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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

104 Ամեայ Ուխտի 

Վերանորոգում 

Չորեքշաբթի, 23 Ապրիլ 2019-ի երեկոյեան Քուէյթի 

Ազգային վարժարանի բակին մէջ, տեղի ունեցաւ 

Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ նուիրուած Հայոց 

Ցեղասպանութեան 104-րդ տարելիցին, որուն 

յաջորդեց հոգեպարար ձեռնարկ մը, 

կազմակերպութեամբ՝ Քուէյթի մէջ ՀՅԴ 

Քրիստափոր երիտասարդական եւ Հրայր Դժոխք 

պատանեկան միութիւններու: 

Պատարագը մատուցեց ու ձեռնարկը հովանաւորեց 

Թեմիս բարեջան առաջնորդ Գերաշնորհ՝ Տ. Մասիս 

եպս. Զօպույեանը: Ներկայ էին նաեւ ՀՀ դեսպան 

պրն. Սարմէն Պաղտասարեանը, դեսպանատան 

առաջին քարտուղար պրն. Վարդգէս Յովսէփեանը, 

Ազգային մարմիններու եւ մարզական, 

մշակութային ու բարեսիրական միութեանց 

ներկայացուցիչներ: 

Ձեռնարկը ընթացք առաւ Քուէյթի եւ Հայաստանի 

քայլերգներով:  Ներկաները մէկ վայրկեան 

յոտնկայս յարգեցին Ապրիլեան Եղեռնի զոհերուն 

յիշատակը:  

Բացման խօսքով հանդէս եկաւ Քրիստափոր 

երիտասարդական  միութեան ատենապետ՝ ընկ. 

Կարօ Նարեկ Կարապետեանը, որ փոխանցեց 

վարչութեան խօսքը: Ան ըսաւ. «104 տարիներ 

անցած են Հայոց ցեղասպանութեան արհաւիրքէն, 

սակայն Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը 

հաւատարիմ մնաց իր ուխտին, լեզուին եւ 

ինքնութեան` շնորհիւ իր թափած ջանքերուն եւ 

նուիրուածութեան սփիւռքի տարբեր 
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հողաշերտերուն վրայ»: 

Երաժշտական յատուկ կատարումով համատեղ ելոյթ ունեցան 

ջութակահար՝ տիկ. Թամար Թէմամեան, բիանիստ՝ տիկ. Հայկուհի 

Բազեան եւ կիթառիստ՝ պրն. Աւետիս Սոլաքեան: Անոնք 

յաջորդաբար ներկայացուցին՝ «Տըլէ Եաման», «Ողբ Ատանայի» եւ 

«Տունն իմ Հայրենի» կտորները, ապա ընկերակցեցան ընկհ. Կասիա 

Աբիկեանի, որ ներկայացուց ասմունքի գեղեցիկ համադրում մը: 

Բեմ հրաւիրուեցաւ օրուան բանախօս, 

Քուէյթի Ազգային վարժարանի 

հայրենաւանդ ուսուցիչ՝ ընկ. Ճորճ 

Արապաթլեանը: (ստորեւ կը 

ներկայացնենք բանախօսութիւնը): 

Ձեռնարկը շարունակուեցաւ թատերական ներկայացումով, որ 

բծախնդրօրէն պատրաստած ու բեմադրած էր տիկ. Հուրի Պէրպէրեանը:  

Խումբ մը երիտասարդներ ու պատանիներ ներկայացուցին Հայկական 

Հարցի փուլերը աւելի քան 350 հայորդիներու ներկայութեամբ: 

Մթնոլորտը յուզիչ էր, բայց եւ յաղթական: 

Աւարտին հարիւրէ աւելի երիտասարդներ ու պատանիներ յաղթական քայլով բեմ բարձրացան 

ու վերանորոգեցին իրենց ուխտը:  

Իր հայրական պատգամով հուսկ բանքը փոխանցեց թեմիս առաջնորդը եւ ըսաւ.- «Օսմանեան 

պետութեան որոշումով հայ ժողովուրդը բնաջնջելու ծրագիրը չյաջողեցաւ, որովհետեւ 

մահասփիւռ աւերակներուն մէջէն յայտնուեցաւ ապրելու տենչն ու գոյատեւելու կամքը, եւ հայ 

ժողովուրդը շարունակեց ապրիլ ու կերտել իր սեփական ինքնութիւնը», ապա շարունակեց ու 

շեշտեց.-«Մենք բարձրաձայն եւ ճակատաբաց կը յայտարարենք, թէ հայ ժողովուրդի 

համընդհանուր շահերուն տէր կանգնելու համար մենք դարձեալ ու միշտ պիտի  վերցնենք 

գերագոյն զոհաբերութիւն: Մեր բոլոր տարակարծութիւնները պիտի փշրուին գործելու համար 

միակամ»:   

Ոգեկոչական հանդիսութիւնը աւարտեցաւ Հայր Սուրբի պահպանիչով:  

  

Հայոց  Ցեղասպանութեան 104-րդ տարելիցի 
ոգեկոչման ձեռնարկին հայրենաւանդ ուսուցիչ 
ընկ. Ճորճ Արապաթլեանի արտասանած խօսքը 

Եթէ աշխարհասփիւռ  հայութեան մեծ մասին հարցնելու ըլլանք, թէ ո՞ր 

թուականը ձեր միտքէն առաջինը կ'անցնի՝ անոնք պիտի ըսեն. «1915 

թուականը» կամ՝ «Ապրիլ 24-ը»: Ու ո'չ թէ որովհետեւ 104 տարի առաջ 

ճիշդ այս օրը, ձերբակալուեցան մեր ազգի մեծանուն 

մտաւորականները, ո'չ թէ որովհետեւ այնուհետեւ ապրիլ 24-ը, ի 

յիշատակ մեր մեծերու, դարձաւ խորհրդանիշ ու վերածուեցաւ 

նահատակաց տօնի, այլ որովհետեւ այս օրը համայն հայութեան 

համար դարձաւ պահանջատիրութեան, վերածնունդի, ազգային 
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զարթօնքի, միասնութեան, յաւերժութեան եւ ազգային յարութեան տօն: Հետեւաբար՝ այսօր ոգեկոչելով 

մեր սուրբ նահատակները ու յիշելով անոնց դժոխային տառապանքները՝ կու գանք հպարտօրէն նշել, որ 

մեր ազգը կ'ապրի ու արժանապէս կը գոյատեւէ՝ ի հեճուկս ամէն տեսակ բռնակալի, արդէն  ԱԶԱՏ ՈՒ 

ԱՆԿԱԽ  պետականութեամբ:  

Մեր ժողովուրդին կեանքը երբեք չեղաւ հանդարտ ու հանգիստ: Մեր հազարամեայ պատմութեան 

ընթացքին՝ Հայկ Նահապետէն սկսեալ, երբեք չունեցանք անողորմ ոսոխի պակասը: Մեր դրացին յաճախ 

եղաւ նաեւ մեր ոխերիմը, իսկ բարեկամը՝ մեր դաւադիրը: Մեր հոյակապ հին վանքերու խուցերուն մէջ 

մեր վշտահար պատմիչները յաճախ պիտի գրէին հորդաներու կատարած եղեռներու եւ նախճիրներու 

մասին: Անմարդկային ոճիրները գործադրուեցան ո'չ թէ պատժելու մեր ազգը իր չարութեան կամ 

վատութեան համար, այլ՝ ի պատասխան մեր բարութեան, ազնուութեան, համեստ նկարագիրին, 

բարեացակամութեան, աշխատասիրութեան, բազմաշնորհ ճարտարութեան եւ մանաւանդ՝ մարդկային 

իրաւունքի գերագոյն խնդիրի՝ ազատ ապրելու պահանջքին պատճառաւ: Ոսոխին անկուշտ սուրը յաճախ 

շողաց կտրել ուզելով մեր լեզուն, մեր հաւատքը, մեր կամքը, մեր թռիչքներն ու մեր յոյսերը:  

