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ՔՈՒԷՅԹԻ ԻՇԽԱՆԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉԸ ՀԻՒՐԱԲԱՐ
ՆԵՐԿԱՅ ԳՏՆՈՒԵՑԱՒ ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՍՐԲԱԶԱՆ ՀՕՐ
ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱԿԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՊԱՏԱՐԱԳԻՆ

հիւրընկալուեցաւ Քուէյթի
Դարբինեանի կողմէ:

Ուրբաթ, 4 Մայիս 2018-ին, Քուէյթի եւ
Շրջակայից Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ.
Մասիս Եպս. Զօպույեանի Եպիսկոպոսական
անդրանիկ Պատարագին առիթով, Քուէյթի Սբ.
Վարդանանց նորակառոյց Եկեղեցւոյ եւ Ազգային
Առաջնորդարանի շէնքը առաջին անգամ ըլլալով
իր այցելութեամբ պատուեց երկրի Իշխանի
ներկայացուցիչ՝ Իշխանական Դիւանատան փոխ
նախարար Շէյխ Մուհամմատ Ապտալլահ
Մուպարաք Ալ Սապահը, որ պաշտօնապէս
Ազգային Վարչութեան ատենապետ Պր. Մունիր

Իշխանի Դիւանատան ներկայացուցիչը
Առաջնորդ
Սրբազան
Հօր
Եպիսկոպոսական աստիճան ստանալը
շնորհաւորելէ ետք նշեց, որ Իշխանին
յատուկ թելադրանքով ներկայացած է
յատկապէս Անոր շնորհաւորութիւնը
փոխանցելու Հայ Համայնքի Առաջնորդին,
աւելցնելով, որ Իշխանը կը հետեւի հայ
համայնքին եւ անոր Առաջնորդ Սրբազան
Հօր
աշխատանքներուն,
մշտապէս
գնահատելով զանոնք եւ որեւէ ժամանակ
աջակցելու պատրաստակամութեամբ:
Սրբազան Հայրը իր հերթին խորին
շնորհակալութիւն յայտնեց այս յատուկ նշանակութիւն ունեցող այցելութեան համար,
ինչպէս նաեւ երախտագիտական ջերմ զգացումները արտայայտեց երկրի Իշխանին,
Անոր ցուցաբերած հայրական մօտեցումին համար:

www.aztarar.com
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ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՀԻՒՐԵՐ ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԵՑԻՆ ՍՐԲԱԶԱՆ
ՀՕՐ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆԸ
Ուրբաթ, 4 Մայիս 2018-ին, Գերշ. Տ. Մասիս
Եպս.

Զօպույեանի

Եպիսկոպոսական

անդրանիկ Պատարագին ներկայ էին Քուէյթցի
եւ օտար հիւրեր, պետական պաշտօնեաներ,
դիւանագէտներ, որոնց հետ Սրբազան Հայրը
իր զանազան հանդիպումներով յաջողած է
բարեկամական կապեր հաստատել ի նպաստ
քուէյթահայ համայնքին:
Այդ

հիւրերէն

կ'առանձնացնենք

իրենց

ծաւալած մարդասիրական աշխատանքներով
մեծ աւանդ ունեցող երկու անձնաւորութիւն՝ ՄԱԿ-ի Փախստականներու Հարցերով Գերագույն
Յանձնակատարի (UNHCR) Քուէյթի Գրասենեակի տնօրէն Տոքթ. Հանան Ալ Համտան եւ
Քուէյթի Կարմիր Մահիկ Միջազգային Կազմակերպութեան տնօրէն, նախկին նախարար Տոքթ.
Հիլալ Ալ Սայէր:
Հիւրերը շնորհաւորանքներ եւ բարեմաղթութիւններ փոխանցեցին Առաջնորդ Սրբազան Հօր եւ
այս յիշատակելի պահերը անմահացուցին գեղեցիկ նկարներով:

www.aztagdail.com
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Թրամփ Եւ Ցիփրաս Շնորհաւորեցին Վարչապետ
Փաշինեանը
«Արմէնփրես» կը հաղորդէ, որ Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ
շնորհաւորական ուղերձ յղեց Նիկոլ Փաշինեանին` Հայաստանի վարչապետ ընտրուելուն
առիթով:

Ուղերձին մէջ կը նշուի. «Կը շնորհաւորեմ ձեր ընտրութեան առիթով: Կ՛ակնկալեմ աշխատիլ
ձեզի հետ մեր երկիրներուն համար միացեալ հետաքրքրութիւն ներկայացնող բազմաթիւ
մարզերու մէջ, ներառեալ` ամրացնել առեւտրական կապերը, ժողովրդավարական
հիմնարկները եւ շրջանային ապահովութիւնը: Փտածութեան դէմ պայքարին մէջ, քաղաքական
կուսակցութիւնները համախմբելու գործին մէջ յառաջընթացը, ինչպէս նաեւ Լեռնային
Ղարաբաղի տագնապի խաղաղ լուծումը կ՛օգնեն այս ջանքերուն ու կ՛ապահովեն Հայաստանի
պայծառ ապագան: Լաւագոյն մաղթանքներս ձեզի եւ Հայաստանի ժողովուրդին»:
Իր կարգին, Յունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիփրաս շնորհաւորական ուղերձ յղեց Նիկոլ
Փաշինեանին` վարչապետ ընտրուելուն առիթով, անոր մաղթելով ամենայն յաջողութիւն իր
պարտականութիւններու իրականացման գործին մէջ:
«Յունաստան եւ Հայաստան ունին ամուր պատմական, կրօնական եւ մշակութային կապեր, եւ
մեր երկկողմանի յարաբերութիւնները հիմնուած են փոխադարձ բարեկամութեան,
վստահութեան եւ յարգանքի վրայ: Դարերու ընթացքին դժուարին պահերուն այս կապերը
ամրացած եւ սերտացած են, ին չոր մեր ժողովուրդները դարձուցած է միաւորող անսասան
հենք: Վստահ եմ, որ ձեր պաշտօնավարման ընթացքին մեր երկկողմանի ռազմավարական
Üàð Þðæ²Ü, Ä. î³ñÇ, ÂÇõ 437, àõñµ³Ã, 18 Ø²ÚÆê, 2018

3

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

յարաբերութիւնները աւելի կ՛ընդլայնին եւ կը խորանան, եւ ես մեր պատրաստակամութիւնը կը
յայտնեմ յառաջ մղելու մեր բազմաոլորտ համագործակցութիւնը, ներառեալ` տնտեսական,
առեւտրական, մշակութային եւ կրթական ոլորտներուն մէջ», նշուած է Յունաստանի
վարչապետի շնորհաւորական ուղերձին մէջ:

Արծուիկ Մինասեան. «Պիտի Ներկայացնենք Տնտեսական
Համակարգի Ծրագիրը, Յեղափոխական Մօտեցումներ
Պիտի Ըլլան»
Հայաստանի
Հանրապետութեան
տնտեսական
զարգացման
եւ
ներդրումներու
նախարարութեան մէջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան վերահաստատած է իր յայտարարութիւնը,
որ Հայաստանի մէջ մենաշնորհներ պիտի չըլլան: Ան նշեց, որ հետեւողական աշխատանք պէտք
է կատարել, որ անոնք դադրին գոյութիւն ունենալէ:
«Ես չափազանց մեծ գոհունակութեամբ կ՛արձանագրեմ, որ տնտեսական դաշտը
համապատասխան արձագանգ կու տայ մեր քաղաքական յայտարարութիւններուն: Որքանով
ինծի հասած են տեղեկութիւններ եւ զեկուցած են, 8 Մայիսէն ետք մեր տնտեսութիւնը ո՛չ միայն
ժխտական ազդակներ չի ցուցաբերեր, այլեւ կը ցուցաբերէ դրական ազդակներ, ատիկա կը
կարծեմ կապուած է ներկայ լաւատեսական մթնոլորտին հետ», ըսած է Նիկոլ Փաշինեան:
Ըստ վարչապետին, պէտք է ակնկալել նաեւ զբօսաշրջութեան ծաւալներու աճ, քանի որ
միջազգային մամուլին մէջ Հայաստանը կը ներկայացուի հիմնականին մէջ դրական
շեշտադրումներով: «Մարդիկ լայնօրէն հետաքրքրուած են Հայաստանով եւ յոյսով եմ, որ
ատիկա կը վերածուի շօշափելի գործողութեան, ու անոնք կ՛որոշեն գալ Հայաստան` տեսնելու,
թէ ատիկա ինչ երկիր է», ըսած է Նիկոլ Փաշինեան:
Ան շնորհակալութիւն յայտնած է Սուրէն Կարայեանի կատարած աշխատանքին համար` յոյս
յայտնելով, որ ան նոր նշանակուած նախարարին ու կառավարութեան կը փոխանցէ իր ձեռք
բերած գիտելիքները` տարբեր ծրագիրներու հետ կապուած: «Կը ցանկամ շնորհակալութիւն
յայտնել նախարարութեան աշխատակիցներուն արդիւնաւէտ աշխատանքին համար, կազմը
շատ արհեստավարժ է: Պարոն Մինասեանը նոր մարդ չէ համակարգին մէջ, մեծ յոյս կայ, որ
ծրագիրները բնականոն հունով ընթանան», ըսած է Սուրէն Կարայեան` աւելցնելով, որ որեւէ
պահու պիտի օժանդակէ:
Նոր նշանակուած նախարար Արծուիկ Մինասեան շեշտած է, որ վարչապետին կողմէ
մատնանշուած
հիմնախնդիրները
պիտի
ըլլան
նախարարութեան
ծրագրային
առաջնահերթութիւններն ու օրական գործունէութեան հիմքին մէջ: «Հակամենաշնորհային
քաղաքականութիւնը իբրեւ կեդրոնական քաղաքականութեան մաս պիտի ըլլայ օրական ու
բոլոր ծրագրային մօտեցումներուն մէջ: Մեզի կը սպասէ դժուար ու լաւ շրջան, մենք
յառաջիկային պիտի ներկայացնենք տնտեսական համակարգի ծրագիրը, այնտեղ
յեղափոխական մօտեցումներ պիտի ըլլան, կը խնդրենք, որ աջակցութիւնը ամբողջական ըլլայ»,
ըսած է Արծուիկ Մինասեան:
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Զէյնալեան. «Փտածութեան Դէմ Պայքարի Գործնական
Արդիւնքները Պէտք Է Տեսանելի Ըլլան Հասարակութեան»
Հայաստանի արդարադատութեան նախարար
Արտակ Զէյնալեան Չորեքշաբթի օր ընդունեց
Հայաստանի մէջ Բրիտանիոյ արտակարգ եւ
լիազօր դեսպան Ճուտիթ Ֆարնուորթը:
Նախարարը կարեւոր նկատեց Բրիտանիոյ հետ
փոխադարձ գործակցութիւնը եւ նշեց, որ
Հայաստանի մէջ վերջերս տեղի ունեցած
իրողութիւնները
համախմբուած
եւ
համաձայնեցուած հունով աշխատելու պատրաստակամութիւն յառաջացուցած են:
Դեսպանը շնորհաւորեց Արտակ Զէյնալեանը նախարար նշանակուելուն առիթով, բարձր
գնահատեց արդարադատութեան նախարարութեան հետ ստեղծուած յարաբերութիւններու
մակարդակը եւ Բրիտանիոյ կողմէ վերահաստատեց Հայաստանի արդիւնաւէտ կառավարման
ուղղուած աջակցութիւնը:
Նախարար Զէյնալեան իր հերթին վստահեցուցած է, որ Բրիտանիոյ հետ նախանշուած
ծրագիրները պիտի իրականացուին տեղի ունեցած նոր փոփոխութիւններու լոյսին ներքեւ:
«Պիտի ընենք առաւելագոյնը, որպէսզի ո՛չ միայն գործնականին մէջ բացառենք փտածութիւնը,
այլեւ հասարակութեան համար ակնյայտ ըլլան փտածութեան դէմ պայքարի արդիւնքները»,
ընդգծած է նախարարը:
Արտակ Զէյնալեան դեսպանին հետ զրոյցին ընթացքին հաստատեց նաեւ արտակարգ
խորհրդարանական ընտրութիւններուն ընդառաջ Ընտրական օրէնսգիրքին եւ յարակից
օրէնքներուն մէջ փոփոխութիւններ կատարելու վճռականութիւնը: Ըստ նախարարին, պէտք է
պահպանել եւ զարգացնել ընտրական գործընթացին մէջ ձեռքբերուած յաջողութիւնը եւ
բացառել ընտրակաշառքը իբրեւ կամքի ձեւաւորման միջոց: «Պէտք է վերաիմաստաւորենք նաեւ
դիտորդներու մասնակցութիւնը ընտրութիւններու գործընթացին մէջ` ապահովելով
վերջիններուս անաչառութիւնն ու նպատակային մասնակցութիւնը այս գործընթացին մէջ»,
նշած է նախարարը` միաժամանակ աւելցնելով, որ բողոքարկման ընթացքները ընտրական
գործընթացներուն մէջ շատ անարդիւնաւէտ են, եւ փոփոխութիւնները ուղղուած պիտի ըլլան
նաեւ այդ բացը լրացնելուն:
Հանդիպման ընթացքին արդարադատութեան նախարարը անդրադարձած է նաեւ դատական
համակարգի խնդիրներուն, փտածութեան դէմ պայքարին, հանրային ծառայութիւնները
քաղաքացիին աւելի հասանելի դարձնելուն ուղղուած աշխատանքին:
Հանդիպման աւարտին կողմերը համագործակցելու, փոխադարձ գործակցութեան ոլորտները
նախանշելու եւ անոնց բարելաւման ուղղութեամբ գործուն քայլեր ձեռնարկելու
համաձայնութիւն ձեռք բերած են:
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Հեռաձայնային Հաղորդակցութիւն Արամ Ա. Կաթողիկոսի
Եւ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի Միջեւ
16 Մայիս 2018-ի առաւօտուն, Արամ Ա. վեհափառ հայրապետը հեռաձայնային
հաղորդակցութիւն ունեցաւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի հետ: Վեհափառ
հայրապետը շնորհաւորեց վարչապետը իր ընտրութեան առիթով, ողջունեց նորակազմ
կառավարութիւնը եւ յաջողութիւն մաղթեց վարչապետին` ի սպաս Հայաստանի առաւել
ծաղկման ու հզօրացման:

Բողոքի Շարժում Երեւանի Քաղաքապետին Դէմ. «Կը
Մերժենք Տարօնը»
«Կը մերժենք Տարօնը» բողոքի շարժումին
մասնակիցները,
որոնք
Չորեքշաբթի
օր
քաղաքապետարանին առջեւ հաւաքուած էին,
ներխուժեցին քաղաքապետարանի շէնք: Անոնք կը
վանկարկէին` «Տարօ՛ն, հեռացի՛ր»:

աշխատակիցները չէին
քաղաքապետին հետ:

արտօներ

Լարուած
իրավիճակ
կը
տիրէր
քաղաքապետարանին մէջ, ուր հաւաքուած էին
խումբ մը քաղաքացիներ, որոնք կը փորձէին ներս
մտնել,
սակայն
տեղւոյն
անվտանգութեան
անոնց յառաջանալ: Անոնք կ՛ուզէին հանդիպիլ

Բողոքի ցոյցի մասնակիցները, բացի քաղաքապետի հրաժարականէն, կը ցանկային
պարզաբանութիւն ստանալ Շահումեան հրապարակի յարակից տարածքին մէջ գտնուող այգիի
քանդման վերաբերեալ:
Այս մթնոլորտին մէջ Երեւանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Սերկէյ
Մակարեան դիմեց Հայաստանի ոստիկանութեան պետին` միջամտելու խնդրանքով: Դիմումին
մէջ մասնաւորապէս նշուեցաւ.
«Յարգելի՛ պրն Օսիպեան,
Օրէնսդրութեան խախտումով տեղի ունեցած է ներխուժում` Հայաստանի Հանրապետութեան
ոստիկանութեան կողմէ պահպանուող պետական պահպանութեան կեդրոն հանդիսացող
Երեւանի քաղաքապետարանի շէնք, խոչընդոտելով քաղաքապետարանի աշխատանքի
բնականոն ընթացքը:
Կը դիմենք ձեզի` ձեռնարկելու միջոցներ ոչ օրինական գործողութիւնները դադրեցնելու եւ
քաղաքապետարանի բնականոն գործունէութիւնը վերականգնելու համար»:
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«Թող Տարօն Մարգարեանը Իջնէ Վար»
Այս միջոցին փոխքաղաքապետ Դաւիթ Օհանեան բողոքի ցոյցի քաղաքապետարան ներխուժած
մասնակիցներուն առաջարկեց խնդիրին շուրջ անոնց մասնակցութեամբ քննարկում
կազմակերպել:
Փոխքաղաքապետը առաջարկեց երթալ «Մոսկուայի տան» մեծ դահլիճը, ուր պիտի գան
համապատասխան մասնագէտներն ու քաղաքապետ Տարօն Մարգարեանը` քննարկելու հարցը:
Բողոքի ցոյցի մասնակիցները մերժեցին` նշելով, որ իրենք նախասրահին մէջ պիտի սպասեն
Տարօն Մարգարեանը:
Ապա փոխքաղաքապետը յայտարարեց, որ քաղաքապետը պատրաստ է հանդիպման, եւ բողոքի
ցոյցի մասնակիցներէն խնդրեց 20 հոգիէ բաղկացած խումբ մը կազմել ու բարձրանալ
քաղաքապետին մօտ: Բողոքի ցոյցի մասնակիցները նշեցին, որ կը պահանջեն բաց հանդիպում:
«Թող քաղաքապետը իջնէ վար», յայտարարեցին անոնք:

Տարօն Մարգարեան Մտադիր Չէ Հրաժարական Տալ
Աւելի ուշ քաղաքապետարանին դիմաց բողոքի ցոյց իրականացնող, մասնաւորաբար`
քաղաքապետի հրաժարականը պահանջող քաղաքացիներուն մօտ իջաւ քաղաքապետ Տարօն
Մարգարեանը: Նշենք, որ քաղաքապետարանին դիմաց հաւաքուած էին նաեւ քաղաքապետին
սատարող խումբ մը քաղաքացիներ, որոնց ալ իր խօսքը ուղղեց Տարօն Մարգարեանը` անոնց
շնորհակալութիւն յայտնելով:
«Շնորհակալ եմ, որ միշտ եղած էք մեր կողքին, որ միշտ հաւատացած էք մեզի: Շնորհակալ եմ,
կը պաշտպանէք ձեր քաղաքապետը, մենք միասին պիտի կառուցենք մեր Երեւան քաղաքը»,
ըսաւ Տարօն Մարգարեան:
Ինչ կը վերաբերի իր դէմ բողոքող քաղաքացիներուն, Տարօն Մարգարեան վստահեցուց, որ
մինչեւ հիմա չէր իջած բողոքողներուն մօտ, որովհետեւ աշխատանքային այցելութեամբ այլ
վարչական շրջանի մէջ կը գտնուէր, եւ լսելով բողոքի ցոյցին մասին, շտապած էր
քաղաքապետարան:
«Կը յարգեմ մեր երեւանցիներուն խօսքը, մենք միշտ լսած ենք երեւանցիներուն եւ անպայման
հաշուի կ՛առնենք բոլոր խնդիրները: Մեր ծրագիրները, որոնք յառաջիկայ 5 տարուան համար
նախատեսած ենք, պիտի իրականացնենք», ըսաւ ան:
Անդրադառնալով իր հրաժարականի պահանջին` քաղաքապետը նշեց, որ տեղական
ինքնակառավարման մարմինը անկախ է:
«Ամբողջ աշխարհին մէջ ընդունուած չէ, որ քաղաքական ուժ մը իշխանութեան գայ եւ փորձէ
ճնշել տեղական ինքնակառավարման ընտրովի մարմիններուն վրայ», նշեց Տարօն
Մարգարեան:
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Արսէն Համբարձումեան. «Ընտրութիւններու
Նախապատրաստութեան Համար Ժամանակ Պէտք Է»
Հակառակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի պնդումներուն, որ արտակարգ խորհրդարանական
ընտրութիւնները պէտք է տեղի ունենան այս տարուան ընթացքին, քաղաքական շրջանակները

կը պնդեն, որ ատիկա անկարելի է: Հարցը այն է, որ Վենետիկի յանձնախումբի որդեգրած
սկզբունքներուն համաձայն, սահմանադրութեան կամ սահմանադրական օրէնքին մէջ
ընտրակարգի փոփոխութենէն առնուազն տարի մը ետք կարելի է միայն ընտրութիւնները
կատարել: Իսկ առայժմ նոյնիսկ փոփոխութիւններու ժամկէտները յայտնի չեն:
ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինի ներկայացուցիչ Արսէն Համբարձումեան խօսելով
արտակարգ ընտրութիւններու իրենց պատկերացումներուն մասին, կրկին յիշեցուցած է այդ
պահանջին մասին` աւելցնելով, որ ընտրութիւններու երկրորդ նախապայմանը պէտք է
հանդիսանայ քաղաքական ուժերու համաձայնութիւնը, որովհետեւ, ըստ Համբարձումեանի,
պէտք է բոլոր քաղաքական ուժերը, որոնք ցանկութիւն ունին մասնակցելու ընտրութիւններուն,
նախապատրաստուելու ժամանակ ունենան:
«Արտակարգ ընտրութիւնները պէտք է կայանան ողջմիտ ժամկէտներուն մէջ, անկախ
քաղաքական հաշուարկներէն, ցանկութիւններէն եւ մօտեցումներէն, Հայաստանի մէջ մէկ
անգամ պէտք է ունենանք ազատ, անկախ ընտրութիւններ, որոնք պիտի ըլլան նախադէպ
յաջորդ ընտրութիւններուն համար, իսկ անոր համար ընտրութիւններուն պէտք է մասնակցիլ
լաւ նախապատրաստուած, ինչ որ կ՛ենթադրէ, որ Ընտրական օրէնսգիրքին եւ յարակից
ծրարներուն մէջ պէտք է կատարուին փոփոխութիւններ, թեքնիք բազմաթիւ խնդիրներու
լուծում` մատնահետքերու վերաբերեալ, ելեկտրոնային քուէարկութեան վերաբերեալ,
ընտրացուցակներու եւ այլն, իսկ այս ամէնը կ՛ենթադրէ ժամանակ եւ նիւթական միջոցներ»:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Երուսաղէմի Հարցով Արաբ Արտաքին Գործոց
Նախարարներու Արտակարգ Ժողով
Արաբական լիկան Չորեքշաբթի օր մնայուն ներկայացուցիչներու մակարդակով ժողով մը
գումարեց` առ ի պատրաստութիւն այսօր Գահիրէի մէջ Երուսաղէմի հարցով արաբ արտաքին
գործոց նախարարներու «պաղեստինցի ժողովուրդին դէմ իսրայէլեան յարձակումին ու
Միացեալ Նահանգներու` իրենց դեսպանատունը Երուսաղէմ փոխադրելու ապօրէն որոշումին
դէմ» արտակարգ նիստին:
Արաբական լիկայի ընդհանուր քարտուղարի օգնական Հուսամ Զեքի յայտնեց. «Որոշուեցաւ
հինգշաբթի օր Սէուտական Արաբիոյ դիմումին հիմամբ գումարել Արաբական լիկայի`
արտաքին գործոց նախարարներու մակարդակով ժողով մը»:

Թուրքիա-Իսրայէլ Դիւանագիտական Պատերազմը Կը
Շարունակուի
Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարարութիւնը Պոլսոյ մէջ
Իսրայէլի
ընդհանուր հիւպատոսէն պահանջած է
ժամանակաւորապէս լքել երկիրը: Այդ մասին կը հաղորդէ
«Անատոլու»
լրատու
գործակալութիւնը`
յղում
կատարելով իր դիւանագիտական աղբիւրին:
Անգարա այդպիսով կը հակադարձէ Երուսաղէմի մէջ
Թուրքիոյ ընդհանուր հիւպատոսը երկրէն վտարելու
քայլին:
Իսրայէլի արտաքին գործոց նախարարութիւնը Չորեքշաբթի օր իր մօտ կանչեց Թել Աւիւի մէջ
Թուրքիոյ պատուիրակը` գանգատելու համար Իսրայէլի Թուրքիայէն վտարուած դեսպանին
նկատմամբ Թուրքիոյ «անվայել վերաբերմունք»-ին դէմ: Թրքական լրատուամիջոցներ ցոյց
տուած էին, թէ Իսրայէլի դեսպանը օդակայանին մէջ ինչպէ՛ս հրապարակաւ ապահովական
խուզարկումի կ՛ենթարկուի: Թրքական կողմը լրագրողներ հրաւիրած էր ականատես դառնալու
դեսպանի խուզարկման:
Միւս կողմէ, թրքական «Տիքեն» կայքը, յղում կատարելով Իսրայէլի գիւղատնտեսութեան
նախարար Ուրի Արիելի թուիթըրեան էջին, նշած էր, որ նախարարը Թուրքիան մեղադրած է
երկերեսանիութեան համար եւ յայտարարած Թուրքիայէն գիւղատնտեսական մթերքի
ներածման դադրեցման որոշում կայացնելու մասին:
«Մենք չենք աջակցիր երկրի մը, որ երկերեսանիօրէն բարոյականութեան դաս կը փորձէ տալ
Իսրայէլին: Ես` իբրեւ Իսրայէլի գիւղատնտեսութեան նախարար, այսօր որոշում տուած եմ
Թուրքիայէն գիւղատնտեսական մթերքի ներածման դադրեցման մասին», ըսած է նախարարը:
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Բրիտանիա, Գերմանիա Եւ Ֆրանսա. «Իրանի Հետ
Համաձայնագիրի Պայմաններուն Պէտք Է Յանձնառու
Ըլլան Բոլոր Մասնակիցները»
Բրիտանիոյ,
Գերմանիոյ
եւ
Ֆրանսայի
ղեկավարները
յայտնեցին, որ պէտք է բոլոր
մասնակիցները, ներառեալ Իրանը յանձնառու
ըլլան
Իրանի
հետ
2015-ին
կնքուած
Գործողութիւններու
միացեալ
համապարփակ
ծրագիրի պայմաններուն` աւելցնելով, որ Իրան
պէտք է շարունակէ յարգել համաձայնագիրին մէջ
նշուած իր յանձնառութիւնները:
Բրիտանիոյ վարչապետ Թերեզա Մէյի, Գերմանիոյ
վարչապետ Անկելա Մերքելի եւ Ֆրանսայի նախագահ Նիքոլա Սարքոզիի միջեւ Պուլկարիոյ
մայրաքաղաք Սոֆիայի մէջ տեղի ունեցած եռակողմ ժողովէն ետք, Բրիտանիոյ վարչապետի
գրասենեակը հրապարակեց հաղորդագրութիւն մը, որուն մէջ երեք ղեկավարները կը
հաստատեն, որ մտադիր են յանձնառու մնալ համաձայնագիրին` ընդգծելով հասարակաց
անվտանգութեան համար անոր կարեւորութիւնը:
Երեք երկիրներու ղեկավարները խոստացան աշխատիլ համաձայնագիրէն դուրս չեկած բոլոր
կողմերուն հետ:

Թուրքիոյ Յաւելեալ Եկամուտ Չապահովելու Համար.
Իսրայէլի Զբօսաշրջութեան Նախարարը
Իսրայէլացիներուն Կոչ Կ՛ուղղէ` Չայցելելու Թուրքիա
Իսրայէլի զբօսաշրջութեան նախարար Եարիվ
Լեւին Անգարա-Թել Աւիւ դիւանագիտական
ճգնաժամի լոյսին տակ իսրայէլացիներուն կոչ
ուղղեց չայցելելու Թուրքիա:
«Կը յանձնարարեմ չայցելել Թուրքիա: Ատիկա
միշտ դէպքերէն առաջ իսկ կը պահանջէի: Քանի
թրքական կեցուածքը այսպէս մնացած է, այդտեղ
այցելելու պատճառ չկայ», ըսաւ Լեւին:
«Իսրայէլ չ՛ուզեր Թուրքիոյ հետ առեւտրական
յարաբերութիւնները խզել, սակայն այդտեղ այցելելը թուրքերուն յաւելեալ եկամուտ
կ՛ապահովէ», յայտնեց Իսրայէլի զբօսաշրջութեան նախարարը:
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Դիմաւորել 100-ամեակը – 17. Երկիր, Պետութիւն,
Անկախութիւն, Ինքնակառավարում Եւ Վեհապետութիւն
Ազգի մը անկախութիւնը կ’ենթադրէ իր
հայրենիքին մէջ, ուր իր նախահայրերը ապրած
են
եւ`
մշակոյթ
ստեղծած,
ինքզինք
կառավարելու անկաշկանդ իրաւունք:
Անցեալին անկախութիւնը կ’ըմբռնուէր որպէս
իշխողին,
իշխանին,
թագաւորին
անսահմանափակ
ազատութիւնը
եւ
իրաւունքը` իր տիրոյթի սահմաններուն մէջ,
շնորհուած
աստուածային
կամքով.
վեհապետութիւն:
Կայսրութեան մը մէջ բռնութեամբ ներառուած երկիր մը, ինքնակառավարման եւ
վեհապետական անսակարկելի իրաւունքները զիջած կ’ըլլայ այլ վեհապետական իրաւունքի,
նոյնիսկ երբ պահուին տեղական իշխանութիւններ` ենթակայ Վեհապետ-ի (երկիր կամ իշխան),
օրինակ` Պարսկական եւ Բիւզանդական Հայաստանները, Արեւմտահայաստանը` օսմանեան
տիրապետութեան տակ, Արեւելահայաստանը` ցարական կամ խորհրդային:
Այս` ինքնակառավարման հարցով:
Իրաւ անկախութիւնը կ’ենթադրէ նաեւ հիմնական այլ սկզբունք մը. ազգային հողամասի
ամբողջութեան տիրութիւնը: Երկրի մը սահմաններէն ներս կ’ապրի ժողովուրդ մը, որ կը
տնօրինէ ինք իր եւ հողամաս-հայրենիքին ճակատագիրը: Այս է գերիշխան պետութիւնը`
ընդունուած եւ ճանչցուած հողամասի մը վրայ, որ ազգ է, ազգ կը պահէ, կ’ունենայ բանակ`
պաշտպանուելու համար արտաքին սպառնալիքներու եւ անբարեացակամութիւններու դէմ,
որոնք «Մարդը մարդուն գայլն է»-ի տիրող մարդկային յարաբերութիւններու անբարոյութեան
հետեւանք են:
Մեծ պետութիւնները, կայսրութիւնները, գաղութարարները, տիրապետուած ժողովուրդներու,
ազգերու,
հայրենիքներու
ինքնակառավարման
եւ
անկախութեան
ցանկութիւնը
դատապարտելի գտած են եւ համարած են անջատողականութիւն, իրենց հողային
ամբողջականութեան եւ վեհապետական իրաւունքին դէմ ոտնձգութիւն, հետեւաբար անոր դէմ
պաշտպանութիւնը` ընդունելի եւ օրինական: Այսինքն ազատագրութեան եւ իրաւունք
վերականգնելու միտումները ուզած են ճզմել:
Այսպէս, իրենց սահմաններէն դուրս տարածուած մեծ պետութիւններու հողային
ամբողջականութեան ըմբռնումը եւ ժողովուրդներու եւ հայրենիքներու ինքնորոշման
իրաւունքը կը հակադրուին: Հազարաւոր մղոններ Անգլիայէն հեռու գտնուող Հնդկաստանը կը
պատկանէր Անգլիոյ թագին, Ալճերիան կը համարուէր ֆրանսական նահանգ: Շրջանին մէջ
պատմութիւն եւ բնակութիւն չունեցող ներխուժողներ Արեւմտահայաստանը դարձուցած են
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իրենց երկիրը, իրենց ազգին, մշակոյթին եւ պատմութեան հետ
Կոստանդնուպոլիսը` Իսթանպուլ եւ իրենց կայսրութեան մայրաքաղաքը:

կապ

չունեցող

Այս
կացութիւնները
կը
բացատրեն
ազատագրական
պայքարները
ապագաղութարարութիւնը, որոնք տիրողին կողմէ կը համարուին անջատողականութիւն:

եւ

Մէկ հատիկ մարդկային օրէնք եւ բարոյական սկզբունք կարելի՞ է գտնել` բացատրելու եւ
արդարացնելու համար, որ Անին թրքապատկան ըլլայ, Կոստանդնուպոլիսը թրքապատկան
ըլլայ:
Միջազգային օրէնքները, ժողովրդավարութիւնը եւ ժողովուրդներու ինքնորոշման իրաւունքը
տեւական հակասութեան մէջ են, որուն պատճառով կը գումարուին անվերջանալի ժողովներ,
տեղի կ’ունենան բանակցութիւններ: Իրաւունքը մեկնաբանութեան հարց չէ, այլ`
ճշմարտութեան եւ բարոյականութեան, որոնց պակասի պատճառով է, որ բանակցութիւնները
չեն աւարտիր, եւ խաղաղութիւնը կը մնայ ցանկութիւն, եւ իրաւազրկուած ժողովուրդի
իրաւունքի հետապնդումը` անջատողականութիւն, եւ կ’ըսուի, որ ան տուեալ երկրի մը ներքին
հարցն է:
Հակառակ մեծանուն ժողովներու եւ օրէնքներու
բազմացման` մարդկութիւնը դեռ չէ յաջողած
սկզբունքային
արդարութիւնը
դարձնել
ընդհանուր կանոն, եւ կը շարունակուի
սովորութիւն դարձած տեւաբար կարկտաններ
ընելու ընթացքը, իսկ կարկտաններու ցաւը այն
է, որ անմիջապէս նոր կարկտանի կարիք կը
զգացուի,
քանի
որ
շահակցութիւններով
կ’առաջնորդուի քաղաքականութիւնը եւ ոչ`
բարոյական սկզբունքներով: Թէեւ սովորական է
լսել, որ ամէնքն ալ կ’աշխատին յաւելեալ
արդարութեան, խաղաղութեան եւ այլ դրական
նպատակներու ձգտելով: Այսինքն քաղաքական
կեանքի բոլոր մակարդակներուն կան մեծ եւ
պզտիկ մաքիավելիներ` թաղապետութենէն
մինչեւ նախագահ կամ թագաւոր, որոնք կ’ըսեն մէկ բան, կ’ընեն այլ բան:
Դարեր կ’անցնին, եւ հակառակ հոգեպարար խօսքերու եւ հոգեշահ զրոյցներու` Նիքոլա
Մաքիավելի (1469-1527) կը շարունակէ մնալ բոլոր քաղաքական գործիչներուն, մեծ թէ պզտիկ,
անփոխարինելի ուսուցիչը: Գրած է, որ իշխանները, իշխողները, տիրողները կրնային
իշխանութեան հասնիլ եւ մնալ դիրքի վրայ` միշտ ցուցադրելով առաքինիի եւ պարկեշտի դէմք
մը, շարունակելով իրենց խարդախութիւնները եւ խորամանկութիւնները, որոնք իշխանութիւնը
պահելու զէնքեր են:
Մաքիավելի լաւ դիտած է մարդը եւ բարքերը: Ըստ իրեն, առաքինութեան եւ պարկեշտութեան
պատկերը կը բաւէ` համոզում ստեղծելու, քանի որ մարդիկ ընդհանրապէս աչքով կը դատեն
եւ` ոչ ձեռքով, տրամադրուած ըլլալով տեսնելու, քան շօշափելու: Ամէն ոք կը տեսնէ այնպէս,
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ինչպէս որ կ’երեւիք, քիչեր ձեզ կը ճանչնան խորքով, եւ այդ քիչերը երբեք պիտի չհամարձակին
մեծամասնութեան կարծիքին դէմ երթալ: Զանգուածին միշտ պակսած է առարկայական ըլլալու
կարողութիւնը, եւ աչքին խտիղ տալով կամ յուզական ճառով առաջնորդած են զայն:
Մտածողներուն համար միշտ հարց եղած է, եւ է, քաղաքականի եւ բարոյականի
տարբերութեան
ըմբռնումը:
Քաղաքական
յարաբերութիւնները,
միջազգային
հաւասարակշռութեան եւ խաղաղութեան պահպանումը բաւարար պատճառներ կրնա՞ն ըլլալ
պատմութեան ընթացքին գործուած անարդարութիւններու շարունակման, այս կամ այն ձեւով
օրինականացման: Անարդարութիւնը կատարուած իրողութիւն համարել ո՞ր բարոյական եւ
մարդկային օրէնքով կրնայ արդարանալ:
Ճանչնալ երկրի մը անկախութիւնը` առանց անոր
իրաւունքներու վերականգնումին, անբարոյութիւն է: Կամ
ճանչնալ երկրի մը անկախութիւնը եւ անոր չվերադարձնել իր
հարստութիւնը, հանքերը, արտադրամիջոցները, զայն ճզմել
պարտքերու բեռան տակ եւ նոյնհետայն զայն պահել
ենթակայութեան վիճակի մէջ` կրկին անբարոյութիւն է: Այս
տեղի կ’ունենայ մեր աչքին առջեւ:
Բայց ո՞ւր եւ ինչպէ՞ս պիտի խօսուի այս խնդիրներուն մասին,
եւ լուծում գտնուի:
Մանաւանդ` այս օրերուն, երբ դրամի ներազգային եւ
միջազգային
տիրապետութիւնը
քաղաքական
յարաբերութիւններու լծակն է, բոլոր մակարդակներու վրայ:
Անցեալին դեռ կային պարկեշտ եւ հեղինակութիւն ունեցող քաղաքական կարգ մը
ղեկավարներ, որոնք գիտէին զատել մարզերը: Զօրավար Շարլ տը Կոլ առիթով մը ըսած էր, որ
Ֆրանսայի քաղաքականութիւնը սակարանի մէջ չ’որոշուիր (La politique de la France ne se fait
pas à la corbeille): Թերեւս վերջին միամիտն էր, կամ` բարոյականութեան տէր ղեկավարը:
Միջազգային կեանքի բոլոր մակարդակներուն եւ երկիրներու մէջ քաղաքականութիւնը
հարկատու է դրամին, քաղաքական դիրքերու հասնելու համար դրամը անհրաժեշտ է,
քաղաքական դիրքն ալ, իր կարգին, բազմատեսակ մենաշնորհներու դռները կը բանայ,
մասնաւորաբար` դրամական: Յաճախ կ’ըսենք, որ երկրի մը նախագահ ընտրուիլ` կ’ենթադրէ
մեծ գումարներ: Տնտեսագիտութեան մեծ մասնագէտը կամ իմաստասիրութեան փայլուն
դասախօսը ոչ մէկ հնար ունին այդ դիրքին հասնելու: Աչքի առաջ ունեցէք բազմաթիւ
միլիոնները, որոնք կը ներդրուին նախագահական ընտրապայքարի մէջ:
Հետեւեցէ՛ք մեծերու, նախագահներու եւ նախարարներու կենսագրականին եւ վարած
պաշտօններուն: Անոնք ընդհանրապէս կու գան դրամի օղակներէն:
Նոյն երկրին եւ միջազգային յարաբերութիւններու մէջ խիստ կարեւորութեամբ կը դրուի
քաղաքական կեանքի բարոյականացման հարցը:
Անկախութիւնը եւ բոլոր անկախութիւնները փուճ կը դառնան, երբ մարդկային բարոյական եւ
իրաւ արդարութիւն կը բացակային: Այս` ընդհանրապէս: Բայց նաեւ` մեր պարագային, երբ
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անկարող
կ’ըլլանք
անկախութիւնը
փոխադրել
հասարակական
կեանքի
անհաւասարութիւնները, անարդարութիւնները եւ չարաշահումները շարունակելով:

մէջ`

Անկախութիւնը հարկ է լրացնել հայ քաղաքացիին անկախութեամբ, որ սոսկ քուէատուփին մէջ
նետուած թղթիկը չէ, ոչ ալ` բողոքելու եւ տրտնջալու ազատութիւնը, այլ` այն պարզ սկզբունքը,
որ բնութեան եւ գիտութեան բարիքները հաւասարապէս պէտք է ծառայեն բոլորին:
Իսկ հայուն եւ իր հայրենիքին անկախութիւնը մասնակի է, մինչեւ այն ատեն որ բռնագրաւուած
հայրենիքը եւ իրմէ կողոպտուած ինչքը արդարութեան վճիռով մը չեն վերադարձուիր:
Հայաստանի Հանրապետութեան անկախութիւնը ամբողջական ըլլալու համար պէտք է
հասնինք հայրենիքի ամբողջացման, կողոպուտի վերադարձին` ըլլայ ինչքի թէ հողի, եւ ի
վերջոյ` գործուած ոճիրի որպէս այդպիսին ճանաչման ու դատապարտութեան:
Իսկ հայը` ինք, այս արդարութեան պահանջի եւ իրականացման ճանապարհին պիտի ըլլայ
տէր եւ ծառայ` հայրենատիրութեամբ, հայրենադարձութեամբ, իր հարազատ ինքնութեան
պաշտպանութեամբ:
Մեր իրաւունքի վերականգնումի պայքարը քաղաքական եւ միջազգային անբարոյականութեան
դէմ պիտի ըլլայ, ներսը եւ դուրսը, այդ բարոյականութեան գլխարկով ներկայացողներէն
պահանջելով, որ իրաւունքը յարգուի:
Հայ ժողովուրդի այսօրուան եւ վաղուան ռազմավարութիւնը պիտի ըլլայ անկախութեան
լրացումը, որ է` միացեալ ամբողջացած հայրենիքին մէջ որպէս միացեալ ազգ ապրելու
իրաւունքը:
Այս է նաեւ պատմութեան բեմէն չանհետանալու ճիշդ ընտրանքը` մենք մեզի եւ աշխարհին
ըսելով եւ ձեռնածալ չմնալով, որ հայ ժողովուրդի լինելութիւնը սակարաններու մէջ չ’որոշուիր:
Ոմանց համար` տոնքիշոթութիւն, բայց քաղաքական յարաբերութիւններու բարոյականացման
զէնքը մեր լաւագոյն նեցուկն է, ոչ ոք խիղճի հանդարտութեամբ կրնայ խուլ եւ կոյր ըլլալ
արժէքներու դիմաց` գիտնալով մանաւանդ, որ օր մը արձակուած պումըրանկը զիրենք ալ
կրնայ հարուածել:
Իսկ մենք պիտի գիտնանք, թէ ի՛նչ ըրինք եւ կ’ընենք հրավառութիւններէն առաջ, ի՞նչ պիտի
ընենք, երբ անոնք մարած ըլլան:
Մենք` Հայաստան եւ սփիւռք(ներ):
Ինքզինք յարգող ազգ մը կրնա՞յ նպարավաճառի պէս շահ-վնասի տոմարներուն մէջ
արձանագրել իր կորուստները: Այդ կորուստները անհատական չեն, հաւաքական են,
հետեւաբար կ’ենթադրեն բարոյական առանց ճապկումի տիրութիւն:

Յ. ՊԱԼԵԱՆ
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

«Ջաւախքի Հարցը Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան Ժա
մանակաշրջանին» Նիւթով Դասախօսութիւն
Կազմակերպութեամբ ՀՕՄ-ի «Ջաւախք» հիմնադրամի յանձնախումբին, 1 Մայիսին «Կլենտէյլ
ըտալթ ռիքրիէյշըն սենթըր»-ի մէջ տեղի ունեցաւ դասախօսական երեկոյ` «Ջաւախքի հարցը
Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան ժամանակաշրջանին» նիւթով: Դասախօսն էր պատմաբան
փրոֆ. Աշոտ Մելքոնեան:
Յանձնախումբին անունով Դալար Գոսագեանը ողջունեց ներկաները եւ ներկայացուց օրուան
պաշտօնական հիւրերը:
Կազմակերպիչ յանձնախումբի ատենապետ Լենա Պօզոյեանը ելոյթ ունենալով` ներկայացուց
Ջաւախքին օգտակար հանդիսանալու կարեւորութիւնը, անդրադարձաւ յանձնախումբի
ջաւախեան աշխատանքներուն, որոնցմէ ընդգծեց երեք երիտասարդական կեդրոններու
հովանաւորութիւնը եւ ՀՕՄ-ի «Ջաւախք» ճամբարի մասնակցութիւնը: Ան ընդգծեց նաեւ
Ջաւախքի հետ առնչուելու կարեւորութիւնը` յոյս յայտնելով, որ իւրաքանչիւր հայ այցելէ
Ջաւախք, ծանօթանայ իր հայրենակիցներուն եւ քաջալերէ զանոնք` կառչած մնալու մեր
պապենական հողերուն:
Այնուհետեւ գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր` կատարողութեամբ Ռոզ եւ Ալեք
Փիլիպոս ազգային վարժարանի 9-րդ կարգի աշակերտներուն:
Փրոֆ. Աշոտ Մելքոնեանը իր ելոյթին մէջ առաջին հերթին անդրադարձաւ հայրենիքի
իրադարձութիւններուն` բարձր գնահատելով ժողովուրդին բողոքը եւ համոզում յայտնեց, որ
երբ ժողովուրդը ինքնաբուխ ոտքի կ՛ելլէ իր արդար պահանջներուն համար, անպայմա՛ն կը
յաջողի: Մելքոնեանը նաեւ իր գոհունակութիւնը յայտնեց, որ Ամերիկայի հեռաւոր ափերը
բնակող հայութիւնը լաւապէս տեղեակ է Ջաւախքի մասին, մինչ ջաւախեցիները իրենց
պատմութեան այնքան ալ ծանօթ չէին, որովհետեւ Խորհրդային Միութեան օրով արտօնութիւն
չունէին քննարկելու իրենց պապենական հողին առնչուող հարցերը:
Անդրադառնալով
Հայաստանի
Ա.
Հանրապետութեան
100-ամեակի
պատմական
կարեւորութեան` ան մանրամասնօրէն ներկայացուց հայկական Ջաւախքի պատմականը,
աշխարհագրական դիրքը, անցած դժուարին ուղին, հարեւան երկիրներու ժխտական կեցուածքը
ջաւախահայութեան նկատմամբ, կարեւոր մարտերու պատմական կարեւորութիւնը, թուղթի
վրայ մնացած դաշնագիրները` կեդրոնանալով կարգ մը ջաւախեցի մտաւորականներու,
քաղաքական գործիչներու եւ հերոսներու քաղաքական գործունէութեանց վրայ, որոնք
ջաւախահայութեան կողքին ըլլալէ բացի` նաեւ իրենց կարեւոր դերը ունեցած էին Հայաստանի
Ա. Հանրապետութեան կերտման մէջ եւ այնուհետեւ: Այս իմաստով, ան անդրադարձաւ կարգ
մը անձնաւորութիւններու, որոնք իրենց գործունէութեամբ կարեւոր դերակատարութիւն
ունեցած են մեր ազգային կեանքին մէջ:
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Լաս Վեկասի Մէջ 5000 Տոլար Կը Հաւաքուի Հայ Վիրաւոր
Հերոսներու Հիմնադրամին Համար
Վերջերս Լաս Վեկասի հայութեան ներկայացուցիչները հաւաքուեցան քաղաքի «Սանսեթ»
զբօսայգիին մէջ գտնուող Հայոց ցեղասպանութեան յուշարձանին առջեւ` դիմաւորելու համար
քաղաք այցելող Հայաստանի բանակի հազարապետ Սարգիս Ստեփանեանն ու Միացեալ
Նահանգներու մէջ Արցախի Հանրապետութեան ներկայացուցիչ Ռոպերթ Աւետիսեանը, ինչպէս
նաեւ` Հայ վիրաւոր հերոսներու հիմնադրամի ներկայացուցիչ Ռազմիկ Արզումանեանը:
Լաս Վեկասի մէջ Հայաստանի պատուոյ հիւպատոս Ատրուշան Արմէնեանը իր ելոյթին մէջ
ներկայացուց քաղաքին մէջ Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին առիթով յուշարձան մը
կանգնեցնելու համար համայնքին տարած ջանքերը: Ապա տեղի ունեցաւ ծաղիկներու զետեղում
յուշարձանին դիմաց:
Այնուհետեւ Ս. Կիրակոս եկեղեցւոյ մէջ կազմակերպուեցաւ համայնքային հաւաք: Միքայէլ
Յովհաննէսեանը ողջունելէ ետք ներկաները, հրաւիրեց Արցախի Հանրապետութեան
ներկայացուցիչ Ռոպերթ Աւետիսեանը, որ իր խօսքին մէջ դրուատեց Հայ վիրաւոր հերոսներու
հիմնադրամին տարած բարեսիրական աշխատանքները, իսկ Սարգիս Ստեփանեանը
ներկաներուն հետ բաժնեց իր ունեցած փորձառութիւնները: Ան 2014-ին Արցախ-Ազրպէյճան
սահմանին վրայ տեղի ունեցած ականի մը պայթումէն կորսնցուցած էր երկու սրունքները եւ աջ
թեւը: Ան այժմ կը շարունակէ մաս կազմել հայկական բանակին` խորհրդատուական
սպասարկութիւններ մատուցելով վիրաւորուած զինուորներուն: Այնուհետեւ, Ռազմիկ

