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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ

ՔՈՒԷՅԹԻ ՄԱՐԶԻԿՆԵՐԸ ԴԷՊԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆ
Համաշխարհային Համահայկական Մարզախաղերու Քուէյթի յանձնախումբի եռանդամ
կազմը՝ Ուրբաթ, 19 Յունիս 2015-ին, այցելեց Քուէյթի եւ Շրջակայից Թեմի Առաջնորդ՝

Գերապատիւ Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեանին եւ գնահատանքի յատուկ յուշանուէրով
շնորհակալութիւն յայտնեց Հայր Սուրբին՝ իր ցուցաբերած համագործակցութեան,
հայրական հոգատարութեան եւ գուրգուրանքին համար: Գերապատիւ Հայր Սուրբը
գնահատեց յանձնախումբին կազմակերպուած եւ հետեւողական աշխատանքը, իսկ
մարզախաղերուն մասնակցող բոլոր մարզիկներուն մաղթեց յաջողութիւն եւ փայլուն
յաղթանակներ:

www. armenianprelacykw.org
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ
Վերջին
օրերին
Հայաստանի
քաղաքացիական
հասարակութեան ներկայացուցիչները կազմակերպեցին
բողոքի
գործողութիւններ,
պահանջելով
չեղեալ
յայտարարել
ելեկտրականութեան
սակագնի
թանկացման որոշումը: Ըստ էութեան բնակչութեան
մեծամասնութեան ցանկութիւնն արտայայտող այս
գործընթացը անցանկալի շարունակութիւն ունեցաւ:
Յունիսի 22-ին ոստիկանութիւնը ցրեց ցոյցը: Ծեծի
ենթարկուեցին եւ կալանաւորուեցին ցուցարարներ,
իրադարձութիւնները լուսաբանող լրատուամիջոցների
ներկայացուցիչներ: Տեղի ունեցածի հետեւանքով ոչ
միայն տուժեցին տասնեակ քաղաքացիներ, եւ իրենց
մասնագիտական պարտականութիւնը կատարող լրագրողներ, այլեւ տուժեց
երկրի
վարկը,
կրկին
անգամ
խաթարուեց
հասարակական
հանդուրժողականութեան մթնոլորտը:
Ստեղծուած իրավիճակը յաղթահարելու եւ լարուածութեան հետագայ
խորացումից խուսափելու նպատակով պահանջում ենք` որպէս առաջնահերթ
քայլ ազատ արձակել բոլոր կալանաւորուածներին: Անհրաժեշտ է առանձին
քննութեան նիւթ դարձնել ոստիկանութեան կողմից անհամարժէք ուժի
կիրառման իւրաքանչիւր դէպք:
Իշխանութիւնները պարտաւոր են կատարուածի հետ կապուած հետագայ
գործողութիւնները
իրականացնել
լիարժէք
հրապարակայնութեան
պայմաններում, ինչպէս եւ քննութեան նիւթ դարձնել հասարակայնութեան
ներկայացուցիչների արդարացի պահանջները:
Միաժամանակ կոչ ենք անում բոլորին ձեռնպահ մնալ լարուածութեան
հետագայ սրմանը, հասարակութեան պառակտմանը, երկրի վարկին ու
հեղինակութեանը հարուածող եւ հաւանական միջամտութիւնների առիթ տուող
գործողութիւններից:

ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ
ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ
ՀՅԴ Մամլոյ Դիւան
23 Յունիս 2015
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«Ո՛Չ Թալանին» Նախաձեռնութեան Բողոքի
Շարժումները Կը Շարունակուին. Երրորդ Օրն Ըլլալով
Բաղրամեան Պողոտան Կը Մնայ Փակ
Երեւանի Ազատութեան հրապարակին վրայ
Չորեքշաբթի օր երեկոյեան սկսաւ ելեկտրական
հոսանքի սակի
բարձրացումը կասեցնել
պահանջող «Ո՛չ թալանին» քաղաքացիական
նախաձեռնութեան իրազեկման երթը, որուն
մասնակիցները
Հիւսիսային
պողոտայով,
Հանրապետութեան հրապարակով, Ամիրեան
փողոցով եւ Մաշտոցի պողոտայով հասան
Բաղրամեան, ուր միացան նստացոյց ընող
բազմաթիւ քաղաքացիներուն:
Գործիչները նաեւ կոչ ուղղեցին քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններուն լքելու
ցուցարարներու շարքերն ու սադրանքներ չընելու: Այդ ոստիկաններու լուսանկարները
տարածուեցան ցուցարարներու շրջանին մէջ, որպէսզի վերջիններս զգօն ըլլան:
Բաղրամեան պողոտային վրայ ցուցարարները հովանոցներ տեղադրեցին: Ոստիկանութիւնը
չառարկեց 5¬6 հովանոցի տեղադրման: Ոստիկանական պատնէշն ալ ետ քաշուեցաւ.
ոստիկաններուն փոխարէն Բաղրամեան պողոտայի վրայ ճաղէ վանդակներ տեղադրուեցան:
Ցուցարարները նաեւ ժապաւէններով ազատ տարածութիւն ձգեցին պողոտայի կեդրոն բերուած
աղբամաններուն եւ հաւաքի մասնակիցներուն միջեւ: Նախ, ոստիկանութիւնը մտավախութիւն
ունէր, որ աղբամաններուն մէջ կրնան պահուած ըլլալ պարկերով քարեր, բայց ստուգումները
ցոյց տուին, որ աղբամաններուն մէջ միայն շինարարական աղբ է: Երկրորդ, աղբամաններուն
հոտը կիզիչ արեւի տակ կը տարածուի:
Իրավիճակը հանդարտ էր, հաւաքուածներուն սնունդ ու ջուր բերին:
Պողոտային վրայ Երեքշաբթի ամբողջ գիշերը ներկայ եղան հոգեւորականներ, անոնք
զրուցեցին ցուցարարներուն հետ` հանդարտութեան կոչ ուղղեցին: «Ինչպէս պատմութեան
տարբեր ժամանակաշրջաններուն, այնպէս ալ ներկայիս եկեղեցին ժողովուրդին կողքին է:
Բաղրամեան պողոտային վրայ ենք խաղաղութեան կոչով: Եթէ մարդիկ իրենց ազատ կամքով
այստեղ են պաշտպանելու համար իրենց շահերը, մենք անոնց կողքին ենք», «Արմէնփրես»-ին
հետ զրոյցի մը ընթացքին ըսաւ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի Հայեցակարգային հարցերու
գրասենեակի աշխատակից Դաւիթ սրկ. Մովսիսեան: Անոր խօսքով` վերջին տարիներուն
առաջին անգամն է, որ հոգեւորականները կը մասնակցին նման ցոյցերու: Նպատակը մէկ է`
հայ եկեղեցին ու քրիստոնէութիւնը ընդհանրապէս դէմ են բռնութեան:

Ինքնաշարժներով Երթ
Մաշտոցի պողոտային մէջ ինքնաշարժներու մեծ երթ տեղի ունեցաւ: Ինքնաշարժները
Հայաստանի Հանրապետութեան դրօշները ծածանելով, ազդանշաններ տալով անցան
պողոտայէն` երթեւեկը անդամալուծելով: Ճամբու ոստիկանները փորձեցին կանոնաւորել
իրավիճակը:
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Վարդան Պետրոսեան Հացադուլ Յայտարարեց`
Ի Զօրակցութիւն Նստացոյցի Մասնակիցներուն
Դերասան Վարդան Պետրոսեանի
հարազատները «Հետք»-ին յայտնած
են, որ Չորեքշաբթի օր` կէսօրուան
ժամը
12:00-էն,
«Նուպարաշէն»
բանտին մէջ գտնուող դերասան
Վարդան Պետրոսեան յայտարարած է
հացադուլ` ի զօրակցութիւն «Ո՛չ
թալանին»
նախաձեռնութեան
եւ
Բաղրամեան
պողոտային
վրայ
նստացոյցի մասնակիցներուն:
«Ես ֆիզիքապէս այդտեղ չեմ, բայց
այսպէս կրնամ իմ զօրակցութիւնս յայտնել բողոքի բոլոր մասնակիցներուն», ըսած է Վարդան
Պետրոսեան:

Արա Գէորգեան Ժողովուրդին Կողքին Է
Երաժիշտ Արա Գէորգեան «Երկիր»-ի կայքին հետ տեղի ունեցած զրոյցի մը ընթացքին յայտնած
է, որ եկած է սատարելու ժողովուրդին: Ան տեղեկացուցած է, որ վրդոված է, որովհետեւ լուրեր
տարածուած էին, թէ ան չ՛աջակցիր ժողովուրդին, մինչդեռ ինք ժողովուրդին կողքին կը կանգնի:

Ռուսիոյ Նախագահի Մամլոյ Քարտուղարը`
Երեւանի Իրադարձութիւններու Մասին
Մոսկուա ամբողջ ուշադրութեամբ կը հետեւի, թէ ինչ կը
կատարուի
Երեւանի
մէջ:
ԹԱՍՍ
լրատու
գործակալութեան
այս
մասին
յայտնեց
Ռուսիոյ
նախագահի մամլոյ քարտուղար Տմիթրի Փեսքով:
Ան նաեւ յոյս յայտնեց,
որ շատ մօտիկ ապագային
Հայաստանի մէջ իրավիճակը կը կանոնաւորուի օրէնքի
տառին խիստ համապատասխան, եւ որ խախտումներ չեն
արձանագրուիր:

Վարչապետը Տեսակցեցաւ Ռոպերթ Նազարեանի Հետ
Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ Յովիկ Աբրահամեան իր մօտ խորհրդակցութեան
հրաւիրեց Հանրային ծառայութիւնները համակարգող յանձնախումբի նախագահ Ռոպերթ
Նազարեանը: Այս մասին «Երկիր»-ին հետ զրոյցին ընթացքին յայտնեց յանձնախումբի մամլոյ
պատասխանատու Մարիամ Ստեփանեան:
Ան ըսաւ, որ խորհրդակցութիւնը նախապէս ծրագրուած է եւ կապուած չէ այս օրերուն տեղի
ունեցող իրադարձութիւններուն հետ: Ըստ Մարիամ Ստեփանեանի, վարչապետ Յովիկ
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Աբրահամեան տակաւին
խորհրդակցութեան:

շաբաթ

մը

առաջ

Ռոպերթ

Նազարեանը

հրաւիրած

է

Բաղրամեանը Կրկին Մարդաշատ Է.
«Ո՛Չ Թալանին»-oը Կը Յիշեցնէ Իր Պահանջները
Երեւանի Բաղրամեան պողոտային մէջ
ցուցարարներուն թիւը Չորեքշաբթի օր
երեկոյեան կրկին բազմացաւ: Տեղւոյն վրայ
գտնուողներուն միացան Ազատութեան
հրապարակին վրայ հաւաքուածները, որոնք
Երեւանի
տարբեր
փողոցներուն
մէջ
կ՛իրազեկէին
քաղաքացիներուն
եւ
թռուցիկներ կը բաժանէին: «Ո՛չ թալանին»
նախաձեռնութեան
անդամները
պարբերաբար
կը
կրկնէին
իրենց
պահանջը` չեղեալ նկատել հոսանքի
թանկացման վերաբերեալ որոշումը եւ
վերատեսութեան ենթարկել սակը` ատիկա նուազեցնելու նպատակով: «Մենք ոչ մէկ
քաղաքական պահանջ ունինք, մեր պահանջը ժողովուրդին ընկերային բեռի թեթեւացումն է»,
յայտարարեցին նախաձեռնութեան անդամները:
Նախաձեռնութեան անդամները նաեւ
յայտարարեցին, որ կը պահանջեն ազատ արձակել իրենց ընկերներէն մէկը` Տիգրան
Մատոյեանը, որ Չորեքշաբթի օր ձերբակալուած էր ոստիկանութեան կողմէ, երբ ան փորձեց
աղբարկղ մը տեղափոխել Բաղրամեան պողոտայ:

Վարդանեան. «Մեր Առաքելութիւնը Վատ Հետեւանքներ
Թոյլ Չտալն Էր»
Ազգային ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան քարտուղար
Աղուան Վարդանեան «Երկիր»-ին հետ զրոյցի մը
ընթացքին, խօսելով Բաղրամեան փողոցին մէջ
արդէն երրորդ օրը ըլլալով շարունակուող բողոքի
ցոյցին մասին, նշեց.
«Առաջին օրուան իրադարձութիւնները նկատի
ունենալով`
Երեքշաբթի
խումբ
մը
պատգամաւորներու,
մտաւորականներու,
դերասաններու, երգիչներու եւ հանրածանօթ
անձնաւորութիւններու
նախաձեռնութեամբ
որոշուեցաւ
ներկայ
ըլլալ
Բաղրամեան
պողոտային վրայ եւ, իբրեւ մարդկային պատ, կանգնիլ ցուցարարներուն եւ ոստիկաններուն
միջեւ` փորձելով կանխել հաւանական առճակատումը:
Գիշերը ժամը 1:00-էն մինչեւ առաւօտեան 10:00-ը այնտեղ եղանք: Փառք Աստուծոյ, երկու
կողմէն ոչ մէկ սադրանք կամ այլ տիպի գործողութիւններ եղան` դրսեւորելով զսպուածութիւն:
Առաւօտեան, երբ ամէն ինչ շատ աւելի հանդարտ էր, եւ ցուցարարներուն թիւը զգալիօրէն
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նուազած էր, ակնյայտ էր, որ արդէն սպառնալիք չկար, ատկէ ետք մենք գացինք Բաղրամեան
պողոտայէն:
Ակնյայտ է, որ կայ երիտասարդ, գիտակից, իրենց իրաւունքներուն, իրենց երկրին տէր զգացող
քաղաքացիներու բազմութիւն մը, որ կը փորձէ իր իրաւունքներուն տիրանալ: Կը կարծեմ, որ
երկու կողմերն ալ` ե՛ւ ցուցարարները, ե՛ւ իշխանութիւնը, կը կարենան միջանկեալ լուծումով մը
ելք գտնել իրավիճակէն: Յստակ է նաեւ, որ առճակատումը, բախումը կամ բռնութիւնները
ձեռնտու չեն նախ եւ առաջ մեր երկրին եւ պետականութեան»:
Հարցումին, թէ ինչպիսի՞ն է, իր կարծիքով, այդ միջանկեալ լուծումը, Աղուան Վարդանեան
պատասխանեց. «Ես հիմա չէի փորձեր երկու կողմերու դերակատարութեան մէջ մտնել,
որովհետեւ մեր Երեքշաբթի օրուան առաքելութիւնը ոչ թէ որեւէ կողմ ներկայացնելն էր, այլ
վատ հետեւանքներ թոյլ չտալը»:

«Գըրգ Գըրգորեան Կը Մարմնաւորէ Այն Հայաստանը, Որ
Մեզմէ Գողցան» Կ՛ըսէ Նախագահ Սերժ Սարգսեան
Հայաստանի
Հանրապետութեան
նախագահ Սերժ Սարգսեան Մայր աթոռ
Ս. Էջմիածինի մէջ Չորեքշաբթի օր ներկայ
գտնուեցաւ հայ մեծ բարերար, Հայաստանի
ազգային հերոս Գըրգ Գըրգորեանի
յիշատակին
նուիրուած
արարողութիւններուն: Մատենադարանին
մէջ
Սարգսեան
մասնակցեցաւ
մեծ
բարերարի
յիշատակին
նուիրուած
նիստին, որուն ընթացքին խօսք առնելով,
յատկապէս ըսաւ.
«Գըրգ Գըրգորեան սփիւռքի մէջ ոչ իրենց
կամքով ապրող հայ ժողովուրդի բազմաթիւ դուստրերու եւ որդիներու պէս ցոյց կու տայ այն
Հայաստանը, որ կրնար ըլլալ: Ան կը մարմնաւորէ այն Հայաստանը, որ մեզմէ գողցան`
նպատակ դնելով ի սպառ ջնջել հայու անունը աշխարհի երեսէն»:
Սերժ Սարգսեան աւելցուց. «1988 թուականի քանդիչ երկրաշարժէն ի վեր Գըրգորեան
կանգնեցաւ օգնութեան կարիք զգացող Հայաստան երկրի կողքին` աջակցելով իր քոյրերուն եւ
եղբայրներուն: Ան այնքան համեստ էր, որ երբեք թոյլ չտուաւ իր անունով անուանակոչութիւն
ընել Հայաստանի կամ այլ վայրի մը մէջ: Մենք երախտապարտ ենք ամերիկահայ մեր մեծ
հայրենակիցին Հայաստանի կեանքին մէջ իր ունեցած լուրջ ներդրումին համար, եւ մենք երբեք
ատիկա չենք մոռնար: Գըրգ Գըրգորեանի յիշատակը միշտ վառ կը մնայ մայր Հայաստանի մէջ»:
Մայր տաճարին մէջ Սերժ Սարգսեան ապա ներկայ գտնուեցաւ Գըրգ Գըրգորեանի
հոգեհանգստեան արարողութեան, նախագահութեամբ` Ամենայն Հայոց Գարեգին Բ.
կաթողիկոսին:

www.aztagdaily.com
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Չինական Ընկերութիւնը Կը Փափաքի Մասնակցիլ
Հայաստանի Հարաւային Երկաթուղիի Կառուցման
Հայաստանի հարաւային երկաթուղիի կառուցման ծրագիրի նկատմամբ Չինաստանի
քաղաքացիական ճարտարագիտական շինարարական կազմակերպութեան հետաքրքրութիւնը
եւ ատոր մասնակից դառնալու փափաքը վերահաստատեց կազմակերպութեան խորհուրդի
նախագահ Վու Վանլիանկ` Հայաստանի փոխադրամիջոցներու եւ կապի նախարար Գագիկ
Բեգլարեանի հետ նախանցեալ օր տեղի ունեցած հանդիպումի մը ընթացքին:
Չինական կողմը ներկայացուց ծրագիրի ֆինանսաւորման հաւանական քանի մը մեքանիզմներ,
քննարկուեցան երկաթուղիի կառուցման վերաբերեալ այլ հարցեր, ծրագիրի իրականացման
իւրայատկութիւնները:
Երկուստեք ընդգծուեցաւ երկաթուղիի կառուցման կարեւորութիւնը ինչպէս Հայաստանի,
այնպէս ալ ամբողջ շրջանին համար:

Եւրոպական Խորհուրդի Խորհրդարանական
Վեհաժողովի Բանաձեւին Մէջ «Բռնագրաւում» Բառը
Փոխարինուեցաւ «Լեռնային Ղարաբաղի Տագնապին
Մասին» Բառերով
Եւրոպական
խորհուրդի
Խորհրդարանական
վեհաժողովի
հայկական պատուիրակութեան
անդամ, հանրապետական պատգամաւոր Արփինէ
Յովհաննիսեան Tert.am-ին յայտնած է, որ
վեհաժողովի
քուէարկութեան
ներկայացուած
«Ազրպէյճանի
մէջ
ժողովրդավարական
կառոյցներու
գործունէութիւնը»
վերնագիրով
փաստաթուղթը որդեգրուած է իբրեւ բանաձեւ,
սակայն Լեռնային Ղարաբաղի որոշ տարածքներու
մասին
տեղ
գտած
«բռնագրաւում»
բառը
փոխարինուած է «Լեռնային Ղարաբաղի տագնապին մասին» բառերով:
Նշեալ բառի փոփոխութեան համար հայկական
նախագիծը որդեգրուած է 85 թեր եւ 78 դէմ քուէներով:

պատուիրակութեան

ներկայացուցած

«Լեռնային Ղարաբաղի տագնապին մասին» բառերը ամբողջութեամբ կը համապատասխանեն
թէ՛ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խումբի բառապաշարին, թէ՛ ալ միջազգային ընդունուած բառապաշարին:
Բանաձեւը որդեգրուած է, սակայն անոր մէջ այլեւս գոյութիւն չունի «բռնագրաւուած» բառը»,
ըսած է ան:
Փաստաթուղթին հեղինակներն էին Հսկողութեան յանձնախումբի անդամներ Փետրօ
Ակրամունթ եւ Թատէուշ Իվինսքի: Փաստաթուղթի բնագիրին մէջ նշուած էր, թէ Հայաստանը
բռնագրաւած է Լեռնային Ղարաբաղը:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Իսրայէլեան Իշխանութիւնները Հիւանդատար
Մեքենաներու Քարկոծման Հարցով Ձերբակալեցին Տիւրզի
10 Երիտասարդներ

Իսրայէլեան լրատուամիջոցներ հաղորդեցին, որ Մաժտալ Շամսի մէջ սուրիական
ընդդիմութենէն վիրաւոր զինեալներ փոխադրող հիւանդատար մեքենաներու քարկոծման
հարցով ձերբակալուած են տիւրզի 10 երիտասարդներ, որոնց շարքին է շէյխ Ժուլան Ապու
Զէյտ եւ իսրայէլեան բանտերէն նախապէս ազատ արձակուած գերի Ֆիտա Շահեր:
Մինչ այդ, Պաղեստինի մէջ տիւրզի համայնքի հոգեւոր պետ շէյխ Մուաֆաք Թարիֆ նշեալ
երկրին մէջ տիւրզի համայնքի ղեկավարութեան ժողովէն ետք քննադատեց բռնագրաւեալ
Կոլանի մէջ իսրայէլեան բանակին պատկանող եւ սուրիացի վիրաւոր զինեալներ փոխադրող
հիւանդատար մեքենաներուն քարկոծումը:
Իսրայէլեան լրատուամիջոցներ հաղորդեցին, որ ժողովի ընթացքին որոշուած է տիւրզիական
գիւղերուն մէջ ձեռնարկել իրազեկման արշաւի մը` բացատրելու համար, որ այդպիսի
արարքները մեծ վնաս կը պատճառեն համայնքին: Որոշուած է նաեւ գրգռիչ գործունէութիւն
ունեցող իւրաքանչիւր անձի դէմ միջոցառումներ որդեգրել:
Իսրայէլի պաշտպանութեան նախարար Մոշէ Եաալոն իր կարգին յայտնեց. «Իսրայէլ ոչ մէկ
կողմի, ներառեալ` տիւրզիներուն պիտի չարտօնէ զինք Սուրիոյ մէջ ընթացող քաղաքացիական
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պատերազմին մէջ ներքաշել»` նշելով, որ Իսրայէլի տիւրզիներէն ոմանց կողմէ հիւանդատար
մեքենաներուն դէմ կատարուած յարձակումը «կարելի չէ հանդուրժել»:
«Այս դէպքը ծնունդն է տիւրզի համայնքի կարգ մը կողմերուն անպատասխանատու կերպով
կատարած

զգացումներու

գրգռութեան»,

ըսաւ

Եաալոն`

աւելցնելով.

Աւիւի

«Թել

կառավարութիւնը կը հասկնայ Սուրիոյ մէջ իրենց եղբայրներուն ճակատագիրին նկատմամբ
տիւրզիներուն մտահոգութիւնը, սակայն սուրիական տագնապին առնչուած զարգացումներուն
նկատմամբ պատասխանատու քաղաքականութեան կը հետեւի»:

Շէյխ Ղարիպ. «Ժապալ Արապը Դիմակայելու Որոշում Տուաւ»
Լիբանանի մէջ տիւրզի համայնքի հոգեւոր պետերէն շէյխ Նասրէտտին Ղարիպ յայտնեց, որ
Ժապալ Արապը դէմ կը դնէ գրգռութեան եւ իր սահմանը կտրելու բոլոր փորձերուն, եւ որոշում
տուած է որեւէ յարձակում ետ մղելու:
Ան նշեց, որ իրենց կողմէ ուղարկուած եւ տիւրզի շէյխերէ բաղկացած պատուիրակութիւն մը,
ինչպէս նաեւ Լիբանանեան ժողովրդավարական կուսակցութեան ղեկավար Թալալ Արսլանի
կողմէ Ժապալ Արապ ուղարկուած պատուիրակութիւն մը վերադառնալէ ետք զեկուցած են, որ
այդտեղ մարդոց կորովը բարձր է, եւ անոնք միայն աջակցութեան կը կարօտին:
«Մենք բոլորս Սուրիոյ մեր հարազատներուն կողքին ենք, ինչպէս նաեւ սուրիական
արաբական բանակին, որ ամբողջ այս ժողովուրդը կը պաշտպանէ եւ փոխան այս ժողովուրդին
կը կռուի, անշուշտ ազգային պաշտպանութեան ուժերուն եւ Իսլամական դիմադրութեան
կողքին», ըսաւ ան` աւելցնելով. «Մենք բոլորս Ժապալ Արապի եւ Սուրիոյ համար զինուորներ
ենք»:

Ֆրանսացի Նախագահներու Լրտեսման Իբրեւ Բողոք
Փարիզ Իր Մօտ Կը Կանչէ Միացեալ Նահանգներու
Դեսպանը
Ֆրանսայի արտաքին գործոց նախարարութիւնը Փարիզի մէջ
Միացեալ Նահանգներու դեսպան Ճէյն Հարթլին իր մօտ
կանչեց` բողոքելու համար Ֆրանսայի նախագահներու
լրտեսման դէմ:
Նշենք, որ ըստ «Ուիքիլիքս»-ի կողմէ հրապարակուած
փաստաթուղթերու, ամերիկեան կողմը լրտեսած է Ֆրանսայի
նախագահ Ֆրանսուա Հոլլանտը, ինչպէս նաեւ զինք
նախորդող նախագահներ Նիքոլա Սարքոզին եւ Ժաք Շիրաքը: Փաստաթուղթի
հրապարակումէն ետք, Հոլլանտ աւագ նախարարներու
եւ ֆրանսական բանակի
հրամանատարութեան հետ արտակարգ ժողով մը գումարեց: Ան մեկնաբանելով լրտեսութեան
հարցը ըսաւ. «Ֆրանսա պիտի չարտօնէ որեւէ արարք, որ իր ապահովութիւնը կը վտանգէ»:
Ֆրանսայի վարչապետ Մանուէլ Վալս իր կարգին Ուաշինկթընին կոչ ուղղեց` լրտեսութեան
հարցին պատճառած վնասները դարմանելու համար ամէն բան կատարելու:
Üàð Þðæ²Ü, ¾. î³ñÇ, ÂÇõ 289, àõñµ³Ã, 26 ÚàôÜÆê, 2015