Դժբախտաբար՝ մեր պատմութեան ընթացքին չկրցանք ապրիլ ու յառաջդիմել բնականոն զարգացման 

օրինաչափութիւններով, որովհետեւ դարեր շարունակ մեր զարգացումը կասեցուցին ու խանգարեցին 

արտաքին գործօնները՝ հայկական անկախ պետականութեան օրերուն երկիր ներխուժող օտար ու 

բարբարոս նուաճողները՝ սելճուքներու, մոնկոլներու, լենկթիմուրներու բարբարոս բանակները, այլեւ 

նոյն այս ցեղերուն շառաւիղները՝ թրքական, չէրքէզական, ազերիական հրոսակախումբերը, որոնք ոչ 

միայն կործանեցին մեր աշխարհը, այլեւ նոր՝ իր նմանը չունեցող մարտավարութիւն մտցուցին 

համաշխարհային պատերազմական ռազմավարութեան մէջ՝ սպաննել ծերերը, բռնաբարել կիները, 

մորթել փոքրիկները, մօր արգանդէն հանել տակաւին չծնած մանուկը, ասոնց հետ մէկտեղ՝ այրել անոնց 

հոգեւոր ու մշակութային վայրերը, ուսումնառութեան կեդրոնները, հիւանդանոցներն ու կենսական 

նշանակութիւն ունեցող այլ վայրեր, երեւոյթներ, որոնք խստօրէն դատապարտուած են միջազգային 

իրաւական հաստատութիւններու կողմէ: 

104 տարի առաջ ա'յս օրն էր, երբ իրենց տուներէն, մէկ առ մէկ ձերբակալուեցան ու սպանդանոց 

ուղղուեցան հայ ժողովուրդի միտքի ու քանքարի հիմնասիւները՝ հայոց հողի մեծագոյն երգիչը՝ Դանիէլ 

Վարուժանը, Նորավէպի Իշխանն ու մեծ իրաւաբանը՝ Գրիգոր Զօհրապ, Ռազմական բժիշկ ու 

բանաստեղծ Ռուբէն Սեւակը: Հոն էր Սիամանթոն, որուն չէր կրցած սպաննել դարու մեծագոյն 

հիւանդութիւնը՝ թոքախտը, ան սակայն թուրքի եաթաղանին զոհ կ'երթար: Հոն էր Կոմիտաս, ո'չ միայն 

հայերուն, այլեւ համայն հաշխարհին նոր ճաշակ եւ երաժշտական նո'ր որակ հաղորդող հայ հսկան: Հոն 

էին հարիւրաւոր հայորդիներ, որոնք ո'չ միայն հայոց համար լոյսի ու գիտութեան ճամբան ցոյց պիտի 

տային՝ այլեւ համամարդկային արժէքներու մեծագոյն կրողները դառնային:  

Անոնց մասին էր, որ հետագային այլ թշնամիի՝ այս անգամ 

Խորհրդային վարչակարգին կողմէ հալածուած այլ զոհ մը՝ Եղիշէ 

Չարենց, իր Դանթէական Առասպելին մէջ պիտի ըսէր.- 

«Դուք կարող էիք քերթութեան եւ մտքի լուսէ պարտէզում 
Ճաշակել ոգու խնդութիւն՝ սնուելով խոհով ու բանիւ, 
Եւ երթում այս մութ ու դաժան կա՞յ արդեօք աւելի մեծ զոհ, 
Քան հանճարը ձեր բոցավառ՝ մատուցուած այս պի'ղծ սեղանին:  

Դուք կոչուած էիք լինելու ու խնդութեան փարոս, 

Բայց սրտերը ձեր բոցավառ-այն ստի'ն ողջակէզ բերիք»:  

Խօսքը կը վերաբերի այն սուտին, որմէ խաբուեցան հայ 

մտաւորականները, 1908 թուականին, երբ մէջտեղ եկաւ երիտ 

թուրքերու իբր ազատութիւն խոստացող կառավարութիւնը: Այդ 
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ժամանակ շատ մը հայ մտաւորականներ, Եւրոպայի մէջ թողելով իրենց աշխատանքն ու ուսումը, 

վերադարձան Պոլիս լաւ ապագայի մը յոյսով:  

Թուրքը չխնայեց, իսկ հայերս գիտցանք ճշդօրէն գնահատել անոնց վաստակը, ու անոնց ձերբակալութեան 

ու նահատակութեան օրը վերածեցինք Մեծ Եղեռնի Հայոց Ցեղասպանութեան նահատակներու յիշատակի 

տօնի:  

104 տարի անցաւ: Մենք ողբացինք, սգացինք, սակայն լուռ չմնացինք: Տարբեր առիթներով ու ելոյթներով 

պոռթկացինք եւ մեր ձայնը բարձրացուցինք, մեր դատը հասցնելով միջազգային բարձրագոյն ատեաններ: 

Հայ Դատի գրասենեակներու եւ յանձնախումբերու ժրաջան աշխատանքին շնորհիւ Հայոց 

Ցեղասպանութիւնը ընդունեցին ու դատապարտեցին շատ երկիրներ: 

Այո, շատեր ընդունած ու դատապարտած են Ցեղասպանութիւնը: Սակայն այսօր, կարեւոր է, որ մե՛նք 

զայն յիշենք ու ըստ արժանւոյն յիշատակենք:  

Ցեղասպանութիւնը յիշատակել չի նշանակեր միայն ամէն տարի բարձրանալ Ծիծեռնակաբերդի 

բարձունք ու ծաղիկ զետեղել անմար կրակին մօտ, ոչ ալ տեղի-անտեղի հայրենասիրական ճառեր 

հնչեցնել, հայրենիքի ու զինուորի կենացը բարձրացնել:  

Այսօր առաւել եւս կարեւոր է վրէժ լուծել թուրքէն՝ անոր քիթին տակ, անոր հարեւանութեամբ հզօր 

պետութիւն կառուցելով, ինչպէս կ'ըսէր յայտնի գրող Պերճ Զէյթունցեան: Ցեղասպանութիւնը յիշատակել 

կը նշանակէ սիրել զիրար, օգնութեան ձեռք մեկնել իրարու, ուրախութիւն թէ տխրութիւն կիսել իրարու 

հետ ու դառնալ առաւել յանդուժող: Ցեղասպանութիւնը յիշատակել կը նշանակէ անշահախնդրօրէն սիրել 

հայրենիքը, «ես»ի փոխարէն «մենք»ով առաջնորդուելու գիտակցութիւնը եւ անձնականը ընդհանուրին 

զոհելու պատրաստակամութիւնը ունենալ:  

Եւ վերջապէս՝ ցեղասպանութիւնը յիշատակել կը նշանակէ 

դասեր քաղել մեր պատմութենէն: Դասեր, որոնք ոչ թէ 

դասագիրքերու ընդմէջէն տրուած են, այլ՝ 

Սարդարապատի դաշտին վրայ, Արցախեան 

հերոսամարտի ընթացքին: Դաս մը, որ տարիներ առաջ 

2016 թուականի այս օրերուն, Արցախեան քառօրեայ 

պատերազմի ընթացքին տուին մեր եղբայրները՝ Ռոպէրթ 

Ապաճեանը, Արմէնակ Ուրֆանեանը, Քեարամ Սլոյեանը, 

Ադամ Ղազարեանը, որոնք ինքզինքնին պայթեցնելով, 

անկարելին կարելի դարձնելով, պատերազմական 

ընդունուած կարգ ու կանոնին հակառակ երթալով ու 

երբեք չնահանջելով ապահովեցին մեր ժողովուրդին 

անդորրը ու կանխեցին թշնամի  ատրպէճանցիին մուտքը մեր սուրբ հող:  

Խօսքս պիտի աւարտեմ փոքրիկ դիտարկումով մը ու այս անգամ որպէս հայրենաւանդ ուսուցիչ.-  

Երբ փոքր էի, 10-12 տարեկան, ամէն տարի հօրս հետ Տէր Զօր կը մեկնէի, Նահատակաց Մատրան մէջ 

