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Üàð Þðæ²Ü, Â. î³ñÇ,  ÂÇõ 382, àõñµ³Ã,  28 ²äðÆÈ, 2017 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

²äðÆÈº²Ü ºÔºèÜ²¶àðÌàôÂº²Ü 102ð¸ î²ðºÈÆòÆÜ 
ÜàôÆðàô²Ì ØÆæàò²èàôØÜºðª øàôÚ¾ÂÆ Ø¾æ 

ÄàÔàìð¸²ÚÆÜ ÐêÎàôØ 

Ð.Ú.¸. øáõ¿ÛÃÇ §øÇëï³÷áñ¦ ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý »õ §Ðñ³Ûñ ¸ÅáËù¦ 

ä³ï³Ý»Ï³Ý ØÇáõÃÇõÝÝ»ñáõ ì³ñÇã Î³½ÙÁ, Ýáñ³Ñ³ë ë»ñáõÝ¹Ý»ñáõ Ùïù»ñáõÝ »õ 

Ñá·ÇÝ»ñáõÝ Ù¿ç ÛÇßáÕáõÃÇõÝÝ áõ å³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃÇõÝÁ í³é å³Ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, 

§¸¿åÇ Ð³ïáõóáõÙ` Æñ³õáõÝùÝ»ñáõ ì»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ¦ Ï³ñ·³Ëûëáí, ÎÇñ³ÏÇ, 23 

²åñÇÉ 2017Ç »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 8£00ÇÝ, ê© ì³ñ¹³Ý³Ýó »Ï»Õ»óÇÝ öáùñÇÏ 

Ð³Û³ëï³ÝÇ ÙÁ í»ñ³Í»Éáí, ÌÇÍ»éÝ³Ï³µ»ñ¹Ç Ù³Ýñ³Ï»ñïÇ ËáñÑñ¹³õáñ 

ÙÃÝáÉáñïÇÝ Ù¿ç, Ñ³Ù³ËÙµ»ó å³Ñ³Ýç³ï¿ñ øáõ¿ÛÃ³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ, ÅáÕáíñ¹³ÛÇÝ 

ÑëÏáõÙÇ ÙÁ ÁÝ¹Ù¿ç¿Ý, á·»Ïáã»Éáõ Ù»ñ Ù¿Ï áõ Ï¿ë ÙÇÉÇáÝ ëñµ³¹³ëáõ³Í 

Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõ ³ÝÙ»é ÛÇß³ï³ÏÁ, ³å³ ËáñÑñ¹³Í»Éáõ, Ýß»³É Ï³ñ·³ËûëÇÝ ßáõñç, 

»õ Ñ³õ³ù³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃ»³Ùµ, Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý áõÕÇÝ»ñ 

áñáÝ»Éáõ£ 

øáõ¿ÛÃÇ »õ Ð©Ð© ½áÛ· ù³ÛÉ»ñ·Ý»ñáõ áõÝÏÝ¹ñáõÃ»Ý¿Ý »ïù, ûñáõ³Ý µ»Ù³í³ñ 

Ø³ñÇÝ³ Øáíë¿ë»³Ý µ³óÙ³Ý Ëûëùáí Ñ³Ý¹¿ë »Ï³õ, »õ í»ñ³Ñ³ëï³ï»ó, áñ Ù¿Ï 

¹³ñ áõ »ñÏáõ ï³ñÇ »ïù, Ñ³Ûáõ å³Ñ³Ýç³ï¿ñ Ñá·ÇÇÝ Éáõë³×³×³Ýã µáóÁ ï³Ï³õÇÝ 
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ãÇ ßÇçÇñ, áñáíÑ»ï»õ ³Ýáñ Ýå³ï³ÏÁ »ñµ»°ù ïÏ³ñáõÃÇõÝ ãÇ ×³Ý³ñ, »õ ³Ý ÏÁ 

ß³ñáõÝ³Ï¿ ÁÉÉ³É ³ñ¹³ñáõÃ»³Ý ç³ï³·áíÁ, ù³ç ·Çï³Ïó»Éáí, Ã¿ ³Ý¹áõÉ 

³ßË³ï³ÝùÝ áõ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ç³Ýù»ñÁ, ³Ýå³ÛÙ³Ýûñ¿Ý Ð³Û³ëï³Ý ³ßË³ñÑÇ 

»ñÏÝ³Ï³Ù³ñÁ åÇïÇ Éáõë³õáñ»Ý, ³ñ¹³ñáõÃ»³Ý í³é ³ñ»·³Ïáí: 

¶áõñ·¿Ý Ø³ÝáõÏ»³ÝÇ »õ ²Éå»ñ äûÕáëÇ ·áñÍÇù³õáñáõÙáí, ê³ñÇÝ³ 

²ï³Ý³É»³Ý Ù»Ý»ñ·»óª §²ñÅ³ÝÇÝ¦£ 

ê¿ñÉÇ ÂáíÙ³ë»³Ý, Ý»ñÏ³Û³óáõó §øñÇëï³÷áñ¦ ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ØÇáõÃ»³Ý 

ËûëùÁ, ß»ßï»Éáí áñ ³°Ûë Ñ³Û³µáÛñ ÙÇç³í³ÛñÇÝ Ù¿ç ¿, áñ Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹ÇÝ áõ 

å³ï³ÝÇÇÝ ³½·³ÛÇÝ ¹ÇÙ³·ÇÍÁ Ïþáõñáõ³·ÍáõÇ »õ Çñ»Ýó ³ßË³ï³Ýùáí, Ù»Í 

Ýå³ëï ÏÁ µ»ñ»Ý Ã¿° Ø³Ûñ Ð³Ûñ»ÝÇùÇÝ »õ Ã¿° ë÷ÇõéùÇ ³½·³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇÝ: ²Ý Çñ 

ËûëùÁ ³õ³ñï»ó Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ ¶³Ñ³Ï³Éª Ü©ê©ú©î©î© ²ñ³Ù ²© Î³ÃáÕÇÏáëÇ 

§î¿ñ ¼ûñ»³Ý¦ áõËïáí, áõñ µ³ñÓñ³Õ³Õ³Ï»óª ÙÝ³É Ñ³õ³ï³ñÇÙ, å³Ñ³Ýç³ï¿ñ »õ 

Û³ÝÓÝ³éáõ ¼ÇÝáõáñÝ»ñÁ Ù»ñ å³å»ñáõ ëñµ³½³Ý ¸³ïÇÝ£ 

Ú³Ûï³·ñÇ Û³çáñ¹ µ³ÅÇÝÁ Çõñ³Û³ïáõÏ ÑÝã»ÕáõÃÇõÝ áõÝ»ó³õ, áõñ ËáõÙµ ÙÁ 

øºØ¬³Ï³ÝÝ»ñ, Ï³ï³ñ»³É Ñ³Ùá½áõÙáí »õ å³Ñ³Ýç³ï¿ñÇ Çñ»Ýó Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí 

Ð³ñÇõñ³Ù»³ÏÇ Ðéã³Ï³·ÇñÁ, Ã³ï»ñ³Ï³Ý ·»Õ»óÇÏ Ý»ñÏ³Û³óáõÙáí ÙÁ 

Ññ³ÙóáõóÇÝ Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÇÝ, áñ Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý 

Ù¿ç, Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý  Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñáõ 

í»ñ³óÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÁ Éáõë³µ³ÝáÕ ÷³ëï³ÃáõÕÃ 

ÙÁ ÁÉÉ³É¿ ³õ»ÉÇ, áõÕ»Ýß³ÛÇÝ Ñ³Û»ó³Ï³ñ· ÙÁÝ ¿£ 

î»ÕÇÝ ¿ Ýß»É, áñ ëáÛÝ Ñéã³Ï³·ÇñÁ Ã³ï»ñ³Ï³Ý 

Ý»ñÏ³Û³óáõÙÇ í»ñÍáõ»ó³õ îáùÃ© Ü»ñë¿ë 

ê³ñ·Çë»³ÝÇ »õ Öáñ× ²ñ³å³ÃÉ»³ÝÇ Ñ³Ù³ï»Õ 

·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ùµ, áñáõ µ»Ù³Ï³Ý³óáõÙÁ 

Çñ³Ï³ÝóáõóÇÝ ä»ñ× Þ³Ñå³½»³ÝÝ áõ ÐáõñÇ ²ñëÉ³Ý»³ÝÁ£  

§î³ÉáõáñÇÏÇ ¼³õ³ÏÝ ºÙ¦, §¼³ñÃÇñ È³û¦, §Ð³Û»ñ ØÇ³ó¿°ù¦ »õ §²ñ¹»ûù 

àíù»ñ »Ý¦ »ñ·»ñáí, §Ð© ¸ÅáËù¦ ä³ï³Ý»Ï³Ý ØÇáõÃ»³Ý ºñ·ã³ËáõÙµÁ »ÉáÛÃ 

áõÝ»ó³õ, Ô»Ï³í³ñáõÃ»³Ùµª Ä³ÝÝ³ ê»ñáµ»³ÝÇ, Üáõ³·³ÏóáõÃ»³Ùµª Ð³ÛÏû 

´³½»³ÝÇ£ 

²å³ øáõ¿ÛÃÇ ²½·© ì³ñÅ³ñ³ÝÇ Ð³Ûñ»Ý³õ³Ý¹ áõëáõóÇã Öáñ× ²ñ³å³ÃÉ»³Ý, 

áñå¿ë ÏÉáñ ë»Õ³ÝÇ ½ñáõó³í³ñ, µ»Ù Ññ³õÇñ»ó Çñ ½ñáõó³ÏÇóÝ»ñÁ, Û³ÝÓÇÝëª 

ÈÇµ³Ý³Ý¿Ý Û³ïáõÏ Å³Ù³Ý³Í §²½¹³Ï¦ úñ³Ã»ñÃÇ îÝûñ¿Ý »õ ¶ÉË³õáñ ÊÙµ³·Çñª 

Þ³Ñ³Ý ¶³Ýï³Ñ³ñ»³ÝÁ,  øáõ¿ÛÃÇ Ð³Û ¸³ïÇ Ú³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ ²ï»Ý³å»ï îáùÃ© 

