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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
Քուէյթի եւ Շրջակայից Թեմի Երեսփոխանական Ժողովը իր Ա. նստաշրջանի Գ.
Լիագումար ժողովը սկսաւ Չորեքշաբթի 11 Յունուար 2017-ին, եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Վեհափառ

Հայրապետի

Ողջոյնի

խօսքով

ժողովը

բանալէ

ետք,

Թեմիս

Երեսփոխանական ժողովը սպառեց իր առջեւ դրուած օրակարգը եւ յաջողութեամբ
աւարտեց իր աշխատանքները Ուրբաթ 13 Յունուար 2017-ին: Ժողովը անգամ մը եւս
կը

շնորհաւորէ

Քուէյթահայութիւնը

այն

պատմական

որոշման

համար,

որու

արդիւնքով գաղութս տէր դարձաւ իր սեփական եկեղեցւոյ եւ ժողովուրդին անունով՝
շնորհակալութիւն

կը

յայտնէ

Եկեղեցւոյ

Հիմնախնդրի

Գործադիր

Մարմնի

անդամներուն, որ Թեմիս Բարեջան Առաջնորդ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեանի
ցուցմունքներով եւ Ատենապետ` Իշխան Անուշաւան Նազարեանի գլխաւորութեամբ
իրականութիւն դարձուց մեր տարիներու երազը, որ ի վերջոյ իր լրման պիտի հասնի
Մայիսին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա.Վեհափառ Հայրապետի հովուապետական այցելութեամբ
եւ

նորաշէն

եկեղեցւոյ

օծմամբ:

Ժողովը,
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այլ

աշխատանքներու

կարգին,
1

իր
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ուշադրութիւնը

սեւեռեց

յառաջիկային

իր

առջեւ

ծառացած

յաջորդ

գլխաւոր

մարտահրաւէրին, որ գաղութիս հպարտութիւն` Ազգային Վարժարանի կրթական
մակարդակի բարձրացման հարցն է: Այս աշխատանքին մէջ մեծ դեր ունին
նորանշանակ Ուսումնական խորհուրդն ու Հոգաբարձականկազմը, վարժարանիս
տնօրէնին հետ: Շնորհակալութիւն յայտնելէ ետք շրջանաւարտ Ազգային Վարչութեան
իր կատարած աշխատանքին համար, Երեսփոխանական ժողովը իր խնդակցութիւնը
կը յայտնէ Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան Քուէյթի Մեկուսի
Կազմի հիմնադրութեան համար, յոյս յայտնելով, որ նորաստեղծ միութիւնը նոր աւիշ
կը հաղորդէ եւ աւելի ևս կը զարգացնէ ու կը հարստացնէ մեր Թեմի մշակութային
կեանքը: Թեմիս Երեսփոխանական ժողովը վերահաստատեց իր յանձնառութիւնը
կարգ

ու

կանոն

հաստատութիւններէ

հաստատելու
ներս,

գաղութիս

նկատի

բոլոր

ունենալով

ազգային

անոնց

մարմիններէ

եւ

իրաւասութեանց

եւ

պարտականութեանց
յստակ
զատորոշման
սկզբունքը
եւ
թելադրութիւնները կատարեց նորընտիր Ազգային Վարչութեան:

այս

գծով

իր

Ժողովի աւարտին` Երեսփոխանական ժողովը միաձայնութեամբ ընտրեց յառաջիկայ
երկու տարուան համար, Ազգային Վարչութեան նոր կազմը, որ կը բաղկանայ հետևեալ
ազգայիններէ`

1. Պրն. Մունիր Դարբինեան
2. Պրն. Պերճ Կէնճոյեան
3. Պրն. Ռաֆֆի Յովսէփեան
4. Պրն. Գրիգոր Թիւթիւնճեան
5. Պրն. Յարութ Զաքարեան
6. Բժ. Յակոբ Սէրայտարեան
7. Պրն. Զարեհ Յակոբեան
8. Պրն. Անդրանիկ Գուզույեան
9. Պրն. Ռաֆֆի Աբիկեան
Աւարտին, Երեսփոխանական ժողովը իր խորին շնորհակալութիւնը կը յայտնէ
շրջանաւարտ

