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ՔԱՂԱՔԱՎԱՐԱԿԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ ՔՈՒԷՅԹԻ ՄՕՏ
ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՆՈՐԱՆՇԱՆԱԿ ԴԵՍՊԱՆԻՆ
Հինգշաբթի, 28 Սեպտեմբերի առաւօտեան ժամը 10.30-ին, նախապէս ճշդուած
ժամադրութեամբ,

թեմիս

Առաջնորդ

Գերպ.

Տ.

Մասիս

Ծ.

Վրդ.

Զօպուեան,

ընկերակցութեամբ Տիար Յակոբ Պետիրեանին քաղաքավարական եւ ծանօթացման
այցելութիւն մը տուին Քուէյթի մօտ նորանշանակ Յունաստանի դեսպան՝ մեծայարգ
Անտրէաս Բաբատաքիսին, Յունական դեսպանատան մէջ։ Օգտուելով այս առիթէն,
Առաջնորդ Հայր Սուրբը դեսպանը հրաւիրեց այցելելու նորակառոյց մեր եկեղեցին եւ
մօտէն ծանօթանալու համայնքիս:

www.aztagdaily.com
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Ալեն Տանքըն. «Բրիտանիա Հայոց Ցեղասպանութիւնը
Դատապարտող Առաջին Երկիրներէն Է»
Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ Նալբանդեանի հրաւէրով, 26-28
Սեպտեմբերին Հայաստան կ՛այցելէ Բրիտանիոյ Եւրոպայի եւ Ամերիկաներու հարցերով
պետական նախարար Ալեն Տանքըն:
27 Սեպտեմբերին տրուած միացեալ մամլոյ
ասուլիսի
մը
ընթացքին
Ալեն
Տանքըն
հաստատած է, որ Բրիտանիա դատապարտած է
վայրագութիւններն ու ջարդերը տակաւին հարիւր
տարի առաջ: Պատասխանելով այն հարցումին,
որ
արդեօք
կը
կարծէ՞,
թէ
Հայոց
ցեղասպանութեան
միջազգային
ճանաչումը
պիտի կանխէր շարք մը ոճիրներ` Ողջակիզումը,
Ռուանտան
եւ
այսօրուան
բազմաթիւ
ահաբեկչութիւններ, ան ըսած է. «Մենք եղած էինք առաջիններէն, որոնք դատապարտած են
այս ոճիրը տակաւին այն ժամանակ: Ես այցելեցի Ցեղասպանութեան յուշահամալիր, ինծի
համար ատիկա յուզիչ պահ էր: Հոս` Երեւանի մէջ, կան յստակ ապացոյցներ, բրիտանական
խորհրդարանի ցուցանմուշներ` հարիւր տարի առաջ մեր կողմէ Ցեղասպանութիւնը
դատապարտելու վերաբերող», յայտնած է ան: Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար
Էդուարդ Նալբանդեանն ալ աւելցուցած է, որ 1915 թուականի մայիսին Մեծն Բրիտանիան`
Ռուսիոյ եւ Ֆրանսայի հետ, որդեգրած են համապատասխան յայտարարութիւն, որով Հայոց
ցեղասպանութիւնը բնորոշած են իբրեւ մարդկութեան դէմ գործուած ոճիր:
Լրագրողները Էդուարդ Նալբանդեանին հարցուցած են քանի մը օր առաջ Նիւ Եորքի մէջ տեղի
ունեցած Նալբանդեան-Մամետեարով հանդիպման մասին, որմէ ետք ազրպէյճանական կողմը
յայտարարած է, որ կ՛աջակցի համանախագահներուն հետաքրքրական առաջարկներուն,
արդեօք ի՞նչ են անոնք: «Արտաքին գործոց նախարարութիւնը արդէն յայտարարած էր, որ Նիւ
Եորքի մէջ նախարարները` եռանախագահներուն հետ միասին, խօսած են նախագահներու