Ä³Ý ä¿å¿×»³ÝÝ áõ ²½·© ì³ñÅ³ñ³ÝÇ îÝûñ¿Ý îáùÃ© Ü»ñë¿ë ê³ñ·Çë»³ÝÁ, áñáÝó 

Ï»Ýë³·ñ³Ï³Ý ³Ù÷á÷ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÷áË³Ýó»É¿ »ïù ³ñÍ³ñÍ»ó ß³ñù ÙÁ 

Ñ³ñó³¹ñáõÙÝ»ñ, áñáÝù Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç Ù»ñ Ý»ñÏ³Ý ÑáõÝ³õáñáÕ »õ ¹¿åÇ 

³å³·³Ý ³é³çÝáñ¹áÕ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·»ñËÝ¹ÇñÝ»ñ »Ý£  

www.aztarar.com 
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Ú³ñ·³ñÅ³Ý ½ñáõó³ÏÇóÝ»ñÁ Çõñ³ù³ÝãÇõñÁ Çñ ï»ë³ÝÏÇõÝ¿Ý Ý»ñÏ³Û³óáõó 

Ð³Û ¸³ïÇ Ý»ñÏ³Û Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ø³Õ³ù³Ï³Ý, ÀÝÏ»ñ³ÛÇÝ áõ Ðá·»µ³Ý³Ï³Ý 

í»ñÉáõÍáõÙÝ»ñÁ »õ å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñ ·Í³·ñ»ó Ù»ñ Ñ»ï³·³Û Ù³ñï³í³ñáõÃ»³Ý£ 

ÎÉáñ ê»Õ³ÝÇ »½ñ³÷³ÏáõÙ¿Ý »ïù §Ð³Ûáó 

Ø³ñïÇÏÝ»ñ¦ »ñ·Á ÑÝã»ó ÈÇÉ³ 

Î³ñ³å»ï»³ÝÇ Î³ï³ñáÕáõÃ»³Ùµ, ÇëÏ  Ä³· 

Ú³Ïáµ»³ÝÇ  §Ú³ÕÃ»ñ·áõÃÇõÝ¦Á Ú³ñáõÃ 

¶³ÛÃ³Ý×»³ÝÇ »õ ì³É»ñÇ î¿ñ ä»ïñáë»³ÝÇ 

Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃ»³Ùµ, ³é³õ»É á·»õáñ»ó Ý»ñÏ³Û 

µ³½ÙáõÃÇõÝÁ£ 

²õ³ñïÇÝ, ²ñÅÝ³å³ïÇõ î© ²ñï³Ï øÑÝÛ© 
ø¿Ñ»³Û»³Ý Çñ Ñ³Ûñ³Ï³Ý ûñÑÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÷áË³Ýó»ó, ëáÛÝ Ñá·»Ãáí Û³Ûï³·ñÇ 
µáÉáñ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñáõÝ »õ ëñïÇ ·áÑáõÝ³ÏáõÃ»³Ùµ Ýß»ó, áñ Ýáñ ë»ñáõÝ¹ÇÝ Ñ³Ù³ñ 
³ÛÉ»õë Ûëï³Ï »Ý å³Ñ³Ýçáõ³ÍÝ»ñÁ »õ ³ÝáÝù Ñ³Ùá½áõÙáí áõ 
Ñ³ëï³ï³Ï³ÙáõÃ»³Ùµ  Ïþ³ÝóÝÇÝ ¹¿åÇ Ñ³ïáõóÙ³Ý Ñ³Ý·ñáõ³Ý£  ÐáõëÏ, §î¿ñ 
àÕáñÙÇ³¦Ç ½·ÉËÇã »ñ·»óáÕáõÃ»³Ùµ »õ ø³Ñ³Ý³Û Ðûñ ³é³çÝáñ¹áõÃ»³Ùµ, 
»Ï»Õ»óõáÛ ßñç³÷³Ï¿Ý Ý»ñë ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ Ñ³õ³ù³Ï³Ý Í³ÕÏ»Ù³ïáÛó£ 
 

 à¶ºÎàâ²Î²Ü Ð²Ü¸ÆêàôÂÆôÜ 
 ºñÏáõß³µÃÇ, 24 ²åñÇÉ 2017ÇÝ, 

»ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 8£00ÇÝ, 

øáõ¿ÛÃ³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ ³Ý·³Ù ÙÁ »õë 

Ù¿Ïï»Õáõ»ó³õ êñµáó ì³ñ¹³Ý³Ýó 

»Ï»Õ»óõáÛ Ù¿ç, Ýß»Éáõ Ù»ñ ëáõñµ 

Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÁ£ 

úñáõ³Ý µ»Ù³í³ñ Ø³ñÇ³ 

ê³ñ·Çë»³Ý, Çñ µ³óÙ³Ý ËûëùÇÝ Ù¿ç 

½áõ·³Ñ»é ÙÁ ·Í»ó ³ÝÙ³Ñ³ÝáõÝ ·ñ³·¿ï 

ð³ýýÇÇ ³å³·³Û³ï»ëÇÉ 

Ùï³ÛÕ³óáõÙÝ»ñáõÝ »õ Ý»ñÏ³Û Ù»ñûñ»³Û 

ï³·Ý³åÝ»ñáõÝ áõ Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñáõÝ 

ÙÇç»õ, áõñ 1800¬³Ï³Ý Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñ¿Ý ÇëÏ, ³Ý ÏÁ  Ï³ÝË³ï»ë¿ñ, Ã¿ µ³ñµ³ñáë 

ÃáõñùÁ ù³Õ³ù³ÏñÃáõ»É¿Ý »ïù ³õ»ÉÇ íï³Ý·³õáñ åÇïÇ ¹³éÝ³Û£ ÆëÏáÛÝ 

å³ïÙáõÃÇõÝÁ ÷³ëï»ó ³Ûë ÇñáÕáõÃÇõÝÁ »õ Ù»Ýù ³Ûëûñ ³½·áíÇÝ ÏÁ ½·³Ýù ³Û¹ 

íï³Ý·Ç ³Ñ³·ÝáõÃÇõÝÁ£   

²å³, Ü³ñÇÝ¿ ¶áÝ×³Û»³Ý-²ñ³åÃÉ»³Ý Û³ïáõÏ á×áí Ý»ñÏ³Û³óáõó, Ñ³ïáõ³Í ÙÁ    

²Ý¹ñ³ÝÇÏ Ì³éáõÏ»³ÝÇ §ê¿ñÁ ºÕ»éÝÇÝ Ù¿ç¦ ì¿å¿Ý, áñÙ¿ »ïù §È»éÝ»ñ Ð³Ûñ»ÝÇ¦ 

»ñ·áí, ²ïáÙ ø¿Ñ»³Û»³Ý »ÉáÛÃ áõÝ»ó³õ, ¹³ßÝ³ÙáõñÇ ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ùµ Öáñ× 

²ñ³å³ÃÉ»³ÝÇ£ 



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

 

Üàð Þðæ²Ü,  Â. î³ñÇ,  ÂÇõ  382, àõñµ³Ã, 28 ²äðÆÈ, 2017                                                                          4 
 

Ú³Ûï³·ñÇ Û³çáñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³Ýáí, µ»Ù³í³ñÁ Ý»ñÏ³Û³óáõó 90 ³Ù»³Û ÷³é³Ñ»Õ 

å³ïÙáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ §²¼¸²Î¦ ûñ³Ã»ñÃÇ ïÝûñ¿ÝáõÃÇõÝÝ áõ ·ÉË³õáñ ËÙµ³·ÇñÇ 

å³ßïûÝÁ, ï³ëÝÑÇÝ· »ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ¿ Ç í»ñ, å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃ»³Ý µ³ñÓñ 

·Çï³ÏóáõÃ»³Ùµ »õ å³Ñ³Ýç³ï¿ñÇ Û³ÝÓÝ³éáõÃ»³Ùµ, Ó»éÝÑ³ëûñ¿Ý Õ»Ï³í³ñáÕ 

ûñáõ³Ý å³ï·³Ù³Ëûëª Þ³Ñ³Ý ¶³Ýï³Ñ³ñ»³ÝÇ ÙïùÇ Ïáõïù¿Ý å³ï³éÇÏÝ»ñ, 

áñáÝù Éñ³ïáõáõÃ»³Ý Ù»ñûñ»³Û å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç, Çñ»Ýó ³ÝçÝç»ÉÇ ¹ñûßÙÁ 

ù³Ý¹³Ï³Í »Ý£ 

§Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100ñ¹ ï³ñ»ÉÇó¿Ý »ñÏáõ ï³ñÇ ³Ýó Ñ»é³õáñáõÃ»³Ùµ, 

ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ í»ñÉáõÍÙ³Ý 

÷áñÓÁ Ý³Ë ÉáÛëÇÝ ÏÁ µ»ñ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ 

Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý, ²ñó³ËÇÝ »õ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë 

Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇÝ Ù¿ç Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·áñÍûÝÇÝ 

Ñ»ï ³éÝãáõ³Í ½ÇÝáõáñ³ù³Õ³ù³Ï³Ý 

Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÁ, áñáÝó áõÕÕ³ÏÇ Ã¿ 

³ÝáõÕÕ³ÏÇ Ý»ñ·áñÍáõÃ»³Ùµ ÏþÇñ³Ï³Ý³Ý³Ý 

Ù»ñ Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ å³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃ»³Ý Ñ»ï 

³éÝãáõ³Í ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ¦£ ²Ñ³ ³Ûë Ëûëù»ñáí 

Ú³ñ·³ñÅ³Ý µ³Ý³ËûëÁ Çñ Ùï³ÍáõÙÝ»ñáõ 

ÑáñÇ½áÝÁ µ³ó³õ Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ ³éç»õ »õ ³é³õ»É 

ß»ßï³¹ñáõÙáí íÏ³Û³Ïáã»ó, áñ Ù»Ýù ³ÛÉ»õë ë»÷³Ï³Ý³ï¿ñÝ »Ýù Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ 

Ñéã³Ï³·ñÇ ÙÁ, áñáõÝ ßáõñç Ï³Û³ó³Í ¿ ³ÙµáÕç ³½·Á Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ å»ï³Ï³Ý, 

