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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ

ՀԱՆՃԱՐԵՂ ԵՂԻՇԷ ՉԱՐԵՆՑԻ ԾՆՆԵԴԱՆ 120 ԱՄԵԱԿԻՆ
ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՅՈՒՇ ԵՐԵԿՈՅ
Ուրբաթ, 15 Դեկտեմբեր 2017-ին, Քուէյթի Սրբոց Վարդանանց նորակառոյց եկեղեցւոյ
սրահին մէջ, Համազգայինի Քուէյթի Մեկուսի Կազմի գրական-դաստիարակչական
յանձնախումբը կրկին ժամադրուած էր քուէյթահայ գրասէր հասարակութեան հետ,
գրական ջերմիկ երեկոյի մը ընթացքին, որուն նիւթը այս անգամ 20-րդ դարու հայ
մեծերէն` Եղիշէ Չարենցն էր, որուն ծննդեան 120 եւ եղերական մահուան 80-ամեակը
կը լրանայ այս տարի:

Գեղարուեստական Երեկոյին նշանակալից մասնիկն էր գիրքերով կազմուած գեղեցիկ
տօնածառը: Անժելա Սարգիսեան կատարեց յայտագրի բացումը, որմէ ետք ներկաները
յաջորդաբար ունկնդրեցին` Նարինէ Արապաթլեանի կատարած գեղեցիկ համադրումը
Չարենցի

«Տաղարան»էն

եւ

Ատոմ

Քէհեայեանի

ու

Վաչէ

Թաշճեանի

կատարողութեամբ` հեղինակի գլուխ-գործոց` «Ես իմ Անուշ Հայաստանի» երգը:
Ապա տեղի ունեցաւ 15 վայրկեաննոց «Մեծ Հանճարը` Եղիշէ Չարենց» տեսերիզի
ցուցադրումը,

որուն

պատրաստութեան

բծախնդիր
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տարած

էին
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յանձնախումբի Հայաստան գտնուող անդամները՝ ՀՀ Մշակոյթի նախարարութեան եւ
Համազգայինի Հայաստանի գրասենեակի օժանդակութեամբ, այցելելով Չարենցի ՏունԹանգարանը եւ հարցազրոյցներ վարելով յայտնի չարենցագէտ մտաւորականներու
հետ:
Այնուհետեւ, գեղարուեստական յայտագիրը շարունակուեցաւ Յակոբ Թադոյեանի
«Մինչեւ Էգուց» երգով, Մարիա Սարգիսեանի «Սոմա» ասմունքով, Կարօ Պօղոսեանի
դուդուկով կատարած «Պէպոյի Երգ»ով եւ հեղինակի սարսռեցուցիչ «Մահուան
Տեսիլ»էն Մայտա Մովսէսեանի ասմունքով:
Երեկոն եզրափակեց Ճորճ Արապաթլեան, որ հակիրճ, բայց համապարփակ կերպով
վերլուծեց Չարենցի անցած գրական ուղին մինչեւ իր ողբերգական մահը վեր առնելով
բանաստեղծին հայրենասիրութիւնն ու յանդուգն ճշմարտախօսութիւնը, նոյնիսկ այն
ժամանակ,
երբ
ստալինեան
կացինը
անխնայ
մտաւորականութիւնը եւ կը սպառնար ի՛ր ալ կեանքին:

կը

հնձէր

Հայութեան

Գեղարուեստական Երեկոյի աւարտին Թեմիս բարեջան Առաջնորդ՝ գեր. Տ. Մասիս Ծ.
Վրդ. Զօպույեան, իր խօսքին մէջ ընդգծելով Չարենցի հայրենասիրութիւնը իբրեւ
հարազատ արտայայտութիւն իր ժողովուրդի զգացումներուն, բարձր գնահատեց
գրական երեկոյի կազմակերպիչ յանձնախումբը եւ յոյս յայտնեց, որ նմանատիպ
երեկոներ կայուն եւ յաճախակի դառնան մեր գաղութի կեանքին մէջ:
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ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՅ ԵՒ ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ
ՄԻՋ-ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՀԱՄԵՐԳ
Տարիներու
աւանդութեան
համաձայն՝
Հինգշաբթի 14 Դեկտեմբեր 2017-ին, Քուէյթի
Ղպտի Ուղղափառ եկեղեցւոյ ներքնասրահին
մէջ տեղի ունեցաւ Սուրբ Ծննդեան երգերու եւ
շարականներու համերգը։ Միջ-եկեղեցական
սոյն համերգին ներկայ գտնուեցան Ղպտի
եկեղեցւոյ առաջնորդ Գերշ. Անպա Անտոնիոս
Եպս., Յոյն Ուղղափառ եկեղեցւոյ առաջնորդ
Գերշ.
Ղաթթաս
Եպս.
Հազիմ,
Թեմիս
առաջնորդ՝ Գերպ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեան
եւ քոյր եկեղեցիներու ներկայացուցիչներ եւ պատասխանատուներ:
Համերգին իրենց մասնակցութիւնը բերին Քուէյթի Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ դպրաց
դասի աւագ անդամները, ղեկավարութեամբ դպրապետ՝ Բրշ. Քեռի Սարկաւագ
Սարգիսեանին եւ երգեհոնի ընկերակցութեամբ՝ օրդ. Ալիք Պէրպէրեանի: Անոնք փունչ
մը հայկական ծննդեան շարականներ ներկայացուցին ներկաներուն: Բացի հայ
համայնքէն՝ ելոյթ ունեցան նաեւ Յոյն Ուղղափառ, Ղպտի Կաթոլիկ, Յոյն Կաթոլիկ,
Ղպտի Ուղղափառ, Լատինաց եւ Մարոնիթ եկեղեցիներու երգչախումբերը:
Մասնակցող բոլոր երգչախումբերու հաւաքական երգով իր աւարտին հասաւ
եկեղեցիներու միութիւնը խորհդանշող Ս. Ծննդեան համերգը:

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ ՔԱԹԱՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՏՕՆԻՆ
ԱՌԻԹՈՎ
Կիրակի, 17 Դեկտեմբեր 2017ի
երեկոյեան, Քուէյթի մայրաքաղաք
Courtyard Marriot պանդոկին ներս
յատուկ
ընդունելութիւն
մը
կազմակերպուեցաւ
Քուէյթի մօտ
Քաթարի դեսպանատան կողմէ, ուր
նշուեցաւ Քաթարի ազգային տօնը:
Այս առթիւ Քուէյթի մօտ Քաթարի
դեսպանէն՝ Համատ Պըն Ալի Ալ
Հազնապի կողմէ յատուկ հրաւէր
ստացած ըլլալով, թեմիս առաջնորդ
Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեան, ընկերակցութեամբ գաղութիս հոգեւոր հովիւ Արժ.
Տ. Արտակ Ա. Քհնյ. Քէհեաեանին եւ ազգային վարչութեան անդամ բժշ. Յակոբ
Սէրայտարեանին
ներկայ
գտնուեցաւ
սոյն
ընդունելութեան
եւ
թեմիս
ժողովականութեան եւ ժողովուրդին շնորհաւորութիւնները փոխանցեց դեսպանին եւ
դեսպանատան անձնակազմին:
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ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ
Երկուշաբթի, 18 Դեկտեմբեր 2017-ին, Քուէյթի Ազգային վարժարանի վեցերորդ
դասարանի աշակերտները, իրենց դաստիարակի՝ օրդ. Մարալ Համպոյեանի
առաջնորդութեամբ, այցելեցին Քուէյթի Սրբոց Վարդանանց նորակառոյց եկեղեցին եւ

առաջնորդարանը:
Աշակերտները հիացած եւ մեծ ոգեւորութեամբ նախ շրջեցան եկեղեցւոյ տարածքը,
ապա գաղութիս հոգեւոր հովիւ՝ արժանապատիւ Տէր Արտակ Ա. Քհնյ. Քէհեաեան
անոնց ներկայացուց Աստուծոյ տան գլխաւոր մասերը, ինչպէս՝ խորանն ու
մկրտութեան աւազանը, եկեղեցական իրերը, միւռոնն ու մաս պատրաստելու
աշխատանքը, պատարագի սեղանն ու արարողակարգի հանգրուանները: Ծանօթացան
եկեղեցական եւ մշակութային արժէքներուն, ուշադրութեամբ լսեցին քահանայ հօր
խրատները եւ ամենայն երկիւղածութեամբ աղօթեցին առ Աստուած՝ Տէրունական
աղօթքը արտասանելով: Այնուհետեւ, առաջնորդարանէն ներս, աշակերտներուն
ջերմապէս ընդունեց Թեմիս Առաջնորդ՝ Գերապատիւ Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեան:
Ան մեծապէս ողջունեց աշակերտներուն այցելութիւնը եւ իր հայրական պատգամը
փոխանցեց, որ կառչած մնան հայկական արժէքներուն եւ հաւատարիմ՝
քրիստոնէական հաւատքին, միշտ ըլլան եկեղեցւոյ կողքին, բաց հոգիով ընկալեն
ուսուցիչներուն եւ երէցներուն կողմէ իրենց աւանդուած արժէքները եւ տէրը ըլլան հայ
ժողովուրդի մշակոյթին եւ հայ եկեղեցւոյ պատմութեան: Ապա օրհնեց բոլորը՝ մաղթելով
ուրախ տօնական օրեր:
Այցելութիւնը անմոռանալի պահ մը դարձաւ. աշակերտները իրենց խնայողութենէն
կոկիկ գումար մը նուիրեցին եկեղեցւոյ եւ խոստացան պահպանել մայրենի լեզուն,
կանոնաւոր կերպով մասնակցիլ եկեղեցական արարողութիւններուն եւ հաւատարիմ
մնալ հայկական արժէքներուն:
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Նախագահ Սարգսեան. «Եւրոպական Խորհրդարանին
Հետ Հայաստանի Յարաբերութիւնները Բնականոն
Կերպով Կը Զարգանան»
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեան 20 դեկտեմբերին ընդունած է ՀայաստանԵւրոպական
Միութիւն
խորհրդարանական
համագործակցութեան
յանձնախումբի
պատուիրակութիւնը` յանձնախումբի համանախագահ Սաճատ Քարիմի գլխաւորութեամբ:
Պատուիրակութիւնը Երեւան կը գտնուի յանձնախումբի հերթական` 17-րդ նիստին
մասնակցելու նպատակով:

Ողջունելով հիւրերը` նախագահը գոհունակութեամբ արձանագրած է, որ Եւրոպական
խորհրդարանին հետ Հայաստանի յարաբերութիւնները բնականոն կերպով կը զարգանան եւ
կ՛ընդարձակուին` թէ՛ երկկողմանի, եւ թէ՛ բազմակողմանի հարթութիւններու վրայ:
Նախագահը Հայաստան-Եւրոպական Միութիւն յարաբերութիւններուն մէջ շատ կարեւոր
նկատած
է
միջխորհրդարանական
կապերու
եւ
երկխօսութեան
զարգացումը,
խորհրդարանականներու աշխուժ փոխադարձ այցելութիւնները` առանձնայատուկ կերպով
ընդգծելով խորհրդարանական համագործակցութեան յանձնախումբի ձեւաչափը:
Նախագահ Սերժ Սարգսեան դիտել տուած է, որ տեղեակ է յանձնախումբի երեւանեան նիստի
բովանդակալից օրակարգէն եւ յոյս յայտնած է, որ նիստին իբրեւ արդիւնք տրուած որոշումները
կը նպաստեն տարբեր բնագաւառներու մէջ Հայաստանի եւ Եւրոպական Միութեան միջեւ
համագործակցութեան խորացման: Նախագահը կարեւոր նկատած է յանձնախումբին
կատարելիք եզրափակիչ յայտարարութիւնը, մասնաւորապէս` Հայաստան-Եւրոպական
Միութիւն յարաբերութիւններու վերջին զարգացումներուն վերաբերող, Համապարփակ եւ
ընդլայնուած գործընկերութեան համաձայնագիրի ստորագրութեան տրուած բարձր
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գնահատականը, ինչպէս նաեւ Արցախի տագնապին գծով հաւասարակշռուած դիրքորոշման
արտայայտումը` ուղղուած ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի միջնորդական ջանքերուն աջակցութեան:
Յանձնախումբի
համանախագահ
Սաճատ
Քարիմ
պատուիրակութեան
անունով
շնորհակալութիւն
յայտնած
է
նախագահ
Սարգսեանին`
ընդունելութեան,
միջխորհրդարանական ձեւաչափով համագործակցութեան տուած գնահատականին եւ իրենց
հետ հանդիպումներուն ատեն անկեղծ ու բաց երկխօսութեան համար:
Զրուցակիցները անդրադարձած են Հայաստանի եւ Եւրոպական Միութեան միջեւ
Համապարփակ եւ ընդլայնուած գործընկերութեան համաձայնագիրի եւ ընդունուած
յայտարարութեան դրոյթներուն, ինչպէս նաեւ համաձայնագիրի ստորագրութենէն ետք
Հայաստանի մէջ իրականացուելիք աշխատանքներուն օրէնսդրական դաշտին մէջ եւ շարք մը
ուղղութիւններով բարեփոխումներուն:

Արձանագրութիւններուն Վերաբերող Սերժ Սարգսեանի
Յայտարարութիւնը Ճնշում Էր Թուրքիոյ Համար
«Թերթ»-ին հետ ունեցած զրոյցին ընթացքին ՀՅԴ Բիւրոյի
անդամ, ՀՅԴ Բիւրոյի Հայ դատի եւ քաղաքական
հարցերու գրասենեակի պատասխանատու Կիրօ
Մանոյեան` խօսելով Թուրքիոյ արտաքին գործոց
նախարար Մեւլութ Չաւուշօղլուի յայտարարութեան
մասին, որ` Հայաստանի կողմէ հայ-թուրքական
արձանագրութիւններու չեղեալ յայտարարուիլը ոչ մէկ
իմաստ պիտի ունենայ իրենց համար` ըսած է. «Հայթրքական արձանագրութիւնները
առ ոչինչ
կը
յայտարարուին, եթէ նախագահ Սերժ Սարգսեան իր
յայտարարութիւնը կեանքի կոչէ»:
Չաւուշօղլու ըսած է, որ Թուրքիան ի սկզբանէ Հայաստանի հետ յարաբերութիւններ
հաստատելու իմաստով ունեցած է իր նախապայմանը, որ կապուած է արցախեան տագնապին,
եւ որ «առանց Հայաստանի կողմէ այդ նախապայմաններու կատարման` երկու երկիրներուն
միջեւ երկխօսութիւնը անկարելի է»:
Պատասխանելով այն հարցումին, թէ արդեօք այսպիսով Անգարան պատասխանե՞ց նախագահ
Սերժ Սարգսեանի վերջնաժամկէտին, թէ` «մենք 2018-ի գարուն պիտի մտնենք առանց այդ սին
արձանագրութիւններուն»` Կիրօ Մանոյեան ըսած է, որ սեպտեմբերին, երբ Հայաստանի
նախագահը յայտնեց այդ միտքը, Թուրքիան անտեսեց զայն եւ պատասխանեց միայն վերջերս:
«Թուրքիան կ՛ըսէ, որ Հայաստանի հետ յարաբերութիւններ կ՛ուզէ հաստատել, բայց
միաժամանակ կ՛ուզէ, որ Արցախի հարցը լուծուի այնպէս, ինչպէս Ազրպէյճան կը փափաքի:
Հետաքրքրական է, որ սեպտեմբերին, երբ մեր նախագահը այդ յայտարարութիւնը կատարեց,
Թուրքիան անոր չարձագանգեց, իսկ հիմա կ՛արձագանգէ, ինչ որ կը նշանակէ, թէ նախագահին
յայտարարութիւնը իրենց համար ճնշում եղած է», հաստատած է Մանոյեան:
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Ան նշած է, որ Թուրքիոյ քաղաքականութիւնը հետեւեալն է` կա՛մ անտեսել Հայաստանէն
կատարուող յայտարարութիւնները, կա՛մ խեղաթիւրել զանոնք: «Երբ առաջարկուեցաւ
պատմաբաններու յանձնաժողով կազմել, անոնք քանի մը օր ետք պատասխանեցին»,
յիշեցուցած է Մանոյեան:
Լրագրողը ուզած է գիտնալ, թէ ի՞նչ պիտի ըլլայ այս արձանագրութիւններուն ճակատագիրը,
Մանոյեան պատասխանած է. «Եթէ Հայաստանի նախագահին ըսածը կատարուի, ուրեմն անոնք
առ ոչինչ պիտի յայտարարուին: Ի՞նչ փոխուած է, որ Թուրքիան իր կեցուածքը փոխէ»:

Միջազգային Համաժողով Մոսկուայի Մէջ` ՀՅԴ Հայ Դատի
Մոսկուայի Գրասենեակին Նախաձեռնութեամբ
ՀՅԴ Հայ դատի Մոսկուայի գրասենեակին նախաձեռնութեամբ 15 դեկտեմբերին Մոսկուայի
«Փրեզիտենթըլ» պանդոկի նիստերու դահլիճին մէջ տեղի ունեցած է միջազգային համաժողով`
«Հայ-ռուսական համագործակցութիւն. հեռանկարներն ու հիմնական մարտահրաւէրները»
խորագիրով: Անոր կը մասնակցէին երկու երկիրներու պաշտօնական անձնաւորութիւններ,
դիւանագէտներ, քաղաքագէտներ, վերլուծաբաններ, լրագրողներ եւ հասարակականքաղաքական գործիչներ:
Համաժողովին ողջոյնի խօսքով հանդէս եկած է Ռուսիոյ մէջ Հայաստանի դեսպան Վարդան
Տողանեան, Արցախի Հանրապետութեան դեսպանորդ Ռուբէն Զարգարեան, ՀՅԴ Բիւրոյի
քաղաքական ներկայացուցիչ Արմէն Ռուստամեան, Ռուսիոյ պետական Տումայի պատգամաւոր,
«Անմահ գունդ» շարժման համանախագահ Նիքոլայ Զեմցով, հասարակական-քաղաքական
գործիչ Վիքթոր Քրիւոփուսքով, Ռուսիոյ նախագահին կից Ազգերու խորհուրդի անդամ Իսմայիլ
Շապանով, Մինսքի խմբակի նախկին համանախագահ Վլատիմիր Քազիմիրով, քաղաքագէտ,
թալիշական խորհրդարանի նախագահ Ֆախրատին Ապոսզոտան, Դաշնային խորհուրդի
բնապահպանական յանձնաժողովի խորհրդական Կարինէ Արամեան: Մասնակիցներուն իր
ողջոյնի խօսքը յղած է պետական Տումայի պատգամաւոր, Տումայի գիտութեան եւ կրթութեան
մնայուն յանձնախումբի փոխնախագահ, ՌԺԴԿ կառավարման խորհուրդի անդամ Պորիս
Չերնիշով: Համաժողովին կը նախագահէր Ռուսիոյ Գիտութիւններու ազգային ակադեմիայի
ակադեմիկոս, Հայաստանի Գիտութիւններու ազգային ակադեմիայի արտասահմանեան անդամ
Ռուբէն Գարեգինի Մելքոնեան:
Համաժողովին ներկայացուած են հետեւեալ զեկուցումները.
– «Ռուսիոյ եւ Հայաստանի միջխորհրդարանական կապերու զարգացման նոր փուլերը»,
զեկուցող` Արմէն Ռուստամեան, ՀՅԴ Բիւրոյի քաղաքական ներկայացուցիչ, Հայաստանի
Ազգային ժողովի պատգամաւոր.
– «Հանրային դիւանագիտութիւնը եւ Հայաստանի ու Ռուսիոյ ոչ կառավարական
կազմակերպութիւններուն դերը երկկողմանի յարաբերութիւններուն մէջ», զեկուցող` Վիքթոր
Քրիւոփուսքով,
Ռուսիոյ
հասարակական-քաղաքական
գործիչ,
ընկերաբանական
գիտութիւններու դոկտոր, Հայ-ռուսական բարեկամութեան եւ համագործակցութեան միութեան
նախագահ.
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– «Ռուսիա եւ Հայաստան. ժամանակակից հիմնախնդիրներ եւ ապագային ուղղուած յոյսեր»,
զեկուցող` Ալեքսանտր Աֆանասեւ, Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարարութեան առաջին
կարգի խորհրդական, քաղաքագէտ, զինուորական պատմաբան.
– «Եւրասիական համարկումը` իբրեւ երկիրներու կայուն զարգացման կարեւորագոյն գործօն»,
զեկուցող` Կիւլնուր Ռախմաթուլինա Քալիմովնա, Եւրասիական տնտեսական միութեան
տնտեսական եւ ֆինանսական քաղաքականութեան նախարարի խորհրդական.
– «Արցախի տագնապի լուծման վերաբերող բանակցութիւններուն առանձնայատկութիւնները»,
զեկուցող` Սթանիսլաւ Թարասով, «Ռեկնում» տեղեկատուական գործակալութեան արեւելքի
խմբագրութեան գլխաւոր խմբագիր, քաղաքագէտ, վերլուծաբան.
– «Հայաստանի եւ Ռուսիոյ միջեւ գործարար համագործակցութեան եւ միջազգային
գործակցութեան զարգացման գործիքակազմը», զեկուցող` Կարինէ Արամեան, Ռուսիոյ
Դաշնային խորհուրդի գիտական խորհուրդի անդամ.
– «Ռուս-հայկական գործընկերութիւն. արդիւնքներ եւ հիմնական մարտահրաւէրներ»,
զեկուցող` Սէյրան Բաղդասարեան, քաղաքագէտ, հասարակական-քաղաքական գործիչ.
– «Ռուս-հայկական ռազմավարական դաշնակցութիւնը իբրեւ շրջանային անվտանգութեան
երաշխիք», զեկուցող` Նորատ Տէր Գրիգորեանց, ռազմական-քաղաքական գործիչ,
հազարապետ-զօրավար.
–
«Թրքական լոպիական կառոյցներն ու անոնց ազդեցութիւնը հայ-ռուսական
յարաբերութիւններուն վրայ», զեկուցող` Վիքթոր Նատէին-Ռայեւսքի, Ռուսիոյ ազգային
ակադեմիայի համաշխարհային տնտեսութեան եւ միջազգային յարաբերութիւններու հիմնարկի
յառաջատար մասնագէտ, Սեւծովեան եւ Կասպիցծովեան շրջանի քաղաքական-ընկերային
հետազօտութիւններու հիմնարկի տնօրէն.
– «Արցախի ճանաչման հրամայականը համաշխարհային եւ շրջանային անվտանգութեան
պարունակին մէջ», զեկուցող` Ռուբէն Զարգարեան, Ռուսիոյ մէջ Արցախի ներկայացուցչութեան
խորհրդական, գիտութիւններու թեկնածու, Արցախի Հանրապետութեան արտաքին գործոց
նախարարութեան առաջին կարգի խորհրդական.
– «Հայ-ռուսական յարաբերութիւններուն մէջ առկայ կնճիռներն ու անոնց լուծման վերաբերող
ճամբու քարտէսը», զեկուցող` Նարեկ Առաքելեան, քաղաքագէտ, Ռուսիոյ արտաքին գործոց
նախարարութեան դիւանագիտական ակադեմիայի մագիստրոս, հասարակական գործիչ:
Համաժողովի աւարտին կազմուեցաւ աշխատանքային խումբ, որ պիտի մշակէ եւ
մասնակիցներուն վաւերացման ներկայացնէ առաջարկներու եւ ուղերձներու հռչակագիր մը`
ուղղուած երկու երկիրներու կառավարութիւններուն:

www.aztarar.com
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

ՄԱԿ-ի Ընդհանուր Ժողովը Այսօր Կը Գումարէ
Երուսաղէմի Հարցով Յատուկ Նիստ Մը, Իսկ Թրամփ Կը
Սպառնայ
ՄԱԿ-ի ընդհանուր ժողովը այսօր պիտի գումարէ յատուկ նիստ մը քննարկելու համար
Երուսաղէմի հարցով բանաձեւի նախագիծը: «ՌԻԱ Նովոսթի» կը հաղորդէ, որ այս մասին
յայտարարած է ՄԱԿ-էն դիւանագիտական աղբիւր մը:
«Նիստը կը նախատեսուի գումարել հինգշաբթի ժամը 10:00-ին (Լիբանանի ժամանակացոյցով
ժամը 17:00-ին)», ըսած է աղբիւրը:
Երեքշաբթի օր ՄԱԿ-ի մէջ Պաղեստինի
մնայուն ներկայացուցիչ Ռիատ Մանսուր եւ
շարք
մը
արաբական
երկիրներու
ներկայացուցիչներ հանդիպում ունեցած են
ՄԱԿ-ի Ընդհանուր ժողովի նախագահ
Միրոսլաւ Լայչաքի հետ, երբ Միացեալ
Նահանգներ վեթոյի ենթարկած են ՄԱԿ-ի
Ապահովութեան խորհուրդի բանաձեւը, որ
կոչ կ՛ուղղէր` փոխելու Երուսաղէմը Իսրայէլի
մայրաքաղաք
ճանչնալու
ամերիկեան
որոշումը:
Երկուշաբթի երեկոյեան Եմէնի եւ Թուրքիոյ ներկայացուցիչները` իբրեւ Արաբական լիկայի եւ
Իսլամական համագործակցութեան կազմակերպութեան ներկայացուցիչներ, ՄԱԿ-ի Ընդհանուր
ժողովի նախագահին պաշտօնական դիմում ուղարկած է Երուսաղէմի հարցով յատուկ նիստ
գումարելու համար:
«Ռոյթըրզ» լրատու գործակալութիւնը աւելի ուշ հաղորդեց, որ Միացեալ Նահանգներու
նախագահ Տանըլտ Թրամփ յայտնած է, որ պիտի հետեւի ՄԱԿ-ի Ընդհանուր ժողովի ընթացքին
Երուսաղէմի բանաձեւին քուէարկութեան եւ կ’ողջունէ ՄԱԿ-ի մէջ Միացեալ Նահանգներու
մնայուն ներկայացուցիչ Նիքի Հէյլիի բանաձեւին թեր քուէարկելու մտադիր երկիրներուն յղած
այն պատգամը, թէ Միացեալ Նահանգներու նախագահը կը սպառնայ բանաձեւին թեր
քուէարկող երկիրներուն ամերիկեան օժանդակութիւնները դադրեցնել:

«Ազրպէյան, Թուրքիա Եւ Իրան Թեր Պիտի Քուէարկեն»
Ազրպէյճան, Թուրքիա եւ Իրան թեր պիտի քուէարկեն ՄԱԿ-ի Ընդհանուր ժողովին մէջ
Երուսաղէմի վերաբերեալ բանաձեւին: Ազրպէյճանական «Մինվալ» կայքը կը հաղորդէ, որ այս
մասին յայտարարած է Ազրպէյճանի արտաքին գործոց նախարար Էլմար Մամետեարով`
Պաքուի մէջ թուրք եւ իրանցի գործընկերներու հետ կայացած եռակողմանի հանդիպումի
աւարտին:
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«Մենք քննարկեցինք Երուսաղէմի հարցը եւ ատոր
վերաբերեալ
Միացեալ
Նահանգներու
որոշումը:
Ազրպէյճանը, Իրանն ու Թուրքիան չեն կրնար ընդունիլ
Երուսաղէմի վերաբերեալ Միացեալ Նահանգներու
որոշումը: Մենք համաձայնեցանք թեր քուէարկել ՄԱԿ-ի
բանաձեւի նախագիծին», ըսած է Մամետեարով
լրագրողներու հետ զրոյցի ընթացքին:
Բացի ատկէ, Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար
Մեւլութ Չաւուշօղլուն հանդիպումի մը ընթացքին յայտարարած է, որ Միացեալ Նահանգներու
որոշումը սխալ է, եւ Թուրքիան կ՛աջակցի իր պաղեստինցի եղբայրներուն:
Նշենք, որ երէկ Պաքուի մէջ տեղի ունեցաւ Ազրպէյճանի, Թուրքիոյ եւ Իրանի արտաքին գործոց
նախարարներու եռակողմանի հանդիպումը, որ իր տեսակին մէջ հինգերորդն էր:
Եռակողմանի հանդիպումէն առաջ նախարարները նաեւ ունեցած են առանձին հանդիպումներ:
Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարարը առանձին հանդիպում ունեցած է նաեւ Ազրպէյճանի
նախագահ Իլհամ Ալիեւի հետ:

Ապպաս Մօտ Օրէն Պիտի Այցելէ Ռուսիա
Պաղեստինեան իշխանութեան նախագահ Մահմուտ
Ապպաս հաւանաբար մօտ օրէն այցելէ Ռուսիա: ԹԱՍՍ
լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ այս մասին
յայտարարած
է
Պաղեստինեան
իշխանութեան
նախագահի խորհրդական Նեպիլ Շաաթ:
«Այո՛, ան պիտի այցելէ», ըսած է ան` պատասխանելով
ուղղուած հարցումին:
«Նախագահը Ռուսիա այցելած է քանի մը անգամ, եւ ան դարձեալ պիտի այցելէ: Ան զիս
Ռուսիա ուղարկած է այցելութենէն առաջ», ըսած է Ապպասի խորհրդականը:

Պատասխանելով Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններու
Արտաքին Գործոց Նախարարին «Ո՞ւր Էր Մեծ Հայրդ,
Թշուառակա՛ն, Պէտք Է Չափդ Գիտնաս» Ըսաւ Էրտողան
Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան Անգարայի մէջ ժողովրդային ու պաշտօնական
հաւաքի մը ընթացքին յայտնեց, որ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններու արտաքին գործոց
նախարար Ապտալլա պըն Զայետ պէտք է իր չափը գիտնայ: Էրտողան ըսաւ, որ Թուրքիոյ
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պատմութեան հարցով ան տգէտ է: Այս մասին կը հաղորդէ
գործակալութիւնը:

«Անատոլու» լրատու

Էրտողան կը հակադարձէր «Թուիթըր»-ի վրայ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններու
արտաքին գործոց նախարարին, որ քննադատած էր «Էրտողանի մեծ հայրերը», մասնաւորաբար
Ֆախրետտին փաշան, որ 1916-ին Մեքքայի օսմանցի կառավարիչն էր:
«Երբ մեր մեծ հայրը` Ֆախրետտին փաշան,
Մեքքան կը պաշտպանէր, ո՞ւր էր քու մեծ հայրդ,
ո՜վ թշուառական եւ ստախօս», ըսաւ Էրտողան.
«Թուրք ժողովուրդը գիտէ, թէ թրքական
պատմութեան եւ Ֆախրետտին փաշայի անձին
դէմ ցեխարձակում կատարող այս անձերը, որո՛ւ
հետ կը գործակցին», աւելցուց ան` նշելով, որ այդ
մէկը յարմար պահուն պիտի բացայայտէ:
«Պէտք է սահմանդ գիտնաս: Դուն տակաւին չես
ճանչնար թուրք ժողովուրդը, նաեւ չես ճանչնար
Էրտողանը, իսկ Էրտողանի մեծ հայրերը` երբեք չես ճանչցած», ըսաւ ան:
Թուրքիոյ նախագահը նշեց, որ արաբական պետութիւններու մէջ կարգ մը պաշտօնատարներ
Թուրքիոյ դէմ իրենց թշնամանքով կը փորձեն ծածկել իրենց անկարողութիւնը եւ մինչեւ իսկ`
դաւաճանութիւնը:
Արաբական
Միացեալ
Էմիրութիւններու
արտաքին գործոց նախարարը «Թուիթըր»-ի
իր էջին վրայ գրած էր. «Գիտէ՞ք, թէ 1916
թուականին թուրք Ֆախրի փաշան ոճիր
գործեց մարգարէական քաղաքի (Մեքքայի
«Ա.») բնակչութեան դէմ, անոնց դրամները
գողցաւ, զանոնք առեւանգեց, եւ գնացքներու
մէջ դնելով, «Սաֆար Պարլիք» կոչուած
ուղեւորութեամբ մը ուղարկեց Դամասկոս եւ
Պոլիս:
«Թուրքերը
նաեւ
գողցան
քաղաքի
Մահմուտիյա գրադարանի ձեռագիրներուն մեծամասնութիւնը եւ զանոնք ղրկեցին Թուրքիա:
«Ահա ասոնք են Էրտողանի մեծ հայրերը եւ արաբ իսլամներուն հետ պատմութիւնը», գրած էր
ան:

www.aztagdaily.com
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ԱԿՆԱՐԿ

Տպաւորութիւններ` Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Ազգային
Ընդհ. Ժողովէն
Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան վեհարանի դահլիճը վերածուած է ընդարձակ ժողովասրահի, ուր
մէկտեղուած են բոլոր թեմերէն ժամանած շուրջ հարիւր երեսուն ժողովականներ`
առաջնորդներ,
իրաւասու
ձայնով
պատգամաւորներ,
միաբաններ,
հրաւիրեալներ,
զեկուցողներ, որոնք չորս օրերու ընթացքին լուսարձակի տակ պիտի դնեն կաթողիկոսութեան
ու անոր թեմերուն քառամեակի գործունէութիւնը եւ աշխատանքի նոր ուղի պիտի ճշդեն
յառաջիկային համար:

Իւրաքանչիւր պատգամաւորի տրամադրութեան տակ դրուած են կաթողիկոսութեան Ազգային
կեդրոնական վարչութեան քաղաքական ու կրօնական ժողովներու, ինչպէս նաեւ թեմերու
քառամեայ գործունէութեանց տեղեկագիրները` ծաւալուն ու անջատաբար կազմուած ու գիրքի
վերածուած երեք հատորներ` շուրջ 500 մեծադիր էջերու հանրագումարով:
Հինգ հարիւր մեծադիր էջեր, որոնց վրայ գումարած անոնց բովանդակութիւնը` բաւարար են
արդէն, որ լիովին արժեւորուած համարուի անցնող քառամեակը,երբ մանաւանդ
կաթողիկոսութեան բազմակողմանի գործին ծաւալն ու տարածքը եւ կենդանի շունչը թեմերէն
անդին կ՛անցնին եւ ինչպէս բացուած գիրք` ծանօթ են բոլորի՛ն, ամբո՛ղջ հայութեան:
Աճապարանքով կատարած այս գնահատումիս կը յաջորդէ անձկութիւն մը: Հի՜նգ հարիւր էջ:
Ժողովի բնականոն ընթացքը եւ իբրեւ հիմքը քննարկումի` տեղեկագիրներու ընթերցումներկայացումը կ՛ենթադրեն, ինչ որ կը շշմեցնէ զիս: 500 էջի ընթերցում: Մտովի կը պատկերեմ
ժողովասրահը` տաղտկալի ընթերցարանի վերածուած եւ յօրանջող-մրափող ժողովականներ…
Բայց վեհափառին բացման աղօթքէն ու ներածական խօսքէն ետք կը փարատի անձկութիւնս:
Մեծադիր պաստառի վրայ կենդանի խօսքով ու պատկերով կը ներկայացուի համադրուած
խտացումը տեսագրուած քառամեայ գործունէութեան, որ աւելի պերճախօս է, աչքին ու
ականջին աւելի հաճելի եւ մանաւանդ` ժամանակի խնայողութիւն:
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Ահա՛ արհեստագիտութեան բարիքը: Մեզի ինչե՜ր կը պարգեւէ արհեստագիտութիւնը,
յատկապէս անոր նորագոյնը` համաշխարհայնացած ընկերութեան առանցքը` համացանցը:
Որքա՜ն օգտակար կրնայ ըլլալ ատիկա մեզի պէս համաշխարհայնացած, ամբողջ աշխարհի մէջ
ցրուած ազգի համար, եթէ հայօճախները հմտօրէն օգտագործեն զայն, «armenian social media»ներու մեքանիզմներ ստեղծեն ու գործարկեն` սերունդին ազգային զգացողութիւնը արթնցնելուխթանելու նպատակով,- կ՛ըսեմ ես ինծի:
Ցուցադրուած ժապաւէնէն կը ցոլան կաթողիկոսութեան ծաւալուն ու բազմամակարդակ
իրագործումները տարաբնոյթ բնագաւառներու մէջ` կրօնական, կրթադաստիարակչական,
քարոզչական, շինարարական, յարաբերական, քաղաքական, վարչարարական, Հայ դատի
հետապնդման եւ այլ մարզերու մէջ: Նշանակալից են թեմերուն տուած վեհափառին
հովուապետական այցելութիւնները, Արցախի անվտանգութեան համար ցուցաբերած
զօրակցութիւնը, ամբողջ քառամեակին Սուրիոյ հայութեան տուած նեցուկը` թէ՛ բարոյական եւ
թէ. գործնական, շօշափելի օժանդակութեանց իմաստով: Ընդհանուրին մէջ` քառամեայ
արդիւնաւէտ գործունէութիւն, որուն ներշնչումն ու նախաձեռնութեան ոգին յայտնօրէն
վեհափառէն կը բխին, ինչպէս նաեւ աշխատանքները իրմով կը սկսին եւ իրմով ալ
կ՛աւարտին…
Ժողովական
նախապատրաստութիւնը
նախատեսուած, կը հաստատեմ:

կատարեալ

է,

ամէն

բան`

բծախնդրօրէն

Զարմանք կը պատճառէ քննարկուող հարցերուն առատութիւնը: Լայնօրէն բացուած կարկինով
մը օրակարգի դրուած են ազգային,կրօնադաստիարակչական, ընկերային (նոյնիսկ
քաղաքական) մեծ ու փոքր զանազան խնդիրներ, որոնք այս կամ այն ձեւով կ՛առնչուին ազգին
ու եկեղեցիին: Սեղանին կը դրուի մինչեւ իսկ արդի ընկերութիւնը յուզող միասեռականութեան
նկատմամբ Հայ եկեղեցիի դիրքորոշումը յստակացնելու անհրաժեշտութիւնը եւ այլն:
Հարցերու առատութիւնը եւ զեկուցումներու յաջորդականութիւնը երբեմն կը յոգնեցնեն ու
անհամբեր կը դարձնեն զիս` դադարի պահերուն սպասումով: Միաժամանակ կը գիտակցիմ, որ
դրուած ու քննարկուող խնդիրներուն ամբողջութիւնը կը միտի Հայ եկեղեցիին ու հայրենիքի
ամրացման, նորահաս սերունդը ազգին ու ազգայինին կապելու նպատակին, հայօճախները
մղելու, որ վերակազմակերպուին ու կենսագործ կառոյցներով օժտուին:
Ընդհանուրին մէջ թելադրական է ժողովական պատկերը : Բոլորը` բարձրաստիճան
եկեղեցական թէ նորօծ աբեղայ, առաջնորդ թէ պատգամաւոր կամ հրաւիրեալ, հարուստ թէ
աղքատ, տարեց ու երիտասարդ, գիտնական թէ արհեստաւոր, հոս հաւասար են իրարու,
ժողովական նոյն կանոնին ու ժամանակացոյցին ենթակայ, նոյն իրաւունքներով ու
պարտաւորութիւններով: Որքա՜ն գեղեցիկ պիտի ըլլար կեանքն ալ, եթէ ժողովական այս կարգ
ու կանոնը կիրարկուէր նաեւ առօրեայի կենցաղային յարաբերութիւններու մէջ, կը մտածեմ:
Փակումի «Պահպանիչ»-էն ետք, սրահէն դուրս ելլելու պահուս ժողովակից բարեկամի մը
կ’ըսեմ. «Այս քառօրեան Ազգային ընդհ. ժողով մը ըլլալէ առաջ ու վերջ թեմերուն` Կիլիկիոյ
կաթողիկոսութեան կառչած ըլլալու եւ մնալու վկայութիւնն է եւ անոր հանդէպ
հաւատարմութեան արտայայտութիւն…