մակարդակով մօտիկ ապագային հանդիպման կազմակերպման մասին, ինչպէս նաեւ
եռանախագահներուն`
շրջան
այցելութեան
վերաբերեալ:
Հայաստանի
մէջ
համանախագահներուն կը սպասենք Հոկտեմբերի առաջին կիսուն. իրենք պիտի գան ու
նախապատրաստեն նախագահներու հանդիպումը», ըսած է ան:
Խօսելով Հայաստան-Բրիտանիա յարաբերութիւններուն մասին` Ալեն Տանքըն ըսած է, որ
Բրիտանիա կ՛ուզէ ընդլայնել Հայաստանի հետ առեւտրաշրջանառութեան ծաւալը, եւ ինք
Հայաստան գտնուած ժամանակաշրջանին այդ հարցին գծով քննարկումներ պիտի կատարէ
համապատասխան մարմիններուն հետ: «Կան քանի մը մօտեցումներ: Նախ, կ՛ուզենք
աշխատիլ Հայաստանի կառավարութեան հետ, որպէսզի այս երկիրը գրաւիչ ըլլայ առեւտուրի
համար, քանի որ լաւ գործարար միջավայր ունենալու պարագային ներդրողները կը սկսին
հետաքրքրուիլ եւ գալ տուեալ երկիր: Կայ լաւ քայլ մը, որ դուք կը փորձէք առնել: Ատիկա
Արդիւնահանող ոլորտներու թափանցիկութեան նախաձեռնութեան միանալու հոլովոյթն է,
կ՛ակնկալէք յառաջիկայ տարի արդէն իսկ միանալ: Ասիկա աշխարհին ցոյց կու տայ, որ
յատկապէս հանքարդիւնաբերական բնագաւառին մէջ դուք շատ բարձր չափանիշ պիտի
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ունենաք, ինչ որ շատ բարենպաստ պիտի ըլլայ»: Անոր համաձայն, արդէն իսկ նշանակած են
առեւտուրի ներկայացուցիչ, որ Հայաստան պիտի գայ, ուսումնասիրէ այս բնագաւառը եւ
Հայաստանէն տեղեկատուութիւն ու գաղափարներ պիտի տանի Բրիտանիա, թէ` ինչպէ՛ս
կարելի է այստեղ ներդրումներ կատարել:
Ալեն Տանքըն յոյս յայտնած է, որ Հայաստանի հետ համագործակցութիւնը կ՛ընդարձակուի
տարբեր բնագաւառներուն մէջ` առեւտուր, քաղաքական երկխօսութիւն եւ այլն: Ան նշած է, որ
Հայաստան բերած է վարչապետ Թերեզա Մէյի բարեմաղթութիւնը, ինչպէս նաեւ պատգամ մը,
որուն համաձայն, Բրիտանիա պիտի հեռանայ Եւրոպական Միութենէն, սակայն ո՛չ
Եւրոպայէն, ո՛չ ալ` աշխարհէն: «Մենք պիտի շարունակենք լիակատար դերակատարութիւն
ունենալ միջազգային բեմահարթակի վրայ` ՄԱԿ-ի, ԵԱՀԿ-ի, ՕԹԱՆ-ի միջոցով եւ յատկապէս
հետաքրքրութիւն պիտի ցուցաբերենք աշխարհի այս շրջանին նկատմամբ` պաշտպանութեան,
անվտանգութեան եւ առեւտուրի բնագաւառներուն առնչուող», նշած է ան:
Նոյն օրը Բրիտանիոյ Եւրոպայի եւ Ամերիկաներու հարցերով պետական նախարար Ալեն
Տանքըն հանդիպում ունեցած է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեանի հետ, որ շեշտած է,
թէ Հայաստան մեծապէս հետաքրքրուած է Բրիտանիոյ հետ միջպետական յարաբերութիւնները
խորացնելու: Ըստ անոր, դիւանագիտական յարաբերութիւններու հաստատումէն անցած են 25
տարիներ, սակայն երկու երկիրներուն միջեւ առկայ համագործակցութեան ներուժը տակաւին