ÏñûÝ³Ï³Ý »õ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÙÇ³õáñÝ»ñáõ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÁ »õ Ù»Ýù ³ñ¹¿Ý 

×³Ý³ãÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³ó¿Ý ³Ýó³Í »Ýù Ñ³ïáõóÙ³Ý Çñ³õ³Ï³Ý ¹³ßï£  

²å³ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí »õñáå³ÛÇ ³å³ÑáíáõÃÇõÝÁ ë³ë³ÝáÕ ÃáõñùÇáÛ Ý»ñÏ³Û 

Çñ³íÇ×³ÏÇÝ Áë³õ© §Ü»ñÏ³ÛÇë ÏÁ Ï³ë»óáõÇ ¹¿åÇ ºõñáÙÇáõÃÇõÝ ²Ý·³ñ³ÛÇ í³½ùÇ 

Çñ³õ³Ï³ñ·Á, »õñáå³Ï³Ý ï³ñµ»ñ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÙÇç³í³Ûñ»ñáõ Ù¿ç Ïþ³ñÍ³ñÍáõÇÝ 

ÂáõñùÇáÛ Ñ»ï ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³éÏ³Ë»Éáõ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ, 

÷áË³¹³ñÓ³µ³ñ ¹»ëå³ÝÝ»ñ ïáõÝ ÏÁ Ï³ÝãáõÇÝ, ³Ù»Ý³ËÇëï µ³Ý³Ó»õ»ñáí ÏÁ 

·Ý³Ñ³ïáõÇ ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ïÇñáÕ µéÝ³ïÇñ³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÁ »õ ²Ý·³ñ³Ý ÏÁ 

Ù»Õ³¹ñáõÇ Çµñ»õ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÇõÝÁ ëå³ÝÝáÕ å»ïáõÃÇõÝ¦£ 

ØÇçÇÝ ²ñ»õ»É»³Ý ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇÝ Ù¿ç ß³ñáõÝ³ÏáõáÕ ½ÇÝáõáñ³ù³Õ³ù³Ï³Ý 

Ã¿Å Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÁ Éáõë³ñÓ³ÏÇ ï³Ï ³éÝ»Éáí ¶³Ýï³Ñ³ñ»³Ý Áë³õ. §²Ûë µáÉáñÇÝ 

ë»ñïûñ¿Ý ³éÝãáõ³Í ¿ ²Ý·³ñ³Ý, áñ Ù»ñÃ èáõëÇáÛ Ñ»ï ÃßÝ³Ù³Ý³Éáí, ³å³ 

Ù»ñÓ»Ý³Éáí, Ù»ñÃ Æñ³ÝÇ áõÕÕáõÃ»³Ùµ Ñé»ïáñ³Ï³Ý É³ñáõ³ÍáõÃÇõÝÁ 

µ³ñÓñ³óÝ»Éáí, ëáõñÇ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇÝ ³ÝÙÇç³å¿ë ëÏÇ½µÁ ¸³Ù³ëÏáëÇ Ñ»ï 

ë»ñïûñ¿Ý Ù»ñÓ»Ý³Éáí »õ ³å³ ß³ï ÏïñáõÏ ÃßÝ³Ù³Ý³Éáí, ÏÁ ÷áñÓ¿ Çñ 

³½¹»óáõÃ»³Ý ·ûïÇÝ»ñÁ å³Ñå³Ý»É ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇÝ Ù¿ç¦£ 

Ú³ñ »õ ÝÙ³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÃáÕ³Í µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ 

Ù³ëÇÝ Ëáñ³Ý³Éáí, µ³Ý³ËûëÁ Ù³ëÝ³õáñ»ó ë÷Çõéù³Ñ³Û Ù»ñ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÝ 

Ý»ñÏ³Û å³ïÏ»ñÁ »õ Áë³õ. §¸³ë³Ï³Ý ³õ³Ý¹³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñ »Ã¿ ï»Õ ÙÁ ÏÁ 



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

 

Üàð Þðæ²Ü,  Â. î³ñÇ,  ÂÇõ  382, àõñµ³Ã, 28 ²äðÆÈ, 2017                                                                          5 
 

Ýûëñ³Ý³Ý, áõñÇß ë³Ï³õ³ÃÇõ Ñ³Û³Ù³ÛÝùÝ»ñ ½ëå³Ý³ÏáÕ Ýáñ Ù³ñ¹áõÅ ÏÁ 

ëï³Ý³Ý, »õ Çñ»Ýó ÇÝùÝáõñáÛÝ ï»ÕÁ ÏÁ ·ñ³õ»Ý Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ù³ñï¿ëÇÝ íñ³Û£ 

ö³ëïûñ¿Ý ëáõñÇ³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÁ Ñ³Ï³é³Ï Çñ Ïñ³Í Í³Ýñ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñáõÝ ÏÁ 

ß³ñáõÝ³Ï¿ Çñ ·áÛáõÃ»³Ý ÏéÇõÁ, Çñ ³é³ù»ÉáõÃ»³Ý å³Ñå³ÝáõÙÁ ÙÇÝç, øáõ¿ÛÃ³Ñ³Û 

Ñ³Ù³ÛÝùÁ Çµñ»õ »ñµ»ÙÝÇ ëáõñÇ³Ñ³Û, ³ÛÅÙ Ýáñ³óáõ³Í »õ Ï³Û³ó³Í Ñ³Ù³ÛÝù, 

Û³ïÏ³å¿ë ³õ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñáõ ·áõñ·áõñ³ÝùÇÝ, ³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý »õ 

Ù³ñ¹áõÅÇ ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ³éáõÙáí, ëáõñÇ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ å³ï×³éáí 

ëï»ÕÍáõ³Í µ³ó»ñÁ Éñ³óÝ»Éáõ ³é³çÝ³ÛÇÝ ³é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ áõÝÇ ³Ûë Ï³ñ»õáñ 

Ñ³Ù³ÛÝùÁ, ë÷Çõéù³Ñ³Û ³õ³Ý¹³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõ ó³ÝóÇÝ Ù¿ç£ 

øáõÛ¿Ã³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ ³ÛÝ Ñ³Ù³ÛÝùÝ ¿, áñ áñ»õ¿ ³ï»Ý ã¿ ½É³ó³Í Çñ ïÝï»ëáõÅÁ, 

÷áñÓÝ áõ ³õ³Ý¹Á Ý»ñ¹ñ»Éáõ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝ, ²ñó³Ë³ßÇÝáõÃ»³Ý, 

ÐÐ Ñ½ûñ³óÙ³Ý ÙÇïáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ, Ð³Û ¸³ïÇ ÝáõÇñ³Ñ³õ³ùÝ»ñáõÝ »õ 

ëáõñÇ³Ñ³Û Çñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñáõ ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ£ ²Ûë ·³ÕÃû×³ËÁ Çñ 

ÏñÃ³Ï³Ý, ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñáí, ÐÐ ¹»ëå³ÝáõÃ»³Ùµ, Ýáñ ûÍ»ÉÇ 

»Ï»Õ»óÇáí »õ ³½·³ÛÇÝ Ï³éáÛóÝ»ñáí Çñ Ï³Û³ó³Í ï»ÕÝ áõ Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝÁ áõÝÇ 

ê÷ÇõéùÇ ó³Ýó³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ Ù¿ç£ 

²ñó³ËÁ Çñ Û³ÕÃ³Ý³Ï³Í ù³éûñ»³Û å³ï»ñ³½Ùáí »Õ³õ Û³ñ·»ÉÇ µ³Ý³ËûëÇÝ 

í»ñçÇÝ Ï³Ý·³éÁ, áõñ ÁÝ¹³ñÓ³Ï ïáÕ»ñáõ Ù¿ç Ù»Í³ñ»ó ³åñÇÉ»³Ý Ýáñûñ»³Û 

Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÁ, áñáÝù Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á Ýáñ »Õ»éÝÇ »ÝÃ³ñÏáõ»Éáõ íï³Ý·¿Ý ÷ñÏ³Í 

Ñ»ñáëÝ»ñ »Ý£  ºõ »½ñ³÷³Ï»Éáí Çñ ËûëùÁ Áë³õ. §Â³ÉÇßÁ ÷³ëï»ó, áñ ÃßÝ³ÙÇÝ 

ëáõÙÏ³ÛÇÃÝ»ñ ÏñÏÝ»Éáõ Íñ³·Çñ¿ ã¿ Ññ³Å³ñ³Í ï³Ï³õÇÝ£  

ÞÝáñÑÇõ Ñ»ñáë³µ³ñ ÇÝÏ³Í Ý³Ñ³ï³Ï ½ÇÝáõáñÝ»ñáõÝª ³ÛëáõÑ»ï»õ ³åñÇÉÁ Ý³»õ 

áõÅ³Ï³Ý ÙÇçáóáí ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý áñ»õ¿ ÷áñÓ Ï³ÝË³ñ·ÇÉáÕ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý áõÅÇ 

ËáñÑñ¹³ÝÇß ³ÙÇë ¿¦£ 

à·»Ïáã³Ï³Ý Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝÁ í»ñç ·ï³õ ²ñÅ© î© ²ñï³Ï øÑÝÛ© ø¿Ñ»³Û»³ÝÇ ëñïÇ 

Ëûëùáí »õ §ä³Ñå³ÝÇã¦ ³ÕûÃùáí£ 
 

Ø³ñÇ³ ê³ñ·Çë»³Ý 

 

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 102ՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ 

ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ՈԳԵԿՈՉԱԿԱՆ 

ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ 

Հինգշաբթի, 20 Ապրիլ 2017ին, Ազգային Վարժարանի մեծ ընտանիքը նշեց Հայոց 

Ցեղասպանութեան 102րդ տարելիցը:  

Ձեռնարկը կը վայելէր Քուէյթի եւ Շրջակայից Թեմի Առաջնորդ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. 