պատարագ ընելու ու ամառնային արձակուրդի որոշ ժամանակը անցնելու: Այդ օրերը յարմար առիթ էին 

եկեղեցւոյ ներքնասրահին մէջ մեր պապերու ոսկորներուն կողքին երկար խոկալու: Երկար ժամանակ 

կ'անցնէի ամէն օր հարիւրի հասնող նկարները մէկիկ-մէկիկ զննելով, քարտէզները ուսումնասիրելով, 

սակայն ամէնէն երկարը կը կանգնէի քանդակի մը առջեւ, որուն մէջ պատկերուած էր հայ մայրը, իր 

զաւակը գրկած, չորցած մատներով զաւակին այբ ու բենը կը սորվեցնելու պահուն: Այդ օրերուն չէի կրնար 

հասկնալ քանդակին խորքը, այսօր ալ կը դժուարանամ ըմբռնել այդ մօր հոգեվիճակը, որ հաւանաբար 

ամուսին, զաւակ, եղբայր, հայր ու մայր կորսնցուցած, սակայն իր մէջ ուժ գտած ու զաւակին այբ ու բենը 

կը սորվեցնէր:  
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Ապրիլը բոլորին իրաւունքն է, որովհետեւ մեզի Աստուած տուաւ: Սակայն եթէ մենք իսկապէս նահատակ 

սերունդին զաւակներն ենք, պարտաւոր ենք հա'յ ապրիլ, որովհետեւ միայն ա'յդ յոյսով ջարդի ու աքսորի 

օրերուն մեզ ապրեցուցին մեր մայրերը: Հայ ապրիլ կը նշանակէ պահպանել մեր լեզուն, ո'չ միայն լեզուն, 

այլեւ՝ մշակոյթը, աւանդոյթները, մեր հոգեւոր արժէքները,  որոնք հազարամեակներ շարունակ որպէս 

կենդանի յիշատակարան փոխանցուած են մեզի:  

Թող յաւերժօրէն ապրի մեր ազգը: Որքան ցաւ ու տառապանք տեսանք՝ բաւ է մեզի: Փառք մեր սուրբ 

նահատակներուն եւ հզօրացում մեր սուրբ հայրենիքին՝ Մայր Հայաստանին: 

 

ՍՐԲԱԶԱՆ ՀԱՅՐԸ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԷՆ ՆԵՐՍ ԸՆԴՈՒՆԵՑ 

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ՆՈՐԱԿԱԶՄ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆԸ 

Երեքշաբթի, 16 Ապրիլ 2019ին երեկոյեան ժամը 8:00-ին, Ազգային առաջնորդարանի դահլիճէն 

ներս թեմիս բարեջան առաջնորդը ուրախութեամբ ընդունեց ՀՄԸՄի Քուէյթի մեկուսի 

մասնաճիւղի նորակազմ վարչութեան անդամները: Հանդիպման ներկայ էր նաեւ Ազգային 

Վարչութեան ատենապետ՝ պրն. Յակոբ Պէրպէրեանը: 

Սրբազանը եւ հիւրընկալ ատենապետը ողջունեցին ՀՄԸՄ-ի ներկայացուցիչները եւ 

շնորհաւորեցին նորընտիր վարչութիւնը ու անոր ատենապետ՝ եղբ. Արամ Մահտէսեանը։ 

Հանդիպումը անցաւ մտերմիկ մթնոլորտի մէջ եւ առիթ եղաւ ընդհանուր գիծերու մէջ 

տեսակէտներ փոխանակելու աշխատանքային նոր ծրագիրներու մասին: 

Եղբ. Մահտէսեանը իր կարգին, գոհունակութիւն յայտնեց հիւրընկալութեան եւ օգտակար 

հանդիպումին համար: 

Սրբազան Հայր բարձր գնահատելով ՀՄԸՄի դեր հայ կեանքին մէջ, շնորհաւորեց նորընտիր 

վարչութիւնը ու մաղթեց նորանոր յաջողութիւններ ու բեղուն գործունէութիւն: 

www.aztagdaily.com 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Երեւան. Բազմահազար Քաղաքացիներ Մասնակցեցան 

ՀՅԴ Երիտասարդական Եւ Ուսանողական 

Միութիւններուն Կազմակերպած Աւանդական Ջահերով 

Երթին 

Երեքշաբթի օր երեկոյեան Ազատութեան հրապարակէն սկիզբ առաւ ՀՅԴ Հայաստանի 

երիտասարդական եւ «Նիկոլ Աղբալեան» ուսանողական միութիւններուն նախաձեռնած 

ջահերով աւանդական երթը, որուն այս տարուան կարգախօսն է «Ամբողջական եւ արդար 

հատուցում»: Ջահերով երթին մասնակցեցան հազարաւոր հայորդիներ, հիմնականօրէն` 

երիտասարդներ: 

Ելոյթով հանդէս եկաւ ՀՅԴ Հայաստանի երիտասարդական միութեան Կեդրոնական 

վարչութեան նախագահ Արգիշտի Գէորգեան: 

«20 տարի շարունակ, անմար պահելով ջահերը, մենք պահանջած ենք արդարութիւն: 20 տարի 

շարունակ այս երթին միացած են բազմահազար քաղաքացիներ, որոնք ունին տարբեր 

գաղափարներ, տարբեր կուսակցական պատկանելիութիւն, բայց այնտեղ, ուր կը սկսի 

ազգային պայքարը, մենք կը դադրինք տարբեր ըլլալէ: Աշխարհի զանազան մասերու մէջ 

ընդդէմ Թուրքիոյ ժխտողական քաղաքականութեան` տարիներ շարունակ իրենց ձայնը 

բարձրացուցած են հազարաւոր հայորդիներ: 
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Մեր պայքարը երբեք չէ դադրած: Երբ անհրաժեշտ էր վերականգնել ամբողջ ժողովուրդի մը 

արժանապատուութիւնը, մենք կայացուցինք «Նեմեսիս»-ի իրագործման որոշումը, որուն իբրեւ 

հետեւանք պատժուեցան Հայոց ցեղասպանութեան գլխաւոր կազմակերպիչները», ըսաւ 

Արգիշտի Գէորգեան: Անդրադառնալով անցեալին միջազգային հանրութեան լռութեան եւ անոր 

պատճառով դիւանագիտական լուծումներու ապարդիւն ըլլալու իրականութեան` Արգիշտի 

Գէորգեան ըսաւ, թէ Երկանեաններուն եւ Թեհլիրեաններուն եկան փոխարինելու Լիզպոնի 

տղաները, որոնք զոհասեղանին դրին իրենց կեանքը: 

Շարունակելով իր խօսքը` Արգիշտի Գէորգեան ըսաւ, թէ մեր պայքարի ճամբուն վրայ իսկական 

յաղթանակ պէտք է նկատել ազատ եւ անկախ Հայաստանի Հանրապետութեան կերտումը: Մեր 

ազգային պետութիւնը եւ այդ պետութիւնը պաշտպանող ազգային բանակը մեր 

անվտանգութեան լաւագոյն երաշխաւորներն են: «Սակայն մեր պայքարը իր աւարտին չէ  

հասած: Ազատ, անկախ Հայաստանին կը պակսի ամբողջական բնութագրումը: Ուրեմն մեր 

պայքարը կը շարունակուի նաեւ այժմ, երբ բոլորը կը քարոզեն, որ թշնամին փոխուած է, իսկ 

անցեալը պէտք է մոռնալ եւ յառաջ նայիլ: Ամբողջ աշխարհին մէջ մեր պետութեան, 

համազգային կառոյցներու եւ բազմաթիւ նուիրեալներու միացեալ պայքարին շնորհիւ մենք 

ճանաչումէն կ՛անցնինք հատուցման փուլ: Պատահական չէ, որ այսօր ալ մենք 

Ծիծեռնակաբերդ կ՛ուղղուինք ամբողջական եւ արդար հատուցման պահանջով», ըսաւ Ա. 

