան միջոցով
հայութեան մատուցուած ամերիկեան բարեսիրական օժանդակութիւնները: Ներկայացումները
կազմակերպուած էին երկարամեայ ուսուցիչներ դոկտ. Քէյ Մուրատեանի եւ Մետիա
Քալոկնոմոսի ջանքերով, եւ անոնց ընթացքին ներկայացուեցաւ նաեւ Մուրատեանի «Մօրս
ձայնը» հատորին մէջ ամփոփուած Մուրատեանի 14-ամեայ մօր` Ցեղասպանութենէն
վերապրելու պատմութիւնը: Ներկայացումներուն մասնակցեցան նաեւ Արեւմտեան Ամերիկայի
Հայ դատի յանձնախումբէն Տիգրան Խոտանեանը եւ Արմէն Սահակեանը:
Այսպիսով, նախակրթարանէն մինչեւ երկրորդական վարժարանի հազարաւոր աշակերտներ
ծանօթացան մարդկային պատմութեան այս ահաւոր էջին, ինչպէս նաեւ` անոր հետեւած
մարդասիրական ջանքերուն մանրամասնութեանց:
Վերոյիշեալին առընթեր, Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբի կրթական
մարմինի անդամ Լորա Մայքըլ Կապուտեանը, դոկտ. Մուրատեանը եւ ծնող Անժելա
Մարտիրոսեանը մասնակցեցան 23 ապրիլին տեղի ունեցած Լոս Անճելըսի Միացեալ
կրթաշրջանի վարչութեան ժողովին` արտայայտուելով ի նպաստ 24 ապրիլը կրթաշրջանին մէջ
արձակուրդային օր հռչակելու վարչութեան անդամ Քելի Կոնեզի ներկայացուցած առաջարկին:

Մարիա Ճէյքըպսընին Նուիրուած Յուշ-Արարողութիւն
Կազմակերպութեամբ
Մարիա
Ճէյքըպսընի
բարեկամներու ընկերակցութեան 5 մայիսին Սոլվենկի
Բեթանիա լուտերական եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ
Ճիպէյլի «Թռչնոց բոյն» որբանոցի հիմնադիր Մարիա
Ճէյքըպսընին
նուիրուած
տարեկան
յիշատակի
արարողութիւնը:
Թեմի առաջնորդ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեանին
անունով արարողութեան մասնակցեցաւ Մովսէս քհնյ.
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Շաննագեանը:
Յայտագիրը սկիզբ առաւ եկեղեցւոյ շրջափակին մէջ գտնուող Մարիա Ճէյքըպսընի կիսանդրիին
շուրջ կատարուած աղօթքով: Ընկերակցութեան ատենապետ դոկտ. Կարպիս Տէր Եղիայեանը
բարի գալուստ մաղթեց եւ շնորհակալութիւն յայտնեց բոլորին` իրենց ներկայութեան համար:
Մովսէս քհնյ. Շաննագեանը ներկայացուց առաջնորդ սրբազանին խօսքը` երախտագիտութիւն
յայտնելով Մարիա Ճէյքըպսընին եւ որբախնամ բոլոր հիմնարկներուն, նաեւ` խնդրելով Հայոց
ցեղասպանութեան սուրբ նահատակներուն բարեխօսութիւնը բոլոր անոնց, որոնք նման
աղէտներու կ՛ենթարկուին:
Եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ պատուելի Քրիս Պրաուն իր խօսքին մէջ գոհունակութիւն յայտնեց
արարողութեան համար եւ հաստատեց, որ եկեղեցւոյ դռները միշտ բաց են նման առիթներու:
Գործադրուեցաւ նաեւ գեղարուեստական յայտագիր: Արարողութիւնը վերջ գտաւ «Կիլիկիա»
մաղթերգով:

Խրիմեան Հայրիկի Կեանքին Նուիրուած
Մենաներկայացում` Կատարողութեաբ Դոկտ. Հրանդ
Մարգարեանի
Կազմակերպութեամբ Համազգայինի Սան
Ֆրանսիսքոյի
«Նիկոլ
Աղբալեան»
մասնաճիւղին,
28
ապրիլին
Սան
Ֆրանսիսքոյի «Խաչատուրեան» Հայ կեդրոնի
«Սարոյեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ
«Խրիմեան
Հայրիկ»
ներկայացումը`
կատարողութեամբ
թատերագիր,
արուեստագէտ, հեղինակ, մենակատար եւ
բեմադրիչ դոկտ. Հրանդ Մարգարեանի:
Բարի գալուստի խօսքը արտասանեց օրուան
հանդիսավար,
շրջանի
Համազգայինի
«Աղբալեան» մասնաճիւղի ատենապետ Ռուբինա Գասպարեանը: Ան ամփոփ կէտերու մէջ
ներկայացուց դոկտ. Հրանդ Մարգարեանի կենսագրական գիծերը, ապա անդրադարձաւ
Խրիմեան Հայրիկի կեանքին ու գործունէութեան:
Ներկայացման աւարտին գնահատական խօսքերով ելոյթ ունեցաւ եկեղեցւոյ հովիւ Պարոյր վրդ.
Շէրնէզեանը, որ մեծապէս գնահատեց բեմադրիչ եւ դերասան դոկտ. Հրանդ Մարգարեանի
մասնագիտական ելոյթը` ներկայացնելու մեր մեծանուն Խրիմեան Հայրիկի կեանքն ու
տասնամեակներու վրայ երկարող եկեղեցական ու հայրենասիրական գործունէութիւնը:
Ապա հայր սուրբին օրհնութեամբ եւ «Պահպանիչ»-ով փակուեցաւ երեկոն:
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Իրաւաբան Ռուբէն Աւշարեանի Երկհատոր Գիրքին Շնորհ
ահանդէսը
11 ապրիլին Կլենտէյլի կեդրոնական գրադարանի
հանդիսասրահին մէջ տեղի ունեցաւ իրաւաբան
Ռուբէն Աւշարեանին լոյս ընծայած «Լիբանանի
խորհրդարաններու
հայ
երեսփոխանները»
երկհատորեայ գիրքին շնորհահանդէսը:
Աւշարեանի երկհատորին մասին արտայայտուեցան
հիւպատոս Խաուլին, «Սի. Էս. Եու. Էն.»-ի
հայագիտական ամպիոնի վարիչ փրոֆ. Վահրամ
Շէմմասեանը եւ Հայկազեան համալսարանի սանուց
միութեան ատենապետ Յասմիկ Պարանը, որոնք
բարձր գնահատեցին Ռուբէն Աւշարեանի ծաւալուն աշխատասիրութիւնը, որուն մէջ յստակ
պատկերացում մը կը տրուի Լիբանանի խորհրդարաններուն մէջ հայ երեսփոխաններու
գործունէութեան մասին:
Օրուան գլխաւոր բանախօսն էր գիրքին հեղինակը: Ան լուսանկարներով հակիրճ պատմականը
ըրաւ Համաշխարհային Ա. պատերազմին յաջորդող Լիբանանի քաղաքական իրավիճակին,
ապա` 1943-ի անկախութենէն ետք երկրի խորհրդարանական կեանքին եւ հայ համայնքի երեք
յարանուանութիւններու ներկայացուցիչ երեսփոխաններուն: Սոյն աշխատասիրութեան
առաջին հատորը կ՛ընդգրկէ 1922-1972, իսկ երկրորդը` 1972-2017 ժամանակաշրջանները:

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

6 ՅՈՒՆԻՍ
2019
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Ե՞րբ Եւ Ինչպէ՞ս…
– Ե՞րբ երեխայ մը կրնայ առանձին լոգնալ։