Վրդ. Զօպույեանի հովանաւորութիւնն ու ներկայութիւնը, ինչպէս նաեւ ներկայ էին 

Արժ. Տ. Արտակ Քհնյ. Քէհեայեանը, Ազգային Վարժարանի Հոգաբարձութեան 

Ատենապետ Տիար Ֆիլիփ Փաթաթանեանն ու Տնօրէն Տոքթ. Ներսէս Սարգիսեանը: 
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Հանդիսութեան բացման խօսքը արտասանեց Ալեակ Մոմճեան, որ պատմական 

հակիրճ ակնարկէ մը ետք, վերահաստատեց նոր սերունդի պահանջիտիրական երթի 

ամրագրման խոստումը, մինչեւ ամբողջական իրաւունքներու վերատիրացումը։ 

Ռազմահայրենասիրական երգերով ելոյթ ունեցաւ աշակերտական երգչախումբը, 

ղեկավարութեամբ Տիկին Ժաննա Սերոբեանի, երգեհոնի նուագակցութեամբ Տիկին 

Հայկուհի Բազեանի։ 

Ապա Փաթիլ Պօղոսեան դաշնամուրի վրայ ներկայացուց «Կռունկ»ը, 

ընկերակցութեամբ Տիկին Հայկուհի Բազեանի, որմէ ետք «Ես Իմ Անուշ Հայաստանի» 

բանաստեղծական կտորը, ոգեւորիչ առոգանութեամբ հնչեց Յարութ Գայթանճեանի եւ 

Ժան Փօլ Մուշեղեանի կողմէ։  

Մարիա Ղըտտէ «Ախպերս Ու Ես» մեներգով 

հանդէս եկաւ, կիթառի նուագակցութեամբ Մեղրի 

Միքայէլեանի, Ջութակի ընկերակցութեամբ 

Նայիրի Միքայէլեանի։ 

Յայտագրի վերջին բաժնով խումբ մը խիզախ 

տղաք թատերական ներկայացում մը կատարեցին, 

բեմադրութեամբ Տիար Պերճ Շահպազեանի, ուր 

մարմնաւորեցին Թուրք ջարդարարներու գաղտնի 

ժողովը, որոնք անմարդկային ձեւով վճռեցին բնաջնջել հայ ժողովուրդը եւ միայն մէկ 

հայ ձգել, այն ալ թանգարանի որպէս նմոյշ։ Նաեւ անոնք վարպետօրէն ներկայացուցին 

անողոք Սուլթան Համիտի շողոքորթութիւնը, երբ իր հայազգի բարեկամ Գրիգոր 

Զոհրապի հետ սիրալիր հանդիպումէ ետք, անոր անունը կþաւելցնէ աքսորեալ 

մտաւորականներու ցանկին վրայ։  Աւարտին, Տոքթ. Ներսէս Սարգիսեան փոխանցեց 

օրուան պատգամը, շեշտելով որ հակառակ Օսմանեան կայսրութեան բնաջնջման 

կանխամտածուած ծրագրին, Հայ ժողովուրդի մօտ ապրելու կամքը գերիշխող եղաւ 

մահուընէ եւ ան կրցաւ քանի մը տարի ետք միա°յն ոտքի կանգնիլ եւ կառուցել 

հայկական պետականութիւնը։ Ճիշդ է մենք սփիւռք դարձանք, սակայն մեր 

պահանջատիրութիւնը կը շարունակուի, մինչեւ այն ատեն որ մեր իրաւունքները 

խլուած են։ Որպէս կրթական հաստատութիւն մեր գոյութիւնը ինքնին յաղթանակ մըն է 

եւ մենք չենք նահանջեր, այլ միշտ եւ միշտ կը յիշենք ու կը պահանջենք, մինչեւ մեր 

ամբողջական իրաւունքներու վերատիրացումը։ 

Ապա խօսք առաւ Քուէյթի եւ Շրջակայից Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. 

Վրդ. Զօպույեան, որ նախ գնահատեց յայտագրի բոլոր մասնակիցները, ապա ըսաւ, որ 

Ապրիլ 24ը յարգանքի, խոնարհութեան եւ յիշատակի օր է։ Ան լուսարձակի տակ առաւ 

մեր մտաւորականութեան թափած արիւնը, յանուն մեր ինքնութեան պահպանման եւ 

կոչ ուղղեց լրջախոհութեամբ ոգեկոչել մեր սուրբ նահատակները։ Աւարտին, ան 

գնահատեց Ազգային Վարժարանի մեծ ընտանիքին տարած հայապահպանման սուրբ 

գործը եւ բարի երթ մաղթեց բոլորին։ Հանդիսութիւնը վերջ գտաւ, դպրոցի շրջափակին 

մէջ զետեղուած Ծիծեռնակաբերդի մանրակերտին մօտ ծաղկեմատոյցով։ 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Զալպեր. «Եւրոպական Միութիւնը Կ՛ուզէ Իր 

Կարելիութիւններու Սահմաններուն Մէջ Նպաստել 

Ղարաբաղեան Տագնապի Լուծման» 

Երէկ Հայաստանի նախագահ Սերժ 

Սարգսեան ընդունած է Հարաւային 

Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի 

հարցերով Եւրոպական Միութեան յատուկ 

ներկայացուցիչ Հերպըրթ Զալպերը: 

Հանրապետութեան նախագահը 

հանդիպումին սկիզբը շնորհաւորած է 

Հերպըրթ Զալպերը` Եւրոպական Միութեան 

խորհուրդին կողմէ անոր առաքելութեան 

երկարաձգման առիթով եւ մաղթած 

յաջողութիւն: Նախագահ Սերժ Սարգսեան 

նշած է, որ Հայաստանի մէջ նոյնպէս  կարեւոր կը նկատեն Եւրոպական Միութեան յատուկ 

ներկայացուցիչ  Հերպըրթ Զալպերին աշխատանքը, որուն հիմնական նպատակն է Լեռնային 

Ղարաբաղի տագնապի խաղաղ լուծման համար կողմերուն միջեւ վստահութեան մթնոլորտի 

ձեւաւորումը, ինչ որ կրնայ օգտակար ըլլալ եւ նպաստել տագնապի խաղաղ լուծման 

ուղղութեամբ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահներուն կողմէ գործադրուող 

ջանքերուն: 

Զրուցակիցները անդրադարձած են Հայաստան-Եւրոպական Միութիւն յարաբերութիւններուն, 

Հայաստանի մէջ տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրութիւններուն եւ անոնցմէ ետք նոր 

կառավարութեան կողմէ իրականացուելիք աշխատանքներուն ու տարբեր մարզերու մէջ սկսած 

բարեփոխումներուն, ինչպէս նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի խաղաղ լուծման 

հոլովոյթը յառաջ մղելու կարելիութիւններուն: 

Եւրոպական Միութեան յատուկ ներկայացուցիչը գոհունակութեամբ  խօսած է նաեւ 

Հայաստան-Եւրոպական Միութիւն յարաբերութիւններու ծիրին մէջ վերջին շրջանին 

արձանագրուած արդիւնքներուն մասին` նշելով փետրուար 2017-ին Հայաստանի նախագահին 

Պրիւքսէլ կատարած այցելութիւնը, որուն ընթացքին ազդարարուեցաւ Հայաստան-Եւրոպական 

Միութիւն Համապարփակ եւ ընդլայնուած գործընկերութեան համաձայնագիրի շուրջ 

բանակցութիւններու աւարտը, իսկ 21 մարտին Երեւանի մէջ տեղի ունեցաւ համաձայնագիրի 

նախաստորագրումը: 

Նախագահ Սերժ Սարգսեան եւ Հերպըրթ Զալպեր քննարկած են Լեռնային Ղարաբաղի 

տագնապի խաղաղ լուծման հոլովոյթին մէջ յառաջընթաց արձանագրելու կարելիութիւնները, 

այս փուլին առկայ խնդիրներն ու մտահոգութիւնները, տագնապի խաղաղ լուծման հարցով 

Եւրոպական Միութեան յանձնառութեան իրականացման եւ հաւանական աջակցութեան 

վերաբերող հարցեր: Եւրոպական Միութեան յատուկ ներկայացուցիչը վստահեցուցած է, որ 

Եւրոպական Միութիւնը շահագրգռուած է եւ կ՛ուզէ իր կարելիութիւններու սահմաններուն մէջ 

նպաստել տագնապի լուծման` աջակցելով այդ հարցով զբաղող ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի 

համանախագահ երկիրներու ջանքերուն: 
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Նալբանդեան-Զալպեր Հանդիպում 
Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ Նալբանդեան երէկ իր կարգին ընդունած է 

Զալպերը: 

Ըստ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարութեան, զրուցակիցները քննարկած են 

ղարաբաղեան տագնապի խաղաղ լուծման հոլովոյթը յառաջ մղելու նպատակով 

համապատասխան պայմաններու ստեղծման  ուղղուած` Հայաստանի եւ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի 

խմբակի համանախագահ երկիրներու ջանքերը: 

Շեշտուած է Վիեննայի եւ Ս. Փեթերսպուրկի մէջ նախորդ տարի տեղի ունեցած 

վեհաժողովներուն ձեռք բերուած համաձայնութիւններուն   իրականացման 

անհրաժեշտութիւնը: 

Հանդիպումին անդրադարձ կատարուած է մօտ ապագային Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի 

արտաքին գործոց նախարարներու հանդիպման: 

Միացեալ Նահանգները Հայ-Թրքական 

Յարաբերութիւններուն Մէջ Արդարութեան 

Վերականգնման Համար Ոչ Մէկ Յանձնառութիւն Կը 

Վերցնեն Իրենց Վրայ 

Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան, ապրիլի 24-ի առիթով յղած իր ուղերձին մէջ 

իրականութեան հետ կապ չունեցող հաստատումներ կը կատարէ, «Այսօր»-ի թղթակիցին հետ 

զրոյցի մը ընթացքին ըսաւ ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ, ՀՅԴ Բիւրոյի Հայ դատի եւ քաղաքական 

հարցերու գրասենեակի պատասխանատու Կիրօ Մանոյեան: 

«Նամակին մէջ ոչ մէկ նորութիւն կար, ընդհակառակն` կային իրականութեան հետ կապ 

չունեցող հաստատումներ, մասնաւորապէս այն, ուր Էրտողան կը նշէ, թէ չ՛ուզեր, որ հայերը 