Ազգային

Վարչութեան

ենթակայ

բոլոր

մարմիններուն

եւ

յանձնախումբերուն իրենց անխոնջ աշխատանքին, Արժ. Քահանայ Հօր իր նուիրումին,
համայն Քուէյթահայութեան, որ իր նիւթական եւ բարոյական օժանդակութիւնը
չզլացաւ իր հաստատութեանց եւ ի վերջոյ, Թեմիս Բարեջան Առաջնորդի անձին
ընդմէջէն` Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հօր իր հայրական հովանիին եւ անսպառ
զօրակցութեան համար, աղօթելով, որ Աստուած անսասան պահէ Կիլիկեան Ս. Աթոռն
ու երկար կեանք շնորհէ անոր ազգընտիր Գահակալին:
Դիւան Քուէյթի Եւ Շրջակայից
ԹեմիԵրեսփոխանական Ժողովի
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Ոսկան Վարդապետին Տեսիլքը
« Խօսքը կը թռչի, բայց գիրը կը մնայ»ֈ
Լատին փիլիսոփայութիւնը կը հաւատար (եւ արժանաւոր ձեւով) թէ գիրը՝իր տպագիր ձեւին մէջ
է որ կը մնայֈ Եւ մնալը սոսկ գոյութեան համար չէֈ Այլ ֆիզիքականէն անդին՝պատգամը
պահելու գիտակցութեանը մէջֈ Պատգամը՝որ կը կերտէ ֆիզիքական գոյութիւնը՝բայց նաեւ
իմացական ու հոգեմտաւոր եւ անհատին ու հաւաքականութեանը մշակութային արժէքները
փոխանցելու կարեւոր հարամայականովըֈ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ հայրապետը՝Անթիլիասի Հայ գիրքի երեսուն եւ եօթներորդ
ցուցահանդէսը 30 հոկտեմբեր 2016ին,նուիրեց հայերէն Աստուածաշունչի տպագրութեան երեք
հարիւր եւ յիսուն ամեակինֈ Որովհետեւ եւ ինչպէս վեհափառ հայրապետը կը
վկայէ՝Աստուածաշունչը Աստուծոյ յայտնութիւնն է՝իւրայատուկ, սուրբ եւ ամբոխջական արժէքը
քրիստոնէական հաւատքինֈ Եւ այս իրականութենէն մեկնելով՝վեհափառ հայրապետը
առաջնահերդ կը նկատէ թէ Աստուածաշունչը պէտք է ներմուծել հաւաքականութեանը կեանքին
մէջ՝նպատակ ունենալով նոյն այս կեանքերուն տալ յառաջխաղացք, փոխելով
զանոնք(կեանքերը) արժէքի հասկացողութեանը մէջ եւ անոր համարֈ
Եւ այս «ներմուծելը» իրականացաւ՝ու տակաւին խօսքէն անցաւ գիրին՝իմմա Աստուածաշունչի
տպագրութեամբը՝ուր գիրը յաւերժացաւ, եւ որ Ոսկան վարդապետի տեսիլքին արքասիքն էրֈ
Գաղթականի զաւակ՝ ծնողքը Շահ-Աբասի
ժամանակ Երեւանէն տեղահանուած էր ու
Սպահան, Նոր Չուղայ հաստատուածֈ Ոսկան
ծնած էր 1614 թուականին՝հայրենի հողէն
հեռու՝Նոր Չուղայի մէջֈ Եւ ան կրցաւ ունենալ
երազը եւ զայն իրականացնելու համար
տեսիլքը, թէ իր հողէն հեռու ապրող հայը
պէտք է շարունակէ ապրիլֈ Եւ այդ ապրելուն
մէջ
պէտք
էր
պատգամը՝ու
անհրաժեշտութիւնը նոյն այդ պատգամը
ներմուծելու
հայուն
հաւաքական
կեանքերուն մէջֈ
Եթէ Ոսկան վարդապետի կեանքը ստացաւ տարբեր հեւք՝ որովհետեւ ան կրցաւ տեսնել թէ հայ
ժողովուրդին ապրելու հրամայականին համար պէտք էր հայերէն Աստւոածաշունչին
տպագրութիւնըֈ Ան առանց յուսահատելու անդադար թափառեցաւ բայց նաեւ տառապեցաւ եւ
իր երազին տուաւ տեսիլք՝բայց նոյն այդ տեսիլքը իրականացուց 1666 էն մինչեւ 1668
տարիներուն երբ հայը ունեցաւ տպագիր առաջին հայերէն Աստուածաշունչը՝ տպուած
Ամսթերտամի մէջ՝ իր իսկ ձեռքովֈ
Եւ վեհափառ հայրապետըֈ «Աստուածաշունչը տպագրելով՝Ոսկան վարդապետ սոսկ
տպագրական մարզին մէջ կարեւոր իրագործում մը չէր կատարեր, անոր հիմնական նպատակը
մեր ժողովուրդը հրաւիրել էր Աստուածաշունչը կարդալէն ու ճանչնալէն անդին՝զայն ապրելուֈ
Հոս կը կայանայ խորունկ իմաստը Աստուածաշունչի տպագրութեանըֈ
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Եւ իրաւացի է պատմաբան Լեոի զգանչացումի վկայութիւնըֈ « Ոսկան վարդապետ օտար հողի
վրայ գործելով հանդերձ եւ նկատի ունենալով այդ օրերու տպագրութեան գործի
հանգամանքները, կարելի չէ չզարմանալ այդ տպագրութեան վրայ»ֈ
Եթէ Մովսէս Մարգարէն Սինայի բարձրունքին վրայ իր ժողովուրդին սեփականութիւնը
դարձուց երկնային օրէնքին տախտակները եւ որ զարկ տուաւ Եբրայական
գրականութիւնը՝Մեսրոպ Մաշտոցը Աստուածաշունչը հայացուցֈ Իսկ Ոսկան վարդապետ զայն
ժողովուրդին սեփականութիւնը դարձուց եւ այդպիսով հայ գիրի նկատմամբ նաեւ սէր
ներմուծեց հայ ժողովուրդի կեանքին մէջֈ
Բայց կայ տակաւին Ոսկան Վարդապետի երազին եւ տեսիլքին խորքային տուեալներըֈ Թէ
ինչու՞ եւ ինչ՞ բանի համար էր Ոսկան վարդապետի մղումը Աստուածաշունչը ժողովուրդին
սեփականութիւնը դարձնելու իր հեւքին մէջֈ
Արամ Վեհափառը ունի պատասխանըֈ « Հոգեւոր Արթնութիւն»ֈ
Եւ հոգեւոր արթնութիւնը պէտք չէ սահմանափակել այսպէս ըսած իր
կրօնա-քրիստոնէական
տեսադաշտէն
միայնֈ
Որովհետեւ
Աստուածաշունչի
դաստիարակութիւնը
համապարփակ
էֈՀամապարփակ,
որովհետեւ
Աստուածաշունչը
եւ
անոր
դաստիարակութիւնը եթէ մէկ կողմէ կը կամրջէ անհատը իր ապրած
կառոյց(ներուն)
հետ
եւ
անոր
նկատմամբ
տածած
հետաքրքրութեանը, բայց նաեւ կը փորձէ տալ հաւասարակշռութիւն
մը
անհատին
ապրած
ու
ապրելիք
իրադարձութիւնիրականութիւններուն ու ձգտելի եւ հասանելի արժէքներուն միչեւ եւ
անոնց հետ, ու զանոնք կիրարկելու համար ստեղծուած եւ ստեղծելի
միչոցառումներունֈ Եւ այս համապարփակ դաստիարակութեան
միչոցաւ է որ անհատը կը շինէ եւ կը վերաշինէ իր հաւատամքները եւ անոնց
մեկնաբանութիւնները՝ ուր հաւաքականութեան կեանքերուն համար կուտայ հասարակական
նշանակութիւններ եւ զանոնք կիրարկելու համար համակերպման միչոցառումներֈ
Եւ այս համակերպման միչոցառումներով եւ հասարակական նշանակութիւններով է որ մարդիկ
եւ հաւաքականութիւններ կը շարունակեն ապրիլ՝ իրենց կեանքերուն տալով նոր եւ նորոգուող
լիցքֈ Եւ այս նոր լիցքով է որ հաւաքականութիւններ կ՚արձանագրեն յառաջխաղացքֈ
Եւ դարձեալ Լեոն էֈ « Ոսկանը զոհ էրֈ Զոհ իր զարմանալի եռանդին»ֈ Բայց պէտք չէ մտահան
ընել թէ այս զոհի ինքնագիտակցութիւնը մխտեց զինք իր երազը եւ տեսիլքը իրականացնելֈ Եւ
իրականացնելու մէջ կար հաւատքը՝Ոսկան վարդապետին՝ եւ երեք հարիւր եւ յիսուն տարիներ
առաջ, թէ հայ ժողովուրդը պէտք է շարունակէ ապրիլ միշտ նոր ու նորոգուող լիցքով մը,
հասնելու համար մինչեւ այսօրը ու տակաւին աւելին...ֈ Եւ նոր լիցքը կարեւոր է որպէսզի հայուն
կեանքը չի լճանայ ժամանակի սլացքին հետ՝ այլ յառաջխաղացք արձանագրէֈ
Ոսկան վարդապետին տեսիլքըֈ Հայուն համար էֈ Որպէսզի հայը իր կեանքը ապրի եւ
շարունակէ ապրիլ նոր լիցքի այս տեսլականովը եւ անոր համարֈ
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Նախարար Լեւոն Մկրտչեան Նախագահ Սարգսեանին
Զեկուցած Է Կրթութեան Մարզին Մէջ Կատարուածներուն
Եւ Կատարուելիքներուն Մասին
Հայաստանի կրթութեան եւ գիտութեան նախարար Լեւոն Մկրտչեան 18 յունուարին
Հայաստանի նախագահին զեկուցած է հանրակրթութեան եւ բարձրագոյն մասնագիտական
կրթութեան մարզերու ներկայ վիճակին, կրթութեան համակարգին մէջ բարեփոխումներու
ընթացքին, տակաւին առկայ խնդիրներուն եւ հանրապետութեան մէջ որակաւոր կրթութեան
կարելիութիւնը հաւասարապէս բոլորին հասանելի
դարձնելու ուղղութեամբ տարուող աշխատանքին ու
նորարարական ծրագիրներուն մասի ն: Նախագահը այս
հարցերու
քննարկման
անհրաժեշտութեան
անդրադարձած էր անցեալ տարեվերջին կրթութեան
մարզի
պատասխանատուներուն հետ «Քուանտ»
վարժարան կատարած այցելութեան ատեն:
Հանրապետութեան
նախարար
Լեւոն
Մկրտչեան
անդրադարձած
է
նաեւ
կրթութեան
մարզի
ձեռքբերումներուն, անոնց մէջ կարեւորագոյնը նկատելով այն, որ տարիներու հետեւողական
աշխատանքին շնորհիւ կարելի եղած է Հայաստանի «կրթական ժամացոյցը» պահել
անխաթար: Ատիկա, ըստ նախարարին, Հայաստանի Հանրապետութեան թոյլ կու տայ
աշխարհին մէջ հանդէս գալ իբրեւ կրթական տարածք, որ կը ներառէ մանկապարտէզէն մինչեւ
հանրակրթութիւն, բարձրագոյն կրթութիւն եւ գիտութիւն:
Կրթութեան եւ գիտութեան նախարարին համաձայն, աւանդական գերազանցութեան
կեդրոններուն զուգահեռ աւելցած են նորարարական լուրջ կրթական ծրագիրները: Եղած
հիմքին վրայ, նախարարին համաձայն, կարելի է ձեւաւորել գերազանցութեան կեդրոններ:
Խօսքը ուղղելով նախագահ Սարգսեանին, նախարար Մկրտչեան ըսած է. «Մենք երկու մեծ
խնդիր ունինք, որոնց մասին դուք նշած էք: Մէկը աւագ դպրոցի խնդիրն է եւ անցումը
հանրակրթութենէն դէպի մասնագիտական կրթութիւն, միւսը` բարձրագոյն կրթութենէն դէպի
գիտութիւն եւ դէպի աշխատաշուկայ անցնելու խնդիրը, որ պայմանական կ՛ըսենք`
մագիստրանտական կրթութիւն», ըսած է նախարարը` հանգամանօրէն անդրադառնալով
վերոնշեալ խնդիրներու լուծման ուղղութեամբ իրականացուած աշխատանքին եւ յառաջիկայ
ծրագիրներուն:
Նախագահը դիտել տուած է, որ այս բոլորը չեն նշանակեր, որ հանրակրթութեան մարզին մէջ
խնդիրներ չկան` դիտել տալով, որ գերազանց արդիւնքներ ունեցող եւ միջազգային
մակարդակի վրայ մրցանակներու տիրացած աշակերտներուն առկայութիւնը պէտք չէ ստեղծէ
այնպիսի կացութիւն, որ միւս աշակերտներուն նկատմամբ ուշադրութիւնը նուազի: «Դպրոցին
նպատակը, կը կարծեմ, ոչ միայն փայլուն գիտնական, բժիշկ, ուսուցիչ, տիեզերագնաց կամ
գործարար պատրաստելն է, այլեւ գերագոյն նպատակը` ընտանիքի հետ միասին Հայաստանի
Հանրապետութեան քաղաքացի պատրաստելն է` հայրենասէր, աշխատասէր, օրինապահ»,
ըսած է նախագահը` աւելցնելով, որ պէտք է միշտ ի մտի ունենալ այն, թէ մարդկութեան բոլոր
չարիքներուն արմատը տգիտութեան մէջ է:

Üàð Þðæ²Ü, Â. î³ñÇ, ÂÇõ 368, àõñµ³Ã, 20 ÚàôÜàô²ð, 2017

6

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

Նախագահ Սերժ Սարգսեան լուսարձակի տակ առած է նաեւ ուսուցիչներու
վերապատրաստութեան կարեւորութիւնը, որպէսզի անոնք կարենան ժամանակակից
չափանիշներուն հետ քայլ պահել, «վստահաբար, պէտք է ե՛ւ վերաբերմունքի, ե՛ւ
աշխատավարձի առումով տարբերին միւսներէն, իրենց աշխատանքն ալ պէտք է չափանիշ
ըլլայ»: Ան շեշտը դրած է նաեւ մարզերուն եւ հեռաւոր շրջաններուն մէջ կրթական
մակարդակին ուշադրութիւն դարձնելու կարեւորութեան:
Նախարարին զեկուցումէն ետք հանրապետութեան նախագահը յանձնարարած է ձեւաւորել
մասնագիտական խումբ, որ վեց ամսուան ընթացքին պիտի ներկայացնէ բարձրագոյն
մասնագիտական կրթութեան համակարգի բարեփոխումներու հիմնական դրոյթները, որոնց
իրագործումը կարելիութիւն պիտի տայ մօտիկ ապագային Հայաստանի մէջ ունենալ աշխարհի
բարձրագոյն ուսումնական հիմնարկներու քարտէսին վրայ իրենց արժանի տեղը ունեցող
կրթական հաստատութիւններ:

Բակօ Սահակեան Հանդիպում Ունեցած Է Անճէյ
Քասփրչիքի Հետ
Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ
Սահակեան 18 յունուարին ընդունած է ԵԱՀԿ-ի
գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ,
դե սպան Անճէյ Քասփրչիքը:
Արցախի
նախագահի
աշխատակազմի
տեղեկատուութեան
գլխաւոր
վարչութենէն
յայտնած են, որ հանդիպման ընթացքին
քննարկուած են Լեռնային Ղարաբաղի եւ
Ազրպէյճանի զինուած ուժերու շփման գիծին մէջ
տիրող իրավիճակին վերաբերող շարք մը հարցեր:

Ազրպէյճանի Կողմէ Արձակուած Կրակոցէն Հայ Զինուոր
Մը Զոհուած Է
Արցախի պաշտպանութեան բանակի հարաւային ուղղութեամբ տեղակայուած զօրամասերէն
մէկուն պահպանութեան տեղամասին մէջ 18 յունուարին` ժամը շուրջ 14:00-ին, հակառակորդին
կողմէ արձակուած կրակոցէն մահացու հրազէնային վէրք ստացած եւ մահացած է 1997-ի ծնունդ
զինուոր Անդրանիկ Մուսիկեան: Ան Գեղարքունիքի մարզի Գեղհովիտ գիւղէն է:
Դէպքին մանրամասնութիւնները պարզելու համար կը կատարուի քննութիւն: Լեռնային
Ղարաբաղի պաշտպանութեան նախարարութիւնը հաղորդագրութեամբ մը գուժած է զինուորին
կորստեան ծանր վիշտը եւ իր ցաւակցութիւնը յայտնած անոր ընտանիքի անդամներուն,
հարազատներուն ու ծառայակիցներուն:
Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեան նոյն օրը ստորագրած է
հրամանագիր, որուն համաձայն, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան պետական
սահմանը պաշտպանելու ատեն ցուցաբերած արիութեան համար Լեռնային Ղարաբաղի
պաշտպանութեան բանակի N զօրամասի զինուոր Անդրանիկ Մուսիկեանը յետմահու
պարգեւատրուած է «Մարտական ծառայութիւն» մետալով:
Üàð Þðæ²Ü, Â. î³ñÇ, ÂÇõ 368, àõñµ³Ã, 20 ÚàôÜàô²ð, 2017
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Բարգաւաճ Հայաստանը Խորհրդարանական
Ընտրութիւններուն Պիտի Մասնակցի «Ծառուկեան
Դաշինքով»
Ռուզաննա Ստեփանեան կը գրէ, թէ Ազգային ժողովի
պատգամաւոր, Բարգաւաճ Հայաստան կուսակցութեան
հիմնադիր
Գագիկ
Ծառուկեան
18
յունուարին
կուսակցութեան անդամներուն հետ հանդիպում ունեցած է`
քաղաքականութեան վերադառնալու իր որոշումին լոյսին
տակ:
«Ազատութիւն» ձայնասփիւռի կայանին հետ ունեցած զրոյցին ընթացքին «Բարգաւաճ
Հայաստան» խորհրդարանական խմբակցութեան պատգամաւոր Լեւոն Խաչատրեան դիտել
տուած է, որ կուսակցութիւնը ընտրութիւններուն պիտի մասնակցի «Ծառուկեան դաշինք»-ով:
Ծառուկեան, որ Սերժ Սարգսեանի հետ լուրջ տարակարծութիւններէ ետք 2015 թուականի
գարնան հեռացաւ քաղաքականութենէն` հրաժարելով նաեւ կուսակցութեան ղեկավարի
պաշտօնէն, յառաջիկային տեղի ունենալիք համագումարին կրկին պիտի ընտրուի
կուսակցութեան նախագահ:
«Ազատութիւն» ձայնասփիւռի կայանի թղթակիցը Լեւոն Խաչատրեանին հարցուցած է
հանդիպումին ընթացքին նախատեսուած այն քննարկման մասին, որ կը վերաբերի յառաջիկայ
խորհրդարանական ընտրութիւններուն քաղաքական ուժերուն հետ դաշինքով մասնակցելուն:
«Պիտի մասնակցինք, հաւանաբար, «Ծառուկեան դաշինքով»: Ո՛ր քաղաքական ուժերը պիտի
միանան, որո՛ւ հետ քննարկումներ ի՛նչ արդիւնքներ կու տան` ցոյց կու տան մօտակայ օրերը»,
յայտնած է ան:
Բարգաւաճ Հայաստան կուսակցութեան ներկայացուցիչը ըսած է, որ եթէ իրենք տիրանան
իշխանութեան, հաստատ կերպով աւելի լաւ պիտի կառավարեն տնտեսութիւնը եւ
կարեւորագոյնը` պիտի չգողնան, պիտի ըլլան «ազնիւ եւ մասնագիտացած ձեւով աշխատող»:
Պատասխանելով «Ազատութիւն» ձայնասփիւռի կայանի թղթակիցի այն հարցումին, թէ
Ծառուկեան մինչեւ վերջ պիտի երթա՞յ, թէ՞ կրնայ 2015-ի դէպքը կրկնուիլ` Խաչատրեան ըսած է.
«2015 թուականը ընտրական շրջան չէր, եւ բոլորիս համար պարզ էր, որ նման
ժամանակահատուածի մէջ ծրագիրներ իրականացնելու խաղաղ կարելիութիւն գոյութիւն չունի:
Իսկ ապագային ունինք ընտրութիւններ, եւ այդ կարելիութիւնը կայ` խաղաղ ճամբով
ծրագիրներ իրականացնելու եւ ծառայելու ժողովուրդին»:
Լրագրողը ուզած է գիտնալ, թէ Ծառուկեան, ինչպէս յայտարարած է, մինչեւ վերջ պիտի տանի՞
իր խաչը. Լեւոն Խաչատրեան ըսած է. «Եթէ այդ խաչը վստահի ժողովուրդը Ծառուկեանին եւ իր
խմբակիցներուն, այո՛, վստահ, համոզուած եմ, որ կը տանի»:
Լեւոն Խաչատրեան նշած է, որ 19 յունուարէն Բարգաւաճ Հայաստան կուսակցութեան
կեդրոնական, ինչպէս նաեւ տարածքային ղեկավար մարմինները «կը լծուին կազմակերպչական
աշխատանքներուն»: Իսկ թէ ո՛վ կը ղեկավարէ «Ծառուկեան դաշինք»-ը, ապա աւելի ուշ պիտի
յստականայ:
Üàð Þðæ²Ü, Â. î³ñÇ, ÂÇõ 368, àõñµ³Ã, 20 ÚàôÜàô²ð, 2017
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Կարօ Փայլան Բողոքի Դիմում Կատարեց
Սահմանադրական Ատեանին
«Մարմարա» կը հաղորդէ, որ Թուրքիոյ քրտամէտ
Ժողովուրդներու ժողովրդավարական կուսակցութեան
հայազգի երեսփոխան Կարօ Փայլան, որուն անուան
շուրջ փոթորիկ պայթեցաւ Թուրքիոյ խորհրդարանին
մէջ` իր գործածած «ցեղասպանութիւն» բառին համար,
մամուլին հաղորդագրութիւն մը ղրկելով իմաց կու տայ,
թէ