լիարժէքօրէն չէ օգտագործուած` յոյս յայտնելով, որ հայ-բրիտանական միջպետական
յարաբերութիւնները որակական նոր մակարդակի կը բարձրանան:
Ալեն Տանքըն եւս յայտնած է, որ իր երկիրը փափաք ունի զարգացնելու եւ ամրապնդելու
Հայաստանի հետ յարաբերութիւնները` ընդգծելով, որ Բրիտանիա պատրաստակամ է
օժանդակութիւն տրամադրելու Հայաստանի կառավարութեան` երկրի տնտեսութեան
առաջնահերթութիւններէն մեկնելով զայն օգտագործելու համար: Ան յոյս յայտնած է, որ
երկկողմանի ջանքերով փոխադարձ գործակցութիւնը զարգացնելու շնորհիւ պիտի աւելնան
առեւտրաշրջանառութեան ծաւալները Հայաստանի եւ Բրիտանիոյ միջեւ: Ան շեշտած է, որ
իրենք բարձր կը գնահատեն Հայաստանի մէջ կատարուած սահմանադրական
բարեփոխումները:

Արցախ Կ՛այցելէ Այնճարի Քաղաքապետ Վարդգէս
Խոշեանը
27 Սեպտեմբերին Այնճարի քաղաքապետ Վարդգէս Խոշեան`
ՀՅԴ Արցախի Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ Դաւիթ
Իշխանեանի ընկերակցութեամբ, հանդիպում ունեցած է
Արցախի Հանրապետութեան պետական նախարար Արա
Յարութիւնեանին հետ: Հանդիպման ընթացքին քննարկուած
է Այնճարն ու Արցախի որեւէ քաղաք քոյր քաղաք
յայտարարելու հարցը:
Այնուհետեւ Վարդգէս Խոշեան հանդիպում ունեցած է ՀՅԴ Արցախի Կեդրոնական կոմիտէի
անդամներուն հետ: Միտքեր փոխանակուած են Արցախի եւ Այնճարի կապերը սերտացնելու
վերաբերեալ:
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Ռուստամեան. «Այսօր Կանգնած Ենք «Ե՛ւ, Ե՛ւ»-ի Ճամբուն
Վրայ, Ինչո՞ւ Ընտրենք «Կա՛մ, Կա՛մ»-ի Ուղին»
Հայաստանի Ազգային ժողովի արտաքին յարաբերութիւններու մնայուն յանձնախումբը
Չորեքշաբթի օր շարունակեց քննարկել Եւրասիական տնտեսական միութենէն (ԵՏՄ) դուրս
գալու համար ժամանակաւոր յանձնախումբ ստեղծելու «Ելք» խմբակցութեան առաջարկը:
ՀՅԴ Բիւրոյի քաղաքական ներկայացուցիչ, Ազգային
ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան ղեկավար Արմէն
Ռուստամեան այս մասին խօսելով նշեց, որ «Ելք»-ին
նախաձեռնութիւնը օգտակար է, բուն հարցին
քննարկումը` նոյնպէս, քանի որ, ըստ անոր, «մենք
պէտք է հասկնանք` ո՛ւր հասած ենք եւ ի՛նչ հարցեր
ունինք»:
«Բերուած են լաւ փաստարկներ, զորս մենք կրնանք
մեր ԵՏՄ-ի գործընկերներուն ներկայացնել, նոյն Պիելոռուսիոյ, Ղազախստանի մասով բերուած
փաստարկներ, որ անոնք տարօրինակ կեցուածք դրսեւորած են այս ընթացքին», յայտնած է
Ռուստամեան` աւելցնելով, որ այս փաստարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել, որպէսզի
Եւրասիական տնտեսական միութեան մէջ հասկնան, որ ԵՏՄ-ի փոխարէն Եւրոպական
Միութեան հետ մեր համագործակցութիւնը զգալիօրէն կը մեծնայ:
Ռուստամեանի համաձայն, բայց եւ այնպէս ճիշդ պիտի ըլլար, որ «Ելք»-ը տնտեսական