Գէորգեան: 

Յիշեցնենք, որ Հայաստանի 18 համայնքներու, անոնց կարգին` Երեւանի, Ստեփանակերտի, 

Սպիտակի, Գիւմրիի, Իջեւանի, Վերին Կարմիրաղբիւրի եւ այլ շրջաններու մէջ, գրեթէ 

միաժամանակ սկսած եւ տեղի ունեցած են ջահերով երթեր: 

Իտալական Չորս Հեռատեսիլի Կայաններ Հայոց 

Ցեղասպանութեան Մասին Հաղորդում Սփռելով 

Ապահոված Են 18 Միլիոն Դիտողականութիւն 

Հայոց ցեղասպանութեան 104-ամեակի 

նախաձեռնութիւններու  ծիրին մէջ Իտալիոյ 

«Մետիասէթ» հեռուստաընկերութեան չորս 

կայանները Հայոց ցեղասպանութեան 

նուիրուած հաղորդում մը սփռած են: Այս 

ծրագիրի իրագործման մէջ մեծ ներդումը 

ունեցած է ազգային բարերար եւ 

հասարակական գործիչ Ալեքքօ Պեզիքեանը: 

Այս մասին ան «Ազդակ»-ին ըսաւ, որ 

«Մետիասէթ» հեռուստաընկերութիւնը, որ կը 

ներառhէ «Չանըլ 5», «Չանըլ 4», «Իտալիա 1» եւ «Թի Ճի Քոմ» հեռուստակայանները, ապրիլ 23-ի 

երկոյեան սկսած են Հայոց ցեղասպանութեան մասին վաւերագրական հաղորդում մը սփռել, 

իսկ Ապրիլ 24-ի օրը առտուան ժամը 8:00-ի, 1:00-ի, եւ 6:00-ի լուրերուն մէջ դարձեալ 

ներկայացուցած են նոյն հաղորդումը: Հայոց ցեղասպանութեան նուիրուած վաւերագրական 

հաղորդումներուն որպէս արդիւնք «Մետիասէթ» հեռուստաընկերութեան աղբիւրներէն Ալեքքօ 



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

 

Üàð Þðæ²Ü,  Ä². î³ñÇ,  ÂÇõ  486, àõñµ³Ã, 26 ²äðÆÈ, 2019                                                                        8 
 

Պեզիքեանին յայտնած են, որ Ապրիլ 24-ին օրը չորս կայաններու ունկնդրութիւնը 18 միլոնի 

հասած է: «Չանըլ 5» կայանը առանձին 8 միլիոն ունկնդրութիւն ապահոված է: 

Նկատելով, որ այս հաղորդումները կը յաջորդեն Իտալիոյ խորհրդարանի վերահաստատած 

Ցեղասպանութիւնը ճանչցող եւ կառավարութեան ճանաչում յանձնարարող որոշումին՝ Ալեքքօ 

Պեզիքեան անդրադարձաւ  այս կարեւոր իրադարձութեան։ Իտալիոյ խորհրդարանը 382 թեր 

քուէով վերահաստատած է Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչցող բանաձեւը, իսկ մնացեալ 43-ը 

ձեռնպահ մնացած են. այս երեւոյթը քուէարկութեան հաշուարկին մէջ նկատի կ’առնուի որպէս 

ջախջախիչ մեծամասնութիւն: Ան ըսաւ, որ այս երեւոյթը կը պահանջէ կառավարութենէն, որ 

նոյնպէս այս առնչութեամբ իր որոշումը առնէ հետեւելով խորհրդարանի օրինակին։ Ան մեծ 

նկատեց հաւանականութիւնը կառավարութեան կողմէ եւս ճանաչումին, տրուած ըլլալով որ 

բանաձեւը առաջադրողը գործող մեծամասնութեան խմբակցութեան անդամներն էին։ 

Ալեքքօ Պեզիքեանը իր խօսքի աւարտին ըսաւ, որ ամէն հայու պարտականութիւնն է իր դատը 

առաջ տանիլ ու ամբողջ աշխարհին ներկայացնել հայու արդար պահանջատիրութիւնը: 

Ըստ Ազրպէյճանի Խորհրդարանի Նախագահին. 

Ազրպէյճան-Եւրոպական Միութիւն Ռազմավարական 

Գործընկերութեան Մասին Նոր Ստորագրուելիք 

Համաձայնագիրին Մէջ Հողային Ամբողջականութեան 

Մասին Կէտ Կայ 

Ազրպէյճանի եւ Եւրոպական Միութեան միջեւ  

ռազմավարական գործընկերութեան մասին նոր 

համաձայնագիրը պիտի ստորագրուի 13 մայիսին: 

Ազրպէյճանական «Մինվալ» կայքը կը հաղորդէ, որ 

այս մասին յայտարարած է Ազրպէյճանի 

խորհրդարանի նախագահ Օքթայ Ասատով: 

Ըստ անոր, համաձայնագիրի նախագիծին մէջ տեղ 

գտած է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող 

կէտ, ինչպէս ան ըսած է` «Ազրպէյճանի տարածքային ամբողջականութեան խախտման 

փաստը»: 

«Ատիկա շատ կարեւոր հարց է, մենք երկար աշխատած ենք ատոր վրայ եւ հասած ենք անոր, որ 

այդ համաձայնագիրին մէջ ներառուին Ազրպէյճանի տարածքային ամբողջականութեան 

վերաբերող կէտեր», ըսած է խորհրդարանի նախագահը: 

Ան մեղադրած է հայերը Ազրպէյճան-Եւրոպական Միութիւն ռազմավարական 

գործընկերութեան մասին նոր համաձայնագիրի ստորագրութիւնը «խոչընդոտելու փորձերու» 

յանցանքով: 
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«Իբրեւ կանոն, պետութիւնները կը ստորագրեն այդ փաստաթուղթը Եւրոպական Միութեան 

կողմէ օժանդակութիւն ստանալու համար: Սակայն մենք ատոր կարիքը չունինք», ըսած է ան` 

աւելցնելով, որ իրենց հիմնական նպատակը ղարաբաղեան տագնապի լուծումն է եւ 

առեւտրատնտեսական յարաբերութիւններու զարգացումը: 

Ազրպէյճանական «Օքսու» կայքը հաղորդեց, որ Ազրպէյճանի արտաքին գործոց 

նախարարութիւնը կը հերքէ երկրի խորհրդարանի նախագահին այն յայտարարութիւնը, թէ 

Ազրպէյճանի եւ Եւրոպական Միութեան միջեւ ռազմավարական գործընկերութեան մասին 

համաձայնագիրը պիտի ստորագրուի 13 մայիսին: 

Ըստ արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր, Լէյլա Ապտուլայեւայի, համաձայնագիրին 

վերաբերեալ բանակցութիւնները տակաւին կը շարունակուին: 

«Ցեղասպանութեան Կանխարգիլման Հարցով 

Հայաստանը Առաջնորդողի Դեր Պէտք Է Ստանձնէ» Յակոբ 

Տէր Խաչատուրեան 

Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման, դատապարտման ու հատուցման գործընթացին մէջ, 

բնականաբար, շեշտադրումները կը փոխուին: Մենք բախտաւորութիւնը ունեցած ենք 

ճանաչման գործընթացը բաւական յառաջ տանելու ու հասնելու այն բանին, որ աշխարհի 

կարեւորագոյն պետութիւնները ճանչցած են Ցեղասպանութիւնը: Այս մասին այսօր Հայոց 

ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակը անմահացնող յուշահամալիրին` Ծիծեռնակաբերդի մէջ 

ըսաւ ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչ Յակոբ Տէր Խաչատուրեանը: 

Ըստ անոր, յատկապէս վերջին տարիներուն կը շեշտադրուի հատուցումը` յատուկ թղթածրար 

պատրաստած են եւ` իրաւունքներու ուսումնասիրութեան միջազգային հիմնադրամ ստեղծած: 