Թուրքիոյ մէջ զիրենք երկրորդ կարգի քաղաքացի զգան, սակայն` 10 տարուան ընթացքին  

Թուրքիոյ մէջ ապրող առնուազն երկու հայ քաղաքացիներու սպառնացած են: Այս ուղերձը 

պարզապէս Էրտողանի ձեւն է` ցոյց տալու, որ ինք ինչ որ վերաբերմունք ունի հայութեան 

հանդէպ, սակայն, նամակին մէջ խօսքը միայն Թուրքիոյ հայերու ցաւերուն մասին է, ոչ մէկ  

անդրադարձ կայ հայութեան պատճառած ցաւերուն եւ վնասներուն», նշեց Կ. Մանոյեան: 

Ան նաեւ տեղեկացուց, որ ապրիլի 24-ին Պոլսոյ մէջ փոքրաթիւ հայեր, Էրտողանի ուղերձէն ետք, 

դիմած են անոր ու պահանջած, որ չծաղրէ եւ ներում հայցէ: 

Անդրադառնալով Տանըլտ Թրամփի ապրիլքսանչորսեան յայտարարութեան` Կիրօ Մանոյեան 

նշեց, որ այս ուղերձը կրկնութիւնն է Միացեալ Նահանգներու նախորդ նախագահներու 

ուղերձներուն, ինչ որ նաեւ հաստատած է Թրամփի մամլոյ քարտուղարը` ըսելով, որ նախապէս 

ալ այս բաները ըսուած են: 

Կիրօ Մանոյեան նաեւ աւելցուց, որ Թրամփի յայտարարութեան մէջ կ՛երեւի այն, որ Միացեալ 

Նահանգներ ցանկութիւն ունին աշխարհի քաղաքականութենէն մեկուսանալու եւ հայ-

թրքական յարաբերութիւններուն մէջ արդարութեան վերականգնման համար ոչ մէկ  

յանձնառութիւն կը վերցնեն իրենց վրայ: 
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28 Ապրիլին Մոսկուայի Մէջ Նալբանդեան-Լաւրով-

Մամետեարով Հանդիպում 

28 ապրիլին Մոսկուայի մէջ տեղի պիտի ունենայ 

Ռուսիոյ, Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի արտաքին 

գործոց նախարարներ Սերկէյ Լաւրովի, Էդուարդ 

Նալբանդեանի եւ Էլմար Մամետեարովի 

հանդիպումը` ղարաբաղեան հիմնախնդիրի 

լուծման վերաբերող հարցերու քննարկման 

նպատակով: 

Այս մասին կը տեղեկացնեն Հայաստանի 

արտաքին գործոց նախարարութեան 

լրատուութեան եւ հասարակութեան հետ 

կապերու վարչութենէն` աւելցնելով, որ հանդիպումը տեղի պիտի ունենայ Ռուսիոյ արտաքին 

գործոց նախարարին հրաւէրով: 

Նախապէս հաղորդուած էր, որ Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարար Սերկէյ Լաւրով ԵԱՀԿ-ի 

ընդհանուր քարտուղար Լամպերթօ Զանիերի հետ հանդիպումէն ետք տրուած մամլոյ 

ասուլիսին ընթացքին յայտարարած է, թէ Ռուսիա կը տեսնէ Լեռնային Ղարաբաղի եւ 

Մերձտնեսթրի մէջ տագնապներու լուծման օգնելու ԵԱՀԿ-ի ձգտումը: 

Ան յայտնած է, որ Ռուսիա կը տեսնէ նաեւ ԵԱՀԿ-ի դրական աշխուժ մասնակցութիւնը 

Հարաւային Կովկասի մէջ անվտանգութեան եւ կայունութեան հարցերով ժընեւեան 

քննարկումներուն: 

«Այդ բոլոր ուղղութիւններով գոյութիւն ունին լուծման ուղղութեամբ յառաջընթաց 

արձանագրելու համար լուրջ խոչընդոտներ: Սակայն առնուազն բոլոր արտաքին առնչակից 

խաղացողները մտադիր են անմիջականօրէն առնչակից կողմերուն միջեւ փոխադարձ 

զիջումներ գտնելու պայմաններ ստեղծել», ըսած է Լաւրով: 

ՀՅԴ Եւրոպայի Հայ Դատի Յանձնախումբին 

Նախաձեռնութեամբ Արցախ Կը Գտնուի Փոլ Միրց 

Այս օրերուն ՀՅԴ Եւրոպայի Հայ դատի յանձնախումբին նախաձեռնութեամբ Արցախ կը գտնուի 

Հոլանտայի Միջազգային յարաբերութիւններու համալսարանի աւագ գիտաշխատող, 

Պելճիքայի մէջ Եւրոպայի քոլեճի փրոֆեսէօր, միջազգային իրաւունքի մարզին մէջ  

գիտութիւններու դոկտոր Փոլ Միրց: 

27-28 ապրիլը միջազգային իրաւունքի մասնագէտը միջազգային բանակցային հոլովոյթի 

նիւթով դասախօսութիւն պիտի տայ Արցախի պետական համալսարանի ուսանողներուն: 

Վերջին 25 տարիներուն ընթացքին Փոլ Միրց դասաւանդած է աւելի քան 100 երկիրներու 

դիւանագէտներու, քաղաքական գործիչներու եւ  զինուորական սպաներու: Միջազգային 

բանակցութիւններու մասնագէտը դասընթացք պիտի տայ նաեւ Արցախի արտաքին գործոց 

նախարարութեան երիտասարդ մասնագէտներուն: 



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

 

Üàð Þðæ²Ü,  Â. î³ñÇ,  ÂÇõ  382, àõñµ³Ã, 28 ²äðÆÈ, 2017                                                                          10 
 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

«Ասատի Ճակատագիրին Հարցը Արգելք Չի Հանդիսանար 

Սուրիոյ Մէջ Տագնապի Լուծման» Կ՛ըսէ Թրամփ 

Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ 

յայտարարեց. «Սուրիոյ նախագահ Պաշշար Ասատի 

ճակատագիրին հարցը արգելք չի հանդիսանար 

սուրիական տագնապի լուծման»: 

Թրամփ Սպիտակ տան մէջ ՄԱԿ-ի Ապահովութեան 

անդամ 15 երկիրներու դեսպաններուն 

մասնակցութեամբ ընթրիքի ընթացքին նշեց, որ 

«Ասատի ճակատագիրին ճշդումը կը վերաբերի 

սուրիացի ժողովուրդին»` աւելցնելով. «Ասատի մնալը կամ հեռանալը կարեւոր չէ, կարեւորը 

քաղաքական հոլովոյթն է, Սուրիոյ մէջ արիւնահեղութեան եւ մարտական գործողութիւններուն 

դադրեցումը»: 

«Ռոյթըրզ» լրատու գործակալութիւնը նախապէս հաղորդած էր, որ Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ 

Թայիփ Էրտողան լրատու գործակալութեան հետ հարցազրոյցի ընթացքին յայտարարած է, որ 

Սուրիոյ տագնապը կարելի չէ լուծել Ասատը իշխանութեան վրայ ձգելու պարագային: 

«Ասատը սուրիական հարցի հաւանական կարգաւորման համար չի կրնար լուծում ըլլալ: 

Սուրիան պէտք է ազատագրուի Ասատէն, որպէսզի կարելի ըլլայ լուծում գտնել», նշած է 

Թուրքիոյ նախագահը: 

Ըստ Էրտողանի, «Ասատը իր ժողովուրդին դէմ յարձակում գործած է հրասայլերով, 

թնդանօթներով, ռումբերով, քիմիական զէնքով ու կործանիչներով: Ի՞նչ կը կարծէք, ան կրնա՞յ 

նպաստել խնդիրի լուծման»: 

Իր խօսքին մէջ Էրտողան ընդգծած է, որ Ռուսիան, Միացեալ Նահանգները, Թուրքիան, Իրանը, 

Սէուտական Արաբիան եւ Քաթարը կրնան իրարու միանալ եւ օգնել Սուրիոյ ժողովուրդին 

սեփական որոշում տալու: 

Պաղտատ Կը Զգուշացնէ, Ուաշինկթըն Մտահոգութիւն Կը 

Յայտնէ. «Թրքական Բանակին Կողմէ Իրաքի Մէջ Օդային 

Հարուածները Պիտի Կրեն Շարունակական Բնոյթ» Կ՛ըսէ 

Էրտողան 

Թրքական «Հիւրրիյէթ» օրաթերթը կը հաղորդէ, որ Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ 

Էրտողան յայտարարած է, որ թրքական զինեալ ուժերուն կողմէ Իրաքի մէջ օդային 

հարուածները պիտի կրեն շարունակական բնոյթ: 

Ան շեշտած է, որ Թուրքիա պարտաւոր է ոչնչացնել Իրաքի հիւսիսային Սինճար շրջանին մէջ 

գտնուող Քրտական աշխատաւորական կուսակցութեան շուրջ 2000 զինեալները, այլապէս 
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անոնք պիտի սկսին վտանգ ներկայացնել Թուրքիոյ անվտանգութեան համար: «Մենք 

ստիպուած ենք ատիկա ընել», ըսած է Էրտողան: 

Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր Մարք Թոնըր 

մտահոգութիւն յայտնած է թրքական բանակին կողմէ երեքշաբթի օր Իրաքի եւ Սուրիոյ 

հիւսիսային շարք մը շրջաններու ռմբակոծման առնչութեամբ: 

Թոնըր յայտարարած է, որ հակառակ թրքական կողմի 

պնդումներուն, թէ թրքական բանակը ամերիկեան 

ղեկավարութեամբ Միջազգային դաշինքը տեղեակ 

պահած է սպասուող օդային հարուածներուն մասին, 

իրականութեան մէջ այդպիսի բան չէ եղած: 

Երեքշաբթի օր թրքական բանակին կատարած օդային 

հարուածներուն պատճառով Սուրիոյ մէջ սպաննուած 

է քրտական Ժողովուրդի պաշտպանութեան 

ջոկատներու 18 զինեալ, իսկ իրաքեան Սինճարի մէջ` 5 

իրաքցի քիւրտ: 

Թուրքիոյ Եւրոպական Միութեան հարցերու նախարար Էօմար Չելիք անդրադառնալով 

Ուաշինկթընի մտահոգութեան նշեց. «Թուրքիան ՕԹԱՆ-ի անդամ է եւ ռմբակոծեց 

ահաբեկիչներու զօրանոց մը, ուր այցելած էր ամերիկացի զինուորական հրամանատար մը, 

ատոր հետեւեցան Ուաշինկթընի կողմէ մտահոգութիւն արտայայտող յայտարարութիւններ»: 

«Մտահոգիչը ինքնին ամերիկացի հրամանատարին այցելութիւնն է», ըսաւ ան` աւելցնելով. 