հաշուեկշիռը բերելու զուգահեռ բերէր նաեւ ռազմավարական հաշուեկշիռը, որ չկար:
«Պէտք է նայէինք պարտքերուն, տեսնէինք` մէկ կողմը ԵՏՄ-ն է, միւս կողմը Եւրոպական
Միութիւնը: Տեսնէինք` ի՞նչ ռազմական աջակցութիւն ցուցաբերած են Հայաստանին: Եւ հոս է,
որ պիտի տեսնէինք, որ ասիկա անհամեմատելիօրէն մեծ է: Ի հարկէ, ասոր մէկ մասը
պետական գաղտնիք է, իսկ ինչ որ հրապարակուած է` անհամեմատելի թիւեր են: Այդ
ցուցանիշները շատ կարեւոր են», ըսած է Ռուստամեան եւ նշած, որ ատոր առնչուած է այն, որ
ԵՏՄ-ին անդամակցութիւնը կը կապուի նաեւ անվտանգութեան խնդիրներու:
Արմէն Ռուստամեան շեշտած է, որ տնտեսութիւնը Դաշնակցութեան համար միջոց է, ուստի
պէտք է լուծել տնտեսական խնդիրները: «Մենք միշտ կը նշենք, որ պէտք է զարգանանք`
չզիջելով: Շատ դիւրին է տնտեսութիւնը զարգացնել` զիջելով, օրինակ` տուրք տալ Թուրքիոյ եւ
Ազրպէյճանի պահանջներուն: Ուստի պէտք է հասկնալ` ինչը ինչի հետ կը համատեղենք»,
յայտնած է ան:
Սակայն Ռուստամեան այն կարծիքին է, որ գոյութիւն ունեցող վիճակը պէտք չէ մեզ պատանդի
վիճակին մէջ դնէ: «Պէտք է կարենանք այլընտրանքներ գտնել, բայց արդեօք
նպատակայարմա՞ր է հիմա վերջնական որոշումներ տալը: Կը կարծեմ` ո՛չ ժամանակի եւ ո՛չ
ալ ձեւի ճիշդ ընտրութիւն կատարուած է», ըսած է ան:
Ըստ պատգամաւորին, այսօր կանգնած ենք «Ե՛ւ ե՛ւ»-ի շեմին, ուրեմն ինչո՞ւ ընտրենք «կամ,
կամ»-ի ուղին: «Յանձնախումբի ստեղծումը կը նշանակէ մեծամասնութեան համաձայնութիւն:
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Եթէ մեծամասնութիւնը ընդունի, այս կը նշանակէ, որ ինք աւելի կը սրէ «կա՛մ, կա՛մ»-ի
քաղաքականութիւնը: Այսօր ընդդիմութիւնը ունի քննիչ յանձնախումբ ստեղծելու
կարելիութիւն, ինչո՞ւ այդ ուղիով չ՛ընթանար», ըսած է Ռուստամեան` աւելցնելով. «Ճիշդ չէ
վերջնական որոշում կայացնել եւ երկիրը դնել կացութեան առջեւ»:

Ազգային Անվտանգութեան Խորհուրդի Նիստին
Քննարկուած Են Փտածութեան Դէմ Պայքարին Եւ
Տեղեկատուական Անվտանգութեան Վերաբերող Հարցեր
Հայաստանի նախագահ, Ազգային անվտանգութեան խորհուրդի (ԱԱԽ) նախագահ Սերժ
Սարգսեան 27 Սեպտեմբերին հրաւիրած է Ազգային անվտանգութեան խորհուրդի նիստի, որուն
օրակարգով
քննարկուած
են
փտածութեան
դէմ
պայքարի
բնագաւառին
մէջ
հաստատութենական համակարգի բարեփոխումներու եւ հանրային ծառայութեան համակարգի
արդիւնաւէտութեան բարձրացման գործունէութեան, ինչպէս նաեւ տեղեկատուական
անվտանգութեան ապահովման եւ տեղեկատուական քաղաքականութեան հայեցակարգին
վերաբերող հարցեր:
Առաջին հարցին մասին ԱԱԽ անդամներուն զեկուցած են փոխվարչապետ, միջազգային
տնտեսական համարկման եւ բարեփոխումներու նախարար Վաչէ Գաբրիէլեանը եւ