«Որպէս համահայկական,  քաղաքական  ու պայքար մղող կազմակերպութիւն` Հայ դատի 4 

առաջնահերթութիւններէն է Ցեղասպանութեան ճանաչումն ու հատուցումը: Միւս երեքը կը 

վերաբերին հայրենի երկու պետութիւններուն` Հայաստանին ու Արցախին օժանդակելուն, 

հայապատկան հողերու եւ հայութեան խնդիրին ու աշխարհով մէկ երիտասարդութեան 
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քաղաքականացմանը: Աւելի քան 100 տարի կ՛աշխատինք ազատ, անկախ ու միացեալ 

Հայաստանի սկզբունքային գաղափարի շուրջ եւ հիմա կ՛ուզենք այդ սկզբունքէն աւելի` 

գործնականի անցնիլ: Կարեւոր է նաեւ Թուրքիոյ ապրող ծպտեալ հայերու խնդիրը, որովհետեւ 

այդ հողերուն վրայ կ՛ապրին իսլամացուած, թրքացուած կամ այլ փոքրամասնութիւն 

ներկայացնող հայեր: Այդ խայտաբղետ ուղղութիւնը, որ կը ներկայացնէ Արեւմտեան 

Հայաստանը, անշուշտ, իւրայատուկ ուշադրութեան առարկայ է մեզի համար: Այս բոլոր 

աշխատանքները, իրաւական հիմքերը, միջազգային փաստաթուղթերը, Ուիլսընեան 

իրաւավճիռը շատ աւելի լուրջ ու մասնագիտական քննարկման կը կարօտին: Այդ գործընթացը 

քանի մը տարի առաջ սկսած ենք, ու բնական է` անոնցմէ ամէն մէկը այսօր  յստակ պատասխան 

չունի», աւելցուց ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչը: 

Լրագրողներու հետ զրոյցի ընթացքին ան նշեց նաեւ, որ հայ ժողովուրդին համար խիստ 

կարեւոր է արդարութեան հաստատման խնդիրը, իսկ Ցեղասպանութեան ճանաչումը հիմք 

կ՛ըլլայ միջազգային արդարութեան վերականգնման գործընթացին համար, ինչպէս նաեւ կը 

ստիպէ Թուրքիոյ` ընդունիլ պատասխանատուութիւնն ու, ինչո՞ւ ոչ, հատուցել: 

Սահմաններ փակելու ու շրջափակում իրականացնելու` Թուրքիոյ այսօրուան թշնամական 

վերաբերմունքը, ըստ Տէր Խաչատուրեանի,  դժբախտաբար, ոչ միայն զղջման նշոյլ ունի անգամ, 

այլ ամբողջովին ժխտման քաղաքականութեան մասին կը վկայէ: Այդ պատճառով ալ պէտք է 

պայքարինք ազգովին` Հայաստան, Արցախ ու ի սփիւռս աշխարհ: 

Պատասխանելով լրագրողներէն մէկուն դիտարկման, որ Հայաստանը ընդունած է 

Ողջակիզումը, բայց Իսրայէլը չէ ճանչցած Հայոց ցեղասպանութիւնը, ՀՅԴ Բիւրոյի 

ներկայացուցիչը արձագանգեց. «Ձեզի ըսեմ` անոնք շատ անհանգիստ կը զգան այդ հարցով, 

ատոր համար ալ աճպարարութիւն կ՛ընեն, երբ Իսրայէլի մէջ Հայաստանի ներկայացուցիչները 

պաշտօնեաներուն այդ թեմայով հարց կ՛ուղղեն: Իսրայէլի անհատ ղեկավարներ արդէն 

ճանչցած են, հարցը պետական ճանաչման գործընթացն է, որ թրքական ճնշումի, 

աշխարհաքաղաքական նկրտումներու պատճառով կեանքի չի կոչուիր: Հարցէն կը փորձեն 

հեռու մնալ, բայց փաստը չեն ժխտեր: Պետական պաշտօնեաները երբեք չեն ըսեր, թէ 

Ցեղասպանութիւն չէ եղած, պարզապէս կ՛անտեսեն կամ խուսափողական պատասխան կու 

տան: Բայց վստահ եմ, որ ժամանակը կու գայ, ու Իսրայէլը կ՛ընդունի Ցեղասպանութիւնը: 

Իսրայէլցի մտաւորականներն ու քաղաքագէտները իրենց պետութեան ղեկավարներուն յաճախ 

կ՛ըսեն, որ որդեգրուած քաղաքականութիւնն անընդունելի է ցեղասպանութիւն տեսած 

իսրայէլցի ժողովուրդի կողմէ: Այդ ուղղութեամբ մենք աշխատանքները կը շարունակենք, ու 

Իսրայէլի կողմէ Ցեղասպանութեան ճանաչումը ժամանակի խնդիր է: Անհրաժեշտ է, որ երբեք 

անջատաբար չաշխատինք, այլ, հակառակը, շարունակաբար պահանջենք Իսրայէլէն, որ իր 

բարոյական պարտաւորութիւններուն տէրը ըլլայ»: 

Տէր Խաչատուրեանը ընդգծեց նաեւ, թէ այն թէզը, որ մշտապէս ըսած ու պնդած են`  

Ցեղասպանութեան ճանաչումը պէտք է նախապայման ըլլայ Թուրքիոյ հետ բանակցելու 

հարցով, կը շարունակէ օրակարգային մնալ: «Եթէ ընդունինք, որ առանց նախապայմաններու ու 

առաջնորդուելով Հայաստանի շահերով` բանակցութիւններ սկսինք, Թուրքիան է, որ ուղղակի 

թէ անուղղակի կերպով ամէն տեսակի նախապայմաններ առաջ պիտի քաշէ, ինչ որ ըրած էր 

նաեւ վերջին տարիներուն: Բարեբախտաբար այդ ծուղակը մենք նկատեցինք, ու ատոր դէմ 

պայքարեցաւ Դաշնակցութիւնը: Եթէ այս իշխանութիւնները կ՛ուզեն առանց 

նախապայմաններու քաղաքականութիւնը առաջ տանիլ, մենք հարց չունինք», շեշտեց ան` 
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աւելցնելով. «Թէ՛ նոր, թէ՛ նախկին իշխանութիւնները Ցեղասպանութեան ճանաչման մասով 

որոշակի աշխատանքներ տարած են, եւ ատոր գագաթնակէտը 2015-ն էր, երբ համաշխարհային 

տարողութեամբ հռչակագիր ընդունեցինք, որուն մէջ կէտ առ կէտ նշած էինք հիմնական 

ընելիքներն ու թեզերը»: 

Հարցին, թէ ցեղասպանութիւններու կանխարգիլման ու ատոնց միջազգային ճանաչման հարցին 

մէջ Հայաստանը ի՞նչ դեր կրնայ ստանձնել, Յակոբ Տէր Խաչատուրեանը պատասխանեց. 