«Պէտք է հետաքննութիւն կատարել Սուրիոյ հիւսիսարեւելեան Քարաչէօք լերան վրայ 

Քրտական աշխատաւորական կուսակցութեան դիրքին այդ հրամանատարին տուած 

այցելութեան շուրջ»:  

Ան ընդգծեց, որ հիւսիսային Սուրիոյ եւ իրաքեան 

Սինճարի մէջ թրքական օդուժի հարուածները 

«Թուրքիոյ անվտանգութեան պահպանման ծիրին մէջ 

են»: 

Սինճար շրջանի ռմբակոծումէն ետք Իրաքի 

վարչապետ Հայտար Ապատի Թուրքիոյ 

իշխանութիւնները զգուշացուցած է չկրկնել օդային 

հարուածները եւ կոչ ուղղած յարգելու Իրաքի 

տարածքային ամբողջականութիւնը: Թրքական «Տեմոքրաթհապեր» կայքը կը հաղորդէ, որ 

Ապատի նշած է, որ իրաքեան Սինճարի դէմ յարձակումին համար Թուրքիան որեւէ լուրջ հիմք 

չէ ունեցած: 

Իրաքի արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր Ահմետ Ժամալ նախապէս թրքական 

օդային հարուածները անուանած էր երկրի տարածքային ամբողջականութեան խախտում եւ 

յայտնած, որ զայն գործելէ առաջ Թուրքիան որեւէ ձեւով չէ խորհրդակցած Պաղտատի հետ: 

Ժամալ աւելցուցած էր, որ հիւսիսային Իրաքի մէջ քրտական ուժերը հարուածելը ոչ միայն 

պիտի չառաջնորդէ տիրող կացութեան համակարգային լուծման, այլ առաւել եւս պիտի 

բարդացնէ զայն: 
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Հոլլանտ Ֆրանսայի Յաջորդ Նախագահը Կը Յորդորէ 

Հայոց Ցեղասպանութեան Ժխտումը Քրէականացնելու 

Ուղղութեամբ Քայլերու Ձեռնարկել 

«Արմէնփրես» կը հաղորդէ, որ Փարիզի Քանատայի հրապարակին վրայ Կոմիտասի արձանին 

յարակից տարածքին մէջ Հայոց ցեղասպանութեան 102-ամեակի ոգեկոչման արարողութեան 

ընթացքին Ֆրանսայի նախագահ Ֆրանսուա Հոլլանտ յայտարարած է. «Մենք կը ճանչնանք ձեր 

ծնողներու, մեծ մայրերու եւ մեծ հայրերու պատմութիւնը, ընտանիքներու պատմութիւնը, որ 

երբեմն փոխանցուած է իրերու, լուսանկարներու միջոցով:  Ասիկա ձեր պատմութիւնն է, ասիկա 

մեր պատմութիւնն է: Ասիկա աքսորի, 

զոհաբերութիւններու, սակայն նաեւ 

խիզախութիւններու պատմութիւն է: Անիկա, 

ի հարկէ, Հայաստանի պատմութիւնն է, 

սակայն նաեւ Ֆրանսայի պատմութիւնը: 100 

տարի ետք դուք դարձեալ ցոյց կու տաք այդ 

մարդոց պատկերները` տղամարդիկ, կիներ 

ու երեխաներ, որոնք սպաննուեցան»: 

Հոլլանտ ընդգծեց, որ այդ զոհերուն մասին 

յիշողութիւնը կը շեշտէ նաեւ այսօր տեղի 

ունեցող այլ խնդիրներու լուծման 

հրատապութիւնը: 

«Նահատակները նաեւ մեզ կը յիշեցնեն, որ այսօր յաճախ նոյն տարածքներուն մէջ մարդիկ կը 

սպաննուին, կը տանջուին ու կը կոտորուին: Այդ դաժան իրականութիւնն ու հայ ժողովուրդին 

հետ Ֆրանսայի համերաշխութիւնն էր, որ կ՛ուզէի այսօր ձեզի յիշեցնել», նշեց Ֆրանսայի 

նախագահը: 

Հոլլանտ յիշեցուց, որ Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին 

Երեւանի մէջ անմար կրակին մօտ ծաղիկներ դրած է` շեշտելով, որ 

այդ դաժան ողբերգութիւնը պէտք է երբեք չկրկնուի: «Այդ 

դաժանութիւններէն ետք կարիք զգացուեցաւ նոր բառ ստեղծելու` 

զանոնք բնութագրելու համար (…) Այսօր ալ աշխարհի մէջ տեղի 

կ՛ունենան ցեղասպանութիւններ: Մենք պիտի չդադրինք Հայոց 

ցեղասպանութեան մասին խօսելէ: Ճիշդ այս պատճառով ալ մենք 

չենք կրնար ժխտողականներուն, վերախմբագրողներուն եւ 

պատմութիւնն ու պատասխանատուութիւնը աղաւաղողներուն 

արտօնել արտայայտուիլ: Մեր առաջին խնդիրն է ըսել այն, ինչ որ 

տեղի ունեցած է: Կապ չունի, որ այսօր պատասխանատուները 

չկան կամ մահացած են, չենք ուզեր նաեւ դատապարտել ներկայ 

սերունդը: Ուղղակի պէտք է ըսենք ճշմարտութիւնը, որովհետեւ 

միայն ճշմարտութիւնն է, որ կրնայ հաշտեցնել ու համախմբել», ընդգծած է նախագահ Հոլլանտ` 

աւելցնելով. «Այս հաւատամքով էր, որ ես միշտ աջակցած եմ Հայոց ցեղասպանութեան ժխտման 

քրէականացման: Խորհրդարանին կողմէ որդեգրուած վերջին բնագիրին վերաբերեալ, որուն 

շուրջ ես խորհրդակցութիւններ ունեցած էի Մարդու իրաւունքներու եւրոպական դատարանի 

նախկին նախագահ Ժան Փոլ Քոսթայի հետ, Սահմանադրական խորհուրդը չուզեց ընդունիլ մեր 
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փաստարկները: Իմ կողմէս ես յաջորդ նախագահին պիտի ըսեմ, որ պէտք չէ մոռնալ ժխտման 

քրէականացումը»: 

Ան շեշտեց, որ Ֆրանսան պէտք է օգտագործէ իրաւական բոլոր մեքանիզմները` 

ժխտողականութիւնը քրէական յանցանք դարձնելու համար: «Ատով մենք չենք խանգարեր 

խօսքի ազատութիւնն ու կարծիքներու փոխանակումը, որոնց նկատմամբ մեր 

հաւատարմութեան մասին դուք գիտէք, սակայն ժխտողականութիւնը կարծիք չէ, անիկա 

ճշմարտութեան հերքումն է: Այդ պարագային կրնանք ըսել, որ ցեղապաշտութիւնն ու 

այլատեացութիւնը նոյնպէս կարծիք են: Այդ պարագային պէտք է հաւասարութեան նշան դնենք 

ճշմարտութեան ու սխալին միջեւ», ընդգծեց Հոլլանտ: 

Խօսելով Լեռնային Ղարաբաղի հարցին մասին` Ֆրանսայի նախագահը նշեց. «Այդ տագնապը 

իւրաքանչիւր տարի կը խլէ երիտասարդներու կեանքեր: Անիկա վերջին շրջանին նոյնիսկ աւելի 

սրած է` կրկնուող յարձակումներով: Ճիշդ է, կողմերը կը բանակցին արդէն աւելի քան 23 տարի, 

սակայն, մենք պէտք է լուծում գտնենք, որովհետեւ սթաթիւս քոն ընդունելի չէ: Այդ տագնապը 

չունի զինուորական լուծում»: 

«Վեցեակ»-ը Եւ Իրանը Հաւաստած Են Իրանեան 

Հիւլէական Ծրագիրի Համաձայնութեան Իրագործումը 

Շարունակելու Մտադրութիւնը 

ԹԱՍՍ լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ իրանեան հիւլէական ծրագիրին շուրջ 

գործողութիւններու միացեալ համապարփակ ծրագիրի իրագործման միացեալ յանձնախումբին 

մասնակիցները հաւաստած են այդ համաձայնագիրի ծիրին մէջ իրենց պարտաւորութիւններու 

կատարման յանձնառութիւնը: 

Իրանի եւ «5+1»-ի (ՄԱԿ-ի Ապահովութեան 

խորհուրդի մնայուն անդամները եւ 

Գերմանիան) բանակցութիւնները կայացած 

են ներկայութեամբ Աւստրիոյ մայրաքաղաք 

Վիեննայի մէջ Եւրոպական Միութեան 

արտաքին քաղաքական ծառայութեան 

ընդհանուր քարտուղար Հելկա Շմիտի, որ 

նախագահած է յանձնախումբի նիստին 

Եւրոպական Միութեան արտաքին եւ 

անվտանգութեան քաղաքականութեան 

գերագոյն յանձնակատար Ֆետերիքա 

Մոկերինիի յանձնարարութեամբ: 

«Վեցեակ»-ը նաեւ հաւաստած է միջազգային առեւտրատնտեսական գործակցութեան եւ 

ելեւմտական մարզին մէջ համագործակցութեան Թեհրանի լիակատար մասնակցութեան 

ապահովման յանձնառութիւնը: Միեւնոյն ժամանակ Իրանի արտաքին գործոց փոխնախարար 

Ապպաս Արաքժի ըսած է, որ հանդիպումին ընթացքին քննարկուած է Թեհրանի կողմէ 

իւրանիոմի գնման կարելիութիւնը` զայն կազի վերամշակելու համար, սակայն մասնակիցները 

առայժմ միասնական կարծիքի չեն յանգած այդ կէտին շուրջ: 
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ԱԿՆԱՐԿ 