Արզումանեանը խօսեցա ւ Հայ վիրաւոր հերոսներու հիմնադրամին տարած գործունէութեան
մասին:
Տեղւոյն վրայ կատարուած հանգանակութենէն կարելի եղաւ գոյացնել 5000 ամերիկեան տոլարի
աջակցութիւն մը:
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Մայրերու Տօն
Աշխարհի չորս ծագերուն մայրերու օրը կը նշուի տարբեր թուականներու:
– Հայաստանի մէջ ապրիլ 7-ը «Մայրութեան եւ
գեղեցկութեան օր» է: Ամէն տարի այդ օրը Հայ
առաքելական եկեղեցին կը նշէ Ս. Աստուածածինի
աւետման օրը:
Հայոց դիցաբանութեան մէջ Անահիտ աստուածուհին
կը կոչուէր Ոսկեմայր:
***
– Արաբական երկիրներուն մեծամասնութիւնը
մայրերու տօնը կը նշէ մարտին, Եւրոպան, Միացեալ
Նահանգները, Քանատան, Աւստրալիան, Հարաւային
Ամերիկան` Մայիսին, Արժանթինը` հոկտեմբերին,
Ռուսիան` նոյեմբերին, Մոնկոլիան` Յունիսին…
***
– Մայրերու օրը ծագում առած է հին Յունաստանէն: Մայրերու հանդէպ առաջին
պաշտամունքները ի յայտ եկած են հոն: Գարնան մեծ շուքով կը պատուէին Ռէան` Զեւսին
մայրը: Աւելի ուշ հռոմէացիք Ռէան փոխարինեցին Սիպէլով, որ ճանչցուած էր որպէս «Մեծ
դիցուհի» եւ «Աստուածներու մայր»:
***
– Եգիպտոս մայրերու տօնը կը նշէ Լիբանանի նման`
մարտ 21-ին: Նախագահ Կամալ Ապտել Նասեր սկիզբը
ծիծաղելի համարած է մայրերու տօնի առաջարկը, բայց
յետոյ տեղի տուած է: 1956-ին մարտ 21-ը Եգիպտոսի
մէջ հռչակուած է մայրերու օր:
***
– Նախագահ Ուիլսընի օրով մայրերու տօնը
պաշտօնապէս ճանչցուեցաւ Մ. Նահանգներու մէջ:
1872-ին Ճուլիա Ուարտ Հաու ամայրերու տօնի գաղափարը յղացաւ Միացեալ Նահանգներու
մէջ: 1907-ին Աննա Ճարվիս անունով այլ ամերիկուհի մը վերակենդանացուց գաղափարը եւ այդ
օրերուն ճերմակ մեխակը դարձաւ մայրերու տօնի խորհրդանիշ:
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1914-ին նախագահ Ուիլսընի Մայիսի երկրորդ շաբաթը հռչակեց մայրերու տօնի պաշտօնական
թուական:
***
– Եթովպիոյ մէջ մայրերու տօնը կախեալ է անձրեւներէն. եթովպիացիք կը սպասեն, որ
անձրեւները դադրին… Այսպէս, հոկտեմբերին կամ նոյեմբերին, երբ երկինքը պայծառանայ,
ընտանեկան բացօթեայ խրախճանքներ կը կազմակերպուին: Եռօրեայ այդ խրախճանքները կը
կոչուին «Անթրոշթ»:
***
– Սպանիոյ մէջ մայրերու տօնը կը նշուի Մայիսի առաջին շաբաթը: «Էլ տիա տը լա մատէ»-ի օրը
սպանացիք ճաշարանները կը խուժեն: Այդ օրը մայրերը աճաշ չեն պատրաստեր: Աւանդութեան
համաձայն, ճաշարանները ծաղիկ կը նուիրեն ներկայ մայրերուն:
***
– Չինաստանի մէջ միայն երիտասարդ մայրերուն
վերապահուած է մայրերու տօնը: Մինչեւ 35
տարեկան մայրերը առնչուած են այս տօնին հետ:
Արդէն այս տօնը պաշտօնապէս օրացոյցին վրայ
անցած չէ…
***
– Գերմանիոյ մէջ այդ օրը մայրերը չեն աշխատիր,
զաւակները կ՛ընեն ամէն բան: Նախ` մայրերը օրը
կը սկսին ճոխ նախաճաշով մը, ապա ընտանեկան
պտոյտներ կը կազմակերպուին… Ոմանք ծաղիկ
կամ տուրմ կը նուիրեն իրենց մայրերուն:
***
– Արդէն տասնհինգերորդ դարուն անգլիացիք
«Մաթըրինկ սանտէյ» անունով տօն ունէին: Այդ օրը ուրիշներուն տունը ծառայող մայրերուն
կ՛արտօնէին տուն երթալ եւ ընտանիքին հետ անցընել օրը:
Մայրերու տօնին առիթով կը պատրաստուէր
պատրաստուած «Մաթըրինկ քէյք» կարկանդակը:

չոր

պտուղներով

եւ

մարզիփանով

www.aztarar.com
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«Ես Նման Յաւակնութիւններ Չունեմ…»
Վերջերս մամլոյ ասուլիսի մը ընթացքին, պատասխանելով հարցումին` արդեօ՞ք հնարաւոր է
Յասմիկ Պապեանը տեսնել մշակոյթի նախարարի պաշտօնի վրայ, աշխարհահռչակ օփերայի
երգչուհին ըսած է. «Նման յաւակնութիւններ չունեմ: Իմ բոլոր հնարաւոր յաւակնութիւններն ու
փառասիրութիւնը բազմաթիւ անգամներ իրեն լիարժէք կերպով յագուրդ տալու
հնարաւորութիւն է ունեցել աշխարհի ամենատարբեր ու հեղինակաւոր օփերայի բեմերում: Թէ
ինչպիսի՛ն կը լինի իմ դերակատարութիւնը նոր պետականաշինութեան գործօնը, ամենայն

անկեղծութեամբ հաւաստիացնում եմ` պատրաստ եմ ցանկացած ձեւով նպաստել մեր
մշակոյթի զարթօնքին` կը լինի անհատական դասերի կամ խորհուրդների ձեւով, կամ
Օփերային թատրոնի ներկայացումների ներգրաւուածութեամբ, կարեւոր չէ: Ես պատրաստ եմ
իմ փորձառութիւնը որեւէ կերպով փոխանցել մեր երիտասարդներին»:
Յասմիկ Պապեանի գնահատումով, այն, ինչ որ կատարուեցաւ վերջին ամսուան ընթացքին,
նաեւ մշակութային յեղափոխութիւն էր. «Հետեւաբար, ինչպիսին էլ որ լինի այս ճշմարիտ եւ
արդար ճանապարհի ընթացքը, որ ընտրել են մեր երկրի երիտասարդները` իրենց
արժանապատուութիւնը վերադարձնելու ճանապարհին, այս շարժուող գնացքն արդէն
կանգնեցնել հնարաւոր չէ:
Ի հարկէ, շատ կարեւոր է, թէ ինչպիսի՛ն կը լինի նոր վարչապետի աշխատանքային խումբն ու
շրջապատը, որովհետեւ դրանից շատ բան է կախուած: Ալիքը եկաւ ու սրբեց-տարաւ հինը,
հիմա պէտք է զտուի իր շուրջն ու շրջապատը»:

www.tert.am
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ՔՈՒԷՅԹԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ

ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ 100 ԱՄԵԱԿ
Պատմութեան մեծ յաղթանակները ձեռք ձգուած են միշտ հաւաքական հաւատքով, ճիգով ու
յանձնառութեամբ։ Անձեր ու կազմակերպութիւններ ժողովուրդի մը ներքին բնազդներուն ու
ձգտումներուն առիթ ու խթան հանդիսացողներն են միայն։ Մեծ նուաճումներուն ետին կեցողը
ժողովուրդը ի՛նքն է։ Մայիս 28-ն մեր ժողովուրդի բոլոր զաւակներուն հաւաքական յանձնառութեամբ ու
գիտակից վկայութեամբ իրագործուած յաղթանակ մըն է։
Արամ Ա. Կաթողիկոս

Այս առիթով, Ուրբաթ 25 Մայիս 2018-ի ժամը 11:30ին, Սրբոց Վարդանանց
եկեղեցւոյս մէջ Սուրբ Պատարագի ընթացքին պիտի կատարուի
«Հանրապետական մաղթանք» եւ դրօշակի օրհնութիւն:
Սբ Պատարագին պիտի նախագահէ եւ յաւուր պատշաճի քարոզէ,
Թեմիս Բարեջան Առաջնորդ՝

Գերշ. Տէր Մասիս Եպս. Զօպուեան

Նոյն օրը երեկոյեան ժամը 7 ին, եկեղեցւոյս ներքնասրահին մէջ,
Կազմակերպութեամբ՝
ՔՈՒԷՅԹԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
տեղի պիտի ունենայ Հայաստանի Ա. Անկախութեան 100 ամեակին
նուիրուած տօնակատարութիւն, որու ընթացքին պիտի կատարուի
գեղարուեստական յայտագիր, իսկ օրուան խորհուրդը պիտի փոխանցէ՝

ՏԻԱՐ ԱՐԹԻՒՐ ԵՂԻԱԶԱՐԵԱՆ
Կոչ կ'ուղենք մեր համայնքի զաւակներուն, որ մասնակից դառնան
Ա. Հանրապետութեան 100 ամեակի օրուան խորհուրդին:
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