«Առաջնորդողի դեր, որովհետեւ մեր օրերուն քիչ ժողովուրդներ ցեղասպանութեան զոհ դարձած 

են: Անշուշտ անցեալին ալ եղած են տարբեր տեսակի ցեղասպանութեան օրինակներ, բայց արդի 

շրջանի ցեղասպանութեան զոհը, ցաւօք, մենք ենք, ու այդ մասով Հայաստանը բարոյական 

պարտաւորութիւն ունի` միջազգային բոլոր հարթակներէն բարձրաձայնելու, պահանջելու 

որեւէ տեսակի ցեղասպանութեան դատապարտում եւ գործնականացնելու ՄԱԿ-ի մէջ 

նշանաւոր հռչակագիրը, օրէնքը, որ կը վերաբերի ցեղասպանութեան ճանաչման եւ 

դատապարտման»: 

«Հիմա մարդիկ կան, որ կ՛ըսեն, թէ վերոնշեալ հռչակագիրը յետադարձ ուժ չունի, սակայն 

ատիկա անընդունելի սահմանում է մեզի համար: Բայց պէտք չէ մոռնալ, որ Ցեղասպանութեան 

եզրոյթի ստեղծողը` Ռաֆայէլ Լեմքինը, 1946-ին «American Scholar» ամսագրին մէջ 

հրապարակուած «Ցեղասպանութիւն» (Genocide) վերնագիրով եւ ցեղասպանութեան 

յանցագործութեան խնդրի հետազօտութեան նուիրուած իր յօդուածին մէջ, անդրադառնալով 

նացիստներու կողմէ Եւրոպայի մէջ հրեաներու եւ միւս ազգերու նկատմամբ իրականացած 

ցեղասպանութեան, առաջին անգամ ներկայացուցած է հին աշխարհի պատմութենէն սկսած 

տեղի ունեցած ցեղասպանութեան օրինակները, որոնք իրենց գագաթնակէտին հասած են Հայոց 

ցեղասպանութեան տեսքով», ամփոփեց ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչը: 

Թուրքիոյ Կառավարութեան Հերթական Մեղադրանքը` 

Հայերուն Եւ Հայկական Սփիւռքին 

«Հայաստանը կը վախնայ բանալու 1915-ի արխիւները, որովհետեւ կը գիտակցի, որ ատկէ ետք 

ամբողջ աշխարհը պիտի իմանայ, որ 1915-ի դէպքերը հայերու ցեղասպանութիւն չեն, այլ 

ընդհակառակն` եղած է իսլամ բնակչութեան կոտորած` հայ աւազակախումբերու կողմէ»: Այս 

մասին ազրպէյճանական «Թրենտ» կայքին յայտնած են Թուրքիոյ կառավարութենէն: 

Կառավարութիւնը կը նշէ, որ տակաւին 2005-ին դիմած էին Երեւանին` արխիւները բանալու 

առաջարկով: «Եթէ 1915-ի դէպքերը իրօք Հայոց ցեղասպանութիւն են, ապա Երեւանը 

պատրաստ պիտի ըլլար բանալու արխիւները: 

«Թուրքիոյ մէջ պահուող արխիւներուն մէջ կան հազարաւոր փաստեր, որոնք կ՛ապացուցեն, որ 

հայերը սպաննած են խաղաղ բնակիչները, ինչպէս նաեւ թուրք պաշտօնատարներ: Հայերը 

տակաւին ատելութիւն ունին թուրքերուն նկատմամբ` ի տարբերութիւն թուրքերու: Այն 

պարագային, երբ Հայաստանի մէջ ոչ մէկ թուրք կ՛ապրի, Թուրքիոյ մէջ հայերը կ՛ապրին առանց 

որեւէ խնդիրի: Հայկական լոպիի գործողութիւնները ընդդէմ Թուրքիոյ, նախ եւ առաջ կը վնասեն 

ինքնին հայաստանաբնակ հայերուն: Հայաստանի կառավարութիւնը պէտք է մտածէ նախ եւ 

առաջ սեփական ժողովուրդին մասին», նշած են Թուրքիոյ կառավարութենէն: 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

Սրի Լանքայի Մէջ Զոհերուն Թիւը Կը Շարունակէ 

Բարձրանալ 

Սրի Լանքայի ոստիկանութիւնը յայտարարեց, թէ 

կիրակի օր Ս. Զատկուան տօնի ընթացքին տեղի 

ունեցած 8 ականահարումներու զոհերուն թիւը 

բարձրացած է 310-ի, իսկ այդ հարցով 

ձերբակալուած կասկածելիներուն թիւը` 40-ի: 

Մինչ այդ, երկուշաբթի կէս գիշերին ուժի մէջ  

մտաւ արտակարգ դրութիւնը: Երկրի կրթութեան 

նախարարութիւնը արդէն յայտարարած էր, որ 

երկրին տարածքին դպրոցները փակ պիտի մնան 

երկուշաբթի եւ երեքշաբթի օրերը: 

Սրի Լանքայի ժողովուրդը Չորեքշաբթի օր առաւօտեան ամբողջ երկրին տարածքին երեք 

վայրկեան յոտնկայս լռութեամբ յարգեց յիշատակը կիրակի օր արձանագրուած 

յարձակումներու զոհերուն: Քաղաքացիները առաւօտեան ժամը 8:30-ին` կիրակի օր 

արձանագրուած առաջին պայթումին ժամուն յոտնկայս լռութենէն ետք խոնարհեցուցին իրենց 

գլուխները` ի նշան յարգանքի: 

Նշենք, որ ՏԱՀԵՇ Չորեքշաբթի օր ստանձնեց կիրակի օր կատարուած յարձակումներուն 

պատասխանատուութիւնը: 

Սրի Լանքայի Մէջ Ականահարումներու Զոհերուն Թիւը 

Կը Բարձրանայ 

Սրի Լանքայի կառավարութիւնը Չորեքշաբթի 

օր հաղորդեց,  որ իսլամական տեղական 

խմբաւորում մը` միջազգային ցանցի մը 

օժանդակութեամբ, կանգնած է կիրակի օր 

երկիրը հարուածած 8 յարձակումներուն ետին: 

Սրի Լանքայի ոստիկանութիւնը յայտնեց, որ 

եկեղեցիներու եւ պանդոկներու դէմ 

կատարուած յարձակումին զոհերուն թիւը 

բարձրացած է 290-ի, իսկ վիրաւորներունը` 

աւելի քան 500-ի: Ոստիկանութիւնը նշեց, որ 

զոհերուն շարքին են 36 օտարերկրացիներ: 

Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութիւնը երկուշաբթի առաւօտեան 

զգուշացուց, որ Սրի Լանքայի մէջ ահաբեկչական յաւելեալ յարձակումներ գործելու ծրագիրներ 
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գոյութիւն ունին: Նախարարութիւնը զգուշացուց, որ ահաբեկիչները կրնան անակնկալ 

յարձակումներ գործել զբօսաշրջական շրջաններու, փոխադրամիջոցներու եւ առեւտրական 

կեդրոններու դէմ: 

Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Մայք Փոմփէօ յայտնեց, որ Սրի Լանքայի 

յարձակումներուն պատճառով շարք մը ամերիկացիներ զոհուած են: 

Միւս կողմէ, Սրի Լանքայի ոստիկանութիւնը Չորեքշաբթի օր առտու հաղորդեց, որ 

մայրաքաղաք Քոլոմպոյի օդակայանին մօտ ական մը վնասազերծուած է: 

Նշենք, որ իշխանութիւնները կիրակի օր 12 ժամ տեւողութեամբ կրակմարի դրութիւն 

հաստատեցին, արգիլեցին ընկերային ու հաղորդակցութեան ցանցերը եւ ձերբակալեցին 13 

կասկածելիներ: 

Սրի Լանքայի ազգային ոստիկանութեան պետ Պաժութ Ճայասոնարա 10 օր առաջ 

զգուշացուցած էր, որ իսլամական Ժամահա Թաուհիտ Ուաթանիա շարժումը մեծ եկեղեցիներու 

եւ Հնդկական բարձրագոյն ներկայացուցչութեան դէմ յարձակումներ կը ծրագրէ: 

«Միացեալ Նահանգներ Պիտի Ջնջեն Իրանի Հետ 

Առեւտուրի Մէջ  8 Երկիրներու Տրուած Արտօնութիւնները» 

Կ՛ըսէ Փոմփէօ 

Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Մայք Փոմփէօ յայտարարեց, որ իր 

երկիրը պիտի չերկարաձգէ Իրանի դէմ կիրարկուած վառելանիւթի գնման հարցով 

պատժամիջոցներու ծիրին մէջ 8 երկիրներու տրուած արտօնութիւնները: 

Ան մամլոյ ասուլիսի մը ընթացքին յայտնեց, որ Ուաշինկթըն պիտի շարունակէ Իրանի դէմ 

պատժամիջոցները աւելցնել, մինչեւ որ վերջինս նստի բանակցութեան սեղան` շեշտելով, որ իր 

երկիրը արտասահմանի մէջ որեւէ իրանեան խմբաւորումի չ՛աջակցիր: 

