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Գերպ. Հայր Սուրբը Ընդունեց Քուէյթի Ազգային
Վարժարանի Ուսումնական Խորհուրդի Անդամներուն
Այցելութիւնը
Անցնող օրերուն Թեմիս Առաջնորդ՝ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեան ընդունեց
այցելութիւնը Քուէյթի ազգային վարժարանի ուսումնական խորհուրդի անդամներուն,
ատենապետութեամբ Տիար Եղիա Կարպուշեանին: Վերջին ամիսներուն ստեղծուած

այս մարմնին աշխատանքի ծիրը առաւելաբար ուսումնական հարցերու քննարկումն է:
Ազգային

վարժարանի

ուսումնական

ծրագրի

բարելաւումը,

հայերէն

լեզուին

նկատմամբ յատուկ գուրգուրանք ընծայելը եւ այլ ծրագիրներ կը կազմեն խորհուրդին
աշխատանքային օրակարգերը: Հայր Սուրբ յաջողութիւն մաղթենց ուսումնական
խորհուրդի անդամներու աշխատանքներուն: Անոնք անդրադարձան այն իրողութեան,
որ Քուէյթի ազգաին վարժարանը քուէյթահայութեան համար եղած է եւ կը մնայ
սերունդներ արտադրող հիմնական կառոյց մը, հայապահպանութեան օճախ եւ
ազգային նկարագրի կերտման դարբնոց: Սոյն հանդիպման նաեւ ներկայ գտնուեցաւ
ազգային վարչութեան ատենադպիր Տիար Պերճ Կէնճոյեան:
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Արմէն Ռուստամեան. «Իշխանութեան Լաւագոյն Ձեւը
Ժողովուրդին Արտօնելն Է, Որ Ինք Կատարէ Ատիկա»
ՀՅԴ Բիւրոյի քաղաքական ներկայացուցիչ, խորհրդարանական ընտրութիւններուն
Դաշնակցութեան ցանկը գլխաւորող Արմէն Ռուստամեան Գիւմրիի մէջ ընտրողներուն
ներկայացուց Դաշնակցութեան նախընտրական ծրագիրը:
Դիմելով գիւմրեցիներուն` ան նշեց, որ Գիւմրին
առանձնայատուկ քաղաք է եւ կը գտնուի
առանձնայատուկ խնդիրներ ունեցող մարզի մէջ:
Ռուստամեանի համաձայն, հիմա ամէն ինչ
արմատական փոփոխութիւն կրած է, եւ այս
ընտրութիւնը առանձնայատուկ է: «Կարելի է ըսել,
որ Հայաստանի մէջ եզրափակուած է շրջան մը, եւ
մենք մուտք պիտի գործենք մեր անկախութեան
պատմութեան մէջ նոր ժամանակաշրջան մը:
Ասոնք պարզապէս մեծ խօսքեր չեն, այլ ապրիլ 2ին տեղի ունենալիքը պէտք է բեկում բերէ մեր
երկրի զարգացման ընթացքին մէջ», ըսաւ ան:
Այնուհետեւ Ռուստամեան նշեց, որ անկախութենէն ետք, երբ մենք 1991-ին հրաժարեցանք
խորհրդարանական համակարգէն եւ անցանք նախագահականին, սկսաւ խնդիրներու
կուտակումը: «Ամէն ինչ կը կատարուէր, որպէսզի այս իշխանութիւնը պահպանուի: Չէինք
մտածեր, որ այդ իշխանութիւնը ժողովուրդին ծառայելու համար է, եւ ոչ թէ տրուած է, որ սեղմ
վարչախումբ մը վայելէ անկախութեան բերած պտուղները: Այս երեւոյթը այնքան խորացաւ, որ
մենք, ունենալով երեք նախագահ, անձերու փոփոխութիւն, չկրցանք լուծել այն խնդիրները,
որոնք այսօր մեր ժողովուրդին արդարացի դժգոհութեան տուն կու տան», հաստատեց
Ռուստամեան:
Ըստ անոր, կայ քարերը նետելու եւ քարերը հաւաքելու ժամանակ, հիմա, ըստ անոր, եկած է
քարերը հաւաքելու ժամանակը: «Ես վստահ եմ, եւ այդ է Դաշնակցութեան համոզումը, որ եթէ
մենք ճիշդ ախտորոշում կատարենք, անոր հիման վրայ սկսինք քայլեր առնել, առողջացումը
մեր աչքին առջեւ տեղի պիտի ունենայ», համոզում յայտնեց ան` աւելցնելով, որ այդ
ախտորոշման լոյսին տակ Դաշնակցութիւնը հասած է այն եզրակացութեան, որ պէտք է
ձերբազատիլ նախորդ համակարգի արատաւոր երեւոյթներէն:
«Կարելի չէ, որ ժողովրդավարական երկրի մը մէջ, որ արդէն 27 տարուան անկախութիւն ունի,
ոչ մէկ անգամ իշխանութիւն փոխուի ընտրութիւններով. նման ժողովրդավարութիւն չի կրնար
ըլլալ: Իրականութեան մէջ ընտրութիւնները կը ծառայեն մէկ քաղաքական ուժի
վերարտադրութեան, եւ ասիկա է մեր գլխաւոր մարտահրաւէրը, պէտք է կարենանք
ձերբազատիլ ասկէ, որպէսզի մարդոց վերադարձնենք ընտրելու իրաւունքը, վերադարձենք
ընտրութիւններու ճամբով իշխանութիւն կազմելու իրաւունքը. ասիկա է, որ կորսնցուցած ենք:
Մենք եկանք այն համոզումին, որ մեղաւորը համակարգն էր` որ կը տիրանար իշխանութեան,
կը ստանար ամէն ինչ, իսկ պարտուողը` ոչինչ: Մենք ամէն ինչ ըրինք, որ միահեծան
իշխանութեան բնորոշ համակարգ այլեւս գոյութիւն չունենայ», շեշտեց Ռուստամեան:
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Ըստ Ռուստամեանի, իշխանափոխութեան լաւագոյն ձեւը թոյլատրելն է, որ ժողովուրդը
կատարէ այդ մէկը, եւ ժողովուրդը կարելիութիւն ունի այդ մէկը ընելու ապրիլ 2-ի
ընտրութիւններուն ճամբով:
Այնուհետեւ ան նշեց, որ իրենք կը ներկայանան ամբողջական ծրագիրով: «Մենք ձեւաւորած են
այնպիսի համակարգ, որ իշխանութիւնը ըլլայ հաւասարակշռուած կազմէ բաղկացած:
Որպէսզի կարենանք արագ փոփոխութիւններ արձանագրել, պէտք է ունենալ լաւ
խորհրդարան: Վստահեցէք այն քաղաքական ուժին, որ բաւական երկար ուղի անցած է:
Քաղաքական ուժ մը ընտրելու ատեն նկատի առնէք անոր կենսագրութիւնն ու
կենսականութիւնը: Հաւատացէք անոր, որ ձեզ չէ խաբած, ոչ թէ` անոնց, որոնք չես գիտեր ինչ
պիտի բերեն մեր գլխուն. ի վերջոյ, ասիկա փորձադաշտ չէ: Քիչ ժամանակ մնացած է մինչեւ 2
ապրիլ, ձեր հաշիւները լաւապէս կատարեցէք եւ ընտրեցէք Դաշնակցութիւն, որ օր առաջ
կարելի ըլլայ տեսնել բոլորիս երազած Հայաստանը»:

Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային
Անվտանգութեան Ծառայութեան Յայտարարութիւնը`
Սամուէլ Բաբայեանը Ձերբակալուած Է
Հայաստանի
Հանրապետութեան
Ազգային
անվտանգութեան ծառայութիւնը այս տարուան
մարտին նախնական տեղեկութիւններ ստացած է
այն մասին, որ Հայաստանի քաղաքացիներուն
կողմէ
Վրաստանի
Հանրապետութենէն
մաքսանենգութեամբ Հայաստանի տեղափոխուած
է «Իգլա» տեսակի զենիթա-հրթիռային համակարգ:
Ազգային անվտանգութեան ծառայութենէն կը
յայտնեն,
որ
ձեռնարկուած
քննչական
գործողութիւններուն
եւ
հետախուզական
քայլերուն իբրեւ արդիւնք յայտնաբերուած եւ գրաւուած է «Իգլա» տեսակի զենիթա-հրթիռային
համակարգի արձակման խողովակ` «9M39» հրթիռով:
Դէպքին առիթով 22 մարտ 2017-ին Հայաստանի Ազգային անվտանգութեան ծառայութեան
քննչական վարչութեան կողմէ յարուցուած է քրէական գործ:
Ազգային անվտանգութեան ծառայութեան հրապարակած հաղորդագրութեան մէջ նշուած է. «Ի
պատասխան տարբեր լրատուամիջոցներու բազմաթիւ հարցումներուն` Հայաստանի Ազգային
անվտանգութեան ծառայութեան մամլոյ կեդրոնը կը յայտնէ, որ մաքսանենգութեամբ
Հայաստան «Իգլա» տեսակի զենիթա-հրթիռային համակարգ տեղափոխելու փաստին առիթով
յարուցուած քրէական գործի շրջագիծին մէջ այս պահուն ձերբակալուած են 3 անձ, անոնց
կարգին` Հայաստանի քաղաքացի Սամուէլ Բաբայեանը:
Կատարուած քննչական գործողութիւններու արդիւնքով բացայայտուած է, որ նշուած զենիթահրթիռային համակարգի բաղկացուցիչ մասերու ձեռքբերումը եւ փոխադրութիւնը
իրականացուցած անձերը գործած են Սամուէլ Բաբայեանին հետ ունեցած նախնական
համաձայնութեամբ եւ անոր պատուէրով: Նախաքննութիւնը կը շարունակուի»:
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Կերտենք Ա՛յն Հայաստանը, Զոր Կ՛երազենք Ունենալ. ՀՅԴ
Երիտասարդները Կը Շարունակեն Բակային
Քայլերթները` Ընդդէմ Ընտրակաշառքի
«Ձեր քուէն տալով Դաշնակցութեան, դուք մեզի հետ պիտի կերտէք այն Հայաստանը, զոր
ունենալ կ՛երազէք դուք եւ ձեր երեխաները»:
Այս կոչերով Դաշնակցութեան «Նիկոլ Աղբալեան» ուսանողական եւ երիտասարդական
միութիւններու անդամները քարոզչական
հերթական ծրագիր իրականացուցին`
քայլերթի տեսքով: Երթը սկսաւ ՀՅԴ «Արամ
Մանուկեան» երիտասարդական կեդրոնէն
եւ
վերջ
գտաւ
Աջափնեակի
մէջ:
Կազմակերպիչներուն
կարծիքով,
այս
եղանակով
իրականացած
բակային
հանդիպումները աւելի արդիւնաւէտ են,
քանի որ այսպիսով կրնան քաղաքացիներուն հետ աւելի անմիջական կապի մէջ մտնել`
ծանօթացնելով կուսակցութեան ծրագրային ընդհանուր դրոյթները:
«Մենք կոչ կ՛ուղղենք` ընտրակաշառք չստանալու, որպէսզի ժողովուրդը չկաշառուի, իր ձայնը
չվաճառէ»,
ըսաւ
Ուսանողական
երիտասարդական
նախընտրական
գրասենեակի
պատասխանատու Արտակ Մելիքեան:
«Կարեւոր նկատելով երիտասարդութեան, եւ յատկապէս ուսանողութեան դերը
պետականաշինութեան, արդար հասարակութեան, կայուն պետութեան կայացման գործին մէջ,
ՀՅԴ-ն` ի դէմս իր ուսանողական եւ երիտասարդական միութիւններուն, աւելի մեծ
ուշադրութիւն կը դարձնէ այս խնդիրներուն, որոնք առանձին թռուցիկներով ներկայացուած են
հասարակութեան», նշած է ՀՅԴ երիտասարդական նախընտրական գրասենեակի
ներկայացուցիչ Գէորգ Ղուկասեան:

Տինքի Սպանութեան Հարցով` Կիւլենը Ձերբակալելու
Հրամանագիր
«Ակօս» կը գրէ, որ Հրանդ Տինքի սպանութեան գործի ծիրին
մէջ
Պոլսոյ
ահաբեկչութեան
եւ
կազմակերպուած
յանցագործութիւններու
դէմ
պայքարի
վարչութեան
դատախազ Կէօքալփ Քէօքճու յաւելեալ 8 անձերու
ձերբակալման հրամանագիր հրապարակած է: Այդ անձերուն
շարքին է նաեւ Թուրքիոյ մէջ զինուորական յեղաշրջման
փորձի կազմակերպիչը նկատուող թուրք քարոզիչ Ֆեթհուլլա
Կիւլենը:
Վերոնշեալ 8 անձերէն 6-ը արդէն ձերբակալուած են: Վերջիններուն նկատմամբ կասկած կայ
նաեւ, որ Տինքի սպանութենէն ետք մարդասպան Օկիւն Սամասթի` պաշտօնեաներու հետ
առնուած լուսանկարները համացանցի վրայ տարածած ըլլան:
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Հայոց Ցեղասպանութեան Առնչուող Հարցում`
Քըլըճտարօղլուին
«Մարմարա» կը հաղորդէ, որ Թուրքիոյ Հանրապետական ժողովրդային կուսակցութեան
ղեկավար Քեմալ Քըլըճտարօղլու սահմանադրական փոփոխութեանց հանրաքուէի
ընտրարշաւին ընթացքին այցելած է Տենիզլի, որուն Չարտաք գիւղաքաղաքի սրճարաններէն
մէկուն մէջ զրոյց ունեցած է տեղացիներու հետ: Տեղացիներէն մէկը անակնկալ հարցում մը
ուղղած է Քըլըճտարօղլուին` ուզելով գիտնալ, թէ
Գերմանիոյ մէջ Քըլըճտարօղլու ինչո՞ւ սեղմած էր
ձեռքը Կանաչներու կուսակցութեան համանախագահ
Ճեմ
Էօզտեմիրին,
որ
ճանչցած
է
Հայոց
ցեղասպանութիւնը:
Քըլըճտարօղլու պատասխանած է, որ ատիկա շատոնց
տեղի ունեցած դէպք է, իսկ Ցեղասպանութեան
ճանաչումէն ետք` ինք Էօզտեմիրին հետ կապ չէ
ունեցած: «Չեմ հասկնա՛ր. ինչո՞ւ, ի՞նչ նպատակով այս հարցումը կ՛ուղղէք ինծի», աւելցուցած է
Քըլըճտարօղլու: Մամուլը կը հաղորդէ, որ տեղացիները այդ հարցումէն ետք սրճարանէն դուրս
հանած են հարցում ուղղողը, որուն անունը չէ հրապարակուած:

Նախագահ Սարգսեան Աշխատանքային Այցելութեամբ
Հասած Է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ
Նախագահ Սերժ Սարգսեան Չորեքշաբթի օր աշխատանքային այցելութեամբ հասած է
Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ: Ապու Տապիի օդակայանին մէջ հանրապետութեան
նախագահին դիմաւորած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններու փոխվարչապետ,
նախագահական հարցերով նախարար շէյխ Մանսուր
պըն Զայետ Ալ Նահիան:
Դիմաւորումի հանդիսաւոր արարողութենէն ետք
նախագահ Սարգսեան
հանդիպում ունեցած է
նախարար շէյխ Մանսուր պըն Զայետ Ալ Նահիանի
հետ: Նախագահ Սերժ Սարգսեան շնորհակալութիւն
յայտնած
է
բարեկամ
Արաբական
Միացեալ
Էմիրութիւններուն մէջ իր նախորդ այցելութեան
ընթացքին
ձեռք
բերուած
պայմանաւորուածութիւններուն
համաձայն
կարճ
ժամանակամիջոցի մը մէջ Հայաստանի ներդրումային կարելիութիւններուն նուիրուած
համաժողովի կազմակերպման համար: Նախագահը յոյս յայտնած է, որ համաժողովին
արդիւնքները, ինչպէս նաեւ շէյխ Մանսուր պըն Զայետ Ալ Նահիանի հետ ձեռք բերուելիք
պայմանաւորուածութիւնները իրենց լուրջ ներդրումն ու դերակատարութիւնը կ՛ունենան հայէմիրաթեան յարաբերութիւններու հետագայ զարգացման վրայ:
Հանրապետութեան նախագահը «Հայաստան-Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ»
ներդրումային համաժողովին վերաբերեալ հանգամանալից զրոյց ունեցած է նաեւ
Էմիրութիւններու տնտեսութեան նախարար Սուլթան Մանսուրիի հետ:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Խօսելով Թուրքիոյ Մէջ Բանտարկուած Լրագրողներուն
Մասին. «Բոլորը Գող, Ահաբեկիչ Ու Մանկապիղծ Են»
Կ՛ըսէ Էրտողան
Թուրքիոյ
նախագահ
Ռեճեփ
Թայիփ
Էրտողան
հրատարակչատուներու
պատասխանատուներուն առջեւ իր արտասանած խօսքին մէջ յայտնեց. «Պոլսոյ Գերմանիոյ
հիւպատոսարանը կը պաշտպանէր ահաբեկիչ մը` պնդելով, որ լրագրող է: Գերմանիոյ
վարչապետ Անկելա Մերքել մեզմէ պահանջեց զայն ազատ արձակել, սակայն անոր ըսի, թէ
ահաբեկիչներուն վերաբերող հարցերը կը քննէ թրքական դատարանը, եւ մեր մօտ գործադիր
իշխանութիւնը ատոր չի միջամտեր»:
«Գերմանիան Հոլանտային կ՛աջակցի եւ իր դռները կը փակէ Թուրքիոյ նախագահին ու
նախարարներուն դիմաց, սակայն մենք իրաւունքին կը սատարենք եւ մեր քաղաքացիներուն
պիտի աջակցինք», ըսաւ ան: Ան նշեց նաեւ, որ եթէ Արեւմուտքը «իր ներկայ ընթացքը
շարունակէ», ապա «եւրոպացիներն ու արեւմուտքցիները պիտի չկարենան ապահով ձեւով
փողոցը քալել»:
«Արեւմտեան երկիրները միշտ մեզ կ՛ամբաստանեն մամլոյ ազատութիւնն ու լրագրողներու
իրաւունքները ոտնահարելու մէջ: Լրագրութեան այդ իրաւունքը հանրապետութեան
նախագահը վարկաբեկելու եւ անոր հայհոյելու իրաւունք կու տա՞յ», հարց տուած է Էրտողան`
նշելով. «Լրագրողներուն դէմ յարձակում չենք գործեր, սակայն իրաւունք ունինք անոնց դէմ
գանգատ ներկայացնելու եւ արդարադատութեան յանձնելու»:
«Լրագրողները իրաւունք չունին անձիս, ընտանիքիս ու զաւակներուս հայհոյելու, սակայն ամէն
իրաւունք ունին գործս քննադատելու», ըսաւ ան:
Խօսելով Թուրքիոյ մէջ բանտարկուած լրագրողներուն մասին` Թուրքիոյ նախագահը
յայտարարեց. «Ըսի` անգամ մը բերէք (բանտարկուած լրագրողներու) ցանկը: 149 հոգինոց
անուանացանկ մը բերին, նայեցայ անուններուն, բոլորը գող, ահաբեկիչ, մանկապիղծ են: Ասոնք
ի՞նչ կապ ունին լրագրութեան հետ»: «Մենք լրագրողները չենք դատեր, այլ յանցագործներն ու
ոճրագործները: Մենք Թուրքիոյ դէմ արեւմտեան շարունակուող արշաւները դիմակայելու
որոշում մը որդեգրեցինք, եւ եւրոպացիներուն կ՛ըսեմ` Թուրքիան դիւրին խոցելի երկիր մը չէ,
զայն կարելի չէ տապալել, ծունկի բերել եւ դիւրութեամբ անոր քաղաքացիներուն դէմ
ոտնձգութիւն կատարել»:

Գերմանիա 4,5 Ամսուան Ընթացքին Մերժած Է Թուրքիոյ`
Զէնք-Զինամթերքի Մատակարարման 11 Դիմում
ԹԱՍՍ` վկայակոչելով գերմանական աղբիւր մը, կը հաղորդէ, որ Գերմանիան վերջին 4,5
ամսուան ընթացքին 11 անգամ մերժած է թրքական կառավարութեան դիմումները
գերմանական սպառազինութիւն, առաջին հերթին` զէնք եւ փամփուշտ գնելու վերաբերող:
Գերմանիոյ դաշնակցային կառավարութեան ներկայացուցած տուեալներուն համաձայն, 2010էն 2016-ի կէսերը երկարող ժամանակաշրջանին մերժուած է 8 նմանօրինակ դիմում:
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Գերմանիոյ Ձախ կուսակցութենէն երեսփոխան Եան վան Աքեն, մեկնաբանելով լուրը, յայտնած
է. «Ասիկա առաջին եւ ճիշդ քայլն է: Յաջորդ քայլը պէտք է ըլլայ այն, որ Թուրքիան առհասարակ
զէնք չստանայ Գերմանիայէն»:
Գերմանական աղբիւրը կը գրէ, որ երկիրը մտահոգուած է Թուրքիոյ մէջ մարդու իրաւունքներու
իրավիճակով, որ լրջօրէն վատթարացած է անցեալ ամառ տեղի ունեցած յեղաշրջումի փորձէն
ետք: Պերլինի մէջ բազմաթիւ անգամներ Անգարայի կոչ ուղղած են` այդ առիթը չօգտագործելու
քաղաքական մաքրագործումներ կատարելու համար:

«Եւրոպա Ապրող Թուրքերու Ապագան Թուրքիոյ Մէջ Է»
Կ՛ըսէ Լը Փենի Զարմուհին
Ֆրանսայի նախագահութեան թեկնածու, Ազգային ճակատ կուսակցութեան ղեկավար Մարին
Լը Փենի զարմուհին` երեսփոխան Մարիոն Մարշալ Լը Փեն, պատասխանած է Թուրքիոյ
նախագահին Եւրոպա բնակող թուրքերուն ուղղած հինգ զաւակ ունենալու կոչին:
Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան եւրոպաբնակ թուրքերուն կոչ ուղղած էր` աւելի
շատ երեխայ ունենալու: «Ունեցէք ո՛չ թէ երեք, այլ հինգ երեխայ: Տեղը, ուր դուք կ՛ապրիք, այժմ
ձեր հայրենիքն է: Բացէք գործատեղիներ, երեխաներուն լաւագոյն դպրոցները ուղարկեցէք,
լաւագոյն ինքնաշարժները վարեցէք, ապրեցէք լաւագոյն տուներուն մէջ ու հինգ երեխայ
ունեցէք: Որովհետեւ դուք Եւրոպայի ապագան էք, եւ ատիկա պիտի ըլլայ այսօրուան
անարդարութեան լաւագոյն պատասխանը», ըսած էր Էրտողան:
«Սիրելի՛ Էրտողան, Եւրոպա ապրող թուրքերուն ապագան Թուրքիոյ մէջ է», գրած է Լը Փեն
«Թուիթըր»-ի իր էջին վրայ:

Արձակազէնի Մը Կողմէ Թուրք Զինուորի Մը
Սպանութեան Հակադարձելով. Թրքական Բանակը
Ռմբակոծած Է Թուրքիոյ Հետ Սուրիոյ Սահմանին Վրայ
Քրտական Ուժերու Դիրքերը
Թրքական բանակը յայտարարեց, որ Ալեքսանտրեթի մէջ
Սուրիոյ հետ սահմանին վրայ սուրիական կողմէն կատարուած
արձակազինութեան մը պատճառով սպաննուած է թուրք
զինուոր մը` նշելով, որ հրացանաձգութեան հակադարձած է:
Թրքական զինուորական աղբիւր մը ռուսական «Սփութնիք»
լրատու գործակալութեան յայտնած է. «Թրքական հրետանին
այս առաւօտեան, սուրիական կողմէն թուրք զինուորի մը
սպանութեան պատճառ դարձած հրացանաձգութեան լոյսին տակ, ռմբակոծած է Սուրիոյ հետ
հարաւային սահմանին վրայ գտնուող քրտական Ժողովուրդի պաշտպանութեան ջոկատներուն
պատկանող դիրքեր»:
Աղբիւրը նշեց, որ թրքական ուժերը հրետանիով ռմբակոծած են քրտական ուժերուն` Աֆրին
քաղաքի մօտ գտնուող, սահմանին վրայ եղող դիրքերը:
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Աղբիւրը աւելցուցած է, որ Ռեհանիյէի շրջանէն եղած հրացանաձգութեան պատճառով
սպաննուած թուրք զինուորը սուրիական Աթմա գիւղին սահմանակից Պիւքիւլմազի
ոստիկանատան մէջ պաշտօնեայ էր:

Յարձակում` Բրիտանիոյ Խորհրդարանին Դէմ
Չորեքշաբթի օր Բրիտանական խորհրդարանին դէմ տեղի ունեցաւ զինեալ յարձակում մը, որուն
պատճառով արձանագրուեցան չորս զոհեր, ինչպէս նաեւ ոստիկան մը եւ քսան ուրիշներ
վիրաւորուեցան: Ոստիկանութիւնը սպաննեց յարձակում գործողը, որ, ըստ Բրիտանիոյ մէջ
ահաբեկչութեան դէմ պայքարի պատասխանատուին, առանձին կը գործէր:

Յարձակումին հեղինակը Ուեսթմինիսթըր կամուրջին վրայ վրայերթի ենթարկեց անցորդներ ու
ոստիկաններ: Բրիտանական ոստիկանութիւնը յայտնեց, որ դէպքը պիտի նկատեն
ահաբեկչական արարք մը, մինչեւ հակառակը փաստուի: Բրիտանական ապահովական աղբիւր
մը իր կարգին նշեց, որ խորհրդարանին առջեւ տեղի ունեցած յարձակումին դրդապատճառը
տակաւին կը մնայ անյայտ:
Ֆրանսական դիւանագիտական աղբիւրներ յայտնեցին, որ վիրաւորներուն շարքին են 15-16
տարեկանի միջեւ ֆրանսացի երեք ուսանողներ:
Յարձակումէն ետք Բրիտանիոյ վարչապետ Թերեզա Մէյ նախարարաց խորհուրդի արտակարգ
ժողով մը գումարեց:
Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ հեռաձայնային հաղորդագրութիւն մը
ունեցաւ Բրիտանիոյ վարչապետին հետ եւ գովաբանեց բրիտանական կառավարութեան արագ
հակազդեցութիւնը:

www.yerakouyn.com
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Կոպիտ Միջամտութիւն
Թուրքիոյ

իշխանութիւններու

հակաժողովրդավարական

վարքագիծը շեշտով մը եւս հարստացաւ` Պոլսոյ հայոց
պատրիարքարանի

ընտրութիւններուն

իրենց

կոպիտ

միջամտութեամբ:
Էրտողանի` միջազգային հանրային կարծիքը արհամարհող
գործողութիւնները կը յաջորդեն իրարու, գրեթէ անտեսուելով
աշխարհի պետութիւններէն, որոնց կրաւորականութիւնն ու
զգուշաւորութիւնը օրէ օր աւելի յանդուգն ու լկտի կը դարձնեն օսմանեան ամէնէն վատ
աւանդութիւնները վերակենդանացնել ջանացող նորօրեայ «սուլթան»-ը:
Էրտողանի ցեղապաշտական ու բռնատիրական գործողութիւններուն ըստ արժանւոյն
չհակազդելով` միջազգային ընտանիքը կը խրախուսէ Միջին Արեւելքն ու Եւրոպան
ապակայունացնող, տարածաշրջանին մէջ լարուածութիւնը սրող մթնոլորտը:
Մենք,

անշուշտ,

մեղսակցութեան,

ի

տես

այս

միջազգային

լուռ

չե՛նք

կրնար

մնալ

եւ

պարտաւոր ենք նախ մեր զօրակցութիւնը յայտնել
Պոլսոյ հայ համայնքին ու իր ինքնուրոյնութիւնը
պահպանելու
լայնածաւալ
ձեռնարկներով

անոր

պայքարին,

տեղեկատուական
պէտք

է

մեր

ապա
ու

նաեւ

ցուցական

բողոքի

ձայնը

բարձրացնենք աշխարհի բոլոր մայրաքաղաքներուն մէջ:
Եթէ չենք կրնար ազդել պետութիւններուն վրայ, ապա առնուազն կրնանք միջազգային
հանրութիւնը իրազեկ դարձնել պոլսահայութեան իրաւունքներուն դէմ կատարուած
ոտնձգութեանց մասին` միեւնոյն ժամանակ նպաստելով պոլսահայութեան բարոյական
կորովի
բարձրացման:
Վերջին
տարիներուն,
յատկապէս`
Հրանդ
Տինքի
նահատակութենէն ետք, պոլսահայութեան ապրած նոր զարթօնքը մեր գուրգուրանքին
պէտք է արժանանայ, եւ կարեւոր է, որ այդ զարթօնքը ճզմելու պետական
ճնշամիջոցներուն դէմ ծառացողները զգան համա՛յն հայութեան զօրակցութիւնը, զգան
սփիւռքի եւ Հայաստանի հայութեան սրտակցութիւնը: Ամէնէն կարեւորը` պոլսահայ
համայնքին մէջ պետութեան գործակալի դեր կատարողնե՛րը պէտք է զգան մեր
զայրոյթը եւ պէտք է զգաստանան:

www.aztagdaily.com
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ԱԿՆԱՐԿ

Ուշագրաւ Կարմիր Գիծեր
Ռուսական ուժեր վերջերս ուղղուեցան Աֆրինի մօտ Քաֆար
Ժաննաթ գիւղ: «Ռոյթըրզ» լրատու գործակալութիւնը հաղորդեց,
որ քրտական Ժողովուրդի պաշտպանութեան ջոկատներու
բանբեր Ռիտոր Խալիլ յայտնած է. « Ռուսիան Սուրիոյ հիւսիսարեւմուտքը
ռազմակայան կը ստեղծէ` շրջանին տիրող
ջոկատներուն
հետ
համաձայնաբար»:
Անոր
այդ
յայտարարութենէն քանի մը ժամ ետք` երկուշաբթի երեկոյեան
Ռուսիոյ
պաշտպանութեան
նախարարութիւնը
հաղորդագրութիւն մը հրապարակելով հաստատեց լուրը` նշելով. «Հաշտութեան կեդրոնին
(Լաթաքիոյ մէջ ռուսական ռազմակայանին) մէկ մասը պիտի փոխադրուի Աֆրինի մօտ
գտնուող շրջան մը»: Սուրիական ազատ բանակէն ղեկավար մը նախապէս «Արապի Ժատիտ»
օրաթերթին յայտնած էր, որ թրքական բանակի «Եփրատի վահան» գործողութեան մասնակից
ուժերը կը պատրաստուին Հալէպի հիւսիսային գիւղական շրջանին մէջ քրտական ուժերուն
դէմ յարձակում մը շղթայազերծելու: Այլ խօսքով` ռուսական ուժերը իրենց այս քայլով յստակ
պատգամ մը յղեցին եւ կանխարգիլեցին թրքական բանակին գործողութիւնը:
Միացեալ Նահանգներ նոյնպիսի քայլով մը ամերիկացի զինուորներ ուղարկած էին Մընպեժ,
որ Թուրքիոյ կողմէ Պապի` ՏԱՀԵՇ-ի ձեռքէն խլումէն ետք, թուրք ղեկավարներու կատարած
յայտարարութիւններուն համաձայն, պիտի դառնար թրքական բանակի յաջորդ թիրախը:
Այստեղ եւս յղուածը միեւնոյն յստակ պատգամն էր: Ամերիկեան կողմը արդէն Թուրքիան դուրս
ձգած էր Ռաքքայի ազատագրման գործողութենէն` զայն վստահելով քրտական
ղեկավարութեամբ ուժերուն: Վերջիններս իրենց կարգին Մընպեժի արեւմտեան գիւղական
շրջանին մէջ թրքական բանակին հետ շփման գիծը «զիջեցան» Ռուսիոյ հովանաւորութիւնը
վայելող սուրիական բանակին: Հետաքրքրական է, որ քրտական Ժողովրդավարական
միութիւն կուսակցութիւնը քանի մը օր առաջ Մընպեժի մէջ «ժողովրդավարական
ինքնակառավարում» յայտարարած էր: Մընպեժը Հասաքէի, Գամիշլիի, Աֆրինի եւ Արաբ
Բունարի կողքին 5-րդ շրջանն է, ուր քիւրտերը կը յայտարարեն այդպիսի դրութեան մը
հաստատումը:
Ուաշինկթըն եւ Մոսկուա իրենց այս իրարու կրկնօրինակող քայլերով Սուրիոյ մէջ Թուրքիոյ
բանակը առին վերոնշեալ կարմիր գիծերով ձեւաւորուած օղակի մը մէջ, սակայն ի՞նչ
նպատակով. վերոնշեալ բոլոր զարգացումներուն մէջ քրտական ազդակի գոյութիւնը մտածել
կու տայ, թէ ատիկա քիւրտերը պաշտպանելու կամ սուրիական տագնապի լուծման
հեռանկարի մը ծիրին մէջ քրտական 5 «քանթոնները»` Մընպեժը, Աֆրինը, Այն Արապը,
Գամիշլին եւ Հասաքէն պահպանելու համար է:
Ռուս-ամերիկեան քայլերուն անմիջական ու իսկական նպատակը քրտական ուժերուն եւ
«Եփրատի վահան» գործողութեան մասնակից սուրիական ընդդիմադիր ուժերուն միջեւ
միջսուրիական բախումներու կանխարգիլման ճամբով Սուրիոյ մէջ Ռուսիոյ եւ Միացեալ
Նահանգներու հովանաւորութեամբ գոյացած զինադադարի պահպանումն է: Իսկ այն հարցը, թէ
գետնի վրայ ստեղծուած ներկայ իրողական սահմանագծումները հետագային Սուրիոյ
ճգնաժամի համապարփակ լուծման վրայ ի՛նչ ազդեցութիւն եւ իրաւական ինչպիսի՛ իմաստ մը
պիտի ստանան, կը մնայ սպասել եւ տեսնել:
ՎԱՀՐԱՄ ԷՄՄԻԵԱՆ
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Կարէն Միրզոյեանի Այցելութիւնները
*

ՀՅԴ

Յունաստանի

յանձնախումբի
Արցախը»

Հայ

դատի

«Մեր

հերոսական

նիւթով

եռօրեայ

նախաձեռնութիւններու ծիրէն ներս եւ
յանձնախումբին հրաւէրով 13 մարտին
աշխատանքային եռօրեայ այցելութեամբ
Աթէնք