ՄԻՀՐԱՆ Ք.
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

ՀՅԴ Հայ Դատի Յանձնախումբերն Ու Գրասենեակները
Վերածուած Են Արցախի Հանրապետութեան
Դեսպանութիւններու*
(*) Արտասանուած Արցախի մէջ 14 դեկտեմբերին կայացած ՀՅԴ 127-ամեակի հանդիսութեան:
Այս օրերուն Դաշնակցութեան աշխարհատարած
կառոյցները կը նշեն Դաշնակցութեան օրը կամ
անոր հիմնադրութեան 127-ամեակը:
Այս նշումներուն տարեվերջին համընկումները,
պարզ տրամաբանութեամբ, տարուան կտրուածքով
իրագործուածն ու չիրագործուածը լոյսին բերելն է,
պատմական
հէնքի
վրայ
ժամանակակից
իրադարձութիւններուն Դաշնակցութեան բերած
ներդրումը արժեւորելը, բայց մանաւանդ, այդ
բոլորէն մեկնած, հետագայ իրադրութիւնները
ուղենշելը:
Աւանդոյթի վերածուած Դաշնակցութեան օրուան տօնակատարութիւններու ընթացքին պէտք է
յաղթահարել ինքնագնահատական տալու փորձութիւնը: Ի վերջոյ ժամանակը, պատմութիւնն ու
ժողովուրդը իրենք են իրադարձութիւններուն գնահատական տուողը եւ ըստ այնմ քաղաքական այս կամ
այն ուժին հանդէպ վստահելիութեան վարկանիշ ապահովողը:
Հայ յեղափոխական դաշնակցութեան օրուան ներկայ նշումը թէ՛ ժամանակի եւ թէ՛ միջավայրի առումով
պարտաւորեցնող է: Նախ, ժամանակի առումով, մենք ազգովին կը նախապատրաստուինք մուտք գործել
յոբելենական այնպիսի տարի, որ պիտի նշէ մեր պետականութեան վերականգնման, մեր անկախութեան
ձեռք բերման եւ մեր հանրապետութեան կերտման հարիւրամեակը: Եւ երկրորդ, այս
տօնակատարութեան վայրը` Արցախ աշխարհը, սերտօրէն կ՛առնչուի պետականութեան կերտումի,
անոր հրամայական անհրաժեշտութեան եւ անոր փոխանցած խուրհուրդներուն ուղղութեամբ
կիզակէտային նշանակութիւն ներկայացնելու հանգամանքներուն:
Եւ եթէ կ՛ընդունինք, որ մայիսեան դիւցազնամարտերու ապահոված յաղթանակին վրայ կառուցուեցաւ եւ
կերտուեցաւ հանրապետութիւնը, ապա համոզիչ ձեւով կը մտածենք նաեւ, որ արցախեան
ազատամարտին եւ անոր ապահոված յաղթանակին ու ազատագրումին վրայ յենուեցաւ նաեւ մեր
վերանկախացումը` հայոց անկախ ժամանակակից պետականութեան վերականգնումը: Արցախեան
ազատամարտը ոչ միայն ապահովեց Արցախի Հանրապետութեան կայացումը, այլ երաշխաւորեց
Հայաստանի անկախ հանրապետութեան վերականգնումը:
Ահա պատմական եւ ժամանակակից հանգամանքներու այս նկատառումներով է, որ եզակի ու բացառիկ
տարազ կը ստանայ Դաշնակցութեան օրուան տօնակատարութիւնը ներկա՛յ ժամանակին, ներկա՛յ
վայրին մէջ:
Դաշնակցութիւնը 1918-ի մայիսեան յաղթանակներուն հայ կեանքի իբրեւ ամենակազմակերպ ուժը`
յաջողեցաւ համախմբել հայութիւնը, մղել ճակատամարտերը եւ Հայոց ցեղասպանութենէն ընդամէնը
միայն երեք տարի ետք հռչակել հանրապետութիւն եւ կերտել ազատ ու անկախ պետութիւն: Եւ
Դաշնակցութիւնը նոյնպէս արցախեան ազատամարտի առաջին փուլին մասնակից առաջնային ուժերու
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շարքին թէ՛ ռազմական առումով եւ թէ՛ առաջին խորհրդարանի ձեւաւորման մէջ ստանձնած
կարեւորագոյն դերակատարութեամբ պատուով կը կանգնի նաեւ Արցախի պետականութեան կերտման
ակունքներուն: Այդ ճամբով նաեւ արդարօրէն կը համարուի, Արցախի պետականութեան անշրջանցելի
երաշխաւորութեան նկատառումով, Հայաստանի վերանկախացման եւ պետականաշինութեան
աշխատանքներուն հիմնական ներդրում ապահոված կուսակցութիւն:
Հետեւաբար թէ՛ օրուան նշումը, թէ՛ ժամանակը եւ թէ՛ վայրը կը թելադրեն հաւանաբար ամենաշատ
կեդրոնանալ Դաշնակցութեան պետականաստեղծ կուսակցութիւն ըլլալու եզակի հանգամանքներուն
վրայ:
Իրաւամբ, պետութիւնը նկատուած է ազգի մը կազմակերպուածութեան բարձրագոյն աստիճանաչափը,
որուն վերականգնման, պահպանման եւ զարգացման համար ահաւասիկ աւելի քան հարիւր տարիէ ի վեր
կը պայքարի հայ ժողովուրդի ազատագրման առաջնորդ կուսակցութիւնը:
Այս հիմնաւորումներով է , որ Դաշնակցութիւնը հակառակ
տարաբնոյթ
պայմաններու
մէջ
գործելուն`
Ա.
հանրապետութեան
օրերուն
իբրեւ
իշխանութիւն,
խորհրդայնացման
օրերուն
իբրեւ
տարագիր
դարձած
կուսակցութիւն, վերանկախացման առաջին օրերուն եւ առաջին
վարչակարգի ժամանակ հալածուած եւ
հարկադրաբար
ընդդիմութիւն դարձած կուսակցութիւն, աւելի ուշ իբրեւ
քոալիսիոն կառավարութիւններու անդամ թէ անոնցմէ դուրս
գտնուած
ժամանակներուն`
պետականութիւն
հասկացողութիւնը համարեց գերագոյն ուղղութիւն եւ ինչ
կարգավիճակի մէջ ալ որ գտնուեցաւ , գործեց անկախ
պետականութեան պահպանման ու անոր զարգացման համար
ուղիներ հարթելու առաջադրանքներով:
Մեր զոյգ հանրապետութիւններու կենսագործման ապահովման
համար հարթելի ուղիները միեւնոյնն են եւ մէկը միւսին հետ`
գերազանցօրէն
փոխկապակցուած:
Անվտանգութեան
ռազմավարական խնդիրներէն մինչեւ տնտեսական զարգացման
միջոցներ, կրթութեան ոլորտէն մինչեւ աշխատանքի ապահովման մեթոտներ ու, տակաւին,
աղքատութեան յաղթահարման ծրագիրներէն մինչեւ արտահոսքի կասեցման միտումներու կայացման
առաջադրանքներ` անտարանջատելի թղթածրարներ են, որոնց լուծման համար համահայկական
մարդուժի ներգրաւումը աւելի քան անհրաժեշտութիւն է:
Իսկ
համահայկական
մարդուժի
համախմբան եւ
մասնագիտական ոլորտներու
համար
նպատակաուղղուած հաւաքագրման գործընթացներուն Դաշնակցութիւնը բազմաթիւ իմաստներով
փաստած է, որ համակարգում, ներդրում ու մասնակցութիւն ունենալու տեսակէտէն, իբրեւ
աշխարհատարած կուսակցութիւն, առաջին հորիզոնականի վրայ է:
Աշխատանքները, անոնք վերաբերին արցախեան ազատամարտի օրերուն կազմակերպուող
զօրակցական ցոյցերուն, թէ Միացեալ նահանգներու կամ Եւրոպայի մէջ ապահովելիք քաղաքական
ենթահողի պատրաստութեան, լոպիստական աշխատանքներուն թէ վերաբնակեցման ծրագիրներուն:
Տակաւին, օտարազգի պետական դէմքերու այցելութիւններու կազմակերպումներ, համաշխարհային
տարողութիւն ունեցող լրատուամիջոցներու ներկայացուցիչներու ժամանում եւ առարկայական
լուսաբանում, աշխարհի տարբեր երկիրներում մէջ մեր հակառակորդի սանձազերծած արցախեան
հակամարտութեան
էութիւնը
նենգափոխելու
փորձ
կատարող
դրսեւորումներուն
ուժգին
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հակազդեցութիւն եւ յաճախ կանխարգիլում. Շարունակելու համար` Ազրպէյճանի դիւանագիտական
ներկայացուցչիներու կողմէ սումկայիթեան զոհերու նուիրուած յիշատակի հաւաքներու խանգարման
փորձերու չէզոքացում, տարբեր երկիրներու մէջ ազրպէյճանական դեսպանատուներու առջեւ բողոքի
ցոյցերու կազմակերպում, ապրիլեան պատերազմի օրերուն Ազրպէյճանի զինեալ ուժերուն կողմէ
գործադրուած պատերազմական ոճիրներու բացայայտման եւ փաստերու տարածման աշխատանքներ.
անոնք պարզապէս մէկ մասն են Դաշնակցութեան եւ անոր Հայ դատի, երիտասարդական, ուսանողական
կառոյցներուն ձեռագիրը կրող` Արցախի պետութեան արտաքին քաղաքականութեան կամ
ընդհանրապէս Արցախի անկախութեան միջազգային ճանաչում ապահովելու աշխարհատարած
աշխատանքներուն:
Օրհասի օրերուն եւս, թէ՛ արցախեան ազատամարտին եւ թէ՛ ապրիլեան քառօրեային, պէտք է նկատել
յատկապէս սփիւռքեան տարբեր շրջաններէ Արցախ փութացած եւ իր հայրենակիցին հետ կողք-կողքի
խրամատներու մէջ տեղաւորուած եւ առաջնագիծ գրաւած երիտասարդութեան մեծամասնութեան
գաղափարական եւ կուսակցական պատկանելիութիւնը: Հայրենիքէն հեռու ծնած, շատ յաճախ ալ
հայրենիքը չտեսած, օտար պայմաններու մէջ կազմաւորուած երիտասարդը օրհասի պահին, եթէ հարկ
ըլլայ, նաեւ իր կեանքի գնով փաստեց իր պատրաստակամութիւնը` միշտ գտնուելու արցախցի իր
հայրենակիցի կողքին:
Անկախութեան 100-ամեակի մօտակայ նշումներուն պատմաքաղաքական կարեւորագոյն էջեր լոյսին
բերելը ունի խիստ այժմէական նշանակութիւն:
1918-ին, Անդրկովկասեան երկիրներու անկախացման օրերուն, ճիշդ է որ Արցախը մաս չկազմեց
Հայաստանի Հանրապետութեան տարածքներուն, բայց նաեւ մաս չկազմեց Ազրպէյճանին: Իրողապէս
Արցախը ղեկավարուեցաւ Ազգային խորհուրդով. այսինքն` անկախ ղեկավար մարմինով:
Պատմական այս փաստացի իրողութիւնը կրնայ մղել, որ Արցախը եւս իր անկախութեան 100-ամեակի
նշումներուն նախապատրաստուի: Ճիշդ է, որ միջազգային օրէնքներու ընդառաջման հարց չկար, չկար
նաեւ ինքնորոշման իրաւունքի եւ հանրաքուէի խնդիր, այսուհանդերձ, կար մերժում` Ազրպէյճանին
միանալու, առաջադրանք` Հայաստանի Հանրապետութեան կցուելու, եւ իբրեւ փաստ` կար իրողապէս
անկախ կառավարուող միաւոր:
Այս անկախութիւնը կարեւոր է Արցախի համար, նոյնքան նաեւ փաստի ընդգծումը` անկախացած
Ազրպէյճանին մաս չկազմելու: Որմէ նաեւ` ստալինեան բռնակցումի հակաօրինականութիւնը եւ
կանխարգիլումը` Պաքուի տարածքային ամբողջականութեան սկզբունքի շահարկման:
Կանխատեսելով հակառակորդի շահարկումը եւ ամենայն հաւանականութեամբ այդ շահարկումին
միջազգային արձագանգի ապահովումի փորձը` Արցախի վերաբերող պատմական այս փաստին
ներկայացումը, արծարծումը թէ՛ քաղաքական եւ թէ՛ իրաւական հիմնաւորումներով աւելի քան
անհրաժեշտ են եւ նշուած պատճառներով նաեւ` ռազմավարական:
Պատմական այս հանգամանքի նկատառումով ալ մեզի համար տարածաքային ամբողջականութեան եւ
ազգերու ինքնորոշման իրաւունքի սկզբունքները կրնան համատեղելի ըլլալ արցախեան
հակամարտութեան լուծման բանակցային գործընթացին, տրուած ըլլալով, որ Արցախը երբեք մաս չէ
կազմած Ազրպէյճանի տարածքային ամբողջականութեան` ո՛չ անկախացման ո՛չ ալ վերանկախացման
օրերուն:
Միջազգային այս սկզբունքներու կիրարկելիութեան համար քաղաքական նուրբ մեկնաբանութիւններու
ամենաարդիական առիթներուն ականատես կ՛ըլլանք. իրադրութիւնները կը յուշեն, որ Քաթալոնիոյ
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օրինակին կրնան հետեւիլ մերձակայ կամ հեռակայ աշխարհագրական այլ տարածքներու վրայ ապրող
ազգաբնակչութիւններ:
Հակամարտութիւններու կամ ինքնորոշման իրաւունքի կիրարկման համեմատական ժամանակակից
վերլուծաբանութիւնը յաճախ կը շրջանցէ պատմական հանգամանքներու իրողականութիւնը: Նորագոյն
երեւոյթը կը վերաբերէր Քաթալոնիոյ անկախութեան հանրաքուէին: Յարգելով ժողովուրդի ինքնորոշման
իրաւունքի կիրարկումը պէտք է նկատել այստեղ, որ Քաթալոնիան երկրի մը` Սպանիոյ տարածքային
ամբողջականութենէն դուրս կու գար, մինչ Արցախը երբեք մաս չէ կազմած Ազրպէյճանի տարածքին:
Բռնակցումը, այս պարագային, հիմնովին կը հակադրուի միջազգայնօրէն ընդունուած ինքնորոշման
իրաւունքին, սկզբունքով նաեւ` տարածքային ամբողջականութեան, տրուած ըլլալով, որ բռնի
միջոցներով, հակաժողովրդավարական եղանակով (տակաւին չենք խօսիր տարբեր ազգի, ժողովուրդի,
կրօնի, մշակոյթի, պատմութեան հանգամանքներուն մասին) կայացած որոշումի հիման վրայ Արցախին
տրուած է ազրպէյճանական տարածքին մէջ ինքնավար մարզի կարգավիճակ: Առաւել եւս. Մատրիտը
որեւէ տեսակի սումկայիթեան քաղաքականութիւն չէ կիրարկած քաթալոնացիներուն նկատմամբ:
Այս տարբերութեան իրազեկ են նաեւ Եւրոպական Միութեան շրջանակները, երբ կտրուկ կը մերժեն
Քաթալոնիոյ առած քայլին իրաւականութիւնը, եւ երբ Արեւելեան գործընկերութեան ծրագրի
շրջանակներուն մէջ, ի հեճուկս Պաքուի, հռչակագրով կ՛ամրագրեն արցախեան հակամարտութեան
լուծման համար որդեգրուած` տարածքային ամբողջականութեան, ինքնորոշման իրաւունքի,
ժողովուրդներու իրաւահաւասարութեան եւ ուժի կիրարկման բացառումի միջազգային սկզբունքները:
Անհամեմատելիութեան այս անգամ բոլորովին այլ ուղղութեան, տարբեր պայմաններու եւ շահարկման
տարբեր մարտավարութիւններու մօտեցումով Պաքուն համեմատութիւն կը կատարէ Արցախի եւ
բռնագրաւուած հիւսիսային Կիպրոսի միջեւ: Իբրեւ հակազդեցութիւն այս համեմատութիւններուն`
մէջբերենք Կիպրոսի արտաքին գործոց նախարարի յայտարարութիւնը` կատարուած այս տարուան
ապրլին: «Սխալ է զուգահեռներ գծել բռնագրաւեալ հիւսիսային Կիպրոսի եւ Արցախի տագնապներուն
միջեւ, որովհետեւ` «Ի տարբերութիւն հիւսիսային Կիպրոսի, որ բռնագրաւուած է Թուրքիոյ կողմէ,
Արցախը հայկական պատմական տարածք է. անոնք մի՛շտ հոն եղած են, պայքարած են իրենց
ապահովութիւնը երաշխաւորելու համար եւ անկախութիւն հռչակած են»:
Որքան ալ ընդհանուր հակառակորդ ունենալու եւ տրուած օրինակին պարագային թիրախի
կարգավիճակով յայտնուած ըլլալու շարժառիթներուն, այսուհանդերձ, այս յայտարարութեան վրայ հայ
քաղաքական միտքը յատուկ ուշադրութիւն կեդրոնացնելու պատճառները ունի. Կատարուածը, ըստ
էութեան, պաշտօնական Նիկոսիոյ կողմէ Արցախի անկախութեան ճանաչման ճանապարհ հարթող
կարեւոր դիրքորոշում է, որուն յղում կատարելու առիթներ կ՛ունենանք տակաւին` նկատի ունենալով թէ՛
Կիպրոսի Եւրոմիութեան անդամ ըլլալը եւ թէ՛ ԵԽԽՎ-ի նոր նախագահին կիպրացի ըլլլաու փաստը: Եւ
այժմ պարզապէս յիշենք, առանց բացարձակ եզրայանգումներ ընելու, որ ԵԽԽՎ-ի նորընտիր նախագահի
պաշտօնավարութեան ստանձնման օրերուն իսկ ԵԽԽՎ-էն հնչեց լուացքատուն կառավարած Պաքուի
հասցէին ամենածանր մեղադրանք- բանաձեւերը:
Անտեղի պիտի չըլլար նշելը այստեղ, որ Եւրոմիութեան Արեւելեան գործընկերութեան հռչակագրի
որդեգրումը Երեւանի հետ շրջանակային նոր համաձայնագրի կնքումի առիթով, ըստ էութեան, տապալեց
Ազրպէյճանի բոլոր փորձերը` հռչակագրին մէջ ազրպէյճանանպաստ սկզբունքներ ամրագրելու:
Եւրոմիութիւնը այս առիթով հռչակագրային դրոյթի վերածեց ազգերու ինքնորոշման միջազգային
իրաւունքը` արցախեան հակամարտութեան իր բանաձեւին մէջ:
Առանց համակարգային փոփոխութեան եւ խորհրդարանական համակարգի անցումի` դժուար պիտի
ըլլար պատկերացնելը Եւրոմիութեան հետ ընդլայնուած եւ համապարփակ համաձայնագրի կնքումը եւ
այդ առիթով արցախահայութեան ինքնորոշուելու սկզբունքը ամրագրող հռչակագրի հրապարակումը:
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Իսկ այստեղ պէտք է դարձեալ յիշել քաղաքական այն ուժը, որ քսանհինգ տարի անդադար առաջադրեց
մեր երկրի խորհրդարանական համակարգի անցումը:
Ընթացիկ տարին Արցախի Հանրապետութեան համար յատկանշուեցաւ նաեւ դիւանագիտական,
քաղաքական կարեւոր այլ իրագործումներով:
Միայն փակուող այս տարուան կտրուածքով`արժէ արձանագրել Պելճիքայի խորհրդարանին մէջ
յաջորդաբար հոլանտախօս եւ ֆրանսախօս հատուածներու հետ Արցախի խորհրդարանի հետ
բարեկամութեան խումբի ստեղծումը:
Ապա պելճիքացի ծերակուտականի, Հոլանտայի համալսարանի միջազգային յարաբերութիւններու աւագ
գիտաշխատողին եւ Ընկերվար միջազգայնականի երիտասարդներու միջազգային միութեան անդամ
կազմակերպութիւններու պատուիրակութիւններու ճանաչողական այցելութիւնները Ստեփանակերտ:
Տակաւին,
Պելճիքայի դաշնակցային եւ Պրիւքսելի շրջանային խորհրդարանականներու, Քալիֆորնիոյ
խորհրդարանական պատուիրակութեան, Միացեալ Նահանգներու Ներկայացուցիչներու տան անդամ եւ
քոնկրեսականներու այցելութիւնները Ստեփանակերտ:
Առանց շրջանցելու` միջազգային դէտերու մասնակցութիւնը Արցախի մէջ տեղի ունեցած
սահմանադրական փոփոխութիւններու հանրաքուէին դիտորդական առաքելութեան բաղադրութիւնը,
ներառելով Պոլիվիոյ երեսփոխանական պալատի, եւրոպական խորհրդարանի, Արժանթինի
խորհրդարանի անդամներն ու ուրուկուէյցի իրաւապաշտպանները:
Այլ ուղղութեան վրայ այս հանրագումարային արդիւնքին վրայ պէտք է աւելցնել լրագրող պլոկըր
Ալեքսանտր Լափշինի արտայանձման առիթով կազմակերպուած տարբեր քաղաքներու մեր
երիտասարներու ձեռնարկած բողոքի ակցիաները:
Ճանաչման յաղթարշաւի ընթացքին Միացեալ Նահանգներու Ռոտ Այլընտի, Մէյնի, Լուիզանյայի,
Քալիֆորնիոյ, Ճորճիայի,եւ Հաուայի նահանգներուն վրայ Միչիկընի նահանգին համալրումը կը
նախանշէ, որ Դաշնակցութիւնը ռազմավարական նպատակ ճշդած է նահանգային եւ քաղաքային
մակարդակներու վրայ Արցախի անկախութեան ճանաչման հրամայականի իրականացումը: Եւ միայն
վերջերս` Աւստրալիոյ մէջ գործող ամէնէն նշանաւոր կուսակցութիւններէն Կանաչներու ճանաչումը
Արցախի Հանրապետութեան:
Յարգելի՛ ներկաներ,
21-րդ դարու համահունչ եւ օրինաչափ նկատուող համակարգերը ցանցային կառոյցի բնոյթ ունին եւ կը
յատկանշեն ժամանակակից աշխատելաձեւի նորարար եւ արդիւնաւէտ նկատուող միջոցները:
Դաշնակցութիւնը հայաստանեան, արցախեան եւ աշխարհատարած կառոյցներով ու Հայ դատի
գրասենեակներով ցանցային այն համակարգն է, որ հայրենակեդրոն նպատակուղղուած գործունէութիւն
կ՛իրականացնէ` ի խնդիր մեր զոյգ պետութիւններու հզօրացման: Վարքագիծը պիտի շարունակուի, եւ
ամբողջ կարողականութիւնը ի սպաս պիտի դրուի նահանգային մակարդակով Արցախի
Հանրապետութեան ճանաչումներու յաղթարշաւը շարունակելու, տարբեր պետութիւններու պետական,
հասարակական եւ լրագրողական դէմքերու Ստեփանակերտ այցելութիւնները իրագործելու, Արցախի
Հանրապետութեան պետական դէմքերու եւրոպական, ամերիկեան եւ աշխարհքաղաքական այլ կարեւոր
կեդրոններու մէջ հանդիպումներու եւ քննարկումներու տեսակցութիւնները ապահովելու ու, տակաւին,
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ռազմական յանցագործութիւններով հարուստ թղթածրար վաստակած Պաքուն միջազգային ատեաններու
կողմէ քրէականացնելու` Սուկմկայիթէն մինչեւ Թալիշ ամենաանմարդկային եւ ահաբեկչական
արարքները գործադրած ըլլալու մեղադրանքներով:
Այս բոլոր ուղղութիւններով աշխատելու եւ Արցախի համապաատասխան գերատեսչութիւններու հետ
առաջադրանքներն ու անոնց կիրարկումը համակարգելու համար Դաշնակցութեան հովանիին տակ
գործող Հայ դատի յանձնախումբերն ու գրասենեակները իրողապէս վերածուած են Արցախի
Հանրապետութեան դեսպանութիւններու: Դաշնակցական մամուլն ու լրատուադաշտը
պիտի
շարունակեն իրենց սիւնակներուն առաջնային տեղերը տրամադրել արցախեան լրատուութիւններուն:
Դաշնակցութեան քարոզչական մարմինները տարբեր երկիրներու պետական թէ հասարակական
շրջանակներուն մէջ պիտի աշխատին առարկայականօրէն լուսաբանել հակամարտութեան էութիւնը,
հակադարձել հակառակորդներու ապատեղակատուութեան: Մեր ուսանողական եւ երիտասարդական
միութիւնները բողոքի ցոյցերով պիտի չէզոքացնեն Պաքուի ներկայացուցիչներուն կողմէ ձեռնարկուած
հակահայ բոլոր միջոցառումները: Մինչ պիտի համալրուին ԱՀ-ը ճանչցող ամերիկեան նահանգներն ու
եւրոպական քաղաքները:
Քաղաքական, ռազմավարական եւ անվտանգութեան բոլոր պատճառներով մեր համահայկական
օրակարգի առաջնային խնդիրը պիտի ճշդել ԱՀ-ի միջազգային ճանաչումը, որուն համար ալ անմնացորդ
իր գործը պիտի շարունակէ Հայ յեղափոխական դաշնակցութեան աշխարհատարած ցանցային կառոյցը:
Քաղաքականին կողքին, զինուորական ապրիլեան լայնածաւալ գործողութիւններու սանձազերծումներու
ընթացքին եւ մանաւանդ անկէ ետք, արժէ մտածել կուսակցութեան կողմէ նախաձեռնուած եւ
պաշտպանական պետական համակարգի հետ համադրուած կամաւորական շարժումի երեւոյթին մասին:
Քաղաքական դրական ենթահողի նախադրեալներու ուղղութեամբ համախումբ աշխատելու այս
առաջնահերթութեան