արդարադատութեան նախարար Դաւիթ Յարութիւնեանը: Նիստի մասնակիցներուն
ներկայացուած են փտածութեան դէմ պայքարի առումով ցարդ կատարուած աշխատանքները:
Օրակարգի երկրորդ հարցին մասին զեկուցած են Ազգային անվտանգութեան ծառայութեան
(ԱԱԾ) տնօրէն Գէորգի Կուտոյեանը եւ փոխադրութեան, կապի եւ տեղեկատուական
արհեստագիտութեան նախարար Վահան Մարտիրոսեանը: Զեկուցողները ընդգծած են, որ
Հայաստանի տեղեկատուական անվտանգութեան ապահովման եւ տեղեկատուական
քաղաքականութեան հայեցակարգը, համաձայն ներկայացուած նախագիծին, պետական
քաղաքականութեան կարեւոր բաղկացուցիչ է: Տեղեկատուական արհեստագիտութեան
ներկայի ծանրակշիռ ազդեցութիւնը կառավարման բոլոր ոլորտներուն բնականոն ու
արդիւնաւէտ գործառնութեան բերումով աւելի անհրաժեշտ կը դառնայ տեղեկատուական
անվտանգութեան ապահովման հայեցակարգային եւ իրաւական փաստաթուղթերու մշակումն
ու արդիականացումը:
ԱԱԾ-ի տնօրէնը նշած է, որ նախագիծը միջգերատեսչական աշխատանքային խումբին կողմէ
պատրաստուած է աշխարհին մէջ առկայ արդի մարտահրաւէրներուն, զարգացումներուն
համահունչ տեղեկատուական անվտանգութեան ապահովման նոր չափանիշներէն,
ռազմավարական ուղղութիւններու մշակման ձեւէն եւ կիրարկման անհրաժեշտութենէն
մեկնելով: Հայեցակարգի նախագիծին մէջ ներկայացուած են Հայաստանի տեղեկատուութեան
անվտանգութեան ապահովման բնագաւառին մէջ առկայ վիճակը, հիմնարար արժէքները,
սկզբունքները, շահերը, սպառնալիքները եւ մարտահրաւէրները, քաղաքականութեան
նպատակները, խնդիրները, ներպետական եւ միջազգային համագործակցութեան հարցերը եւ
այլն:
Ազգային անվտանգութեան խորհուրդը` նկատի առնելով քննարկման հիման
ներկայացուած առաջարկները, համաձայնութիւն տուած է հայեցակարգի նախագիծին:
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«Լեռնային Ղարաբաղի Տագնապը Չունի Զինուորական
Լուծում» Կ՛ըսէ Վիկենին
Հարաւային Կովկասի մէջ ԵԱՀԿ-ի Խորհրդարանական վեհաժողովի յատուկ ներկայացուցիչ
Քրիսթիան Վիկենին (Պուլկարիա) ամփոփած է Ազրպէյճան կատարած երկօրեայ իր
այցելութեան արդիւնքները` յատկապէս ուշադրութիւն հրաւիրելով այն փաստին վրայ, թէ
Լեռնային Ղարաբաղի շարունակուող տագնապը ի՛նչ ազդեցութիւն կը գործէ շրջանի
բնակիչներուն վրայ: «Արմէնփրես» կը հաղորդէ, որ այս մասին կը յայտնէ ԵԱՀԿ-ի
Խորհրդարանական վեհաժողովի պաշտօնական կայքը:
Վիկենին Պաքուի մէջ հանդիպած է Ազրպէյճանի խումբ մը
պաշտօնատար անձերու հետ, ներառեալ խորհրդարանի
նախագահ
Օքթայ
Ասատովը,
արտաքին
գործոց
փոխնախարար
Արազ
Ազիմովը,
ԵԱՀԿ-ի
խորհրդարանական վեհաժողովին մէջ ազրպէյճանական
պատուիրակութեան անդամները, խորհրդարանին մէջ