կը

գտնուէր

Հանրապետութեան

Արցախի

արտաքին

գործոց

նախարար Կարէն Միրզոյեան: Նոյն օրը
ան այցելեց ՀՅԴ Յունաստանի Կեդրոնական կոմիտէի գրասենեակ, ուր հանդիպում
ունեցաւ Յունաստանի Կեդրոնական կոմիտէին հետ` ներկայութեամբ Յունաստանի մէջ
Հայաստանի դեսպան Ֆադէյ Չարչօղլեանի: Հանդիպումի ընթացքին քննարկուեցան
Արցախի անվտանգութեան, ճանաչման գործընթացի եւ երկրի զարգացման վերաբերող
տարբեր

հարցեր:

Անդրադարձ

կատարուեցաւ

յատկապէս

անցեալ

տարուան

ապրիլեան պատերազմէն ետք ստեղծուած կացութեան մասին:
Կարէն Միրզոյեան ներկայացուց այն բոլոր զարգացումները, որոնք տեղի կ՛ունենան
արցախեան հիմնահարցի կարգաւորման ծիրէն ներս, ինչպէս նաեւ` միջազգային
ատեաններու եւ ԵԱՀԿ-ի շրջագիծէն ներս կատարուող ջանքերը, նկատել տալով, որ
հակառակ բոլոր պայմաններուն` Արցախի ժողովուրդը կառչած կը մնայ իր հայրենի
հողին` հոգեկան բարձր տրամադրութեամբ նպաստելով Արցախի զարգացման: Ան
նաեւ դրուատեց հայկական բանակի պատրաստակամութիւնը եւ ոգեւորութիւնը` տէր
կանգնելու Արցախի անվտանգութեան:
ՀՅԴ Կեդրոնական կոմիտէն իր կարգին ներկայացուց այն բոլոր քայլերը, որոնք տեղի
կ՛ունենան Յունաստանի մէջ` Հայ դատի յանձնախումբի ճամբով, արցախեան
հիմնահարցի

կապակցութեամբ

հելլէն

քաղաքական

եւ

դիւանագիտական

շրջանակներուն մէջ: Անդրադարձ կատարուեցաւ նաեւ Ազրպէյճանի հակահայ
քարոզչութեան կասեցման աշխատանքներուն մասին:
Հանդիպումի աւարտին շեշտուեցաւ փոխադարձ համագործակցութեան ընդլայնման
անհրաժեշտութիւնը, իսկ Կարէն Միրզոյեան հաստատեց Յունաստանի ՀՅԴ կառոյցի
մեծ ներդրումը` երկրի քաղաքական շրջանակներուն Արցախի հարցը ծանօթացնելու
առումով:

www.tert.am
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Ժապաւէնի Ցուցադրութիւն
Կազմակերպութեամբ
Մանուկեան»

Ֆիքսի

կոմիտէի

յանձնախումբի
միութեան,

ՀՅԴ

եւ

ՀՅԴ

վերջերս

«Արամ
ակումբի

երիտասարդական
Ֆիքսի

«Արամ

Մանուկեան» ակումբի «Աւետիքեան» սրահին
մէջ ցուցադրուեցաւ ղարաբաղեան շարժման
29-ամեակին նուիրուած Մհեր Մկրտչեանի
«Կեանք ու կռիւ» ժապաւէնը:
ՀՅԴ «Արամ Մանուկեան» կոմիտէի անունով
Քարլօ Ճենապեան իր ելոյթին մէջ անդրադարձաւ 29 տարի առաջ Լեռնային
Ղարաբաղի մէջ տեղի ունեցած իրադարձութիւններուն, որոնք բարոյական եւ
քաղաքական հզօր ազդեցութիւն ունեցան ոչ միայն արցախցիներու, այլ ամբողջ հայ
ժողովուրդի ճակատագրին վրայ` կանխորոշելով անոր հասարակական քաղաքական
զարգացման հետագայ ընթացքը: Ան նկատել տուաւ, որ արցախահայութիւնը պայքար
մղեց իր մարդկային ու ազգային արժանապատուութիւնը փրկելու, իր հողն ու պատիւը
պաշտպանելու, մայր հայրենիքի հետ միաւորուելու համար, աւելցնելով, որ ազգային
միասնութեան շնորհիւ` մենք կրցանք տոկալ, դիմակայել 29 տարի առաջ սկսած
ազատութեան ճանապարհին եղած բոլոր դժուարութիւններուն ու զրկանքներուն:
Եզրափակելով

իր

խօսքը`

ան

կոչ

ուղղեց

պահպանելու

համաժողովրդական

միասնակամութիւնը եւ այն բարոյական ու հոգեւոր ներուժը, որոնց հիմքը դրուեցաւ
1988-ին:
Այնուհետեւ տեղի ունեցաւ ժապաւէնի ցուցադրութիւնը, որ կը պատմէ 4 ընկերներու
մասին, որոնց միջեւ ընկերութիւնը սկսած է դպրոցական տարիներէն: Դէպքերը կը
զարգանան 1990-1992 թուականներուն, ղարաբաղեան պատերազմին ընթացքին:
Իւրաքանչիւրը տարբեր ուղիով կ’ընթանայ իր կեանքին մէջ, բայց բոլորը կը միացնեն
պատերազմը, սէրը, ողբերգութիւնը, ընտանեկան արժէքները: Ժապաւէնին մէջ
լուսարձակի

տակ

կը

բերուի

Արցախի

հերոսներուն

ճակատագիրը,

անոնց

փորձառութիւններն ու ապրած պահերը, որոնք երիտասարդներու նկարագիրը կը
ձեւաւորեն: Իսկ անոնց կեանքը կը դառնայ մշտական կեանք ու կռիւ, ուր միշտ
տիրապետող կ՛ըլլայ սէրը:
Ժապաւէնի աւարտին կաթողիկոսական փոխանորդ Կոմիտաս արք. Օհանեան
շնորհակալական խօսք ուղղեց կազմակերպողներուն եւ Արցախի ազատագրական
պայքարի 29-ամեակին առիթով իր պատգամը տուաւ ներկաներուն:
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Հայոց Ցեղասպանութեան Փասատենայի
Յուշարձանի Մուտքին Պիտի Զետեղուի
Յուշատախտակ Մը
Հայոց