խորհրդարանին

վերաբերումին

մէջ

իրեն

պատճառով

16

դէմ

ցուցաբերուած

յունուարին

դիմում

կատարած է Սահմանադրական ատեան, ինչպէս նաեւ
Թուրքիոյ

խորհրդարան`

դիտել

տալով,

որ

բռնաբարուած

են

խորհրդարանին

մէջ

արտայայտուելու իր տարրական իրաւունքը եւ երեսփոխանական իր անձեռնմխելիութիւնը:
Կարօ Փայլան մամուլին ղրկուած հաղորդագրութեան մէջ կը նշէ, թէ հակառակ անոր որ
նախապէս քանիցս գործածած է այդ բառը խորհրդարանին մէջ, այս անգամ երեսփոխանները
յարձակած

են

իր

վրայ,

իսկ

նիստին

նախագահող

Ահմետ

Այտըն

բացայայտօրէն

կողմնակցութիւն ցոյց տուած ու բռնաբարած է Փայլանի խօսելու իրաւունքը:
Նշենք, որ յարձակումներուն պատճառով ընդհատուած իր ճառախօսութիւնը աւարտելու
համար, Փայլան հինգ վայրկեան խօսելու առիթ խնդրած էր, սակայն նիստին նախագահը
մերժած էր եւ դիմումին պատասխանած խորհրդարանի նախագահի մը անվայել ոճով:
Նիստի նախագահը պահանջած էր նաեւ, որ Փայլանի արտասանած «ցեղասպանութիւն» բառը
հանուի խորհրդարանի ատենագրութենէն, թէեւ այդ բառը նախապէս քանիցս գործածուած է:
Փայլան յիշելով պատահարը` կը հաղորդէ, թէ այդ բոլորին դէմ բողոքելու համար դիմած է
Սահմանադրական ատեան ու դիտել տուած է, որ խորհրդարանի ներքին կանոնագիրին դէմ
գործուած արարք է անիկա: Ան նաեւ խորհրդարանի նախագահութեան դիմած է` բողոքելով
երեք նիստերու չմասնակցելու պատիժին դէմ: Փայլան պահանջած է, որ սրբագրուի
կանոնագրութեան ներհակ այս պատիժին որոշումը:
Միւս կողմէ, «Ճումհուրիյէթ»-ի յօդուածագիր Այտըն Էնկին հրատարակած է ցնցիչ յօդուած մը,
որուն մէջ դարձեալ խօսքը կ՛ուղղէ Հրանդ Տինքի սպանութիւնը կազմակերպող մութ ուժերուն`
դիտել տալով, որ անոնք սխալած էին, երբ կարծած էին, թէ Հրանդ Տինքը սպաննելով` հարցը
լուծած պիտի ըլլային. անոնք չէին կրցած երեւակայել, որ մէկ սպաննուած Հրանդին փոխարէն
բազմաթիւ Հրանդներ հրապարակ պիտի իջնեն:
Այս վարկածէն մեկնելով` յօդուածագիր Էնկին յիշած է նաեւ Կարօ Փայլանի ելոյթը` նշելով, որ
Կարօ Փայլան այժմ Հրանդին գործը շարունակող մըն է, ապա իր յօդուածը աւարտած է` ըսելով.
«Չէ՞ք նշմարեր: Կարօ Փայլանը Հրանդ Տինքն է»:
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Լաւրովի Հետ Հանդիպումին Ընթացքին. «ԵԱՀԿ-ի
Նախագահութեան Ծիրին Մէջ Աւստրիոյ Հիմնական
Խնդիրներէն Է Տագնապներու Լուծումին Նպաստելը»
Ըսաւ Քուրց
ԵԱՀԿ-ի
գործող
նախագահ,
Աւստրիոյ
արտաքին գործոց նախարար Սեպասթիան
Քուրց Մոսկուայի մէջ Ռուսիոյ արտաքին
գործոց նախարար Սերկէյ Լաւրովի հետ
հանդիպումին ընթացքին յայտարարեց, որ
ԵԱՀԿ-ի
նախագահութեան
ծիրին
մէջ
Աւստրիոյ հիմնական խնդիրներէն մէկը պիտի
ըլլայ տագնապներու լուծման նպաստելը: Ան
նշեց, որ մեծ ուշադրութիւն պիտի յատկացուի
Ուքրանիոյ տագնապի լուծման:
«Աւստրիան ԵԱՀԿ-ի նախագահութեան ծիրին մէջ ընտրած է երեք հիմնական ուղղութիւն:
Առաջինը` նախ եւ առաջ նպաստելն է տագնապներու լիցքաթափման, բնականաբար մեծ
ուշադրութիւն պիտի յատկացուի Ուքրանիոյ, երկրորդը` վստահութեան վերականգնման հարցն
է: Մենք կորսնցուցած ենք իրարու նկատմամբ վստահութիւնը ԵԱՀԿ-ի ծիրին մէջ: Երրորդը`
պայքարն է ծայրայեղականութեան եւ ահաբեկչութեան դէմ», ըսաւ Աւստրիոյ արտաքին գործոց
նախարարը:

Քըրպի Անդրադարձած Է Պլոկըր Լափշինի Հարցին
Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց
նախարա րութեան բանբեր Ճոն Քըրպի
լրագրողներու
հետ
ամէնօրեայ
մամլոյ
ասուլիսի
ընթացքին
անդրադարձած
է
Պիելոռուսիոյ մէջ ձերբակալուած ռուս պլոկըր
Ալեքսանտր Լափշինի հարցին, որուն իրենց
արտայանձնումը
կ՛ուզեն
Ազրպէյճանի
իշխանութիւնները:
«Արմէնփրես» կը հաղորդէ, որ մամլոյ
ասուլիսի մը ընթացքին լրագրողը հետաքրքրուած է, թէ արդեօք Միացեալ Նահանգներու
արտաքին գործոց նախարարը կը հետեւի՞ ձերբակալուած լրագրողի դէպքին:
«Ասիկա հարց մըն է, որուն մասին պէտք է խօսին ատոր առնչուող երկիրները, առաւելաբար
երբ խօսքը արտայանձնումի պահանջներու մասին է: Անկասկած մամլոյ ազատութիւնը մեզի
համար կարեւոր է, եւ մենք մշտապէս կը խօսինք այդ մասին», նշած է Քըրպի:
Ան յայտնած է, որ Միացեալ Նահանգներու մէջ մշտապէս մտահոգուած են մամլոյ
ազատութեան խնդիրով:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Մոսկուա Հրաւէր Պիտի Յղէ Ուաշինկթընի` Հակառակ
Իրանի Ընդդիմութեան
Իրանի գերագոյն հոգեւոր պետի աւագ խորհրդականներէն Ալի Աքպար Վիլայեթի յայտնեց.
«Իրան կտրականապէս կը մերժէ Սուրիոյ հարցին շուրջ Ասթանայի ժողովին Ուաշինկթընի
մասնակցութիւնը»:
«Ասթանայի
ժողովին
Ուաշինկթընի
մասնակցիլը
դուռը
պիտի
բանայ
Սէուտական
Արաբիոյ,
Քաթարի
եւ
սուրիական կառավարութիւնը տապալել
ձախողածներուն ներկայութեան դիմաց»,
ընդգծեց Վիլայեթի:
Իրանի արտաքին գործոց նախարար
Մոհամետ Ճաւատ Զարիֆ, իր կարգին
անդրադառնալով Միացեալ Նահանգներու
մասնակցութեան հարցին, յայտարարեց.
«Մենք զիրենք չենք հրաւիրած»:
Մէկ օր առաջ Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարար Սերկէյ Լաւրով յայտնած էր, որ Մոսկուա
ճիշդ կը նկատէ Ղազախստանի մայրաքաղաք հրաւիրել ՄԱԿ-ի եւ Միացեալ Նահանգներու նոր
վարչակազմի ներկայացուցիչները:
Ան ընդգծած էր, որ ատիկա պիտի ըլլայ Միացեալ Նահանգներու նորընտիր նախագահ
Թրամփի վարչակազմին հետ առաջին հանդիպումը, որուն ժամանակ կարելի պիտի ըլլայ սկսիլ
քննարկել Սուրիոյ մէջ ահաբեկչութեան դէմ պայքարին ուղղուած արդիւնաւէտ քայլերը:
Ասթանայի մէջ Սուրիոյ հարցի լուծման նուիրուած բանակցութիւնները նախատեսուած են 23
յունուարին:
Լաւրով Չորեքշաբթի օր յայտարարեց, որ Ռուսիա ամերիկեան նոր վարչակազմին հրաւէր
պիտի յղէ մասնակցելու Ասթանայի ժողովին` հակառակ իրանեան ընդդիմութեան: Նշենք, որ
Զարիֆ Չորեքշաբթի օր Տաւոսի մէջ յայտարարեց. «Իրանն ու Սէուտական Արաբիան Սուրիոյ
հարցին շուրջ պէտք է գործակցին»:

Ռուսիա Ազրպէյճանին Տրամադրած Է «Թոր»
Հակաօդային Հրթիռային Համալիրներ
Ազրպէյճանական «հաքքին.ազ» կը հաղորդէ, որ բրիտանական «Տէյլի Սթար» օրաթերթի
վերլուծաբան Փիթըր Թրումըն իր` «Փութինի վերջին զէնքը երկնքէն «պիտի փչէ» ամերիկեան
հրթիռները» յօդուածին մէջ կը գրէ ռուսական «Թոր» հակաօդային-հրթիռային համալիրի մասին,
որ հակահրթիռային եւ հակաօդային պաշտպանութեան խնդիրներ կը լուծէ, եւ զայն, ըստ
հեղինակի, բացի ռուսական բանակէն, ներկայիս ունի նաեւ Ազրպէյճանը:
Կայքը կ՛աւելցնէ, որ ռուսական լրատուամիջոցներն ալ գրած են, որ Ազրպէյճանին
տրամադրուած է «Թոր» հակաօդային-հակահրթիռային համալիրի 8 միաւոր:
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Անթոնիօ Թայանի Ընտրուեցաւ Եւրոպական
Խորհրդարանի Նոր Նախագահ
Եւրոպական խորհրդարանի պաշտօնական կայքը կը հաղորդէ,
որ իտալացի քաղաքական գործիչ Անթոնիօ Թայանի ընտրուած
է Եւրոպական խորհրդարանի նախագահ:
Թայանի ստացած է 351 քուէ, իսկ անոր մրցակից Ճանի
Պիթելան` 282 քուէ: Աղբիւրը կը մանրամասնէ, որ
թեկնածուներէն ոչ ոք յաջողած է հաւաքել ձայներու բացարձակ
մեծամասնութիւնը:
Կը նշուի, որ իր քաղաքական ասպարէզին ընթացքին Թայանի երկու անգամ վարած է
փոխադրամիջոցներու եւ արդիւնաբերութեան հարցերով եւրոքարտուղարի պաշտօնը:

Քրեմլին Չի Հաստատեր Ասթանայի Մէջ Սուրիոյ Շուրջ
Բանակցութիւններուն Միացեալ Նահանգները Հրաւիրելու
Մասին Տեղեկութիւնը
ԹԱՍՍ լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ
Ռուսիոյ նախագահի բանբեր Տմիթրի Փեսքով չէ
հաստատած
Ասթանայի
մէջ
Սուրիոյ
շուրջ
բանակցութիւններուն
Միացեալ
Նահանգները
հրաւիրելու վերաբերեալ տեղեկութիւնը:
Ան պատասխանելով լրագրողներու այն հարցումին, թէ
արդեօք Քրեմլինի մէջ կը հաստատե՞ն Ասթանայի
բանակցութիւններուն մասնակցելու համար Միացեալ
Նահանգներու նորընտիր նախագահ Տանըլտ Թրամփի
վարչակազմը հրաւիրելու վերաբերեալ տեղեկութիւնը, Փեսքով ըսած է. «Ո՛չ»:
Ան աւելցուցած է, որ «ոչինչ պիտի ըսէ այդ առաջարկին մասին»: «Ասթանան կը
նախապատրաստուի, հանդիպումը կը նախապատրաստուի, ատիկա երբեք դիւրին հոլովոյթ չէ:
Անիկա չի փոխարիներ միւս ձեւաչափերը, ներառեալ Ժընեւի հոլովոյթը, անոնք աւելի զիրար
ամբողջացնող մասեր են: Ասիկա է այն ամէնը, որ այս փուլին պիտի ըսեմ», նշած է Ռուսիոյ
նախագահին մամլոյ քարտուղարը:
Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Մեւլութ Չաւուշօղլու նախապէս յայտարարած էր, թէ
Մոսկուայի հետ համաձայնած են Ղազախստանի մայրաքաղաքին մէջ սուրիական տագնապի
լուծման նուիրուած հանդիպումին Միացեալ Նահանգները հրաւիրելու շուրջ, սակայն Փեսքով չէ
մեկնաբանած այդ տեղեկութիւնը:
Միւս կողմէ, «Ռոյթըրզ» լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ Ժէյշ Իսլամ զինեալ
խմբաւորման ղեկավարութեան ներկայացուցիչ Մոհամետ Ալլուշ յայտարարած է, որ ինք պիտի
գլխաւորէ սուրիական զինեալ ընդդիմութեան պատուիրակութիւնը Սուրիոյ շուրջ
բանակցութիւններուն ընթացքին, որոնք տեղի պիտի ունենան 23 յունուարին, Ասթանայի մէջ:
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Զգուշացում Մինսքին Եւ Կասեցում Արտայանձնումին
Ազրպէյճանի

արտաքին

գործոց

նախարարի

հետեւեալ յայտարարութիւնը յատուկ դիտարկման
եւ

վերլուծման

անհրաժեշտութեան

առջեւ

է.