Փոմփէօ նշեց, որ ամերիկեան պատժամիջոցները իրանեան վարչակարգը զրկած են 10 միլիառ 

տոլարէ` աւելցնելով. «Իրանեան վարչակարգը քարիւղէն իր ստացած գումարները կ՛օգտագործէ 

ահաբեկչութեան աջակցելու համար»: 

«Իրան պէտք է զգուշ ըլլայ աշխարհի նկատմամբ իր վարմունքին ու քաղաքականութեան մէջ», 

ըսաւ ան` շեշտելով. «Պիտի շարունակենք կիրարկել Իրանի դէմ պատժամիջոցները` արգելք 

հանդիսանալու համար, որ ան իր քարիւղը արտածէ»: 

Փոմփէօ յայտնեց, որ «գործընկերներու» հետ աշխատանք տարած են քարիւղի համաշխարհային 

շուկային մէջ գոյանալիք բացը փոխհատուցելու համար: «Իրանեան քարիւղի արտածումները 

պիտի հասցնենք զերոյի», ըսաւ ան` աւելցնելով. «Իրանցի ժողովուրդին համար աւելի լաւ կեանք 

մը կ՛ուզենք»: 
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Պատասխանելով հարցումի մը Փոմփէօ շեշտեց, որ «Քասեմ Սլէյմանիի եւ շիի միլիսներու որեւէ 

արարքին դէմ քայլեր պիտի որդեգրենք»` աւելցնելով, որ պատժամիջոցներու հաստատումէն 

ետք Իրանի ուժը նուազած է: 

«Պիտի չտատամսինք պատժամիջոցներ հաստատելէ եւ բոլորին կը յանձնարարենք զանոնք 

յարգել», ըսաւ ամերիկեան դիւանագիտութեան պետը` աւելցնելով. «Քարիւղի մատակարարման 

մէջ որեւէ բացի փոխհատուցման մէջ կը վստահինք Սէուտական Արաբիոյ եւ Արաբական 

Միացեալ Էմիրութիւններուն»: 

«2 մայիսին պիտի ջնջենք բոլոր արտօնութիւնները եւ որեւէ կողմի համար պիտի չերկարաձգենք 

զանոնք», յայտարարեց Փոմփէօ: 

Նշենք, որ 8 նոյեմբեր 2018-ին 8 երկիրներու` Չինաստանի, Հնդկաստանի, Ճափոնի, Հարաւային 

Քորէայի, Թայուանի, Թուրքիոյ, Իտալիոյ եւ Յունաստանի 180 օր տեւողութեամբ արտօնութիւն 

տրուած է Իրանէն քարիւղի ներածումները շարունակելու: Չինաստանը, Հնդկաստանը եւ 

Թուրքիան կը նկատուին Իրանէն ամէնէն շատ վառելանիւթ ներածող երկիրները: 

Մինչ Իրանի արտաքին գործոց նախարարութիւնը ամերիկեան պատժամիջոցները նկատեց 

ապօրինի, Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Մեւլութ Չաւուշօղլու, մեկնաբանելով 

Փոմփէոյի յայտարարութիւնը, նշեց. «Այս որոշումը պիտի չնպաստէ շրջանի խաղաղութեան եւ 

կայունութեան» 

www.kantsasar.com 
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ԱԿՆԱՐԿ 

Համահայկական Հռչակագիրը Ճշդած Է Համահայկական 

Օրակարգերը 

Հայոց ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակի ոգեկոչումներէն անդին, հայ քաղաքական 

միտքը հետեւողականօրէն արծարծած է հիմնահարցին քաղաքական հնչեղութիւն 

տալու եւ Թուրքիոյ հետ առնչուած տարբեր ուղղութիւններուն այժմէական 

նշանակութեամբ ո՛չ միայն վերլուծաբանութիւն զարգացնելու, այլ նաեւ քաղաքական 

դիրքորոշումներ ապահովելու անհրաժեշտութիւնը: 

Այս տեսութիւնը ինքնին քաղաքականօրէն ընկալելի է. ըստ տարածաշրջանի եւ 

քաղաքական պայմաններու, հարցը էապէս ուրիշ երանգաւորում կը ստանայ եւ 

պարզապէս զոհերու յիշատակը յարգելը կամ զանոնք խորհրդանշող կոթողի կամ 

մատուռի մը յատուկ այցելութիւնը կրնայ շատ սուր քաղաքական ուղերձներ փոխանցել: 

Առանց գրառումի, առանց յատուկ յայտարարութեան, այցելութեան արարքը ինքնին 

նախանշային իրադարձութիւն կրնայ նկատուիլ: 

Եթէ Եւրոպայի մէջ ցեղասպանութեան ժխտումը քրէականացնելու աշխատանքը 

քաղաքական օրակարգ է, ապա Ուաշինկթընի մէջ ճանաչումէն անդին Քոնկրեսի մէջ 

հատուցման թղթածրարին առաջնորդող բանաձեւերու ապահովումը առաջնային 

խնդիր է: Մինչ, արաբական երկիրներու մէջ եղանակ ճշդող պետութիւններէն 

Սէուտական Արաբիոյ Լիբանանի մէջ դեսպանին պարզապէս այցելութիւնը Անթիլիասի 

Նահատակաց մատուռ ամբողջ աշխարհի մը մէջ նոր ձեւաւորուող ենթահողի մը 

նախապատրաստութիւնը կրնայ նկատուիլ: 

Երանգային տարբերութիւնները ռազմավարութեան ճշդումի համար կարեւոր են: 

Դերերու բաժանումը` հայրենիք-սփիւռք գերակայ ուղղութիւններու վրայ, աւելի քան 

ինքզինք զգալի կը դարձնէ: Եւ եթէ Ազրպէյճանի պատերազմական 

յարձակողապաշտութիւնը զսպող եւ ապա` զսպելու փոխարէն իւրաքանչիւր 

յարձակումին նոր տարածքներ ազատագրելու յայտարարութիւնը կատարող 

պաշտպանական քաղաքականութեան բանաձեւը կը յայտարարուի, ապա երկրորդ 

ճակատի ուղղութեամբ նոյն հռետորաբանութիւնն ու նոյն ոճը չօգտագործելու 

քաղաքական պահուածքը համոզիչ կը թուի: Հայաստանի նորահաստատ իշխանութեան 

համար հայ-թուրք յարաբերութիւններուն առումով նոր դիրքորոշումի, նոր 

նախաձեռնութեան որեւէ նախադրեալ չի յայտնուիր: Մինչ Անգարան քանի մը 

առիթներով կը վերահաստատէ իր նախապայմանային քաղաքականութիւնը: 
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Երեւանը կը խոստանայ տնտեսական յեղափոխութեան կայացում` թռիչքաձեւ 

զարգացումի առաջադրանքը յայտարարելով: Տնտեսական յեղափոխութիւնը կրնայ 

պատկերացուիլ նաեւ Հայաստանի ապաշրջափակումով: Այստեղ է արդէն, որ 

«զարգանալ առանց զիջելու» հրամայականը ինքզինք զգալի կը դարձնէ` 

ապաշրջափակումը առանց նախապայմաններու իրականացնելու 

սկզբունքայնութեամբ: 

100-ամեակի Համահայկական հռչակագիրը ժամկէտանց փաստաթուղթ չէ եւ չի 

վերաբերիր միայն 100-ամեակին առիթով տարուած քաղաքական աշխատանքներուն: 

Անիկա ուղենշային է ու հայեցակարգային ընդհանրապէս մեր հեռանկարային 

աշխատանքներուն համար, ուր ո՛չ միայն Ցեղասպանութեան հետեւանքներու 

վերացման, այլ նաեւ քաղաքական հետագայ աշխատանքները ուղենշելու առումով կան 

ելակէտային սկզբունքներ: Այնտեղ կան հիմնադրոյթներ, որոնք կը վերաբերին 

համահայկական բազմաթիւ օրակարգերու եւ մանաւանդ այդ բոլորին 

համաձայնութիւնը ապահովելով` միասնական աշխատելու այդ նպատակներու 

իրականացման համար  նոր կառոյցներ յառաջացնելու: 