5 – 6 տարեկան երեխան կարելի է ինքնաբաւ համարել եւ վարժեցնել, որ առանձինը լոգնայ ու
հագուի:
Բացի անհրաժեշտ ցուցմունքներէ` երեխան իր ձեռքին տակ պէտք է ունենայ լոգանքի
անհրաժեշտ իրերը` շամփուէն, օճառ, սպունգ…
Լոգարանը պէտք է ըլլայ ապահով, ջուրին ջերմութիւնը` ճշդուած:
Յարգելով երեխային անձնականութիւնը` դուռը կարելի է փակել, բայց` երբեք չկղպել:
Լոգարանին առջեւ փոքրիկը պէտք է ցամքեցնէ մարմինը` գորգին վրայ կանգնած, կողքին`
մուճակներն ու հագուստները:
***
– Ե՞րբ երեխայ մը կրնայ առանձին խանութ երթալ։
Եօթը տարեկան երեխան կարելի է առանձին խանութ ղրկել, եթէ ճամբայ անցնելիք չէ:
Երեխային մեծ գումար տալու չէ, որպէսզի ան դիւրաւ հաշուակցի:
Այսպիսով, ան հպարտ եւ պատասխանատու կը զգայ, եւ քիչ-քիչ անոր ինքնավստահութիւնը կը
զարգանայ:
***
– Ե՞րբ երեխային գրպանի ծախս կարելի է տալ։
Եօթը, ութ տարեկան փոքրիկները կը սկսին դրամ ուզել իրենց ծնողներէն:
Շաբաթական դրութեամբ երեխային դրամ տալով` կարելի է զայն վարժեցնել, որ ինքզինք
«կազմակերպէ», ծախսերը տնտեսէ, խնայողութիւն սորվի:
Ոմանք քանի մը օրէն կը ծախսեն իրենց տրուած դրամը, ուրիշներ, ընդհակառակը, կը պահեն:
Պէտք չէ, որ գրպանի դրամը կապուի պատիժի կամ վարձատրութեան հետ:
Ինչ կը վերաբերի գումարին, ատիկա ծնողներուն կը մնայ որոշելը:
Üàð Þðæ²Ü, Ä². î³ñÇ, ÂÇõ 489, àõñµ³Ã, 17 Ø²ÚÆê, 2019
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5 Իր, Որոնք Պէտք Է Օրական Մաքրել
Օրուան ընթացքին մենք տասնեակ անգամներ կը դիպչինք առարկաներու, որոնք մեզ
կը շրջապատեն: Անոնցմէ մէկ քանիի դիպչելէ ետք մենք կը լուացուինք: Կան սակայն
իրեր, որոնք նոյնպէս մաքրութեան կը կարօտին, եւ
մենք շատ յաճախ կ՛անտեսենք:
–

Բանալիներու

տրցակը

մանրէներու

բոյն

է,

զանոնք օրուան աւարտին պէտք է հականեխել թաց
թաշկինակով,

հեղուկ

օճառով

կամ

ալքոլով:

– Խոհանոցի սրբիչները պէտք է օրական փոխել,
անոնք եւս տարբեր տեսակի աղտերու բոյն են:
– Սրճեփ մեքենան նոյնպէս օրական մաքրութեան
կը կարօտի, յատկապէս` կոճակներու բաժինը: Զանոնք հականեխեցէք առաւօտեան
կամ

օրուան

աւարտին:

– Լուացարանին մէջ դուք կը լուաք ամանները, ձեր ձեռքերը, պտուղներն ու
բանջարեղէնները, ահա թէ ինչո՛ւ անիկա եւս օրական հականեխուելու կարիքը ունի:
– Հեռախօսին ընկալուչը կամ բջիջայինը ամէնէն աւելի աղտոտող իրերէն են,
հետեւաբար թելադրելի է զանոնք մանրէազերծող անձեռոցիկներով մաքրել:

ՇԱԲԹՈՒԱՆ SUDOKU-ն
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ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ
Կռիւ էր, գնաց, դուռը մնաց փակ,
Դրան մօտ ընկած սալաքարի տակ
Անտէր բանալին սեւացաւ ժանգից
Խոտերով ծածկուեց կածանը բակի:
Որբ էր մեծացել,
Նա ոչ մայր ունէր,
Ոչ հայր, ոչ էլ քոյր, որ դուռը բացեն,
Օճախը վառեն, մաքրեն բակ ու տուն,
Անշուք խրճիթը չթողնեն մթնում:
Յիշեն տղային թխաչ ու ջահել
Եւ ճամբան պահեն:
Եւ կտուրի տակ թխլիկ սարեակը
Իր բոյնը հիւսեց, գեղգեղաց դարձեալ,
Պարտէզում զնգաց նորից առուակը,
Խոտերին նստեց գարնան ցօղն արծաթ:
Տարիներ անցան,
Բայց նա չդարձաւ,
Եւ կախուած մնաց գերանդին սիւնից,
Հողէ կտուրը ծանրացաւ ձիւնից
Ու խարխլուեցին գերանները տան:
Փլուեցին հանդարտ,
Եւ այդ հնացած գերանների տակ
Տրորուեց, կորաւ կիսատ մի նամակ,
Մի հուր երազանք,
Կարօտ մի անհուն,
Չծնուած սիրոյ մի ողջ պատմութիւն:

ՎԱԶԳԷՆ ՕՎԵԱՆ
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