ներկայացուած կուսակցութիւններու, քաղաքացիական
հասարակութեան ներկայացուցիչները, ինչպէս նաեւ
տագնապին պատճառով տեղահանուածները:
«Մենք պէտք է երբեք չմոռնանք, որ Լեռնային Ղարաբաղը կը շարունակէ դժբախտ
պատահարներու պատճառ դառնալ. գոյութիւն ունեցող սթաթիւս քոն պարզապէս անընդունելի
է: Ես պիտի շարունակեմ աշխատիլ` այս ողբերգական իրականութիւնը պահելու քաղաքական
ղեկավարներու օրակարգին վրայ թէ՛ շրջանին մէջ, թէ՛ ալ միջազգային հարթակներու վրայ»,
ըսած է Վիկենին:
ԵԱՀԿ-ի Խորհրդարանական վեհաժողովի յատուկ ներկայացուցիչը ընդգծած է, որ Լեռնային
Ղարաբաղի տագնապը չունի զինուորական լուծում` իր աջակցութիւնը յայտնելով ԵԱՀԿ-ի
Մինսքի խմբակի համանախագահներու միջնորդական ջանքերուն: Վիկենին կողմերը յորդորած
է հրաժարելու յարձակողական հռետորաբանութենէն եւ առաւել կառուցողական ջանքեր
գործադրելու յանուն խաղաղութեան: «Աշխարհի վրայ միտում կայ` ամէն անգամ արթննալ, երբ
տագնապի գօտիին մէջ լարուածութիւն կը յառաջանայ, մինչդեռ խաղաղութիւն չի կրնար
հաստատուիլ պատահական ջանքերու գործադրումով: Բարձրագոյն մակարդակներու վրայ
յատուկ ուշադրութեան յատկացումը կարեւոր է քաղաքական կամք դրսեւորելու համար` յանուն
մնայուն խաղաղութեան», ըսած է ան:
Անդրադառնալով մօտիկ ապագային Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի նախագահներու
հաւանական հանդիպումին` Վիկենին նշած է, թէ թէեւ հիմնախնդիրին լուծումը գտնելու
վերջնական պատասխանատուութիւնը կ՛իյնայ երկու երկիրներու կառավարութիւններուն վրայ,
սակայն աւելի մեծ միջազգային ուշադրութիւնը կրնայ օգնել խաղաղարար ջանքերուն:
Ազրպէյճանէն ետք Վիկենին պիտի այցելէ Վրաստան եւ Հայաստան: Շրջանային այցելութեան
վերաբերեալ զեկուցում պիտի հրապարակէ 4 Հոկտեմբերին: Ան Հարաւային Կովկասի մէջ
ԵԱՀԿ-ի Խորհրդարանական վեհաժողովի յատուկ ներկայացուցիչ նշանակուած է փետրուար
2016-ին:
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Մանոյեան. «Ալիեւի Յայտարարութիւնը Պէտք Է
Օգտագործել Եւ Ստորագրել Հայաստան-Արցախ
Ռազմաքաղաքական Պայմանագիրը»
ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ, ՀՅԴ Բիւրոյի Հայ
դատի
եւ
քաղաքական
հարցերու
գրասենեակի
պատասխանատու
Կիրօ
Մանոյեան
28
Սեպտեմբերին
լրագրողներուն հետ ունեցած զրոյցին
ընթացքին
անդրադարձաւ
ՄԱԿ-ի
ամպիոնէն
հնչած`
Հայաստանի
եւ
Ազրպէյճանի նախագահներու ելոյթներուն:
Ան նշեց, որ Սերժ Սարգսեան ՄԱԿ-ի
ամպիոնէն երկու հիմնական հարցերու
մասին խօսեցաւ` Արցախի եւ Թուրքիոյ հետ 2009 թուականին ստորագրուած
արձանագրութիւններուն: Մանոյեան կարեւոր նկատեց նախագահին այն շեշտադրումը, որ
Արցախի տագնապի լուծումը պէտք է հիմնուած ըլլայ Արցախի ինքնորոշման ճանաչման եւ