Այդ կառոյցները տարբեր հարթութիւններու վրայ կարելի չէ քննարկել: Համահայկական 

հարթակը եւ համահայկական օրակարգը, որոնց առաջնահերթութիւնը հնչեց 

Հայաստանի վարչապետին կողմէ եւս, ձեւաւորուելու անյետաձգելի անհրաժեշտութեան 

առջեւ կանգնած են: Համահայկական օրակարգերու շուրջ արդէն կայ ընդհանուր 

համաձայնութիւն Հայաստանի Հանրապետութեան, Արցախի եւ սփիւռքի կազմակերպ 

կառոյցներու ներկայացուցիչներուն կողմէ: Պետականութիւնը եւ այս պարագային նման 

համընդգրկուն համաձայնութիւնները շարունակականութիւն կ՛ենթադրեն: Ուրեմն, 

համահայկական օրակարգի նախադրեալները արդէն կայացած են եւ յայտարարուած` 

հռչակագիրով: Կը մնայ հարթակի վերաձեւաւորումն ու աշխատանքային ուղիներու եւ 

կառոյցներու ճշդումը: 

Պայմանները տարբեր են, երանգային տարբերութիւնները ըստ առաջադրանքի` զգալի. 

սակայն կայ արդէն ընդհանուր նպատակները բանաձեւող փաստաթուղթը. կը մնայ 

յառաջացնել հարթակը, մշակել ռազմավարութիւնը եւ այդ բոլորի իրականացման 

գործիքակազմը: Յետաձգելը արդարացում չունի: Իրադրութիւնները արագ են, եւ 

յարափոփոխութիւնը ներկայ դարու աշխատանքային մեթոտի վերածուած է: 

Յապաղելու հետեւանքները ներկայ արագութեան մէջ բազմակիօրէն կը վնասեն: 

Հայ քաղաքական միտքը պէտք է հնչեցնէ առաջնային այս օրակարգի իրականացման 

անցնելու անյետաձգելիութիւնը: 
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ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ  ԽՈՐՔԷՆ 

Սիրելի ընթերցող, 

Յետայսու այս անկիւնին մէջ պիտի ներկայացնենք «Ազդարար»ին հասած անցեալի 

բուրմունքը ներկայացնող փունջ մը նկարներ: 

Քուէյթի հայկական համայնքին պատմութիւնը ներկայացնող այս նկարներով կ'ուզենք 

ձեր յիշողութեան մէջ վերակենդանացնել համայնքի ջերմ անցեալը: 

Եթէ ձեր մօտ կը գտնուին նմանօրինակ նկարներ, կը խնդրենք անվարան ուղարկէք 

մեզի: 

Եւ միշտ յիշենք, որ վերապրող անցեալը լաւագոյն դաստիարկն է ամուր ապագայի:   

Հոս կը տեսնենք Քուէյթի Ազգային վարժարանի 2000-2001 տարեշրջանի, միջնակարգի 

աւարտական կարգը Ը.  (ԼԱ.) Հունձքը, 20 հոգի: 

Օրուան տնօրէնն է՝ պրն. Ասատուր Պօղոսեանը, իսկ կեդրոնը կը տեսնենք, Տ. Եփրեմ 

Արք. Թապաքեանը: 

 

www.aztarar.com 
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ԱՅԼԱԶԱՆ 

Կարմիր Սոխին Հիւթը 

Գիտէ՞ք, թէ կարմիր սոխին հիւթը սքանչելի միջոց է 

հերաթափութիւնը կասեցնելու, մազին աճը արագացնելու եւ 

սպիտակ մազի յայտնութիւնը դանդաղեցնելու համար: 

Ծծումբով հարուստ կարմիր սոխին հիւթը կը խթանէ գլխու 

մորթին արեան շրջագայութիւնը եւ կը պակսեցնէ մորթին 

բորբոքումի հաւանականութիւնը: 

Նայած սոխին մեծութեան` ընտրեցէք երկու կամ չորս կարմիր սոխ, ելեկտրական գործիքով 

ստացէք անոր հիւթը եւ անով մարձեցէք ձեր գլխուն մորթը. սպասեցէք կէս ժամ, ապա 

սովորականին պէս լուացէք ձեր մազերը: Ամսուան ընթացքին քանի մը անգամ  դիմեցէք այս 

միջոցին եւ արդիւնքի պիտի հասնիք: 

Ստուգենք Մեր Գիտելիքները Դդմաճին Եւ Հացին Մասին 
1- Ճերմակ հացը աւելի ջերմուժ կը պարունակէ, քան` ամբողջական  կամ հացահատիկներով հացը:  

ՍԽԱԼ: Բոլորն ալ նոյնքան ջերմուժ կը պարունակեն: Այսուհանդերձ, 

ամբողջական հացը աւելի հարուստ է բնաթելերով, կենսանիւթերով ու 

հանքայիններով եւ նուազ շաքար կը պարունակէ: Ահա թէ ինչո՛ւ անիկա 

աւելի յանձնարարելի է սննդականոնի հետեւողներուն: 

2- «Ալ տանթէ» եփած դդմաճը նուազ կը գիրցնէ: 

ՃԻՇԴ: Շատ եփած դդմաճը նուազ կուշտ կը պահէ, քան` ակռային տակ 

ծամուողը: «Ալ տանթէ» եփած դդմաճին շաքարի տոկոսն ալ նուազ կ՛ըլլայ: 

3- Կէս պակեթ հացը աւելի ջերմուժ կը պարունակէ, քան` 3 շերտ փեն տը միին: 

ՍԽԱԼ: Ջերմուժի իմաստով համազօր են, սակայն փեն տը մին աւելի իւղ կը պարունակէ եւ նուազ 

կշտացնող է: 

4- Նախընտրելի է լազանիա ուտել, քան` սփակեթթի պոլոնեզ: 

ՍԽԱԼ: Լազանիան փարմըզան պանիր եւ պեշամել թացան կը պարունակէ. այսպէս` 300 կրամ կտոր մը 

լազանիան 400 ջերմուժ կը պարունակէ, մինչդեռ նոյն քանակութեամբ սփակեթթի պոլոնեզը` 220 

ջերմուժ: 

5- Թարմ լոլիկի խիւսով 200 կրամ դդմաճը նոյնքան ջերմուժ կը պարունակէ, որքան` երկու ապուրի 
դգալ ձէթ պարունակող պնակ մը աղցանը: 

ՃԻՇԴ: Քանի որ երկու ապուրի դգալ ձէթը ինքնին 200 ջերմուժ կը պարունակէ, նոյնքան` որքան պնակ մը 

դդմաճը: 
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ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ 

Արեւային Ժամացոյց 

Արեւայի՜ն ժամացոյց մայրավանքի ճակատին, 

Որ զգում ես շողն անգամ ամպի տակից սլացող` 

Ժամերն ո՞ւր են դարերի, որ անցան ողբ ու լացով, 

Ո՞ւր է շուքը սլաքիդ գիշերուայ մէջ խաւարտչին: 

Որտե՞ղ է պահն այն գոնէ, երբ որ վարպետը հմուտ 

Գնդասեղով ամրացուած որպէս հսկայ մի թիթեռ 

Փորագրեց քեզ: Իսկ այնժամ արդեօք նշե՞լ ես մի տեղ, 

Միջօրէ՞ էր իր կեանքում, թէ՞ մխացող մայրամուտ: 

Արեւայի՜ն ժամացոյց մայրավանքի ճակատին, 

Ո՞ր րոպէն էր յաւերժի, երբ առաջի՛ն անգամ դեռ 

Արեւի հետ, քե՛զ նման, ժամադրուե՜ց մեր հոգին… 

ԱԲՐԱՀԱՄ ԱԼԻՔԵԱՆ 
 
        
      ՇԱԲԹՈՒԱՆ SUDOKU-ն                                                 ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԾԱՂՐԱՆԿԱՐԸ 
 