9

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

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Քայլ` Դէպի Իրաւական Պետութիւն
Ելեկտրականութեան սակագինի բարձրացման դէմ ծաւալած քաղաքացիական շարժումը գուցէ
երկուշաբթի օրուան պատկերը չստանար, եթէ խորհրդարանին մէջ արտայայտուած
մտահոգութիւնները թէ քաղաքական ասուլիսներու ընթացքին հնչած տեսակէտները նկատի
առնուած ըլլային: Աւելի՛ն. եթէ դաշնակցական երիտասարդական միութեան կազմակերպած
ցոյցին առիթով փոխանցուող առաջարկները գտնէին իրենց համարժէք արձագանգները
համապատասխան գերատեսչութիւններուն կողմէ, մագլցողականութիւնը տարածք չէր
ունենար նուաճելու: Եթէ անշուշտ բացառենք շարժման այլասերման միտող արտաքին
ներշնչումներու տեսութեան աշխատելու հաւանականութիւնը: Թէեւ ժողովուրդի ընկերայինտնտեսական ոչ բարենպաստ իրավիճակը պարարտ ենթահող է նման դրսեւորումներու
կտրուկ սրումին:
Առաջին հաստատումը, որ պէտք է արձանագրել այն է, որ թափ հաւաքած շարժումը առ այս
պահը կը մնայ քաղաքացիական դրսեւորումի սահմաններուն մէջ: Քաղաքացիական եւ ոչ
քաղաքական այն առումով, որ նախաձեռնող եւ համակարգող խումբերը քաղաքացիական
տարբեր շարժումներու ներկայացուցիչներ են, որոնց արծարծած նիւթերը ընդդիմութեան
բարձրացուցած քաղաքական պահանջներէն կը տարբերին:
Պէտք է ըսել, որ քաղաքացիական շարժման
նախաձեռնութիւններու
կարճ
ժամանակի
առումով պատմականը կը յուշէ, որ կան դրական
նախանիշեր հասարակական առողջ համակարգ
առաջադրելով` կենսոլորտի, քաղաքաշինական
հարցերու, հանքային պաշարներու անօրինական
օգտագործումներուն դէմ բողոքելու, ֆիզիքական
բռնութիւնները դատապարտելու եւ նմանատիպ
հարցերով
հանդէս
գալու
օրինակներով
ուշադրութիւնը գրաւած են մեր երկրին մէջ փոփոխութիւն բերելու պատրաստ ուժերուն եւ
ընդհանրապէս հայ մարդուն:
Այս նախաձեռնութիւնները շեշտակիօրէն երիտասարդական բնոյթ ունին: Երիտասարդութիւնը
կլանուած է նման նիւթերով եւ ըստ էութեան հայրենատիրական մղումներով փորձ կը կատարէ
իր
ընդվզումը
յայտնելու
ամէն
տեսակի
անարդարութիւններու
եւ
յատկապէս
հարստապետական
կարգերու
իբրեւ
արդիւնք
երկրին
մէջ
ստեղծուած
անօրինականութիւններու դէմ: Գուցէ անտեղի պիտի չըլլար նման դրսեւորումներ եւ բողոքի
գործողութիւններ զուգահեռագծել Կեզի այգիի շարժման ետին կանգնած քաղաքացիական
խմբաւորումներու առաջադրած նիւթերուն եւ պահանջներուն թէ՛ բովանդակութեան եւ թէ՛
եղանակներուն հետ: Նման շարժումներ որոշ տեղ մը հատեցին քաղաքացիականէն
քաղաքական սահմանը եւ ճիշդ է, որ իշխանափոխութիւն չյառաջացուցին, այնուամենայնիւ
տկարացուցին իշխանութեան դիրքերը:
Այս նախաձեռնութիւններու ազդեցիկութեան հետ հաշուի նստած էր նաեւ քաղաքական այն
փորձը, որ նման նախաձեռնութիւններ համախմբելու կը միտէր Քաղաքացիական
պայմանագիր անուան տակ եւ որ շեշտակիօրէն երիտասարդ մարդուժը յառաջ քշելով
տարանջատուեցաւ դասական ընդդիմութեան շարքերէն:
Üàð Þðæ²Ü, ¾. î³ñÇ, ÂÇõ 289, àõñµ³Ã, 26 ÚàôÜÆê, 2015
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Այսօր կան հրապարակային քննարկումներ, որոնք կը խօսին ընդդիմադիր դաշտի
փոշիացումէն
ետք
նոյն
դաշտի
քաղաքացիական
շարժումներով
կայացման
անհրաժեշտութեան մասին: Այստեղ հաւանաբար կը կատարուի հիմնական շեղում, այն
առումով,
որ
քաղաքացիական
նախաձեռնութիւնները
դասական
ընդդիմութեան
դերակատարութիւնը ստանձնելու կոչուած չեն. անոնք նոյնքան կրնան պայքարիլ
ընդդիմութեան այս կամ այն ուժին առաջադրած ծրագրին որքան գործող մեծամասնութեան
դէմ:
Քաղաքացիական շարժումները ժամանակակից հնչեղութիւն ունին եւ ատով իսկ կրնան գրաւիչ
դառնալ երիտասարդութեան համար: Առողջ բաժինը նաեւ այն է, որ հայրենի
երիտասարդութիւնը իր երկրին ճակատագիրը որոշելու ունակութիւն, պատրաստակամութիւն
եւ վճռակամութիւն ցոյց կու տայ այս ձեւով:
Առողջ այս երեւոյթներուն առընթեր զգօնութիւնը` արտաքին շրջանակներէ հեռակառավարման
փորձերու ազդեցութեան տակ չիյնալու անշրջանցելի հրամայական է: Վիլնիւսի օրերուն,
եւրոպական քաղաքական շրջանակներ քանի մը առիթով շեշտեցին համապատասխան
կառոյցներով` ոչ կառավարական կազմակերպութիւններով հասարակութեան հետ աշխուժօրէն
աշխատելու անհրաժեշտութիւնը: Նման նախաձեռնութիւններ եւ շարժումներ աննկատ չէին
կրնար մնալ նոյն այդ շրջանակներուն կողմէ: Եւ ոչ միայն այդ շրջանակներուն:
Ժողովրդավարական կարգերով կառավարուող երկիրներու մէջ ցոյցերը, բողոքի ելոյթները,
նստացոյցերը օրինաչափ եւ իրաւաչափ երեւոյթներ են: Իրաւապահ մարմիններուն
պարտականութիւնն է հասարակական կարգի պահպանումը: Օրինազանցութիւնն ու
քաղաքացիական անհնազանդութիւնն է միայն, որ ուժի կիրարկումի առիթ կրնայ տալ`
սանձելու համար խախտումները:
Այն ինչ որ կը պատահի մեր երկրին մէջ կ՛ընկալուի իբրեւ ուժի անհամաչափ կիրարկում,
լրագրողներու եւ ցուցարարներու դէմ գործադրուող բռնամիջոց, բերման ենթարկուողներու եւ
ձերբակալուողներու չափազանցութիւն: Դժուար թէ բացատրուի նաեւ քաղաքացիական
համազգեստներով ոստիկաններու առատութիւնը կամ դիմակաւոր ոստիկաններու երեւումը:
Պաքուի մէջ լրագրողներուն եւ ցուցարարներուն դէմ կիրարկուած եւ հեռարձակուող
պատկերներու համանմանութիւնը պիտի բացառել մեր երկրին մէջ:
Քաղաքացիական գործիչներու նախաձեռնութեան առաջին ծաւալային փորձառութիւնն է այս
մէկը: Հաւանաբար այս իրականութիւնն է նաեւ այն պատճառը, որ ընդհանուր
վերահսկողութեան մեքենականութեան պակասը կը զգացուի երիտասարդութեան մօտ:
Քաղաքացիական նախաձեռնութիւնը նաեւ քաղաքացիական կրթութիւն կ՛ենթադրէ, որ պէտք է
բացառէ հայհոյանքը, հունէն դուրս գալը, խօսակցութեան պահուն ոստիկան անարգելը եւ
երկխօսելու համար հրամցուած առիթներուն մերժումը:
Երկկողմանի գիտակցական
մօտեցումի անհրաժեշտութիւնը աւելի քան անհրաժեշտ է` լարուածութենէն հեռու մնալու:
Ելեկտրականութեան սակերու բարձրացման դէմ ծաւալած շարժումը առիթ է աշխարհին ցոյց
տալու բողոքող աշխուժ երիտասարդութեան քաղաքակիրթ նկարագիրը, օրէնքի յարգումը,
ժողովրդավար հասարակարգի յարիր պահուածքը, միւս կողմէ նաեւ իրաւապահ մարմիններու
արհեստավարժութիւնը եւ վերահսկողութիւնը: Ներքին առումով ալ առիթ է հաշուի նստելու իր
երկրին ճակատագիրով մտահոգ երիտասարդութեան հետ, ականջալուր ըլլալու անոր
պահանջներուն, ամէն գնով երկխօսութիւնը կայացնելու եւ արդար ու համոզիչ արդիւնքներու
յանգելու: Դէպի իրաւական պետութիւն մեր համազգային երթին մէջ այս մէկը կարեւոր քայլ
կրնայ նկատուիլ:
Üàð Þðæ²Ü, ¾. î³ñÇ, ÂÇõ 289, àõñµ³Ã, 26 ÚàôÜÆê, 2015
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Յունաստանի Համազգայինին Կազմակերպութեամբ`
Նունէ Եսայեանի Բացառիկ Համերգ Աթէնքի Մէջ
15 Յունիս 2015-ին Աթէնքի «Տորա Սթրաթու»
թատերասրահին մէջ տեղի ունեցաւ հայրենի սիրուած
երգչուհի Նունէ Եսայեանի բացառիկ համերգը`
նուիրուած
Հայոց
ցեղասպանութեան
100-րդ
տարելիցին:
Համերգը
հովանաւորուած
էր
Սփիւռքի
նախարարութեան կողմէ, «Փիւնիկ» եւ «Հրայր
Յովնանեան»
հիմնադրամներու
աջակցութեամբ,
կազմակերպուած էր Համազգային Յունաստանի
Շրջանային վարչութեան կողմէ:
Համերգի երեկոյին բացումը` յանուն Շրջանային վարչութեան, հայերէն եւ յունարէն լեզուներով
կատարեց Արշալոյս Սափրիչեան:
Նունէ Եսայեան հանդէս եկաւ 23 երգերէ բաղկացած ընտրեալ երգացանկով մը` մեծ
խանդավառութիւն ստեղծելով բացօթեայ դասական թատրոնին մէջ:
Սոյն համերգին համար երգչուհին ու իր աշխատանքի խմբակը պատրաստած էին մեր
պատմութիւնը իւրայատուկ ոճով պատկերող տեսերիզ մը, որ համերգի ամբողջ տեւողութեան
հսկայ պաստառի մը վրայ կը ներկայացուէր երգի, երաժշտութեան ու տեսողութեան սքանչելի
ու զգացական ներդաշնակութիւն մը ստեղծելով
հանդիսատեսին առջեւ:
Աշուղական, ազգային, ժողովրդական, բանակային,
յեղափոխական երգացանկին մաս կազմեցին
Կոմիտաս, Սայաթ Նովա, «Ատանայի ողբը»,
«Զարթիր լաօ», «Տըլէ Եաման», «Գնդակ որո-տաց»,
«Կիլիկիա», «Հայ ենք մենք», եւ աւարտին` «Մեր
հայրենիք»:
Համերգի ընթացքին Նունէ Եսայեանին` հայրենիքէն այս ելոյթին համար բերուած հայկական
տարազներով ընկերացաւ Համազ-գայինի Շրջանային վարչութեան «Նայիրի» երկսեռ
պարախումբը, պարուսոյց` Էտկար Էկեանի: Պարախումբին մասնակցութիւնը յաւելեալ փայլ ու
խանդավառութիւն ստեղծեց համերգին:
Համերգի աւարտին Նունէ Եսայեանը պատուելու համար, բեմ հրաւիրուեցաւ Համազգայինի
Կեդրոնական վարչութեան ատենապետ Մկրտիչ Մկրտիչեանը, որ յանուն Յունաստանի
Համազգայինին` սիրուած երգչուհիին յանձնեց ձիթենեաց արծաթէ ճիւղերով յունատիպ
յուշանուէր մը:
Ապա բեմ հրաւիրուեցաւ Յունահայոց առաջնորդ Խորէն արք. Տողրամաճեան, որ դարձեալ
Յունաստանի Համազգայինի կողմէ երգչուհիին նուիրեց յուշատախտակ մը: Սրբազան Հայրը
հայրենասիրական ոգեւորիչ խօսք մը ուղղեց ներկաներուն` խանդավառելով ժողովուրդը:
Üàð Þðæ²Ü, ¾. î³ñÇ, ÂÇõ 289, àõñµ³Ã, 26 ÚàôÜÆê, 2015
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Աւարտին վաճառուեցան մեծ թիւով Սի. Տի.-Վիտէոներ վաճառուեցան, որոնք սիրայօժար
կերպով տրամադրուած էին Նունէ Եսայեանի կողմէ, վաճառքէն գոյացած գումարը
տրամադրելու համար սուրիահայութեան կարիքներուն:

Հանդիպում Նունէ Եսայեանի Հետ
Աթէնք իր այցելութեան առիթով, հայրենի սիրուած երգչուհի Նունէ Եսայեանի եւ իրեն
ընկերակցող պատուիրակութեան անդամներուն հետ հանդիպում մը ունեցաւ Յունաստանի
Համազգայինի Շրջանային վարչութիւնը, համերգի նախապատրաստութեան եւ ընդհանրապէս
հայկական մշակոյթին մասին զրոյց մը ունենալով:
Շնորհակալութիւն
յայտնելով
Սփիւռքի
նախարարութեան
համագործակցութեամբ
կազմակերպուած «Կանք, պիտի լինենք ու դեռ շատանանք» համերգային ծրագիրին համար, որ
Հայոց ցեղասպանութեան հարիւրամեակին նուիրուած էր, նշուեցաւ հայրենիքի եւ սփիւռքի
գաղութներու միջեւ մշակութային բնոյթի յաւելեալ համագործակցութեան անհրաժեշտութիւնը,
հայ մշակոյթի եւ մշակութային ինքնութեան պահպանման ու զարգացման նպաստելու առումով:
Ջերմ ու անմիջական զրոյցի ընթացքին քննարկուեցան ազգային մշակոյթի պահպանութեան
գործին մէջ սփիւռքի ստեղծագործող երիտասարդութեան ներգրաւման, ուծացման ու
լեզուամշակութային ինքնութեան կորուստին դէմ պայքարին նպաստող քայլերու եւ
նախաձեռնութիւններու,
ինչպէս
նաեւ
սփիւռքի
մէջ
Համազգայինի
հիմնական
դերակատարութեան վերաբերող հարցեր:

Խումբ Մը Պատասխանատու Յորդանանցիներու
Այցը` Ազգային Առաջնորդարան
Մայիս
31-ին
Իրանի
Իսլամական
Հանրապետութիւն
այցելած
խումբ
մը
պատասխանատու
քրիստոնեայ
եւ
իսլամ
յորդանանցիներ, որոնք պետութեան հիւրերն էին,
այցելեցին ազգային առաջնորդարան: Անոնք
ներկայ գտնուեցան ս. պատարագին, ապա
առաջնորդարանի
սրահին
մէջ
հանդիպում
ունեցան
թեմի
առաջնորդ
Սեպուհ
արք.
Սարգիսեանին հետ:
Հիւրերը գոհունակութիւն յայտնեցին ջերմ ընդունելութեան համար, ապա հետաքրքրուեցան հայ
համայնքի կեանքով ու ընդհանրապէս քրիստոնեաներու իրավիճակով: Սրբազան հայրը
տեղեկութիւններ փոխանցեց անոնց, խօսեցաւ իրանահայ համայնքի անցեալի եւ ներկայի
պատմութեան մասին, անդրադարձաւ Հայոց ցեղասպանութեան եւ հայ ժողովուրդի սփիւռքեան
վերածաղկեալ կեանքին: Հիւրերը հարցումներ ուղղեցին նաեւ Սպահանի եւ հարաւային
իրանահայութեան երեսփոխան Ռոպերթ Պեգլարեանի, որ հանգամանօրէն պատասխանեց
բոլոր հարցումներուն:
Հիւրերը բոլորն ալ անխտիր իրենց զօրակցութիւնը
դատապարտելով
Ցեղասպանութեան
հեղինակները,
ոճրագործութեան խորհրդանիշներ էին:
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ԿՆՈՋԱԿԱՆ