առընթեր,

մեր

հակառակորդը

յաւելեալ պիտի գիտակցի, որ իր դիպուկահարներուն եւ
խափանարարական

թէ

թափանցման

որեւէ

գործողութեան պարագային իր դիմաց պիտի գտնէ
մարտնչելու

պատրաստ

եւ

յանուն

Արցախի

խաղաղութեան, փաստացի սահմաններու պահպանման
թէ

Արցախի

տարածքային

ամբողջականութեան

վերականգնման համար ամէն ինչի պատրաստ ոչ միայն
Արցախի

զինեալ

ուժերը,

այլ`

ամբողջ

հայկական

աշխարհի կամաւորական շարժումը:
Ի վերջոյ, հայկական աշխարհը ամբողջ պիտի գիտակցի, որ հայրենիքի սահմանները հսկող,
վիրաւորուող, նահատակուող հերոսներուն շնորհիւ է, որ ինք այսօր իբրեւ զոյգ հանրապետութիւն
կերտած ազգ` կ՛արարէ, կը ստեղծագործէ եւ կը զարգանայ: Այո՛, կը զարգանայ առանց զիջելու:
Բազմակողմանի այդ զարգացումը ապահովելու համար է, որ այսօր բոլորս համոզուած, վճռական,
հաստատակամ եւ պատրաստակամ` իբրեւ Արցախի Հանրապետութեան ճանաչման համար պայքարող
զինուորներ, ազգովին պէտք է յայտարարենք.
Ծառայում ենք Արցախի Հանրապետութեանը:

ՇԱՀԱՆ ԳԱՆՏԱՀԱՐԵԱՆ
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

ՀՅԴ-ի 127-ամեակի Նշում` Ռոտ Այլընտի Մէջ
Կազմակերպութեամբ ՀՅԴ Փրովիտընսի «Քրիստափոր» կոմիտէին,
«Քրանսթըն քաունթի քլապ»-ին մէջ նշուեցաւ ՀՅԴ-ի 127-ամեակը:

2

դեկտեմբերին

Բացման խօսքը արտասանեց Լեւոն Աթթարեանը, որ բեմ հրաւիրեց ՀՅԴ «Քրիստափոր»
կոմիտէին ներկայացուցիչ Յակոբ Տօնոյեանը, որ բարի գալուստ մաղթելէ ետք, հրաւիրեց
ներկաները` յոտնկայս յարգելու մահացած ընկերներուն յիշատակը, որոնք տարիներ շարունակ
իրենց կեանքը զոհած են Հայ դատին:
Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ հովիւներ Գաբրիէլ քհնյ. Նազարեանը եւ Կոմիտաս Ա. քհնյ.
Պաղսարեանը ելոյթ ունենալով` գնահատական խօսքեր արտասանեցին:
Լալա Աթթարեան ներկայացուց օրուան երկու բանախօսները` «Հայրենիք»-ի եւ «Ասպարէզ»-ի
նախկին խմբագիր Վաչէ Բրուտեանը եւ Ուաշինկթընի Հայ դատի գրասենեակի նախկին
ղեկավար, փաստաբան Սեդօ Պոյաճեանը:
Երկու դասախօսներն ալ շեշտեցին, որ ՀՅԴ միշտ գործած է ամբողջական նուիրումով եւ
զոհողութեամբ` նկատի ունենալով ազգային շահերը, աւելցնելով, որ ՀՅԴ պիտի ծառայէ ամբողջ
հայութեան` ի խնդիր գերագոյն նպատակներուն եւ յաւերժական հայրենիքին: Անոնք նկատել
տուին, որ իր ծնունդէն սկսեալ Դաշնակցութիւնը գործած է եւ կը գործէ Արցախէն մինչեւ
հեռաւոր սփիւռք:
Աւարտին, Հրակ Առաքելեանի առաջնորդութեամբ, կատարուեցաւ մոմավառութիւն, ապա`
տոհմիկ երգերու երեկոյ, մասնակցութեամբ Րաֆֆի Ռշտունի, Շանթ եւ Րաֆֆի Մասոյեաններէ
բաղկացած «Եռագոյն» եռեակին:

Սպիտակի Երկրաշարժի Զոհերու Յիշատակի Ոգեկոչման
Գրական Երեկոյ
8 դեկտեմբերին «Արսանա» կեդրոնի սրահին մէջ
տեղի ունեցաւ Քալիֆորնիոյ Հայ գրողներու
միութեան կազմակերպած գրական երեկոն`
նուիրուած
Սպիտակի
երկրաշարժի
բազմահազար զոհերու յիշատակի ոգեկոչման
29-րդ տարելիցին:
Քալիֆորնիոյ Հայ գրողներու միութեան գործող
նախագահ, արձակագիր, յօրինող, խմբավար
Հենրիկ Անասեանի բարի գալուստի խօսքէն
ետք, միութեան անդամ, արտաքին կապերու
բաժինի
վարիչ
Անժել
Պաղտասարեանը
ներկայացուց երիտասարդ սերունդի մաքուր
հաւատարմութիւնն ու հայրենասիրական պատրաստակամութիւնը:
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Գեղարուեստական բաժինին մէջ ասմունքով ելոյթ ունեցաւ Նազիկ Ղազարեանը, ապա
ցուցադրուեցաւ գիւմրեցի բժիշկ, բանաստեղծ, միութեան անդամ Գագիկ Կարապետեանին
պատրաստած`երկրաշարժին վերաբերող «Դժոխք» պոէմի հիման վրայ նկարահանուած
տեսերիզը:
Այնուհետեւ ելոյթ ունեցաւ դրոշմագէտ, լուսանկարիչ Յովհաննէս Կօշկակարեանը, որ
ցուցադրեց Գարուշ Հարեանցին լուսանկարով օրինական տպագրուած դրոշմաթուղթն ու
համապատասխան բացիկը:
Գարուշ Հարեանցը իր խօսքին մէջ յիշատակեց Գիւմրիի մէջ այդ օրը զոհուած 5 գրողներու`
Վարդգէս Մովսիսեանին, Պատուական Ղուկասեանին, Տանիա Յովհաննիսեանին, Արարատ
Մկրտումեանին, Հայկանի Տօնոյեանին, տաղանդաւոր դերասանուհի Ռիթա Հարոյեանին
անունները: Ան կարդաց նաեւ Յովհաննէս Շիրազի հռչակաւոր «Էքսբրոմտ» քերթուածը:

Նկարչական Ցուցահանդէս Եւ Հայ ՄանրանկարչութեանՆ
ուիրուած Դասախօսութիւն
29 նոյեմբերին Սրբոց Ղեւոնդեանց մայր եկեղեցւոյ «Զօրայեան» թանգարանին մէջ տեղի ունեցաւ
մշակութային երեկոյ մը` նուիրուած Արեւմտեան թեմի հաստատման 90-րդ տարեդարձին:
Ցուցադրութեան դրուած էին Հայաստանէն խումբ մը տաղանդաշատ արուեստագէտներու
գեղանկարներ:
Նոյն օրը տեղի ունեցաւ նաեւ ուսուցողական դասախօսութիւն` նուիրուած հայկական
մանրանկարչութեան հազարամեայ արուեստին:
Բանախօսներն էին Մ. Մաշտոցի անուան մատենադարանի Արուեստի պատմութեան եւ
գրչութեան կեդրոններու ուսումնասիրութեան բաժինի վարիչ դոկտ. Կարէն Մաթեւոսեանը եւ
Հայաստանի Ազգային պատկերասրահի ցուցահանդէսներու բաժինի վարիչ Յասմիկ
Գինոյեանը, որոնք բացատրութիւններ տուին հայ արդի արուեստին մասին:

Արփի Շահնուպարեանին Երգահանդէսը
Կազմակերպութեամբ «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի Աւստրալիոյ մասնաճիւղի
վարչութեան, վերջերս «Ռայտ իսթուուտ լիկս քլապ»-ի սրահին մէջ տեղի ունեցաւ երգահանդէս`
կատարողութեամբ հայրենի երգչուհի Արփի Շահնուպարեանի:
Բացման խօսքով հանդէս եկաւ Մարալ Պոյաճեանը, որ անդրադարձաւ թեմի առաջնորդ
Հայկազուն եպս. Նաճարեանի 25-ամեակի մետալով եւ Հայկ Լեփեճեանի երախտագիտութեան
մետալով պարգեւատրման` Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեանի կողմէ:
Այնուհետեւ երգչուհին մեկնաբանեց հայկական ազգագրական եւ էսդրատային երգերու փունջ
մը, ինչպէս նաեւ` անգլերէն եւ ռուսերէն լեզուներով երգեր:
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Մարալ Պոյաճեանը եւ Հայկ Լեփեճեանը ամփոփ
տեղեկութիւններ
տուին
հիմնադրամի
միամեայ
գործունէութեան մասին, որմէ ետք առաջնորդ սրբազան
հայրը ելոյթ ունենալով` նկատել տուաւ, որ «Հայաստան»
համահայկական հիմնադրամը կը ներկայացնէ ամբողջ
գաղութը, գոհունակութիւն յայտնելով, որ 25 տարիներ
շարունակ ժողովուրդը կրցած է սերտ պահել իր
յարաբերութիւնը
«Հայաստան»
համահայկական
Հիմնադրամին հետ: Անդրադառնալով դրամահաւաքի
գործընթացին` սրբազան հայրը նշեց մարտահրաւէրը,
որուն առջեւ կանգնած են մեր հայրենիքն ու Արցախը, շեշտելով, որ մեր գոյութեան միակ
իմաստը մեր հայրենիքն է, յաւիտենական Հայաստանը, որուն համար պիտի կատարենք մեր
սրտաբուխ նուիրատուութիւնները:
Յայտնենք, որ «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի Աւստրալիոյ մասնաճիւղին
վարչութիւնը յաճախ կը կազմակերպէ հանգանակութեան հաւաքներ` գեղարուեստական
ձեռնարկներու ընթացքին:
Նշենք, որ հանգանակութենէն գոյացած գումարը պիտի յատկացուի Արցախի մէջ իրագործելի
նոր ծրագիրին:

Դեսպան Սադոյեանին Հանդիպումը` Վիրահայ Համայնքի
Հետ
14
դեկտեմբերին
Թիֆլիսիի
«Մարիոթ»
պանդոկի սրահին մէջ տեղի ունեցաւ
Վրաստանի մէջ Հայաստանի դեսպան Ռուբէն
Սադոյեանին
հանդիպումը`
վիրահայ
համայնքի ներկայացուցիչներուն հետ:
Դեսպան Սադոյեանը իր խօսքին մէջ նշեց, որ
իրեն համար մեծ պատիւ եւ միաժամանակ
լուրջ պատասխանատուութիւն է ըլլալ
Հայաստանի դեսպանը Վրաստանի մէջ: Ան
անդրադարձաւ հայերու եւ վրացիներու
դարաւոր բարեկամութեան մասին` շեշտելով
հայ-վրացական յարաբերութիւններուն մէջ վիրահայ համայնքի դերակատարութիւնը:
Դեսպանը իր խօսքին մէջ ընդգծեց հայ համայնքին միասնական ըլլալու կարեւորութիւնը`
վստահեցնելով, որ իր դիւանագիտական առաքելութեան ամբողջ ընթացքին իր կարելին պիտի
ընէ` նպաստելու վիրահայ համայնքի միասնականութեան ամրապնդման: Ան նաեւ
շնորհակալութիւն յայտնեց Վրաստանի բարձրագոյն իշխանութիւններուն` նշելով, որ անոնց
բարեացակամ վերաբերմունքը հայ համայնքի նկատմամբ միշտ ակնառու է:
Երեկոյի ընթացքին, հայ երաժիշտներու կատարողութեամբ, հնչեցին Կոմիտասի, Մոցարթի,
Սերգէյ Ասլամազեանի եւ այլ երաժիշտներու ստեղծագործութիւնները:
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Մեր Մեծերուն Անժամանցելի Ամանորի Խօսքերը
«Նոր տարուան առիթով ցանկանում եմ, որ մեր զոհուած մարտիկների եւ կենդանի
մնացածների արդար փափաքը` թշնամու ոչնչացումը արագ կատարի»:
ԱՒԵՏԻՔ ԻՍԱՀԱԿԵԱՆ
1 յունուար 1942, Երեւան

***
«Ցանկանք, որ այս տարի ով բաժան է`
միանայ, ով անսէր է` սիրահարի, ով հիւանդ
է, առողջանայ, առողջները երջանիկ լինեն եւ
ով ինչ նուիրական իղձ ունի` կատարուի՜…»:
ԳԷՈՐԳ ԷՄԻՆ

***
«Ինչպէս մի երգ` սիրուած ու հին, շշնջում եմ անգիր, շնորհաւոր քո Նոր տարին, իմ Հայաստան
երկիր, կանաչ մնաս եղեւնուդ պէս, ապրես կեանքով երկար, եւ ինչքան Նոր տարի տեսնես դու,
նորանաս այնքան…»:
ԱՐԱՄԱՅԻՍ ՍԱՀԱԿԵԱՆ

***
«Տագնապալից սրտով այս նոր տարուան էլ յիշում եմ հայոց սփիւռքը: Այնտեղ կեանքի եւ
մահուան կրակի մէջ է հայոց լեզուն: Ուրեմն հարկաւոր է հայոց լեզուի պաշտպանութիւնն
ամէնօրեայ դարձնել ամէնուրեք»:
Այսօր շնորհաւորելով ամէնքիդ Նոր տարին, ուզում եմ ահազանգել, որ ամէն մի ազգի զաւակ
պիտի պաշտէ մայրենին: Այն պատանին, որը գիտէ եօթ լեզու, եօթ անգամ համբուրելի է, բայց
այն նոյն պատանին եթէ չի գիտեր իր մայրենի լեզուն, եթէ ամէնօրեայ օդ չէ նրա բերանում իր
մայրենին, նա եօթը հազար անգամ նզովելի է»:
ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՇԻՐԱԶ
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Նուռ Ուտելու 10 Համոզիչ Պատճառներ
1.- Կը բարձրացնէ հեմոկլոպինը եւ կը պայքարի արեան տկարութեան դէմ:
2.- Կը չափաւորէ արեան ճնշումը: Իսկ նուռին չորցուած կեղեւով
պատրաստուած թէյը կը հանգստացնէ ջղային համակարգը եւ կը բարելաւէ
քունին որակը:
3.- Կը վարակազերծէ կոկորդն ու բերանը:
4.- Այն քիչ պտուղներէն է, որ կ՛արտօնուի նոյնիսկ շաքարախտաւորներուն:
5.- Կը դարմանէ փորհարութիւնը:
6.- Կը մաքրէ մորթը եւ կը դարմանէ բշտիկները:
7.- Կը պաշտպանէ բորբոքային
հիւանդութիւններէն:
8.- Կը կանխարգիլէ ուղեղին բջիջներուն
կանխահաս ծերութիւնը եւ կը պաշտպանէ
Ալզայմըր կոչուած հիւանդութենէն:
9.- Կը դիւրացնէ մարսողութիւնը:
10.- Կը պակսեցնէ գէշ քոլեսթրոլին
տոկոսը:
Նախքան

նուռը

մաքրելը`

նախ

հագէք

խոհանոցի գոգնոց մը, որպէսզի ձեր հագուստը պաշտպանէք հաւանական արատներէ:
Սուր դանակի մը միջոցով կտրեցէք նուռին երկու ծայրամասերը, ապա քառորդներու
վերածեցէք:
Ջուրով

լեցուն

իւրաքանչիւր

ամանի

քառորդի

բաժնեցէք: Ճերմակ

մը

մէջ

հատիկները

մաշկերը պիտի

ծփան իսկ կարմիր հատիկները պիտի
մնան յատակին:
Ասիկա նուռ մաքրելու

յարմարագոյն

ձեւն է:

www.tert.am
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