«Միանգամայն համոզուած եմ, որ եթէ Ռուսիան
հարցով զբաղի ամենայն լրջութեամբ, գոյավիճակը
կը փոխուի, տարածաշրջանին մէջ կը վերականգնի
կայունութիւնը

եւ

կ՛ապահովուի

Ազրպէյճանի

«գրաւուած տարածք»-ներէն հայկական զօրքերու
դուրս բերումը»:
Ասիկա պաշտօնական Պաքուի կողմէ մեղադրանք եւ ամբաստանութիւն է ուղղուած
Մոսկուային, հետեւեալ պարզ տրամաբանութեամբ:
Նախ այն, որ Ռուսիան մինչ այժմ լրջութեամբ չէ զբաղած հակամարտութեան լուծում
ապահովելու հարցով, թէ՛ իբրեւ համանախագահող երկիր եւ թէ՛ իբրեւ առնչուած կողմ,
որ գերմիջնորդական առաքելութիւն կ՛իրականացնէ:
Ամենայն լրջութեամբ չվերաբերելու իբրեւ հետեւանք կը ստանանք այն, որ գոյավիճակը
կը պահպանուի Մոսկուայի մեղքով. այսինքն` ասիկա կը նշանակէ, որ Մոսկուային
վերագրուող պահուածքին համար է, որ Պաքուն հրադադար կը խախտէ, թափանցման
գործողութիւն կ՛իրականացնէ, ապրիլեան յանկարծակի պատերազմ կը սանձազերծէ եւ
անզէն բնակչութիւն կը հրթիռակոծէ:
Փորձենք ուրուագծել Մամետեարովի յայտարարութեան ընդհանուր պարունակը:
Յայտարարութիւններու ընդհանուր շրջագիծը կը վերաբերի պլոկըր Ալեքսանտր
Լափշինի հարցին, որուն մասին խօսած է Լաւրովը: Խնդիրը, ըստ Ազրպէյճանի
արտաքին գործոց նախարարին, «կը դիտարկուի իրաւական հարթութեան մէջ»: Ան,
Մամետեարովի պնդումով, «ապօրինաբար հատած էր Ազրպէյճանի պետական
սահմանը», եւ վերջինիս արտայանձնման նպատակով Պիելոռուսիոյ ներկայացուած են
բոլոր համապատասխան փաստաթուղթերը: Պաքուն պաշտօնապէս կ՛առաջադրէ ռուս
պլոկըրի

արտայանձնումը:

Հակառակ

անոր

որ

խիստ

հարցական

է

անոր

ձերբակալութեան իրաւականութիւնը պիելոռուսական իրաւապահ մարմիններուն
կողմէ:
Միանգամայն յստակացնենք, որ ան առաջին օտարերկրացի անձնաւորութիւնը չէ, որ
կ՛այցելէ Արցախ. նման նախընթաց երեւոյթներու պարագային, անոնք կ՛արժանանային
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Պաքուի սեւ ցուցակը համալրելու կարգավիճակին: Այժմ ձերբակալութեան պահանջ,
ձերբակալութիւն եւ արտայանձնման գործընթացի սկսման պահանջ:
Պաքուն

կ՛աշխատի

խստացնել

Արցախի

Հանրապետութիւն

այցելողներու

կարգավիճակը` քրէական հետապնդման ենթակայ նկատել տալով անոնք, որոնք
ազրպէյճանական ընկալումով ապօրինաբար կը հատեն Ազրպէյճանի պետական
սահմանը:
Իրաւամբ, պաղ ցնցուղի ազդեցութեամբ կ՛ընկալուի պաշտօնական Մոսկուայի
պատասխանը ազրպէյճանական նկրտումներուն: Ռուս արտաքին գործոց նախարարը
յստակացուցած է, որ Մոսկուան համաձայն չէ լրագրողի այս կամ այն տարածաշրջանի
այս կամ այն տարածք այցելութիւնը քրէականացնելու մօտեցման: Աւելի՛ն. ան ըսած է,
որ իրենք դէմ են որեւէ երկրի մէջ ձերբակալուած Ռուսիոյ քաղաքացիներուն երրորդ
երկիր արտայանձնման:
Լաւրովի

յայտարարութիւնը

չիրականացնելու:

Պաքուն

նաեւ

երրորդ

զգուշացում
երկրի

հետ

է

Մինսքին

արտայանձնումը

գործարքներով

արտայանձնում

իրականացնելու վատ նախընթաց ունի եւ մարդասպանին ոչ թէ արտայանձնման
ընթացակարգը կամ պատիժի շարունակականութիւնը ապահոված է, այլ

զայն

հերոսացուցած:
Լաւրովի յայտարարութիւնները եթէ մէկ կողմէ զգուշացում է Մինսքին նման քայլի
չդիմելու, միւս կողմէ նաեւ անուղղակի մեղադրանք է Պաքուին շփման գիծերու վրայ
վերահսկողական

գործիքակազմեր

չստեղծելու

յանցանքով:

Մամետեարովի

յայտարարութիւնը միայն իբրեւ պատասխան արձագանգ կարելի է ընկալել Լաւրովի
յայտարարութիւններուն:
Մամետեարովը կարեւոր քայլ մը առաջ գացած է պլոկըրի խնդիրը տեղափոխելով նաեւ
գոյավիճակի

պահպանման

մէջ

մեղադրելով

Մոսկուան.

այս

պարագային

հակամարտութեան լուծման գործընթացը սառեցուած պահելու առումով:
Մոսկուան մէկ կողմէ կը շարունակէ մերձեցման յարաբերութիւնները Անգարայի հետ,
միւս կողմէ խիստ ուղերձներ կը փոխանցէ Պաքուին` պաղ ցնցուղի ազդեցութեամբ: Չէ
բացառուած,

որ

Անգարան

փորձէ

կանխարգիլել

Մոսկուա-Պաքու

յայտարարութիւններուն մէջ երեւցող հակասութիւններու զարգացումը: Իսկ յատկապէս
պլոկըրին խնդիրով, Լաւրովի այս բացայայտ դիրքորոշումէն ետք, դժուար թէ
իրականանայ արտայանձնումը:

«Ա.»

www. armenianorthodoxchurch.org
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Հայ-Իրանեան Ժամանակակից Արուեստի
Ցուցահանդէսի Բացում
Համագործակցութեամբ «Արտակ Մանուկեան»
թանգարանին,
6-11
յունուարին
Թեհրանի
«Մարիամ» պատկերասրահին մէջ տեղի ունեցաւ
«Հանդիպում»
խորագիրով
հայ-իրանեան
ժամանակակից արուեստի ցուցահանդէս, որ կը
նպատակադրէ
ներկայացնել
հայ
արուեստագէտներու
ազդեցութիւնը
իրանեան
ժամանակակից արուեստին վրայ: Ցուցահանդէսը
կ՛ընդգրկէ արուեստի տարբեր ճիւղերու մէջ գործունէութիւն ծաւալող արուեստագէտներու
ստեղծագործութիւնները, ինչպէս` Լիլիթ Տէրեան, Էդման Այվազեան, Գառնիկ Տէր Յակոբեան եւ
Սիմոն Այվազեան:

«Իտալական Յարդէ Գլխարկը» Թատերգութեան
Ներկայացում
Վերջերս
Մոնրէալի
Համազգայինի
«Սանահին»
մասնաճիւղի
«Պետրոս
Ադամեան» թատերախումբը Թորոնթոյի եւ
Մոնրէալի մէջ ներկայացուց հինգ արարներէ
բաղկացած «Իտալական յարդէ գլխարկը»
երգիծական թատրերգութիւնը, մշակում եւ
բեմադրութիւն` Համազգայինի Կեդրոնական
վարչութեան անդամ Վիգէն Թիւֆենքճեանի:
Յայտնենք, որ 19-րդ դարու երկրորդ կիսուն գրուած թատրերգութեան բնագիրը ֆրանսերէն է,
իսկ հայերէնի թարգմանութիւնը կատարած է լիբանանահայ թատրոնի վաստակաւոր բեմադրիչ
Վարուժան Խտըշեան:
Համազգայինի
«Գլաձոր»
մասնաճիւղի
հրաւէրով
եւ
«Դէմ
դիմակ»
թատրոնի
կազմակերպութեամբ,
10
Դեկտեմբերին,
«Համազգային»
թատերասրահէն
ներս
թորոնթոհայութիւնը առիթ ունեցաւ վայելելու նշեալ զաւեշտախաղը, ուր հանդիսատեսը շուրջ
երկու ժամ տեւողութեամբ ականատեսը դարձաւ ծիծաղելի դէպքերու եւ իրավիճակներու, երբ
նուէր ստացուած իտալական յարդէ գլխարկ մը դէպքերու անսովոր եւ անսպասելի
զարգացումներով իսկական փորձանք կը դառնայ թէ՛ նուէրը ստացողին եւ թէ՛ պատահաբար
անոր հանդիպող եւ նոյն օրն իսկ ամուսնութեան պատրաստուող օտարական փեսայի մը
գլխուն:
Ներկայացումը յատկանշական էր` բեմին վրայ 24 դերակատարներու աշխուժ ներկայութեամբ:
Հիմնական դերեր ստանձնած դերակատարներու գնահատելի խաղարկութեան կողքին,
երկրորդական դերեր ստանձնած կարգ մը դերակատարներու խաղարկութիւնը տպաւորիչ էր:
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Աւարտին, «Գլաձոր» մասնաճիւղի փոխատենապետ Արա Հասըրճեան շնորհակալութիւն
յայտնեց «Պետրոս Ադամեան» թատերախումբի մեծ ընտանիքին, նաեւ` հայ մշակոյթին եւ
յատկապէս սոյն ձեռնարկի իրագործման համար սատար հանդիսացած իւրաքանչիւր անձի:

Ռիչմընտ Քաղաքի Պաշտօնատարներու Այցելութիւնը
Հայ Կեդրոն
8 Յունուարին Վանքուվըրի հայ համայնքը
Պրիթիշ Քոլոմպիոյ Ռիչմընտ քաղաքի Ս. Գրիգոր
Լուսաւորիչ Հայ Առաքելական եկեղեցւոյ մէջ
նշեց Ս. Ծնունդը` ներկայութեամբ Ռիչմընտ
քաղաքի
ներկայացուցիչներուն:
Քաղաքապետական
խորհուրդի
անդամներ
Քարոլ Տէյ եւ Պիլ ՄքՆալթի շնորհաւորեցին հայ
համայնքը Ս.Ծննդեան առթիւ եւ աւելի քան 140
սուրիացի
գաղթականներու
Պրիթիշ
Քոլոմպիայի մէջ հաստատուելու եւ խաղաղ ու արդիւնաւէտ նոր կեանք մը սկսելու համայնքին
ցուցաբերած օժանդակութեան համար:
Յայտնենք, որ Քաղաքապետական խորհուրդի անդամները հանդիպում ունեցան
սուրիահայերուն հետ եւ հմայուած էին‚ թէ ինչպէ՛ս անոնք տեղաւորուած են իրենց նոր երկրին
մէջ‚ կը վայելեն երկիրը եւ կը նպաստեն Քանատայի վերելքին:
Քանատայի արեւմտեան շրջանի Հայ դատի յանձնախումբի անդամներ Վահէ Անտոնեան,
Վահիկ Յակոբեան եւ Էտի Փափազեան նոյն օրը հանդիպում ունեցան Քարոլ Տէյի հետ‚ որուն
ընթացքին քննարկեցին հայ համայնքի ապագան եւ շարք մը համայնքային եւ ընկերային
ձեռնարկներու համար քաղաքապետարանին հետ գործակցութեան ծրագիրները:

Պերեժան Քաղաքի Հայկական Սուրբ Գրիգոր ԵկեղեցինՅա
նձնուեցաւ Հայ Առաքելական Թեմին
Պերեժան Քաղաքի Հայկական Սուրբ Գրիգոր Եկեղեցին Յանձնուեցաւ Հայ Առաքելական Թեմին
Վերջերս Ուքրանիոյ Պերեժանի պատմաճարտարապետական արգելոցին կողմէ Հայկական
Սուրբ Գրիգոր եկեղեցական համալիրը տրամադրուեցաւ Թերնոփոլի Ուքրանիոյ հայոց թեմին:
Ուքրանիոյ հայ համայնքի ղեկավար Վիլեն Շատուորեան պատմական համարեց այս
իրադարձութիւնը եւ շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր անոնց, որոնք նպաստեցին եկեղեցւոյ
փոխանցման:
Շատուորեան նկատել տուաւ, որ հայ համայնքին համար կարեւոր է իւրաքանչիւր
պատմամշակութային տարածք, աւելցնելով, որ իրենց համար հպարտութիւն է Ուքրանիոյ հայ
համայնքի հարուստ մշակութային եւ պատմական ժառանգութիւն ունենալը:
Նշենք, որ Սուրբ Գրիգոր հայկական եկեղեցին կառուցուած է 1764-ին` փոխարինելով նախապէս
այնտեղ գտնուող հայկական փայտէ եկեղեցին:
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Ոգեկոչում Ամէնուրեք
Ինչպէս անցնող ինը տարիներուն ընթացքին,
այս տարի ալ Հրանդ Տինքի սպանութեան 10ամեակին առթիւ զանազան միջոցառումներ
պիտի կայանան բազմաթիւ կեդրոններու մէջ:
Հիմնական ոգեկոչումը կը կատարուի 19
Յունուարին հինգշաբթի օր Հրանդ Տինքի
նահատակուած
վայրը,
նախորդող
եւ
յաջորդող օրերուն
ալ Պոլսոյ զանազան
թաղերու, Թուրքիոյ զանազան քաղաքներու
եւ արտասահմանի մէջ հասարակական
կազմակերպութիւններ միջոցառումներ կը
կատարեն:
Անշուշտ որ անցնող տասը տարիներու
ընթացքին
երկրին
քաղաքականութիւնը
ենթարկուած էր շատ մեծ վերիվայրումներու: Նախորդ տարիներուն բազմաթիւ
համալսարաններու
մէջ
կը
կատարուէին
Հրանդ
Տինքի
յիշատակին
ձօնուած
բանախօսութիւններ կամ ասուլիսներ: Իսկ ներկայ դրութեան մէջ այդ համալսարաններէն
շատերուն տեսուչներ թիրախը եղած են պետական հալածանքի եւ իրենց տեղերը զիջած
նորանշանակ իշխանամէտ ակադեմականներու: Օրինակի համար Պողազիչի համալսարանը
2008 թուականէն այս կողմ ամէն տարի բանախօսութեան կը հրաւիրէր համաշխարհային գետնի
վրայ համբաւ վայելող մարդու իրաւունքներու պաշտպան այլախոհ մտաւորական մը: Ցարդ
լուր չկայ այն մասին, թէ այդ սովորութիւնը այս տարի ալ պիտի շարունակուի: Միայն Զմիւռնիոյ
«Էկէ» համալսարանի հաղորդակցութեան բաժինն է, որ կը շարունակէ նոյն աւանդութիւնը: Իսկ
արտասահմանի մէջ Թուրքիոյ քաղաքացիներու սփիւռք ունեցող կեդրոններ եւս կը պահեն
նախորդ տարիներու աւանդը:
«Անատոլուի մշակութային հետազօտութիւններու
կեդրոն» ԱՔԱՏԷՐ իր Անգարայի եւ Պոլսոյ
մասնաճիւղերուն
մէջ
կը
կազմակերպէ
միջոցառումներ: Նմանապէս «Ցեղասպանութեան
եւ խտրականութեան դէմ» պայքարող ՏուրՏԷ
հարթակը «Ճէզայիր» շէնքի մէջ պիտի միանայ
յիշատակման հաւաքոյթներուն:
Հրանդ Տինք իր գործով եւ խօսքով Թուրքիոյ մէջ
ունեցաւ շատ կարեւոր հեղինակութիւն, որ մինչեւ
օրս կը մնայ հասարակութեան յիշողութեան մէջ: Ան իբրեւ Հայ դատի պաշտպան գործիչ,
յաջողեցաւ իր միտքը արտայայտել համամարդկային սկզբունքներով, հեռու մնալով որեւէ
ատելութեան պատգամէ: Անզիջող էր իր պահանջատիրութեան մէջ, սակայն խիստ զգոյշ
ուրիշներու արժանապատուութեան հանդէպ: Ա՛յս է, որ անցնող տասը տարիներու ընթացքին
իր յիշատակը թարմ կը պահէ:

www.aztagdaily.com
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ԱՅԼԱԶԱՆ

5 Պատճառ` Երեխային Վրայ Ձեռք
Չբարձրացնելու Համար
Որոշ ծնողներու համար ծեծը արդիւնաւէտ դաստիարակչական միջոց է: Բաւական է`
քանի մը անգամ հարուածել երեխային, եւ ան դադրի ընելէ այն, ինչ ծնողները սխալ կը
համարեն:
Սակայն
մանկավարժներուն
եւ
հոգեբաններուն
կարծիքը
բոլորովին
տարբեր է. անոնք յաճախ կը պնդեն, որ
պատիժի
այս
տարբերակը
շատ
վնասակար
եւ
վտանգաւոր
է
երեխաներուն համար:
Ահաւասիկ
5
չծեծելու համար:

պատճառ`

երեխային

1.- Երեխաները մեծերը ընդօրինակելով է,
որ շատ մը բաներ կը սորվին. իսկ ծեծը երեխային կը սորվեցնէ, որ բռնութիւնը շատ
սովորական երեւոյթ է, մանաւանդ եթէ ծեծողը ծեծուողէն մեծ է եւ ուժեղ…
2.- Ծեծը կը նուազեցնէ ինքնագնահատանքը: Երեխան շատ փոքր է ծեծին եւ իր
արարքին միջեւ պատճառահետեւանքային կապը հասկնալու համար. ուստի ան կը
սկսի մտածել, որ զինք կը ծեծեն, քանի որ ինք վատ է, եւ զինք չեն սիրեր:
3.- Ծեծը անարդիւնաւէտ է. հաւանական է, որ առաջին
անգամ ծեծուելէ ետք երեխան հնազանդի, սակայն
ատիկա չի նշանակեր, որ ան գիտակցած է իր սխալին:
Ան պարզապէս կը վախնայ, կը շփոթի… եթէ ծեծը
սովորական երեւոյթ դառնայ, երեխան զայն կ՛ընդունի
որպէս անխուսափելի չարիք եւ չի փոխեր իր ընթացքը:
4.- Ծեծը դատապարտման արժանի քայլ է. մարմնական
բոլոր
տեսակի
պատիժները
անընդունելի
են
մինչեւ
կազմակերպութիւններու կողմէ:

իսկ

միջազգային

Անզօր եւ անպաշտպան երեխային վրայ ոչ ոք ձեռք բարձրացնելու իրաւունք ունի,
նոյնիսկ` անոր ծնողները:
5.- Ծեծը կը խանգարէ ծնողք-զաւակ առողջ յարաբերութիւնները: Ֆիզիքական պատիժը
կը խանգարէ ծնողքին հանդէպ կապուածութիւնը, կը քանդէ փոխադարձ սէրն ու
վստահութիւնը: Պէտք է միշտ յիշել, որ իսկական փոխըմբռնումը փոխադարձ
յարգանքով պայմանաւորուած է:
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Հովանոցին Ծագումը
Հովանոցին հայրենիքը Ճափոնն է: Ք. Ա. 10-րդ դարուն ատաղձագործ մը իր կնոջ
համար «տանիք» կը պատրաստէ… Առաջին հովանոցը աւելի քան երկու քիլօ կը կշռէր,
իսկ բռնակին երկարութիւնը մօտ 1,5 մեթր էր… Հովանոցը այդ ժամանակ արեւէն
պաշտպանուելու կը ծառայէր:
Հակառակ որ հովանոցին հեղինակը սովորական
արհեստաւոր էր, հեռաւոր արեւելքի մէջ զայն
կ՛օգտագործէին միայն արքայական ընտանիքի
անդամները եւ հասարակութեան մէջ բարձր դիրք
ունեցող մարդիկ: Հովանոցը իշխանութեան եւ
ընտրեալ ըլլալու խորհրդանիշ էր` համարուելով
չափազանց շքեղ իր: Հովանոցին ծանրութիւնն ու
ձեւը կը տարբերէին` նայած անոր տիրոջ դիրքին:
Օրինակ`
Սիամի
(Թայլանտ)
թագաւորին
հովանոցը պատուած էր ոսկիով եւ ադամանդներով:
Հին Եգիպտոսի եւ Բաբելոնի մէջ հովանոցները երկու դեր ունէին` կը պաշտպանէին
արեւէն եւ իշխանութիւն կը խորհրդանշէին: Եգիպտոսի փարաւոններուն հովանոցները
կը պատրաստուէին արմաւենիի տերեւներէն եւ թռչունի փետուրներէն:
Ֆրանսայի մէջ հովանոցը յայտնուեցաւ 17-րդ դարուն. անիկա «փարասոլ» կը կոչուէր
եւ դարձեալ արեւէն պաշտպանուելու կը ծառայէր: Փարասոլը կրողին կարգավիճակը
ցոյց տուող իր չէր. անիկա հասանելի էր բոլորին, սակայն անոր արտաքին տեսքէն
կարելի կ՛ըլլար կռահել հասարակութեան մէջ զայն կրողին դիրքին մասին: Որքան շատ
ժապաւէններ եւ աքսեսուարներ` այնքան բարձր կարգավիճակ:
Առաջին անձը, որուն մտքէն անցաւ հովանոցի միջոցով
անձրեւէն պաշտպանել, ճանապարհորդ Ճոն Հանուէյնն էր,
1822 թուականին: Մինչ այդ տիկնայք եւ պարոնայք
անձրեւոտ օրերուն տունէն դուրս չէին ելլեր… Ամուր կտորէ
պատրաստուած Հանուէյնի հովանոցը սկիզբը ծիծաղի եւ
սուլոցներու արժանացաւ, սակայն շուտով պարզուեցաւ, որ
հովանոցը իսկական փրկութիւն էր բոլոր անոնց, որոնք
սեփական կառք չունէին:
19-րդ դարու 40-ական թուականներուն յայտնաբերուեցան
ծալուող հովանոցները: Ժապաւէնազարդ, ժանեակաւոր հովանոցները իրենց տեղը
զիջեցան աւելի գործնական տարբերակներուն: Ա. Համաշխարհային պատերազմէն ետք
հովանոցը առաւելաբար դարձաւ անձրեւէն պաշտպանող իր: Ստեղծուեցան տարբեր
չափի եւ ձեւի թեթեւ եւ գործնական հովանոցներ, որոնք ներկայիս համարուած են նաեւ
նորաձեւութեան ձմեռնային աքսեսուարներ:
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