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ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ
«Մեծապէս ուրախացի՛ր, ո՛վ Սիօնի աղջիկ, ցնծութեամբ աղաղակէ՛, ո՛վ Երուսաղէմի աղջիկ. Ահա քու
Թագաւորդ քեզի կու գայ. Անիկա արդար ու փրկիչ է,
հեզ է ու իշու վրայ հեծած...» (Զք 9.9):
Այս բառերով մարգարէացաւ Հին Կտակարանի վերջին
մարգարէներէն
Զաքարիա
Քրիստոսի
մասին:
Քրիստոսէ
հինգ
դար
առաջ
անոր
կողմէ
արտասանուած այս խօսքերը անգամ մը եւս մեր
յիշողութեան մէջ կը թարմացնեն այն դէպքի մասին,
որուն աւելի ուշ աւետարանիչներն ալ պիտի
անդրադառնային. Քրիստոսի յաղթական մուտքը
Երուսաղէմ, որ նաեւ Ծաղկազարդ կը կոչուի:
Այսօր Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին
իր հաւատացեալներով համախմբուած, անգամ մը եւս Քրիստոսի Երուսաղէմ մուտքի
ցնծութիւնն ու ուրախութիւնը կ'ապրի: Յիսուս, իր մատնութենէն, չարչարանքէն, մահէն
ու թաղումէն շաբաթ մը առաջ, որպէս Իշխան խաղաղութեան մուտք գործեց Աստուծոյ
քաղաքը՝ Երուսաղէմ, ուր ովսաննաներով եւ ձիթենիի ու արմաւենիի դալար ճիւղերով
եւ փառաբանութեան երգերով դիմաւորուեցաւ մեծ բազմութեան մը կողմէ: Մանկանց եւ
տղայոց բերնէն գովութեան երգեր վերառաքուեցան: Բազմութեան հայեացքը
կեդրոնացած էր Քրիստոսի վրայ: Անոնք կը յիշէին Անոր կեանքի անցած երեք
տարիները, Անոր կատարած հրաշքները, արտասանած քարոզները եւ զմայլած
աստուածային տեսարանէն՝ իրենց հանդերձները կը փռէին ճամբուն երկայնքին, Անոր
ոտքերուն առջեւ, գուցէ վերջին անգամ ըլլալով, իրենց անսահման սէրն ու
հպատակութիւնը յայտնելու Դաւիթի սերունդէն, յաւէտ օծեալ Թագաւորին:
Քրիստոսի Երուսաղէմ յաղթական մուտքի հրաշալի տեսարանի ընդմէջէն հետեւեալ
պատգմաները կը փոխանցուին մեզի:
Քրիստոս, երկնքի ու երկրի, բանաւոր եւ շնչաւոր արարածներու ստեղծիչը, կեանքի
պարգեւիչը, աւանակի վրայ նստած մուտք պիտի գործէր Երուսաղէմ, Բեթղէհէմի նոյն
խոնարհութեան պատգամը եւ օրինակը տալով համայն մարդկութեան: Այնպէս, ինչպէս
մսուրը պիտի ծառայէր Աստուծոյ փառքը բացայայտելու եւ աւետարանիչներուն կողմէ
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Անոր աշխարհ գալուստը նկարագրելու, նոյնպէս ալ իշու ճամբով, Երուսաղէմ
առաջնորդող ճամբու երկայնքին Քրիստոս իր աստուածային փառքը եւ յաղթանակը
պիտի բացայայտէր իրեն հետեւորդներուն: Որչափ աւելի մե՛նք «Տիրոջ պէտք ենք» (Ղկ
19.31,34) եւ հետեւաբար մեր անձերը պէտք է ծառայեցնենք Աստուծոյ փառքին համար:
Որպէս Աստուծոյ զաւակները, Քրիստոսի դեսպաններն ենք երկրի վրայ, Անոր վկաներն
ու ծառաները, Անոր հրաշալի ծրագիրը շարունակողը եւ յաղթանակի երթը
ամբողջացնողը:
Ծաղկազարդի օրը մաքրութեան օր է: Այնպէս ինչպէս բնութիւնը գարնան եղանակին
ինքզինք կը վերանորոգէ, նոյնպէս եւ Քրիստոսով պէտք է մաքրենք մեր խիղճերը, մեր
կեանքերը, մեր միտքերը, որպէսզի Տէրը իր փառաւոր յաղթանակի ճամբուն վրայ մեզ ալ
ճանապարհորդակից ընէ, Իր հետ քալենք նոյն յաղթանակի ճամբէն, ուր պիտի լսենք
երկնայիններուն ովսաննաները, երբ երկնային Երուսաղէմը՝ երկինքի Արքայութիւն
մտնենք: Քրիստոսի Երուսաղէմ յաղթական մուտքի օրը հրաւէր մըն է քանդելու
մահուան կապանքները եւ յարելու յաւիտենական կեանքի պարգեւիչին եւ լծուելու Անոր
թագաւորութեան հաստատման սուրբ գործին: Քրիստոս փոխանակ արքայական
կառքերու, փառքերու ու պատիւներու, համեստ պատկերով կը յայտնուի մեծ
բազմութեան: Քրիստոս իր կեանքով խոնարհութեան եւ հեզութեան գերագոյն օրինակն
ու քարոզիչը հանդիսացաւ եւ մեզի սորվեցուց, որ երկնքի Արքայութիւն անցնելու միակ
ուղին խոնարհութեան ու հեզութեան Իր ցոյց տուած ճանապարհն է: Վերջապէս, երբ
Քրիստոս Երուսաղէմ հասաւ, Տաճար այելեց եւ զայն մաքրեց: Երուսաղէմի Տաճարը
խորհրդանիշ է մեր անհատական ներքին տաճարին: Մեզմէ իւրաքանչիւրը տաճար մը
ունի իր էութեան մէջ, զոր պէտք է սուրբ պահէ եւ զայն վերածէ բնակարան
աստուածային գանձերուն:
Բեթփագէէն Երուսաղէմ երկարող ճամբուն վրայ երկնային ուրախութիւն եւ ցնծութիւն
կը բուրէր: Ամէն կողմէ գոհութեան եւ փառաբանութեան աղաղակներ կը լսուէին:
Երկնաւոր Փեսան կը քալէր դէպի Երուսաղէմ, ապա դէպի Գողգոթա՝ Խաչ
բարձրանալու, կը քալէր դէպի մահ եւ յարութիւն, թափուր գերեզմանի ծոցէն
անմահութեան ճառագայթները ժայթքեցնելու եւ աշխարին յաւիտենական Լոյսը
սփռելու:
Եկէք, Ծաղկազարդի այս առաւօտուն, մենք ալ միանանք մեծ բազմութեան, ընդառաջ
ելլենք արդար եւ հեզ Փրկիչին եւ մեր սրտի խորերէն ովսաննաներ բարձրացնենք,
աղօթելով, որ մեր սրտերուն եւ կեանքերուն մէջ խաղաղութիւն եւ համերաշխութիւն
տիրէ, փառաւորելով մեր Տիրոջ յաղթական մուտքը մեր կեանքերուն մէջ:
Առաջնորդ Քուէյթի եւ Շրջակայից
Հայոց Թեմի

Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեան
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ՄԻՍԱՔ ՄԵԾԱՐԵՆՑԻ ՄԱՀՈՒԱՆ 110 ԱՄԵԱԿԻՆ
ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՅՈՒՇ ԵՐԵԿՈՅ ՔՈՒԷՅԹԻ ՄԷՋ
Հինգշաբթի, 15 Մարտ 2018-ին, կրկին մշակոյթի տօն էր քուէյթահայութեան գրասէր
հասարակութեան համար: Արդարեւ` Համազգայինի Քուէյթի Մեկուսի Կազմի ԳրականԴաստիարակչական Յանձնախումբը, Քուէյթի Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցւոյ ներքնասրահէն
ներս կազմակերպած էր հերթական գրական երեկոն, նուիրուած այս անգամ Արեւմտահայ
բանաստեղծական գագաթներէն` բնութեան և անանձնական սիրոյ երգիչ` Միսաք Մեծարենցի
մահուան 110 ամեակին:
Սոյն ձեռնարկին, որ ուղիղ եթերով
սփռուեցաւ Հալէպի Ռատիօ Երազէն,
իրենց մասնակցութիւնը բերին խումբ
մը
գաղութիս
արուեստասէր
երիտասարդներ, ներկայութեամբ և
հովանաւորութեամբ Թեմիս Բարեջան
Առաջնորդ Տ. Մասիս Ծ. Վրդ
Զօպույեանին: Ձեռնարկի բացումը
կատարեց
Յանձնախումբի
ատենապետուհի՝
ընկհ.
Թինա
Թասլաքեան, որմէ ետք յաջորդաբար
ընկհ. Մայտա Մովսէսեան, Անժելա
Սարգիսեան և Նարինէ Արապաթլեան
ոգելից ընթերցումներ կատարեցին հեղինակին գործերէն` «Կեանքի երգը», «Հոգեհանգիստ»,
«Տկճորին երգը», «Եկո՛ւր» և «Բաժնուած սիրտեր», ընդմիջուած` ընկ. Յակոբ Թադոյեանի
«Սիրերգ»ի և ընկհ. Լիլա Կարապետեանի հետ «Երազ Օրեր» զուգերգի գեղեցիկ կատարմամբ:
Ուշագրաւ էր, կատարումներու ֆոնին վրայ Միսաք Մեծարենցի կերպարի անձնաւորումը`
Կարօ Նարեկ Կարապետեանի կողմէ, որ ներկայացնելով Մեծարենցը իր հիւանդութեան
վերջին շրջանին, աւելի եւս զգալի դարձուց վաղաժամ մահուան թեւածող շուքը և
խորհրդաւորութիւնը սրահին մէջ:
Երեկոյին իրենց մասնակցութիւնը բերին դաշնամուրի ընկերակցութեամբ` ընկհ. Հայկուհի
Բազեան, ընկ. Պերճ Շահպազեան, որ իրականացուց Մեծարենցի կերպարի բեմականացումը և
Քրիստ
Սերոբեան,
որ
մէջբերումներ
կատարեց
Մեծարենցէն:
«Հիւանդ, հանճարեղ պատանին» խորագրին տակ, օրուան բանախօս՝ ընկ. Ճորճ
Արապաթլեանը, ինքնատիպ ոճով և շատ հաճելի ու հետաքրքրական ձեւով ներկայացուց
Մեծարենցի կեանքն ու գործունէութիւնը, անդրադառնալով հայ գրականութեան մէջ անոր
թողած անկրկնելի հարստութեան, մարդկութեան հանդէպ ունեցած անոր անհուն սիրոյն ու
գութին, մարմնացուած բնութեան լեզուովֈ
Ձեռնարկը փակուեցաւ Առաջնորդ Հօր պատգամով, որուն մէջ վեր առաւ Մեծարենցի արժէքը և
ջերմօրէն
գնահատեց
ձեռնարկը,
անոր
կազմակերպիչներն
ու
կատարողները:
Ներկաները բաժնուեցան խոր տպաւորութեամբ և նմանատիպ ոգեշունչ ձեռնարկներու
սպասումով։
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ՀՕՄ ՔՄՄ-ի Միջինքի Եւ Կանանց Օրուան Նուիրուած
Ձեռնարկը
Հինգշաբթի, 8 Մարտ 2018-ին, Քուէյթի Ազգային
Վարժարանի շրջափակէն ներս, տեղի ունեցաւ ՀՕՄ ՔՄՄ-ի
Միջինքի
եւ
Կանանց
Օրուան
զոյգ
առիթներով
կազմակերպուած ձեռնարկը: Ձեռնարկի ներկայացող
իւրաքանչիւր տիկին կամ օրիորդ, մուտքին ՀՕՄ ՔՄՄ-ի
վարչական
ընկերուհիներուն
կողմէ դիմաւորուեցաւ
գեղեցիկ վարդով մը:
Ձեռնարկի խօսնակն էր ընկհ. Մեղրի ԳէնտիրճեանՅովակիմեան,
որ
բացման
խօսքին
մէջ
բարեմաղթութիւններով ու գեղեցիկ խօսքերով շնորհաւորեց
բոլոր ներկաներուն Կանանց Օրը, ինչպէս նաեւ հակիրճ
տեղեկութիւններ տուաւ Միջինքի եւ անոր հետ կապուած
հայկական աւանդութիւններու մասին, ապա հրաւիրեց վարչութեան ատենապետուհի՝
ընկհ. Անժելա Գահուէճեանը, փոխանցելու վարչութեան խօսքը: Ընկերուհի
ատենապետուհին իր խօսքին մէջ եւս անդրադարձաւ Միջինքի նշանակութեան, ինչպէս
նաեւ հայ կնոջ արժանիքներուն:
Այնուհետեւ, Ընկերային Յանձնախումբի պատրաստած խաղերով, նաեւ երգով ու
պարով յայտագիրը ճոխացաւ եւ մտերմիկ մթնոլորտ մը ստեղծուեցաւ դպրոցի
շրջափակէն ներս: Ընկհ. Մեղրի յայտագիրը վարեց իրեն յատուկ անմիջական ու սրտի
մօտիկ ոճով եւ յաջողեցաւ երեկոն հետաքրքրական ու գեղեցիկ դարձնել:
Իւրայատուկ էր օրուան բախտաւորը ընտրելու ձեւը, որ նմանակն էր
աւանդութեան մը, ըստ որուն, Միջինքին հայ ընտանիքներ տունը հաց կը թխէին եւ
անոր մէջ մետաղադրամ մը դրած կ'ըլլային, եւ ընտանիքի այն անդամը, որուն բաժին
կ'իյնար հացի այդ մասը, ամբողջ տարին բախտաւոր կը սեպուէր, յաջողութիւններ
կ'ունենար: Նոյն ձեւով, յայտարարուեցաւ, թէ ներկաներէն մէկուն հիւրասիրուած հացին
մէջ մետաղադրամ մը կը գտնուի եւ այդ ձեւով ի յայտ եկաւ օրուան –եւ ամբողջ
տարուան- բախտաւորը:
Տեղին է նշել, թէ այս տարի ձեռնարկի ընթացքին մատուցուած համադամ
ուտեստները յատուկ ձեւով պատրաստուած էին վարչական ընկերուհիներու, ինչպէս
նաեւ երէց ՀՕՄ-ուհիներու կողմէ: Ներկաները բարձրօրէն գնահատեցին այս մէկը եւ
վայելեցին տնական համեղ պատրաստութիւնները:
Ձեռնարկի աւարտին ներկաները գոհունակութեամբ հեռացան, յաջողութիւն
մաղթելով ՀՕՄ ՔՄՄ-ի վարչութեան կազմակերպած բոլոր ձեռնարկներուն:

ՀՕՄ ՔՄՄ-ի Քարոզչական
Յանձնախումբ
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Նախագահ Սարգսեան Հրաւիրած Է Խորհրդակցութեան`
2018-ի Մեծ Իրադարձութիւններուն Վերաբերեալ
Նախագահ Սերժ Սարգսեան երէկ հրաւիրած է խորհրդակցութեան` քննարկելու 2018-ին
Հայաստանի մէջ տեղի ունենալիք կարեւորագոյն պետական մեծ ձեռնարկներու` Ֆրանսախօս
երկիրներու վեհաժողովի եւ անոր շրջագիծին մէջ տեղի ունենալիք տնտեսական ֆորումի,
Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Մայիսեան հերոսամարտերու 100-ամեակի, Երեւանի
հիմնադրման 2800-ամեակի յոբելենական ձեռնարկներու նախապատրաստութեան ընթացքը,
ամփոփելու վերոյիշեալ աշխատանքներու իրականացման ծրագիր-ժամանակացոյցերը եւ
աւարտական տեսքի բերելու ձեռնարկներու կազմակերպական ծրագիրները:
Խորհրդակցութեան ժամանակ անդրադարձ կատարուած է նաեւ 26
յունուարին
հանրապետութեան նախագահին մօտ տեղի ունեցած նախորդ հանդիպումին ժամանակ ըստ
առանձին ուղղութիւններու տրուած յանձնարարականներու կատարման ընթացքին:
Զեկուցումներով հանդէս եկած են արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ Նալբանդեան,
կառավարութեան աշխատակազմի ղեկավար Վահէ Ստեփանեան եւ Երեւանի քաղաքապետ
Տարօն Մարգարեան: Անոնք ներկայացուցած են հանրապետութեան նախագահի
հրամանագիրներով
ստեղծուած
պետական
եւ
միջնախարարական
յոբելենական
յանձնախումբերու գործունէութեան շրջագիծին մէջ մինչեւ օրս իրականացած եւ յառաջիկայ
ամիսներուն նախատեսուող աշխատանքները` բովանդակային, թեքնիք, կազմակերպական,
ելեւմտական-տնտեսական, գեղագիտական ձեւաւորման եւ այլ ուղղութիւններով, որոնք
քննարկուած են խորհրդակցութեան հրաւիրուած պատասխանատուներուն հետ: Զեկուցողները
վստահեցուցած են, որ ծրագրուած աշխատանքները կ՛ընթանան ծրագիր-ժամանակացոյցերու
համաձայն եւ կարեւորագոյն պետական վերոնշեալ ձեռնարկները պիտի կազմակերպուին
պատշաճ մակարդակով:

Արմէն Ռուստամեանը` Վարչապետի Պաշտօնին Սերժ
Սարգսեանի Հաւանական Առաջարդման Մասին
Մեզի համար անսպասելի կամ զարմանալի չէ, որ նման առաջադրում ըլլայ, լրագրողներու հետ
զրոյցի մը ընթացքին ըսաւ ՀՅԴ Բիւրոյի քաղաքական ներկայացուցիչ, ՀՅԴ խմբակցութեան
ղեկավար Արմէն Ռուստամեան` անդրադառնալով նախագահ Սերժ Սարգսեանի
հարցազրոյցին, որուն մէջ ան չէր բացառած ընդունիլ վարչապետի թեկնածու առաջադրուելու
առաջարկը:
«Օրերը կը մօտենան, մօտ ժամանակներս խնդիրը վերջնական լուծում պիտի ստանայ», նշեց
Ռուստամեան:
Ան ընդգծեց, թէ Դաշնակցութիւնը երբեք չի բացառեր, որ նախագահ Սերժ Սարգսեանը
առաջադրուի վարչապետի պաշտօնին. «Մենք ատով չենք պայմանաւորած սահմանադրական
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փոփոխութիւնները: Մենք մեր «այո»-ն ըսած ենք անկախ անկէ, թէ հետագային Սերժ
Սարգսեա՞նը պիտի դառնայ վարչապետ, թէ՞ ոչ», նշեց ան:
Ռուստամեան
անհրաժեշտութիւն
որակեց
նախագահ
Սերժ
Սարգսեանի
այն
յայտարարութիւնը, որ վերջինս իր փորձառութեամբ պէտք է կրթէ երիտասարդ քաղաքական
ղեկավարները:
«Նախագահ Սերժ Սարգսեան ունի հսկայական փորձառութիւն, ատիկա որեւէ մէկուն համար
գաղտնիք չէ: Ասիկա մեծ փորձառութիւն կ՛ենթադրէ: Ես դրական կը տեսնեմ, որ նախագահ
Սերժ Սարգսեանը նկատի առած է իր թիւ մէկ գործը` այդ փորձառութիւնը յաջորդ
սերունդներուն փոխանցելը: Եթէ որեւէ մէկուն կը թուի, որ նոր մէկը կու գայ` անկախ իր
ունեցած գիտելիքներէն եւ ունակութիւններէն եւ լուրջ խնդիրներու առջեւ չի կանգնիր, ապա ան
չարաչար կը սխալի: Փորձառութիւնը շատ մեծ նշանակութիւն ունի այս գործընթացներուն մէջ»,
նշեց ան:
Ռուստամեանը նաեւ ընդգծեց, որ հանրապետութեան մէջ տեղի ունեցած փոփոխութիւնները,
յատկապէս տիրող միանձնեայ ղեկավարման համակարգի փոփոխութիւնը, առանց նախագահ
Սերժ Սարգսեանի համաձայնութեան չէին կրնար տեղի ունենալ:
«Այդքանը մենք կը նկատենք բաւարար, որ յարգենք թէ՛ անոր անձը, թէ՛ անոր կայացուցած
որոշումները», ըսաւ Ռուստամեան` ընդգծելով, որ վարչապետի թեկնածու առաջարկելու
իրաւունքը Հանրապետական կուսակցութեանն է, եւ եթէ անոնք առաջարկեն Սերժ Սարգսեանի
թեկնածութիւնը, ապա ՀՅԴ-ն յարգանքով պիտի մօտենայ այդ որոշումին:
Դաշնակցութիւնը բնական կը վերաբերի Հրայր Թովմասեանի` Սահմանադրական դատարանի
նախագահ նշանակման որոշումին, ըսաւ ՀՅԴ խմբակցութեան ղեկավար Արմէն Ռուստամեան:
Ա. Ռուստամեան կարեւոր նկատեց Հրայր Թովմասեանի գործօնը սահմանադրութեան
փոփոխութիւններու հարցին մէջ` նշելով, որ Սահմանադրական դատարանի նախագահի
պաշտօնին ան պէտք է հետամուտ ըլլայ անոնց կեանքի կոչման:
«Ան այն ճարտարապետներէն մէկն է, որ սահմանադրական փոփոխութիւններու հարցով մեծ
դեր ունեցած է, եւ գտնուելով այդ պաշտօնին վրայ` պարտաւոր է պաշտպանել
Սահմանադրութեան տառն ու ոգին», նկատեց ան:
Նշենք, որ Սահմանադրական դատարանի նախագահի ընտրութիւնները խորհրդարանին մէջ
տեղի կ՛ունենան այսօր:

Ժիրայր Սեֆիլեանը Դատապարտուեցաւ 10 Տարի 5 Ամիս
Ժամկէտով Ազատազրկման
«Երկիր Մետիա»-ն կը հաղորդէ, թէ Երեւանի ընդհանուր իրաւասութեան դատարանի դատաւոր
Տաթեւիկ Գրիգորեան երէկ հրապարակեց «Նոր Հայաստան» հանրային փրկութեան ճակատի
առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլեանի եւ ընկերակիցներուն գործով դատավճիռը:
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Դատարանի վճիռով Ժիրայր Սեֆիլեան մեղաւոր նկատուեցաւ եւ դատապարտուեցաւ 10 տարի
5 ամիս ժամկէտով ազատազրկման: Յիշեցնենք, որ մեղադրողը միջնորդած էր Սեֆիլեանը
դատապարտել 11 տարուան ազատազրկման, իսկ Գէորգ Սաֆարեանը 5 տարի 5 ամիս
ժամկէտով ազատազրկման:
Հարցով միւս ամբաստանեալներէն Ներսէս Պօղոսեանը դատապարտուեցաւ 3 տարի 6 ամիս,
Գալուստ Գրիգորեանը` 3 տարի, Հրայր Թոփչեանը` 3 տարի, Սասունիկ Կիրակոսեանը` 3
տարի 6 ամիս, Յովհաննէս Պետրոսեանը` 2 տարի ժամկէտով ազատազրկման:

Նախագահ Սարգսեան. «Եթէ Ի Վերջոյ Որոշենք, Որ
Թեկնածութիւնս Պիտի Առաջադրուի, Ապա Ատիկա Իմ
Կողմէ Պիտի Ըլլայ Մէկ Յաւելումով»
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեանը
առաջին անգամ ըլլալով երէկ հրապարակայնօրէն չէ բացառած, որ
պիտի առաջադրուի վարչապետի պաշտօնին: Այդ մասին ան կարճ
մեկնաբանութիւն տուած է «Թերթ» կայքին` շեշտելով, որ նախապէս
կատարուած յայտարարութիւնը, թէ «մէկ մարդը 2 անգամէ աւելի
պէտք չէ ղեկավարէ երկիրը», հիմա շատ կը շահարկուի, քանի որ
ընդհանուր պարունակէն դուրս կը բերուի:
«Երբ գործիչը կ՛ուզէ քաղաքական յայտարարութիւն կատարել այն մասին, որ պիտի չըլլայ ինչ
որ տեղ մը, ան կ՛ըսէ` ես պիտի չըլլամ այսինչ տեղը, ինչպէս ես յստակ յայտարարած եմ, որ
պիտի չըլլամ Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ», ըսած է նախագահ Սերժ
Սարգսեանն ու ճշդած, որ խօսած է յաւակնութիւններու եւ պատկերացումներու մասին, ուրեմն
ըսելիքը այլ հարթութեան վրայ է:
«Ես այսօր ալ չեմ յաւակնիր վարչապետի պաշտօնին: Բայց ես ինքզինքս նախապաշարումներով
կամ քարացած մտածողութեամբ առաջնորդուող մարդ երբեք չեմ նկատեր: Ես չեմ կրնար
հաշուի չնստիլ իրականութեան հետ եւ սեպել, որ չունիմ պատասխանատուութիւն ապագայի եւ
ժամանակի մէջ մեր երկրի սահուն ընթացքին համար: Այսօր մենք մէկ կողմէ ունինք արտաքին
քաղաքականութեան դրական արդիւնքներ, որոնք ամրութեան լուրջ պաշար կու տան, հասած
ենք ներքին կայունութեան այնպիսի մակարդակի, որ արդէն դրականօրէն կը կանխորոշէ նաեւ
տնտեսական ցուցանիշներու ուժականութիւնը, բայց միւս կողմէ կարելի չէ հաշուի չառնել
սպառնալիքները, որոնք սահմանադրական փոփոխութիւններուն ընթացքին, ցաւօք, միայն
աւելցած են»:
Նախագահ Սերժ Սարգսեան տեղեկացուցած է, որ իր առաջադրման հարցով առկայ են
բազմաթիւ քննարկումներ, եւ յայտնի չէ, թէ ե՛րբ քննարկումները կ՛աւարտին :
«Եթէ ի վերջոյ որոշենք, որ թեկնածութիւնս պիտի առաջադրուի, ապա ատիկա պիտի ըլլայ իմ
կողմէ մէկ յաւելումով` առ այն, որ սահմանադրական լիազօրութիւններու ամբողջական
իրականացման զուգահեռ աւելի շատ ժամանակ պիտի յատկացնեմ երիտասարդ քաղաքական
ղեկավար-գործիչներու մեր երկրի անցած տարիներու երեւցող ու չերեւցող ամբողջ
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փորձառութիւնը փոխանցելու գործին: Ասիկա խնդիր մըն է, որ այսօր չափազանց կարեւոր է:
Բոլորս ընելիք ունինք քաղաքական նոր առաջնորդներու թրծման հարցով` անկախ անոնց
կուսակցական պատկանելիութենէն, անկախ քաղաքական ներկայ դիրքաւորումէն», նշած է
հանրապետութեան նախագահը:

Մանոյեան. «Նախագահ Բակօ Սահակեանի` Միացեալ
Նահանգներ Այցելութեան Մէջ Մեծ Ներդրում Ունի
Ամերիկայի Հայ Դատի Յանձնախումբը»
«Այսօր, եթէ Արցախի Հանրապետութեան նախագահը կ՛այցելէ Ուաշինկթըն, անոր մէջ մեծ
ներդրում ունի Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբը: Եթէ քանի մը տարի առաջ Ամերիկայի մէջ
Արցախի բարեկամները Արցախի Հանրապետութեան նախագահին խորհուրդ կու տային, որ
ձեր ներկայութիւնը ցանկալի չէ, օգտակար չէ, արդիւնաւէտ չէ, եւ քանի մը տարի ետք փաստ
կ՛արձանագրուի, որ Արցախի Հանրապետութեան նախագահը ո՛չ միայն կ՛այցելէ Միացեալ
Նահանգներու մայրաքաղաք, այլ օրէնսդիր կառոյցի շէնքին մէջ ելոյթ կ՛ունենայ, ատիկա արդէն
փոփոխութիւն կ՛ենթադրէ: Ասիկա ինքնին փոփոխութեան մը արդիւնք է, եւ տեւական
աշխատանքի օղակ է», անդրադառնալով նախագահ Բակօ Սահակեանի` Միացեալ
Նահանգներ կատարած այցելութեան` ըսաւ ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ, ՀՅԴ Բիւրոյի Հայ դատի եւ
քաղաքական հարցերու գրասենեակի պատասխանատու Կիրօ Մանոյեան:
Անդրադառնալով հայ-թրքական չեղեալ հռչակուած արձանագրութիւններուն` Կիրօ Մանոյեան
նշեց, որ յառաջիկային անկարելի է սպասել նոր փաստաթուղթի. «Նախագահ Սերժ Սարգսեան
ըսաւ, թէ եթէ Թուրքիան կը սպասէ այլ պայմաններու, այլ պայմաններուն մէջ այս
փաստաթուղթերը պիտի չըլլան, այլ պայմաններու մէջ այլ փաստաթուղթերու մասին այլ
բանակցութիւններ պիտի ըլլան», ըսաւ ան` աւելցնելով, որ մինչեւ 2019 թուականի Թուրքիոյ
նախագահական ընտրութիւնները ոչինչ պիտի շարժի, որովհետեւ այս բոլորին
պատասխանատուն Թուրքիան է:

Արցախի Նախագահը Պարգեւատրեց ՀՅԴ Հայ Դատի
Գործիչ Գասպար Կարապետեանը
Ուաշինկթըն կատարած իր այցելութեան ընթացքին Արցախի
Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեանը ՀՅ
Դաշնակցութեան Հայ դատի Եւրոպայի յանձնախումբի
ղեկավար
Գասպար
Կարապետեանը
պարգեւատրեց
«Մեսրոպ Մաշտոց» շքանշանով:
«Արցախի Հանրապետութեանը մատուցած ծառայութիւնների
համար եւ ծննդեան 70-րդ տարեդարձին կապակցութեամբ,
ՀՅ Դաշնակցութեան Հայ դատի Եւրոպայի յանձնախմբի ղեկավար Գասպար Կարապետեանին
պարգեւատրել «Մեսրոպ Մաշտոց» շքանշանով», նշուած է Արցախի նախագահ Բակօ
Սահակեանի համապատասխան հրամանագիրին մէջ:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

«Թուրքիա Յարգեց Գաղթականներու Վերաբերեալ
Եւրոպական Միութեան Հետ Մարտ 2016-ին Կնքուած
Համաձայնագիրը» Կ՛ըսէ Հոլանտայի Վարչապետը
Հոլանտայի վարչապետ Մարք Ռութէ յայտարարեց, թէ
«Թուրքիան մեծապէս յանձնառու մնաց Մարտ 2016-ին
Անգարայի
եւ
Եւրոպական
Միութեան
միջեւ
գաղթականներու
հարցին
շուրջ
ստորագրուած
համաձայնագիրին»` աւելցնելով. «Եթէ մտահոգութեան
պատճառ մը կայ, ապա պէտք է նախ եւ առաջ նայիլ
համաձայնագիրին
նկատմամբ
Յունաստանի
յանձնառութեան եւ ոչ թէ Թուրքիոյ»:
Ռութէ ըսաւ, որ համաձայնագիրի գործադրութեան մէջ
խնդիրը մեծ մասամբ գաղթականները Թուրքիա
վերադարձնելու ընթացքին Յունաստանի որդեգրած
քայլերուն դանդաղութեան կը վերաբերի:
Նշենք, որ Թուրքիոյ եւ Եւրոպական Միութեան միջեւ համաձայնագիրը ստորագրուած էր 18
Մարտ 2016-ին եւ գործադրուելու սկսած ապրիլ 2016-ին: Թուրքիան, ըստ համաձայնագիրին, իր
հողերէն մեկնած եւ յունական կղզիներ հասած գաղթականները կը վերընդունի:

«Միացեալ Նահանգներ Հազարաւոր Բեռնարկղներով
Զէնք Ուղարկած Են Սուրիոյ Զինեալներուն» Կ՛ըսէ
Էրտողան
Միացեալ Նահանգներ մեծ քանակութեամբ
զէնք
մատակարարած
են
Սուրիոյ
տարածքին
գտնուող
«ահաբեկչական
խմբաւորումներուն»: «Հապերթիւրք» կը նշէ,
որ այս մասին երէկ Անգարայի մէջ իր
արտասանած
խօսքին
ընթացքին
յայտարարած է Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ
Թայիփ Էրտողան:
«Եթէ մենք ռազմավարական գործընկեր ենք,
ապա դուք (Միացեալ Նահանգները, «Ա.»)
պէտք է մեզ յարգէք եւ մեզ խաբելէ դադրիք», ըսած է ան:
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«Դուք Սուրիա ուղարկած էք զէնքով լեցուն 5000 բեռնատարներ եւ ռազմամթերքով
լեցուն 2000 բեռնարկղներ: Կը նշանակէ, թէ մեր դիմումին բացասական պատասխան
տուած էք, սակայն ահաբեկչական խմբաւորումները զինած էք: Ի՞նչ գործընկերութեան
մասին կրնաք խօսիլ», աւելցուցած է Էրտողան:
Ան նախապէս յայտնած էր, թէ Թուրքիա
Միացեալ Նահանգներուն դիմած է զէնքզինամթերք
ստանալու
համար,
սակայն
Ուաշինկթըն մերժած է զանոնք տրամադրել եւ
փոխարէնը զէնք մատակարարած է քրտական
Ժողովուրդի պաշտպանութեան ջոկատներուն:
Թուրքիոյ նախագահը ըսած է, որ ներկայիս
«բոլոր այդ զէնքերը կ՛անցնին թրքական բանակի ձեռքը»:
«Մենք կը գտնենք փապուղիներ, որոնց մէջ կան զէնքի պահեստներ, կը գտնենք տուներ,
որոնք լեցուած են զինամթերքով», ըսած է ան:
Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Մեւլութ Չաւուշօղլու երէկ յայտարարեց.
«Ամերիկացիներէն Մընպեժէն հեռանալ չպահանջեցինք, այլ` քրտական միլիսները
հեռացնել այդտեղէն»:

2018-ին Գերմանիոյ Մէջ Թրքական Կառոյցներու Դէմ
Գործուած Է 37 Յարձակում
Թուրքիոյ ներքին գործոց նախարարութեան տուեալներով` 2018-ի ընթացքին
Գերմանիոյ մէջ թրքական կառոյցներու դէմ գործուած է 37 յարձակում: Այս մասին կը
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը` յղում կատարելով գերմանական «Տէօչէ Վելլէ» լրատու
գործակալութեան թրքական ծառայութեան:
Յարձակումները մեծամասնութեամբ առնչուած են
Թուրքիոյ
կողմէ
Աֆրինի
դէմ
կատարուող
զինուորական գործողութեան:
Գերմանիոյ
իրաւապահ
մարմիններուն
տեղեկութիւններով`
թրքական
մզկիթներու,
մշակութային կառոյցներու եւ ճաշարաններու դէմ
յարձակում կը գործեն քրտական կամ քրտամէտ խումբերը:
Թուրքիոյ ներքին գործոց նախարարութեան բանբերը նշած է, թէ տարուան ընթացքին
հաւանական է, որ թրքական կառոյցներու դէմ յարձակումները աւելնան:
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

«Եթէ Կ՛ուզես, Կ՛ըլլայ…»
Փետրուար ամսուն վերջին օրերուն եւ
Մարտի սկիզբը կը գտնուէի Անգլիա եւ
Հիւսիսային Իրլանտա: Ճիշդ այն օրերուն
էր, երբ վրայ հասաւ այսպէս կոչուած
«Արեւելքի հրէշը»: Ցուրտ եւ պաղ կլիման ոչ
միայն անդամալուծեց տարածաշրջանը,
այլեւ բաւական մարդկային եւ նիւթական
վնասներ պատճառեց : Ես պէտք էր ելք մը
գտնէի դուրս գալու համար Պելֆասթի փակ
օդային տարածքէն` հասնելու համար
Պէյրութ: Դժուար էր, բայց երեւցաւ դուրս
գալու լաւ միջոցը: Պելֆասթէն դէպի Փարիզ,
որմէ ետք` Պէյրութ:
Շաբաթ, Մարտ երեքին կը մտնեմ Փարիզի
«Շարլ տը Կոլ» օդակայանը: Առաւօտ բաւական կանուխ կարծէք օդակայանը նոր
կ’արթննար: Հանդարտ էր ամէն տեղ եւ ամէն բան: Հասայ Ֆրանսական ընկերութեան
օդանաւի մուտքի ընդունման կեդրոնները, ուր պաշտօնեանները մէկը միւսին քով եւ
ազատ վիճակի մէջ կը սպասէին զիս: Ի՜նչ հաճելի է հանդարտ եւ ոչ խճողուած
մթնոլորտը, երբ առջեւդ կան շատ մը պաշտօնեաններ, որոնց դէմքին ժպիտը
պատրաստ է քեզ ընդունելու:
Կ՛երեւի միայն ետքը պիտի անդրադառնայի եւ կամ գիտակցէի, թէ ինչո՛ւ եւ ինչպէ՛ս
պատահականութիւնը զիս մղեց, որպէսզի անցնիմ այն կարգին, որուն ետեւ աշխուժ
ժպիտով երիտասարդ օրիորդ մը զիս ընդունեց:
Փարիզ էի: Պատշաճ էր, որ տեղական լեզուով բարեւէի: Չուշացաւ իմ կողմէս «
պոնժուրը» եւ անցագիրս յանձնեցի օրիորդին:
Երիտասարդ պաշտօնեայ օրիորդը նայեցաւ անցագիրիս եւ գլուխը վեր առնելով` ինծի
ըսաւ. «Կրնաս նաեւ բարի լոյս ըսել»:
« Աղջի՞կ…», եղաւ իմ շատ արագ պատասխանս… Չեմ գիտեր, եթէ իմ արագ
արտայայտութիւնը առանց անդրադառնալու էր, բայց զգացի, որ թօթափած էի
պաշտօնական հանգամանքը եւ դուրս եկած էի զսպուած եւ կաղապարուած այդ
մթնոլորտէն` Փարիզի օդակայանին մէջ: «Մայրենիով» սկսած մեր զրոյցը ստացաւ
բարեկամական եւ հաղորդական հիմք:
«Իմ մականունս Թաշճեան է». ըսաւ ան:
Եւ չեմ գիտեր` ինչո՞ւ, բայց նոյնքան արագ եկայ հաստատելու, որ ան պէտք էր ըլլար
Պէյրութէն կամ Կիպրոսէն:
«Շատ հաւանաբար Լիբանանէն կամ Կիպրոսէն եկած էք», ըսի իրեն` փորձելով կամրջել
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Թաշճեան ընտանիքներու իմ ծանօթութիւններս մեր այս շրջաններուն մէջ:
«Ինչու միայն Լիբանանէ՞ն եւ Կիպրոսէ՞ն մէկը կրնայ ըլլալ», եղաւ իր հաստատ
պատասխանը:
Կը զրուցէի ինքնավստահ, խելահաս եւ համարձակ հայուհիի մը հետ:
«Հայրս Հալէպ ծնած է», շարունակեց ան: «Պատանի տարիքին` տասնմէկ տարեկանին,
եկած է Ֆրանսա»:
Ճիշդ էր: Ես պէտք էր կարենայի տեսնել եւ կռահել, որ Թաշճեան ընտանիքէն ալ
ծանօթութիւններ ունիմ Հալէպի մէջ: « Մայրս քեսապցի է` Սարգիսեան ընտանիքէն եւ
երջանկայիշատակ Գարեգին Ա. վեհափառին զարմիկն է», շարունակեց ան հպարտ ու
հաստատ հայերէնով:
«Զարմիկներ…»: Մեր զրոյցին մէջէն սկսած էի տեսնել, որ կը խօսիմ երիտասարդ
օրիորդի մը հետ, որ ոչ միայն հպարտ հայ է, այլ նաեւ բաւական լաւ տիրապետած է
մայրենիին: Ան չգործածեց «քուզին» կամ « քուզեն» ֆրանսերէն արտայայտութիւնները,
ինչ որ թերեւս կրնար շատ աւելի դիւրին ըլլալ իրեն համար…
«Ես Ֆրանսա ծնած եմ, բայց շատ փափաք ունէի այցելելու Սուրիա` իմ ծնողքիս
ծննդավայրը,- ըսաւ ան.- Բայց կարելի չեղաւ. հիմա ալ քիչ մը ուշ է»: Իսկ «ուշ»-ով ան
կ՛ակնարկէր անշուշտ Սուրիոյ ներկայ օրերու քաղաքական եւ պատերազմական
վիճակին:
«Իմ ալ ծնողներս հալէպցի են,- եղաւ իմ մասնակցութիւնը այս զրոյցին.- բայց ես
Պէյրութ ծնած եմ»:
Այս բոլորէն անդին կար մէջս հարցում-հետաքրքրութիւն մը, որ ուզեցի ուղղել
երիտասարդ Թաշճեանին: Բաւական ծանօթութիւն ունիմ ֆրանսահայ իրականութեան
հետ եւ գիտեմ նաեւ, որ մայրենիին գործածութիւնը գաղութին մէջ տեղքայլի մէջ է,
մանաւանդ` երիտասարդ սերունդին պարագային: Իսկ իմ առջեւս կեցած էր Ֆրանսա
ծնած երիտասարդ հայուհի մը, որ մեր խօսակցութեան ընթացքին ոչ մէկ օտար բառ
գործածեց…:
«Ինչպէ՞ս կ՛ըլլայ, որ Ֆրանսա ծնած ես եւ լաւ հայերէն կը խօսիս», եղաւ իմ հետաքրքիր
ու դիպուկ հարցումը:
Երիտասարդ Թաշճեանի երեսին վրայ գծուեցաւ ժպիտ մը: Նոյն այդ ֆրանսական
ընկերութեան պաշտօնեայի հանգամանքի
«պարտադրուած» ժպիտէն շատ աւելի անդին էր… Սկսած էի աւելիով տեսնել
Թաշճեանին հայկական ինքնավստահութիւնը եւ հպարտութիւնը իր դէմքին վրայ: Եւ իմ
հարցումին ան դրաւ իր պատասխանը, որ դարձաւ ինծի համար մարտահրաւէր. «Եթէ
կ՛ուզես, կ՛ըլլայ», ըսաւ ան:
Պատասխանը շատ պարզ էր եւ ունէր իր մէջ բովանդակութիւն մը, որ կ’ենթադրէր
անձնական պատասխանատուութիւն եւ ինքնագիտակցութիւն:
Հրաժեշտ առի Թաշճեանէն եւ շնորհակալութիւն յայտնեցի այս հաճելի հանդիպումին
համար, բայց մէջս կար մէկ շատ կարեւոր հարցում. «Ո՞վ է, որ պիտի ուզէ…»:
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«Մայրենի»-ին օրուան առիթով կային ուղերձներ եւ արտայայտութիւններ: Հայաստանի
Հանրապետութեան սփիւռքի նախարար Հրանուշ Յակոբեանը ըսաւ. «Հայոց լեզուն` հայ
ինքնութեան
ու
ազգային
միաբանութեան
առաջնային
գրաւականն
ու
հայապահպանութեան հիմնասիւնը, ուծացման վտանգի դէմ զօրեղ վահանը»: Եւ
նոյնքան հետաքրքրական էր նաեւ Սեւան Տէյիրմենճեանին արտայայտութիւնը. «Լեզուն
կենդանի է դիմադրութեամբ»:

Բայց կայ տակաւին իմ հարցումը: Ո՞վ է, որ պիտի ուզէ «ուծացման վտանգի» դէմ կենալ,
եւ ո՞վքեր են անոնք, որոնք պիտի ու պէտք է «դիմադրեն»` լեզուն կենդանի պահելու
գրաւականին ի խնդիր…
Փարիզ ծնած ու հոն ապրող Թաշճեանը գտած է եւ ունի պատասխանը: «Ինքն է, որ
ուզած է»: Եւ ինքը իւրաքանչիւր հայն է: Ես եմ, դուն ես եւ` բոլորս: Բոլորս եթէ «ուզենք»,
«կ՛ըլլայ», եւ կը պահուի «մայրենին»:
Օդանաւի դրան մուտքին նոյն ընկերութեան այլ պաշտօնեայ մը փոխարինեց իմ
նստելու աթոռիս թուղթը եւ տուաւ ինծի առաջին կարգի տեղ: Ինծի համար քիչ մը
տարօրինակ էր: Լիբանանեան մեր օդանաւային ընկերութեան հետ միշտ ալ ունեցած եմ
այս փորձառութիւնը, քանի յաճախ կը ճամբորդեմ իրենց հետ: Բայց` ոչ ֆրանսականին
հետ: Եւ դժուար չեղաւ հետեւցնելը… Թաշճեանն էր… Հայկական ծանօթութիւնը, որ
սկսած էր Փարիզի օդակայանին մէջ, եւ որ ջերմացաւ մեր մայրենիին
հաղորդակցութեամբ: Հոն, ուր երկու հայեր կրցած էին զիրար աւելի լաւ ճանչնալ, բայց
նաեւ` հաղորդակցիլ:
Եւ եթէ «հայուն ինքնութիւնը եւ ազգային միաբանութիւնը» պիտի պահպանենք, այս
պիտի նշանակէ, որ նաեւ պիտի պահպանենք «հայոց լեզուն»: Եւ «մայրենիին»
պահպանումը մեծապէս պիտի օգնէ, որպէսզի հայը աւելի լաւ կրնայ հասկնալ «միւս»
հայը: Բայց «հայոց լեզուն» պահելու համար պէտք է «դիմադրութիւն»: «Դիմադրութիւնը»
նախ եւ առաջ անձնական ընտրանք է… Իմ ընտրանքը, բայց նաեւ` իւրաքանչիւր
հայունը:
«Եթէ կ՛ուզես, կ՛ըլլայ»:
Երիտասարդ Թաշճեանը «ուզած» է… Ան Փարիզի օդակայանին մէջ ապացուցեց, որ
«կ՛ըլլայ» եղեր… որ «մայրենին» կը պահուի, եթէ ուզես…:
Եւ ուզո՞ղը: Պէտք է ըլլամ ես, դուն եւ` բոլորս:
Թաշճեանին ընտրանքը, բայց նաեւ` իւրաքանչիւր հայունը:
«Մայրենիին» պահպանումը…

ԴՈԿՏ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Հանրային Գործիչ Ճորճ Մարտիկեանին Նուիրուած
Երախտագիտութեան Ձեռնարկ
Կազմակերպութեամբ Հայ տեղահանուածներու համայնքին եւ Ազգ. Մեսրոպեան վարժարանի
տնօրէնութեան, վերջերս Մոնթեպելլոյի Ս. Խաչ մայր եկեղեցւոյ «Բաղրամեան» սրահին մէջ
տեղի ունեցաւ յիշատակի հանդիսութիւն մը` նուիրուած հանրային գործիչ եւ բարերար Ճորճ
Մարտիկեանի:
Նախքան հանդիսութիւնը` Արեւմտեան թեմի առաջնորդ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեանը աղօթք
մատուցեց Ճորճ Մարտիկեանի յիշատակին,
ապա տեղի ունեցաւ անոր կիսանդրիին
քողազերծումը, որուն նուիրատուն է Հայկ եւ
Արկինէ Գըլըճեան ամոլը:
Սրբազանը դրուատիքով խօսեցաւ Ճորճ
Մարտիկեանի վաստակին մասին` զայն
որակելով «արտասովոր անհատականութիւն
եւ մեծ հայրենասէր»: Ան նկատեց, որ
Մարտիկեանին
մարդասիրութիւնն
ու
հայրենասիրութիւնը
մարմնաւորուած
էին
«ԱՆՉԱ»-ի
(Անբնակարան
հայերու
օժանդակութեան ազգային խորհուրդ) հիմնադրութեամբ, ինչպէս նաեւ` բարերարութիւններով
ու Միջին Արեւելքի հայկական գաղութներուն ի նպաստ այլ նախաձեռնութիւններով: Ան
յիշեցուց, որ Մարտիկեանը ունէր անվհատ կամք եւ հետեւողականութիւն, որուն շնորհիւ ոչ
միայն անձնական յաջողութիւններու հասած էր, այլեւ` օգտակար եղած, որ հայորդիներ եւս
յաջողութիւն արձանագրեն եւ իրենց համար աւելի լաւ կեանք մը կերտեն: Իր խօսքի աւարտին
առաջնորդը մաղթեց, որ Մարտիկեանի կեանքի վաստակը օրինակ ծառայէ բոլոր անոնց, որոնք
հոգուով ու սրտով կը լծուին մարդկութեան ու մեր ժողովուրդի ծառայութեան:
Ապա խօսք առին ՀՅԴ Կեդրոնական կոմիտէի անդամ Լեւոն Կիրակոսեանը եւ Ազգ.
Մեսրոպեան վարժարանին տնօրէնը, որմէ ետք կատարուեցաւ պարգեւներու բաշխում, եւ
ցուցադրուեցաւ Ճորճ Մարտիկեանի մասին վաւերագրական ժապաւէն մը:
Իր ամբողջութեան մէջ երեկոն վերածուեցաւ Բ. ԱշխարհաՄարտին պատճառով
հարկադրաբար տեղափոխուած հայորդիներու կողմէ Ճորճ Մարտիկեանին հանդէպ
երախտագիտութեան արտայայտութեան ձեռնարկի մը:
Ծանօթ է, որ Բ. Աշխարհամարտէն ետք տեղահանուած ու «ԱՆՉԱ»-ի միջոցով Միացեալ
Նահանգներ հաստատուած հայորդիներ, բնակութիւն հաստատելով գլխաւորաբար
Մոնթեպելլոյի շրջանին մէջ, դարձած են շրջանի հայ համայնքին ողնասիւնը եւ
տասնամեակներ շարունակ, մինչեւ օրս, նիւթական ու բարոյական լայն զօրակցութիւն
տրամադրած են Ս. Խաչ մայր եկեղեցւոյ եւ Մեսրոպեան վարժարանին:
Յայտնենք, որ սոյն երեկոյթին հասոյթը տրամադրուած էր վարժարանին:
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Հայ Աւետարանական «Բեթէլ» Ատամնաբուժարանի
Բացում
Սուրիոյ տագնապալից օրերուն, մինչ բռնութիւնն ու անկայուն վիճակը կը շարունակուէին,
մարդիկ կարիքը ունէին հոգեւոր, նիւթական օգնութեան, բարոյական քաջալերանքի, յորդորի ու
մխիթարութեան: Այս միտքէն թելադրուած` Հայ աւետարանական Բեթէլ եկեղեցին
մտայղացումը ունեցաւ իր ծառայողական դաշտը ընդարձակելու եւ հիմնելու բժշկական կեդրոն
մը (2013), ուր հիւանդներու այցելութեան ու անոնց բուժման միջոցներ պիտի հայթայթուէին:
Աւելի քան վեց բժշկական ծառայութիւն մատուցող «Բեթէլ բուժկեդրոն»-ը կը գործէր շաբաթը
վեց օրուան դրութեամբ` Հալէպի բնակչութեան բժշկական ծառայութիւն եւ անվճար դեղորայք
մատուցելով: Բուժարանին մաս կը կազմէին ներքին հիւանդութեանց, ոսկրաբուժութեան,
մորթային, քիթ-ականջ-կոկորդի, միզային, կանացի հիւանդութիւններու, մանկաբուժութեան,
վիրաբուժութեան եւ վերջերս նաեւ ատամնաբուժարանի բաժինները:
Ատամնաբուժարանի բացումը տեղի ունեցաւ 25 փետրուարին` հովանաւորութեամբ վեր.
համայնքապետ Յարութիւն Սելիմեանի, նախաձեռնութեամբ Հայ աւետարանական Բեթէլ
եկեղեցւոյ ընկերային ծառայութեան յանձնախումբին:
Վերապատուելի Յարութիւն Սելիմեանը պաշտօնապէս բացուած յայտարարեց «Բեթէլ»
ատամնաբուժարանը` շեշտելով, որ բուժկեդրոնը իր մասնագիտական բաժիններով հայ
ժողովուրդին դժուարութիւնները ամոքելու վայր պիտի հանդիսանայ, ինչպէս նաեւ
ծառայութեան մէջ պիտի մնայ` առանց յարանուանական խտրութեան, բարեսիրական եւ
մարդասիրական ծառայութիւններ հայթայթելով:
Աւարտին ներկաները այցելեցին ատամնաբուժարան եւ իրենց շնորհաւորութիւններն ու
գնահատանքները յայտնեցին այս ծրագիրի իրագործման համար:

Սրբազան Հայրը Ներկայ Գտնուեցաւ Նախագահի
Անդրանիկ Ելոյթին
* 28 փետրուարին Կիպրոսի թեմի կաթողիկոսական փոխանորդ Խորէն արք. Տողրամաճեան,
ընդառաջելով Կիպրոսի խորհրդարանի նախագահ Տիմիթրիս Սիլուրիսի պաշտօնական
հրաւէրին, ներկայ գտնուեցաւ խորհրդարանին մէջ Կիպրոսի Հանրապետութեան վերընտրուած
նախագահ Նիքոս Անասթասիատիսի հանդիսաւոր անդրանիկ ելոյթին:
Խորհրդարանի նախագահին պաշտօնական բացման խօսքէն ետք հրաւիրուեցաւ
հանրապետութեան նախագահը` իր խօսքը ուղղելու: Ան մանրամասնօրէն անդրադարձաւ
յառաջիկայ հինգ տարիներու իր նոր ծրագիրներուն, կատարելիք ներդրումներուն, Կիպրոսի
հարցով վերստին սկսելու երկխօսութեան եւ բարւոք լուծման: Նախագահը շեշտեց
միասնականութեան հրամայականը` անդրադառնալով դժուար ժամանակներուն, որոնց մէջէն
կ՛անցնի այսօր Կիպրոսը:
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Պաշտօնական ելոյթէն առաջ եւ վերջ սրբազան հայրը առիթ ունեցաւ զրուցելու եկեղեցական
պետերուն, կրթութեան եւ տնտեսութեան նախարարներուն, Միացեալ Նահանգներու, Ռուսիոյ,
Յունաստանի, Ուքրանիոյ, Ֆրանսայի, Շուէտի, Քուէյթի, Սլովաքիոյ եւ Լիբանանի
դեսպաններուն հետ: Ան նաեւ շնորհակալութիւն յայտնեց խորհրդարանի նախագահին
հրաւէրին համար եւ բարեմաղթութիւններ կատարեց կիպրահայ համայնքին անունով:

Պոլսոյ Մէջ Հայոց Եւ Օտար Լեզուներով Մամուլը
Ներկայացնող Ցուցահանդէս Բացուեցաւ
Նախաձեռնութեամբ
«Պիլկի»
համալսարանին,
աջակցութեամբ Պոլսոյ մէջ Շուէտի դեսպանատան եւ
«Անատոլու քիւլթիւր» մշակութային հիմնարկին, 23
փետրուարին Պոլսոյ «Տեփօ» ցուցասրահին մէջ տեղի
ունեցաւ «1990-էն մինչեւ այսօր Պոլսոյ բազմալեզու
մամուլը» խորագիրով նոր ցուցահանդէսին բացումը:
Ցուցադրուած
էին`
հայկական
«Ժամանակ»
օրաթերթը,
համշէնահայ
համայնքին
կողմէ
հրապարակուող «Գոռ» ամսագիրը, քրտերէն «Ռոզա»
ամսագիրը, աւելի քան քառորդ դար գոյութիւն ունեցող քրտական «Նոպիհար» ամսագիրը եւ
ազգային փոքրամասնութիւններու պատկանող այլ պարբերականներ:
Ցուցահանդէսի համակարգող, «Պիլկի» համալսարանի դասախօս Պիւլենթ Պիլմեզը ըսաւ, որ
այս ցուցահանդէսը շատ կարեւոր նշանակութիւն ունի Պոլսոյ այլալեզու մամուլը հանրութեան
ներկայացնելու առումով, ընդգծելով, որ Պոլսոյ մամուլի պատմութիւնը բոլորովին միատարր չէ,
այլ կը ներառէ նաեւ շարք մը ազգային փոքրամասնութիւններու կողմէ հրատարակուած
թերթեր: Ան նկատել տուաւ, որ ցուցահանդէսի այցելուները չէին գիտեր, որ Պոլսոյ մէջ այսքան
ամսագիրներ եւ օրաթերթեր հրատարակուած են` այդքան բազմազան լեզուներով եւ իրազեկ
դարձան, որ Պոլսոյ մամուլը միագոյն չէ, այլ բազմազան է ու բազմերանգ:

«Վերջին Բնակիչը» Ժապաւէնի Ցուցադրութիւններ
Կազմակերպութեամբ ՀՅԴ Յունաստանի Հայ դատի յանձնախումբին, գործակցութեամբ
Յունաստանի մէջ Հայաստանի դեսպանութեան, վերջերս Աթէնքի եւ Թեսաղոնիկէի մէջ տեղի
ունեցաւ «Վերջին բնակիչը» ժապաւէնի ցուցադրութիւններ` ներկայութեամբ բեմադրիչ Ջիւան
Աւետիսեանի:
Բեմադրիչ Ջիւան Աւետիսեան նախ այցելեց Թեսաղոնիկէ, ուր 2 Մարտին, «Տէր-Զաքարեան»
սրահին մէջ տեղի ունեցաւ ժապաւէնի առաջին ցուցադրութիւնը:
Բացումը կատարեց Յովիկ Գասապեանը, որ անդրադարձաւ ժապաւէնին գտած
արձագանգներուն եւ ղարաբաղեան տագնապի անցեալ ու ներկայ փուլերուն: Ապա բեմադրիչ
Ջիւան Աւետիսեան խօսեցաւ «Վերջին բնակիչ»-ի նկարահանման մասին` նշելով, որ
ժապաւէնին մէջ ներգրաւուած են Հայաստանէն, Իրանէն, Լիթուանիայէն եւ Յունաստանէն
դերասաններ:
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Ժապաւէնին երկրորդ ցուցադրութիւնը տեղի ունեցաւ 3 Մարտին, Նէա Զմիռնիի «Ղալաքսիաս»
սրահին մէջ:
Բացումը կատարեց Ալիս Ֆարաճեանը, որ բեմ հրաւիրեց ծանօթ յոյն դերասանուհի Տիմիթրա
Խաթուփին, որ ժապաւէնին մէջ ազերի կնոջ մը դերը կը մարմնաւորէ, խօսելու Արցախի մէջ
կատարուած նկարահանումներուն շուրջ իր փորձառութեան մասին:
Տիմիթրա Խաթուփի խօսեցաւ Արցախի մասին` դրուատելով հայ եւ յոյն ժողովուրդներու
պատմական անկեղծ կապը եւ մաղթելով, որ խաղաղութիւն եւ արդարութիւն տիրէ Ղարաբաղի
մէջ:
Ապա բեմադրիչ Ջիւան Աւետիսեան ելոյթ ունենալով` շնորհակալութիւն յայտնեց երեկոներու
կազմակերպման համար: Ան նկատել տուաւ, որ ժապաւէնին դէպքերը տեղի կ՛ունենան 19881989 թուականներուն, Արցախի գիւղերէն մէկուն մէջ, Սումկայիթի ողբերգութեան
հետեւանքներուն լոյսին տակ: Ան կարեւոր նկատեց Արցախի մասին պատմելու
հնարաւորութիւնը ո՛չ միայն սփիւռքի եւ հայ իրականութեան մէջ, այլեւ մանաւանդ`
օտարներուն առջեւ:

Ցեղասպանութիւններու Նուիրուած Չեխիոյ Թանգարանին
Մէջ Կը Ցուցադրուին Նաեւ Հայոց Ցեղասպանութեան
Առնչուող Նիւթեր
9 Մարտին Չեխիոյ Թերեզին քաղաքին մէջ տեղի ունեցաւ Թերեզինշտաթտի
Ցեղասպանութիւններու ուսումնասիրութիւններու կեդրոնին կից թանգարանին բացումը, որուն
մասնակցեցաւ Չեխիոյ մէջ Հայաստանի դեսպան Տիգրան Սէյրանեանը:
Թանգարանի
բացման
արարողութիւնը
սկսաւ
Ցեղասպանութիւններու
ուսումնասիրութիւններու կեդրոնի գեղարուեստական ղեկավար Պաւել Խալուպանը, որմէ ետք
ելոյթներ ունեցան` կեդրոնի տնօրէն, Հայաստանի մէջ յայտնի ցեղասպանագէտ Շիմոն Քրպեցը,
Թերեզինի քաղաքապետ Հանա Ռոժցովան, ապա Հայաստանի դեսպան Տիգրան Սէյրանեանը:
Հայաստանի դեսպանը բարձրօրէն գնահատեց 2012-ին սկսած «9 դարպաս» փառատօնի եւ
«Չարիքի հնաբանութիւն» Ցեղասպանութիւններու ուսումնասիրման կեդրոնի (որուն
իրաւայաջորդն է Թերեզինշտաթտի կեդրոնը) գործունէութեան մէջ Պաւել Խալուպայի եւ Շիմոն
Քրպեցի հետ սկսած համագործակցութիւնը: Այս ծիրին մէջ դեսպանը ընդգծեց ուսումնական
հաստատութիւններու մէջ Ցեղասպանութեան նիւթի դասաւանդման դերը ապագային
ցեղասպանութիւններու կանխարգիլման եւ ժխտողականութեան դէմ պայքարի գործին մէջ:
Նորաբաց թանգարանին մէջ ցուցադրուած են Ողջակիզման նուիրուած ցուցանմուշներ, նաեւ`
այլ ոճրագործութիւններու, որոնց շարքին` Հայոց ցեղասպանութեան առնչուող նիւթեր:
Թանգարանի ղեկավարութիւնը կը ծրագրէ Հայոց ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկին
օժանդակութեամբ ընդլայնել եւ հարստացնել թանգարանին հայկական հաւաքածոն:
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Թեսթ. Այս Տղամարդը Ձեզի՞ Կը Նայի, Թէ՞ Կողմնակի
Ուշադիր դիտեցէք նկարը եւ տեսէք, թէ ձեր ուղեղը
ինչպէ՛ս կ՛արձագանգէ անոր: Նկարին վրայ
պատկերուած տղամարդը ձեզի՞ կը նայի, թէ՞
կողմնակի,
պատասխանեցէք
այս
պարզ
հարցումին եւ կարդացէք արդիւնքը:
Եթէ, ձեր կարծիքով, տղամարդը կողմնակի կը
նայի, շատ հնարաւոր է, որ դուք նախ նկատեր էք
քիթն ու բերանը եւ խուսափեր էք աչք-աչքի
շփումէ:
Ասիկա կը բացայայտէ ձեր ամչկոտութիւնը, դուք
առհասարակ ինքնամփոփ, ներամփոփ անձ էք, չէք
սիրեր ուշադրութիւն գրաւել, ձեզի համար շատ
դժուար է անծանօթ մարդու հետ յարաբերիլը:
Դուք ընդհանրապէս թերահաւատ էք մարդոց նկատմամբ, միշտ աչալուրջ էք եւ փակ: Կը
նախընտրէք ժամանակ անցընել փոքրաթիւ ընկերներու հետ եւ կը խուսափիք աղմկոտ
երեկոյթներէ:
Դուք ազնիւ ընկեր էք, պատրաստ` օգնութեան ձեռք մեկնելու: Դուք նաեւ օժտուած էք
հետաքրքրական միտքերով, սակայն բաւարար ինքնավստահութիւնն ու համարձակութիւնը
չունիք զանոնք հանրութեան պարզելու:
***
Եթէ, ձեր կարծիքով, տղամարդը ձեզի կը նայի, կը նշանակէ, որ դուք անկեղծ եւ բաց մարդ էք,
որ երբեք չի վարանիր իր մտածումը արտայայտելու եւ իր տեսակէտը պաշտպանելու:
Դուք շատ հաղորդական եւ անմիջական մարդ էք, ձեր շուրջ շատ բարեկամներ ունիք եւ լաւ
յարաբերութիւններու մէջ էք բոլորին հետ: Սակայն հակուած էք ամէն ինչ վերահսկել,
կ՛ախորժիք, երբ ամէն ինչ ձեր ուզած ձեւով կ՛ընթանայ:
Շատեր հիացած են ձեզմով. անոնց կարծիքով, դուք իսկական ղեկավար մըն էք:

Կանկառ Ուտելու Համոզիչ Պատճառներ
– Կանկառը քիչ ջերմուժ կը պարունակէ (33,2 կրամ ջերմուժ իւրաքանչիւր 100 կրամի մէջ):
– Հարուստ է բնասպիտով, ինչ որ կուշտ պահելու առաւելութիւնը կու տայ անոր:
– Կանկառը հարուստ է բնաթելով:
– Կանկառը կը պարունակէ կենսանիւթեր, յատկապէս` ՔԱ. կենսանիւթը եւ հանքայիններ`
փոթասիոմ, մակնեզիում, կիր…
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– Կը դարմանէ պնդութիւնը:
– Կ՛ապահովէ աղիքներուն առողջ
գործունէութիւնը:
– Կ՛աշխուժացնէ մարսողութիւնը:
– Բնական միզեցնող մըն է:
– Քոլեսթերոլը եւ թրիկլիսերիտը կը նուազեցնէ:
Գիտէ՞ք, որ…
– Խոշոր կանկառ մը կրնայ մինչեւ 500 կրամ եւ
աւելի կշռել, բայց անոր միայն մէկ երրորդը օգտագործելի է:
– Կանկառ գնելու ատեն պէտք է ընտրել ծանր եւ պիրկ տեսակը, տերեւները պէտք է ըլլան
խիտ, մութ կանաչ:
– Կանկառը երկար ժամանակ թարմ պահելու համար պէտք է զայն ծաղիկի նման կոթին
բաժինը ջուրի մէջ պահել:
– Կանկառը յանձնարարելի չէ կաթ տուող մայրերուն, քանի որ անիկա թէ՛ լեղի համ մը կու տայ
կաթին եւ թէ՛ կը դժուարացնէ կաթին ժայթքումը

Երջանկութիւնը Վարակիչ Է…
Ամերիկացի գիտնականներ համակարգած են 5 կարեւորագոյն սկզբունքները, որոնք
կ՛օգնեն երջանիկ ըլլալու:
Եկէք` ծանօթանանք:


Աւելի յաճախ բարի գործեր կատարեցէք:



Շնորհակալ եղէք: Ժամանակ մը փորձեցէք ամէն ինչի համար ձեր
շնորհակալութիւնը յայտնել, նոյնիսկ եթէ մեծ բաներ չեն պատահած: Կը բաւէ, որ
մտածէք, թէ առողջ էք, ուրիշէն կախեալ չէք, առանձին չէք կ՛աշխատիք եւ այլն…



Մտածեցէք լաւ բաներու մասին: Յաճախ պատկերացուցէք, թէ ինչպէ՛ս պիտի
իրականան ձեր երազները:



Յաճախ դրսեւորեցէք ձեր առաւելութիւնները, արժանիքները:



Յաճախ յիշեցէք ձեր ուրախ պահերը: Հաստատուած է, որ երջանիկ պահերը
վերյիշելը կրնայ ներկայութեան պատրանք ստեղծել եւ անգամ մը եւս
երջանկացնել ձեզ:



Իմացէ՛ք, որ երջանկութիւնը վարակիչ է: Երջանիկ մարդու կողքին ապրիլը 25
առ հարիւր կը բարձրացնէ երջանկութեամբ վարակուելու հնարաւորութիւնը:

www.aztarar.com
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