Ապրիլեան Պարտք 

Պարտք` մեր նահատակներուն, պարտք` մեր 

ապագային: Ապրիլը պէտք է դառնայ այն ամիսը, 

երբ ազգովին կը վերանորոգենք մեր ուխտը, թէ` 

թոյլ պիտի չտա՛նք, որ անգամն ալ մեր ժողովուրդը 

ենթարկուի ջարդի, կոտորածի ու 

ցեղասպանութեան: 

Այս ուխտը կարծես տակաւին չենք կատարած, եւ 

ուրեմն վերանորոգման հարց չկայ, այլ կայ նո՛ր 

յանձնառութեան խնդիր: Ուխտը չե՛նք կատարած, 

կը պնդե՛մ, որովհետեւ մեր ազգային կեանքին մէջ 

նման վճռակամութեան գործունէութեան շուքն իսկ չ՛երեւիր: 

Այո՛, բաներ մը կ՛ընենք, նոյնիսկ որոշ իրագործումներով կարելի է հպարտանալ, 

մանաւանդ` Հայ դատի ոլորտէն ներս, Ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչման 

ճանապարհին: Այսուհանդերձ, կարելի՛ չէ բաւարարուիլ. արագ ակնարկ մը մեր 

վիճակին, թէ՛ սփիւռքի մէջ եւ թէ՛ Հայաստանի, կը պարզէ, թէ որքա՛ն 

անպատասխանատուութեամբ կը վերաբերինք մեր գոյութեան կռուանները 

ամրապնդելու հրամայականին հանդէպ: 

Պետական մակարդակով անպատասխանատուութեան աղէտալի հետեւանքները կը 

տեսնենք` Հայաստանէն արտագաղթի, ընկերային անարդարութեան ու 

անպաշտպանուածութեան մթնոլորտին պատճառած բարոյալքումի երեւոյթներուն 

ընդմէջէն, որոնց դէմ, կարծես, անզօր դարձած ենք, եւ նոյնիսկ անոնց հակադարձելու 

մղումը սկսած է իր տեղը զիջելու համակերպումին ու կրաւորականութեան: 

Սփիւռքի մէջ կազմակերպուած ուժ ըլլալու ճիգերը եւս կանգնած են վտանգաւոր 

ամլութեան մը եզրին` նոյն տեղը դոփելով, նոյն կարգախօսներն ու օրակարգերը 

յայտարարելով: 

Վիճակը ընդունիլը, նոյն կշռոյթով մեր կեանքն ու աշխատանքները առաջ տանիլը 

աններելի անպատասխանատուութիւն է, գրեթէ անարգանքի համազօր` մեր բիւրաւոր 

նահատակներու յիշատակին հանդէպ: 

Եւ պարտքը այսպէ՛ս կը կուտակուի ու կը կուտակուի: 

ԱԲՕ ՊՈՂԻԿԵԱՆ 
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 

«Թուրքիայէն Կը Պահանջենք Ճանչնալ 

Ցեղասպանութիւնը Եւ Հատուցել Հայ Ժողովուրդին» 

Ընդգծեց Վերա Եագուպեան 

Հայոց ցեղասպանութեան 102-ամեակին առիթով, Միջին Արեւելքի Հայ դատի գրասենեակի 

պատասխանատու Վերա Եագուպեան «Էմ. Թի. Վի.», «Ժատիտ» եւ «Ալղատ» պատկերասփիւռի 

կայաններուն հետ իր ունեցած հարցազրոյցներուն ընթացքին յայտնեց, որ հայութիւնը ամբողջ 

աշխարհի տարածքին կ՛ոգեկոչէ Հայոց ցեղասպանութեան 

յիշատակը` բոլոր երկիրներէն պահանջելով ճանչնալ Հայոց 

ցեղասպանութիւնը եւ ճնշում բանեցնել Թուրքիոյ վրայ` 

ընդունելու համար իր գործած Ցեղասպանութիւնը: 

Ան շեշտեց, որ պատմական այս անկիւնադարձային փուլին 

ընթացքին հայութիւնը կը պահանջէ իր քաղաքական 

իրաւունքներուն վերատիրացումը, այսինքն` Թուրքիայէն կը 

պահանջէ հողային եւ նիւթական հատուցում: 

Ան անդրադարձաւ Հայ դատի հետապնդման աշխատանքներուն, ընդհանրապէս արաբական 

աշխարհին մէջ եւ յատկապէս Լիբանանի տարածքին ընթացող Հայ դատի հետապնդման 

աշխատանքներուն` լուսարձակի տակ առնելով հայութեան պահանջատիրական երթը: 

Վ. Եագուպեան շեշտեց, որ հայկական գաղութները իրենց պահանջները ներկայացնելու 

իմաստով թղթածրարները պատրաստելու ընթացքին մէջ են` աւելցնելով, որ այդ պահանջները 

պիտի ներկայացուին Թուրքիոյ` Համաշխարհային Ա. պատերազմին եւ Ցեղասպանութեան 

ընթացքին կորսուած կալուածները հատուցելու նպատակով: 

Ան նշեց, որ այս իմաստով Եւրոպայի, Միացեալ Նահանգներու եւ արաբական երկիրներու 

հայկական գաղութները հսկայական ճնշումներ կը բանեցնեն Թուրքիոյ վրայ` աւելցնելով, որ 

Թուրքիոյ ներքին իրավիճակը եւս վերջին ժամանակաշրջանին փոփոխութիւններ կ՛ապրի: 

Վերջին տարիներուն  արձանագրուած են ներքին թրքական պահանջներ` ձերբազատելու 

պատմական այդ բեռէն, հաշտուելու անցեալին հետ, եւ ապա հայկական պահանջներուն 

վերաբերեալ գոյացնելու հայ-թրքական համաձայնութիւն: Վ. Եագուպեան շեշտեց, որ 

Համաշխարհային Ա. պատերազմի ընթացքին հայութեան դէմ պատահածը կանխամտածուած 

Ցեղասպանութիւն էր, որուն նպատակն էր Անատոլուի մէջ գտնուող ոչ թրքական տարրերը 

բնաջնջել` ըլլան անոնք քրիստոնեաներ կամ ոչ քրիստոնեաներ: 

«Հայ ժողովուրդը դարէ մը ի վեր մեծ պահանջներ ունի Թուրքիայէն` կալուածներու, նիւթական 

թէ բարոյական իրաւունքներու վերատիրացման առումով, եւ ասիկա պէտք է կատարուի 

Թուրքիոյ կողմէ, որպէսզի ան կարենայ հաշտուիլ հայ ժողովուրդին հետ», նշեց ան: Վ. 

Եագուպեան շեշտեց, որ ապրիլ 24-ը օր մըն է ամբողջ աշխարհին յիշեցնելու Հայոց 

ցեղասպանութիւնը, «որովհետեւ հայը չի մոռնար Ցեղասպանութիւնը, որպէսզի 24 ապրիլին յիշէ 

զայն: Ցեղասպանութիւնը ուղղակի մեր առօրեային առնչուած է դպրոցին մէջ, եկեղեցւոյ մէջ, 

տան մէջ եւ սերունդէ-սերունդ կը փոխանցուի հաւաքական յիշողութեամբ` վերատիրանալու 

համար մեր արդար իրաւունքներուն», եզրափակեց ան: 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

 Հայոց Ցեղասպանութեան Զոհերու Յիշատակի Ոգեկոչում 

Պոլսոյ Մէջ 

Ապրիլ 24-ին առաւօտեան Պոլսոյ Սուլթան Ահմեթ 

հրապարակին վրայ տեղի ունեցած է Հայոց 

ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակին նուիրուած 

ձեռնարկ: Ըստ թրքական «Տողան» լրատու 

գործակալութեան, ձեռնարկը կազմակերպած է 

Թուրքիոյ Մարդու իրաւունքներու միութիւնը: 

Ըստ «Էրմենիհապեր»-ի, արարողութեան 

մասնակցած են Եւրոպայէն եւ աշխարհի տարբեր 

վայրերէ եկած հայեր: Մասնակիցները 

բարձրացուցած են պաստառներ, որոնց վրայ գրուած է. «Ճանչցի՛ր Հայոց ցեղասպանութիւնը, 

ներողութիւն խնդրէ՛, փոխհատուցէ՛»: 

Այդ ընթացքին խումբ մը թուրք ուսանողներ վանկարկած են «Մենք Մուստաֆա Քեմալի եւ 

Էնվեր փաշայի զինուորներն ենք»: Ոստիկանութիւնը արագօրէն զանոնք  հեռացուցած է 

տարածքէն` խուսափելով լարուածութենէն: 

Ձեռնարկին մասնակից Եւրոպայի հակացեղապաշտական շարժման նախագահ Պենճամին 

Ապթան լրագրողներուն ըսած է. «Ցեղասպանութեան ժխտողականութեան դէմ շարունակուող 

պայքարը միայն այստեղ չէ, այդ պայքարը կը շարունակուի ամբողջ աշխարհին մէջ: Մենք` 

իբրեւ Եւրոպայէն եւ Միացեալ Նահանգներէն եկած հայեր եւ օտարներ, այդ պայքարին համար 

հո՛ս ենք»: 

Նոյն կազմակերպութեան Պոլսոյ ներկայացուցիչ Մերալ Չըլգըն  քննադատած է այն, որ 

Թուրքիոյ մէջ Հայոց ցեղասպանութեան գլխաւոր կազմակերպիչներ Թալէաթ եւ Էնվեր 

փաշաներու անուններով հրապարակներ, դպրոցներ, փողոցներ եւ պողոտաներ 

անուանակոչուած են: 

Իսկ, ինչպէս «Սի.Էն.Էն.»-ի թրքական ծառայութիւնը կը յատնէ, Պոլսոյ Էլմատաղ շրջանին մէջ 

կայացած յիշատակի արարողութեան ընթացքին հաւաքի մասնակիցները պարզած են 235 

մտաւորականներու լուսանկարներով ու անուններով պաստառներ, ինչպէս նաեւ` 2007-ին 

սպաննուած Հրանդ Տինքի նկարով պաստառը: Նախաձեռնութեան հեղինակներու ջանքերով 

Էլմատաղի մէջ հայ մտաւորականներու պատուին երկու յուշաքար բացուած է: 