Նիստ Ու Կացի 10 Կանոններ
Ահաւասիկ` նիստ ու կացի 10 հիմնական կանոններ, զորս մեր երեխաները
պէտք է իմանան:
1-Շնորհակալութիւն յայտնել: Երեխան շատ կանուխէն
պէտք է սորվի շնորհակալութիւն յայտնել. բան մը, որ
յաճախ կը մոռնայ, իսկ ծնողքին կը մնայ միշտ յիշեցնել
եւ պահանջել, անմիջապէս որ երեխան լեզու ելլէ:
2-Կարգի սպասել: Երեխան պէտք է վարժուի իր
կարգին սպասել բոլոր կացութիւններուն մէջ:
Կանուխէն պէտք է համբերել գիտնայ:
3-Բարեւել: Յաճախ ամչկոտ երեխաները կը մերժեն
բարեւել. նման պարագաներու, դիտողութիւնն ու յանդիմանութիւնը իրենց նպատակին չեն
ծառայեր, նախընտրելի է բացատրել, թէ ինչո՛ւ պէտք է բարեւել, նոյնիսկ եթէ հազիւ 3 տարեկան
է ան:
4-«Խնդրեմ» ըսել: Կանուխէն երեխան պէտք է վարժուի կը խնդրեմ, հաճիս ըսելու: «Կ՛ուզեմ»-ը
անքաղաքավարութիւն է, որմէ պէտք է հրաժարի:
5-Մարզական ոգի ունենալ: Երեխան պէտք է սորվի լաւ խաղալ, շահիլ, բայց նաեւ պէտք է
ընդունի պարտութիւնը: Ան պէտք է իմանայ, որ ինք աշխարհի կեդրոնը չէ, ենթադրուած չէ
մնայուն ձեւով յաղթելու, հետեւաբար պարտութիւնը ողբերգութեան վերածելը, կռուիլը, լալը
սխալ հակազդեցութիւններ են:
6-Ընդունիլ հաճոյախօսութիւնները: Երբ երեխան դրուատուի իր մէկ լաւ արարքին համար,
պէտք է «շնորհակալութիւն» յայտնէ խօսակիցին` փոխանակ «գիտեմ» ըսելու կամ մօրը
փէշերուն ետին պահուըտելու:
7-Դուռը բռնել: Երբ երեխան սենեակ մը կը մտնէ, պէտք է սորվի դուռը բանալէ ետք զայն բռնել,
որպէսզի ետեւէն եկողները եւս մտնեն:
8-Տարբերութիւնները ընդունիլ: Երեխան պէտք է կանուխէն սորվի իրմէ տարբերները ընդունիլ,
եւ յարգել: Այսպէս, անոնց պէտք է բացատրել, թէ ինչո՛ւ ոմանք սպիտակամորթ են, ուրիշներ`
սեւամորթ, ինչո՞ւ ոմանք հաշմանդամ են, կոյր, համր եւ այլն…
9-Կիսուիլ ուրիշին հետ: Երեխան պէտք է վարժուի կարգ մը բաներ ուրիշին հետ բաժնեկցիլ,
ինչպէս, օրինակ` խաղալիքները: Եսակեդրոն, անձնասէր երեխան ապագային ընկերային լուրջ
դժուարութիւններ կը դիմագրաւէ:
10-Իմանալ սեղանի կանոնները: Երեխան կանուխէն պէտք է սորվի բերանը գոց ուտել, ուտելու
պահուն չխօսիլ, արմուկները սեղանին վրայ չդնել եւ այլն…
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ՄԱՐԶԱԿԱՆ

Աշխարհի Երիտասարդներու Ախոյեանութիւն. Ռազմիկ
Միսաքեան` Արծաթէ Մետալակիր
Պոլսոյ մէջ տեղի ունեցող ազատ ոճի
ըմբշամարտի աշխարհի երիտասարդներու
ախոյեանութեան, 50 քկ դասակարգի
աւարտականի
մրցումին
Հայաստանի
ներկայացուցի չը` Ռազմիկ Միսաքեան, 5-2
արդիւնքով պարտութիւն մը կրելով Իսմայիլ
Կաճիեւէն (Ռուսիա), նուաճեց արծաթէ
մետալը, կը յայտնէ ArmSport.am:
Նշենք, որ ան իր պայքարը սկսած էր
քառորդ
աւարտականէն,
ըստ
տեղի
ունեցած վիճակահանութեան:
Վարդգէս Կարապետեան (60 քկ) եւ Յովհաննէս Մխիթարեան (96 քկ) որեւէ մետալ չկրցան
ապահովել Հայաստանի:

Գաբրիէլ Ղազարեան Հանդիպեցաւ Հայաստանի
Պասքեթպոլի Մարզիկներուն Հետ
Հայաստանի
պասքեթպոլի
ֆետերասիոնին կայքը հաղորդեց, որ
Հայաստանի երիտասարդութեան եւ
մարմնակրթութեան
նախարար
Գաբրիէլ
Ղազարեան
հիւրընկալեց
Հայաստանի
պասքեթպոլի
20
տարեկանէն վար տղոց հաւաքականին
անդամները:
Ողջունելով ներկաները` նախարարը
անոնց մաղթեց յաջողութիւն` Եւրոպայի
երիտասարդական
ախոյեանութեան
ընթացքին, եւ ըսաւ, որ անձամբ պիտի հետեւի անոնց մրցումներուն: Նշենք, որ
Հայաստան առաջին անգամ ըլլալով կը մասնակցի Եւրոպայի երիտասարդական
ախոյեանութեան, որ տեղի պիտի ունենայ 9-19 Յուլիսին` Հունգարիոյ մէջ: Իր խօսքին
մէջ նախարարը ըսաւ. «Պասքեթպոլը սիրուած մարզաձեւ մըն է ոչ միայն Հայաստանի
մէջ, այլ նաեւ ամբողջ աշխարհի տարածքին: Ձեր յաջողութիւնը պիտի ըլլայ նաեւ մեր
բոլորին յաջողութիւնը»:

www.aztarar.com
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