ցեղասպանութեան

100-ամեակի

նախաշեմին

Փասատինայի

«Մեմորիըլ»

հանրային պարտէզին մէջ տեղի ունեցած էր Հայոց ցեղասպանութեան նուիրուած
յուշարձանի բացում: Յուշարձանը կը ներկայացնէ եռոտանի կառոյց մը, որ կը յիշեցնէ
օսմանեան Թուրքիոյ կողմէ օգտագործուած կախաղանները: Արցունք խորհրդանշող

ջուրի կաթիլներ կը կաթին վերէն, աւազանի մը մէջ:
Մօտ օրէն յուշարձանի մուտքին պիտի զետեղուի յուշատախտակ մը:
Յուշարձանի յանձնախումբի համաատենապետներ Ռապըրթ Քալունեան եւ Շողիկ
Եփրեմեան տեղեկացուցին, որ 37,5×70 սմ գլխաւոր յուշատախտակին վրայ նախ
ամփոփ եւ երկլեզու (հայերէն եւ անգլերէն) բացատրութիւն մը պիտի ըլլայ յուշարձանի
կարեւորութեան մասին, ապա նաեւ պիտի յիշատակուին Հայոց ցեղասպանութեան
Փասատինայի

յուշարձանի

քաղաքապետական

խորհուրդի

յանձնախումբի
անդամներուն

անդամներուն,
եւ

յուշարձանի

Փասատինայի
շինարարական

յանձնախումբի անդամներուն անունները:
Առ այդ, գլխաւոր յուշատախտակի կողքին, բացատրական 19 փոքր յուշատախտակներ
պիտի զետեղուին «Մեմորիըլ» հանրային պարտէզի տարածքին:
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Թումանեանը Ըսած Է…
– Աշխատեցէ՛ք ձեր սիրտը պահել մաքուր ու լիքը

ամենալաւ
ու ամենաբարի զգացումներով եւ
աշխարհին ու մարդուն նայեցէք բարի սրտով ու
պայծառ հայեացքով:
– Արուեստը պիտի լինի աչքի նման թափանցիկ,

պարզ եւ աչքի նման բարդ:
– Ինչ սքանչելի բան է, երբ մարդ արդար է ու

զինուած` իր լաւ գործերով:
–

Տաղանդները
ապրում
են
մի
ժամանակաշրջանում, իսկ հանճարները`

որոշ
բոլոր

ժամանակներում…
– Գեղարուեստում ու կեանքում ամենաէականն ու ամենաթանկը պարզութիւնն է:

Ուժը պարզութեան մէջ է. դրա համար Նիցչէ տկար է. նա չունի Կէօթէի պարզութիւնը:
– Բանաստեղծի ոտը հարազատ ու իրական հողի վրայ պիտի լինի, նրանից յետոյ

կարող է միայն բարձրանալ, թէկուզ գլուխը մինչեւ երկինք հասնի:
– Ժողովուրդների մեծութիւնը յայտնւում է իրենց հոգեւոր կուլտուրայի մէջ: Եւ ամէն մի

ժողովրդի մեծութեան նշանը իր գրականութիւնն է:
– Ամենալաւ ու ամենամեծ բանը, որ ես ունեցել եմ իմ կեանքում, այդ եղել է իմ հայրը:

Նա ազնիւ մարդ էր եւ ազնուական` բառի բովանդակ մտքով: Չափազանց մարդասէր ու
առատաձեռն, առակախօս ու զուարճաբան, սակայն միշտ ունէր մի խոր լրջութիւն:
– Ինչ որ սարի բան կայ իմ մէջ, դա իմ մօրից է` նանից: Թռչող կին էր իմ մայրը, արծիւի

թռիչք ունէր: Ամենաբարձր սարերում, ծաղկոտ տեղերում է պահել ինձ: Շատ բան է
տուել ինձ մայրս, շա՜տ… շա՜տ էր սիրում ինձ:
– Բնութիւնն ինձ համար ամէն ինչ է: Գուցէ մանկութեան տպաւորութիւններից է, բայց

ես ինձ թեթեւ եմ զգում բնութեան մէջ, մանաւանդ` մեր սարերում:

www.armenianprelacy.org
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Ապուր
Գիտէ՞ք, թէ 100 կրամ բանջարեղէնով ապուր մը միջին հաշուով 25 ջերմուժ կը պարունակէ:
Ապուրը արագ եւ դիւրին միջոց է
միաժամանակ
քանի
մը
տեսակ
բանջարեղէն
ուտելու,
իսկ
բանջարեղէնները
կենսանիւթերու
եւ
հանքայիններու անսպառ հանք են:
Ապուրը նաեւ յագեցնող է, առաւելութիւն
մը, որպէսզի ճաշի ժումերուն միջեւ
աւելորդ բաներ չուտէք:
Լուծուող
բնաթելերով
բանջարեղէններով
ապուրը

հարուստ
դրական

ազդեցութիւն կը գործէ քոլեսթերոլին վրայ:
Ապուրը նաեւ մարմնին կ՛ապահովէ անհրաժեշտ ջուրի մէկ բաժինը:
Ապուրը կը նուազեցնէ սրտանօթային հիւանդութիւններու, ինչպէս նաեւ յամրաղիի քաղցկեղի
հաւանականութեան տոկոսը:
Ապուրը տաքցնող եւ հանգստացնող իտէալ ուտելիքն է ձմրան ցուրտ օրերուն:
Մասնագէտներու կարծիքով, տունը պատրաստուած բանջարեղէնով եւ այլ ապուրներ շատ
աւելի սննդարար են, քան պատրաստի ապուրները, որոնց թէ՛ աղի, եւ թէ իւղի տոկոսը կրնայ
շատ աւելի բարձր ըլլալ: Մինչդեռ տունը պատրաստուած ապուրները կարելի է տեւաբար

այլազանել եւ մնայուն ձեւով օգտուիլ թարմ բանջարեղէններու բարիքներէն:

www.aztarar.com
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