Աղբիւրը, խօսելով ձեռնարկին մասին, յատուկ կերպով անդրադարձած է Կոմիտաս 

վարդապետին եւ շեշտած, որ աքսորէն 15 օր առաջ Թալէաթ փաշան յոտնկայս ծափահարած է 

Կոմիտասին` Պոլսոյ մէջ տեղի ունեցած համերգին ընթացքին: 

Աւելի ուշ Շիշլիի հայկական գերեզմանատան մէջ կատարուեցաւ յիշատակի արարողութիւն 24 

ապրիլ 2011-ին թրքական բանակին մէջ սպաննուած հայ զինուոր Սեւակ Պալըքճիի 

գերեզմանատան մօտ: Արարողութեան մասնակցեցաւ նաեւ Թուրքիոյ ընդդիմադիր 

Ժողովուրդներու ժողովրդավարական կուսակցութեան անդամ, խորհրդարանի հայ 

երեսփոխան Կարօ Փայլան: 
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Արժանթինի Փոխնախագահը Մասնակցած Է Հայոց 

Ցեղասպանութեան Յիշատակի Ձեռնարկին 

«Արմէնփրես»` վկայակոչելով «Փրենզա Արմենիա»-ն, կը հաղորդէ, թէ Հայոց ցեղասպանութեան 

102-ամեակին օրը Արժանթինի մայրաքաղաք Պուենոս Այրեսի մէջ տեղի ունեցած է բազմամարդ 

բողոքի ցոյց մը Թուրքիոյ դեսպանատան դիմաց: «Աւելի քան 100 տարի անց թրքական 

պետութիւնը կը շարունակէ մնալ անպատիժ` պետական քաղաքականութիւն կիրարկելով 

ժխտողականութեան ծրագիրը: Ի տարբերութիւն Թուրքիոյ եւ Ազրպէյճանի` Արժանթինը 

աշխարհի մէջ  մարդու իրաւունքներուն համար պայքարի յառաջամարտիկներէն է», ըսուած է 

հայ համայնքի երիտասարդական կազմակերպութիւններու  յայտարարութեան մէջ: «Մեր 

ուղերձը այս դեսպանութեան դէմ է, որ ցեղասպան ու ժխտող պետութիւն մը կը ներկայացնէ, որ 

չէ փոխուած եւ կը շարունակէ սրել իր դիրքորոշումը իբրեւ անհանդուրժող պետութիւն»,¬ 

Թուրքիոյ դեսպանատան դիմաց կազմակերպուած քայլերթի ըսած է  Հարաւային Ամերիկայի 

հայկական երիտասարդական միութեան  նախագահ Կարօ Սեֆերեանը: Նախքան երթը Ս. 

պատարագ մատուցուած է Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ մէջ, որուն մասնակցած է 

Արժանթինի փոխնախագահ Կապրիելա Միճեթթին: «Այսօր Հայոց ցեղասպանութիւնը յիշելը մեզ 

կ՛օգնէ թոյլ չտալ նման կոտորածներու կրկնութիւնը: Երբ կը խօսինք ցեղասպանութեան մասին, 

մենք գործ ունինք մարդկութեան դէմ յարձակման հետ», նշած է Միճեթթին, որ այնուհետեւ 

ընթերցած է Ուիլիըմ Սարոյեանի բանաստեղծութիւններէն մէկը: Ան յիշեցուցած է, որ 

Արժանթինը 2007-ին օրէնքի ուժով ճանչցած է Հայոց ցեղասպանութիւնը: Արժանթինի 

Քորտովայի մէջ տեղի ունեցած ձեռնարկին եւս ներկայ եղած են պատգամաւորներ, որոնք յոյս 

յայտնած են, որ հայ ժողովուրդը գտնէ արդարութեամբ հաստատուած խաղաղութիւնը: 

Քանատահայութիւնը Պահանջատիրութեան Իր Ձայնը 

Բարձրացուց Օթթաուայի Մէջ 

Ապրիլ 24-ին Թորոնթոյէն, Քեմպրիճէն, Լաւալէն, 

Մոնրէալէն, Համիլթընէն, Սենթ Աթրինզէն եւ այլ վայրերէ 

Օթթաուա հասան աւելի քան 2000 հայորդիներ եւ 

Քանատայի խորհրդարանին առջեւ միասնաբար 

վերանորոգեցին պահանջատիրութեան իրենց ուխտը: 

Հաւաքին իրենց պետական դրօշները պարզած միացան 

ասորական եւ ռուանտական պատուիրակութիւններու 

անդամները, որոնք Օթթաուա հասած էին իրենց զօրակցութիւնը յայտնելու հայութեան: Հաւաքն 

ու քայլարշաւը կազմակերպուած էին Քանատայի Հայ դատի յանձնախումբին կողմէ, կը 

հաղորդէ «Հորիզոն»: 

Օթթաուայի ոստիկանութիւնը այս տարի եւս թրքական համայնքի ներկայացուցիչներուն 

արտօնագիր տուած էր, որպէսզի անոնք Քանատայի Խորհրդարանին դիմաց իրենց հաւաքը 

կատարեն գրեթէ միեւնոյն պահուն, երբ քանատահայերը կը կատարեն Մեծ եղեռնի ոգեկոչման 

տարեկան աւանդական արարողութիւնը: Հայ եւ թուրք համայնքները իրարմէ բաժնուած էին 

յատուկ անցարգել մետաղեայ պատնէշներով: 

Պաշտօնական հանդիսութեան հանդիսավարն էր Քանատայի Հայ դատի յանձնախումբի 

Օթթաուայի գործավար Սեւակ Պելեան: Հայ դատի յանձնախումբի խօսքը փոխանցեց Նորա 

Արուշեան, որ դատապարտեց Ցեղասպանութիւնը ժխտելու Թուրքիոյ ուրացման 
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քաղաքականութիւնը: Խօսք առաւ Քանատայի մէջ Հայաստանի դեսպան Արմէն Եգանեան, որ 

բուռն կերպով դատապարտեց Թուրքիոյ ուրացման քաղաքականութիւնը եւ յայտնեց, թէ նման 

ուրացումներ կրնան առաջնորդել այլ ցեղասպանութիւններու գործադրութեան ու 

անպատժելիութեան: Դեսպանը անդրադարձաւ նաեւ Հրանդ Տինքի սպանութեան 10-րդ 

տարելիցին` հաստատելով, որ Տինքի ահաբեկումը Հայոց ցեղասպանութեան շարունակութիւնն 

է: 

Խօսք առաւ Քանատայի արտաքին գործոց նախարարութեան խորհրդարանական քարտուղար 

Անտրու Լեսլի: Ան ընթերեց Քանատայի վարչապետ Ճասթին Թրուտոյի Հայոց 

ցեղասպանութեան 102-ամեակի առիթով հրապարակած ուղերձը, ուր վարչապետը կը 

վերահաստատէ Հայոց ցեղասպանութիւնը ճանչնալու Քանատայի պետական 

քաղաքականութիւնը: 

Խօսք առին նաեւ Ազատական կուսակցութեան խորհրդարանի անդամ Ֆայսալ Խուրի, 

Ընդդիմադիր Պահպանողական կուսակցութեան անունով խօսք առաւ խորհրդարանի անդամ 

Կարնէթ Ճէնիս, Նոր Դեմոկրատ կուսակցութեան կողմէ հայ ժողովուրդին զօրակցութեան խօսք 

արտասանեց խորհրդարանի անդամ Ալեքսանտր Պուլրիս: 

Ելոյթ ունեցան նաեւ Իսրայէլի եւ Հրէական հարցերու կեդրոնի տնօրէն Ռիշար Մարսօ, 

Հելլէնական-քանատական քոնկրեսի նախագահ Թէոտոր Հալատծիս, Ռուանտացիներու 

HUMURA կազմակերպութեան փոխնախագահ Ժան լոտ Նկապոնզիզա եւ Քանատայի Ասորի 

երիտասարդութեան կողմէ Ռոզմարի Եաչուհ, որոնք հաստատեցին յոյն, հրեայ, ռուանտացի եւ 

ասորի ժողովուրդներու զօրակցութիւնը հայութեան դատին` շեշտելով, որ անցեալի 

ցեղասպանութեանց ուրացումները կ՛առաջնորդեն նոր ցեղասպանութիւններու: 

Հալէպահայութիւնը ՄԱԿ-ի Դամասկոսի 

Յանձնակատարին Իր Յղած Նամակով Կոչ Ուղղեց`Դատա

պարտելու Թուրքիան 
Կազմակերպութեամբ Հայ երիտասարդաց միութեան (ՀԵՄ-ի), կիրակի, 23 ապրիլի երեկոյեան 

հալէպահայութիւնը հաւաքուեցաւ ՀՄԸՄ-ի դաշտին մէջ եւ իր հաւաքական բողոքը 

արտայայտեց ընդդէմ Թուրքիոյ բարբարոսութեան: 

Բողոքի ժողովրդային հաւաքին ներկայ էին հայ երեք 

համայնքապետները, իսլամ կրօնաւորներ, Սուրիոյ 

խորհրդարանի անդամներ եւ հարիւրաւոր 

երիտասարդներ: 

Հալէպահայութիւնը ՄԱԿ-ի Դամասկոսի 

յանձնակատարին իր ուղղած նամակով կոչ ուղղեց 

դատապարտելու Թուրքիան եւ պահանջելու որ ան 

ճանչնայ Հայոց ցեղասպանութիւնն ու արդար հատուցում կատարէ հայ ժողովուրդին: 

Նամակի աւարտին, ՄԱԿ-ի յանձնակատարին ուշադրութեան յանձնուեցաւ, որ անպատիժ 

մնացած դահիճը կրկին բաբարոսութիւններ կը գործէ այս անգամ Սուրիոյ ու մանաւանդ 

Հալէպի մէջ, այնուհետեւ կոչ ուղղուեցաւ` կասեցնելու եւ սանձելու թուրք դահիճին 

նորօսմանեան նկրտումները: 
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