անվտանգութեան երաշխիքներուն վրայ:
Անդրադառնալով նախագահին այն յայտարարութեան, թէ մինչեւ գարուն Հայաստան առ ոչինչ
պիտի յայտարարէ այդ արձանագրութիւնները, քանի որ անոնք սին են, Կիրօ Մանոյեան շատ
կարեւոր նկատեց այդ մէկը եւ միեւնոյն ատեն նշեց. «Մենք ըսած ենք, կը կրկնենք, որ ասիկա
նոյնիսկ ուշացած քայլ է, որովհետեւ Թուրքիան այս ամբողջ ընթացքին ցոյց տուաւ, որ ինք
անկեղծ չէր այդ բանակցութիւններուն մէջ եւ հիմնական նախապայման կը դնէ Արցախի
հարցը: Այդ պատճառով ալ արձանագրութիւնը առ ոչինչ յայտարարելու համար կարիք չկայ
նոյնիսկ մինչեւ գարուն սպասելու»:
Ալիեւի ռազմատենչ ելոյթին մասին Կ. Մանոյեան ըսաւ, որ համաձայն չէ, թէ ատիկա
կատարուած է ներքին լսարանին համար, ապա ընդգծեց, որ այդ ելոյթը պէտք է օգտագործել եւ
ստորագրել Հայաստանի եւ Արցախի ռազմաքաղաքական պայմանագիրը:
«Այդ յայտարարութիւնը առիթ էր: Տակաւին ուշ չէ, եւ այդ առիթը կարելի է օգտագործել ու
ստորագրել Հայաստան-Արցախ ռազմաքաղաքական պայմանագիրը, որ նախորդ տարուան
ապրիլէն յանձնարարուած է նախագահին կողմէ, եւ որ պատրաստուած է: Անհրաժեշտ է
ատիկա ստորագրել` ցոյց տալու համար, որ կարելի չէ այսպիսի բաներ ընել», հաստատեց ՀՅԴ
Բիւրոյի անդամը:
Մանոյեանի համաձայն, այդ կը նշանակէ, որ Ալիեւ կրնայ լուրջ գործողութիւններու դիմել,
արդարեւ, ասիկա միայն այդ յայտարարութեան պարունակին մէջ պէտք չէ դիտել: «Այն ամբողջ
պատրաստուածութիւնը, զոր իրենք կը կատարեն Նախիջեւանի, Հայաստանի հետ
սահմանային շրջաններուն, Արցախի հետ շփման գիծին մէջ կը վկայեն, որ իրենք կը
պատրաստուին զինուորական մեծ գործողութեան», ըսաւ Մանոյեան եւ աւելցուց, որ ատիկա
չի նշանակեր, թէ անպայման պիտի սկսին ռազմական գործողութիւններու:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Քուէարկողներուն 92 Առ Հարիւրը «Այո՛» Քուէարկած Է.
Իրաքի Վարչապետ. «Քրտական Մարզի Հանրաքուէն
Պէտք Է Չեղեալ Նկատել»
Իրաքի վարչապետ Հայտար Ապատի իրաքեան խորհրդարանի որդեգրած որոշումին հիմամբ
Էրպիլէն պահանջեց վերադարձնել բոլոր շրջանները, որոնց տիրած է` աւելցնելով, որ այսօր
օդանաւերը պիտի բացակային Էրպիլի եւ Սուլէյմանիէի օդակայաններէն:
Նշենք, որ Էրպիլի մէջ Թուրքիոյ հիւպատոսարանը իր կարգին Չորեքշաբթի օր յայտարարեց, որ
Թուրքիոյ եւ Հիւսիսային Իրաքի միջեւ թռիչքները այսօրուընէ սկսեալ պիտի առկախուին:
Ապատի յայտնեց, որ Պաղտատ իրաքեան սահմանադրութեան շրջանցումը պիտի չարտօնէ`
աւելցնելով, որ իրաքեան կառավարութիւնը հանրաքուէի արդիւնքներուն շուրջ երկխօսութիւն
պիտի չկատարէ եւ սահմանադրութեան զօրութեամբ օրէնքի իշխանութիւնը պիտի պարտադրէ
ամբողջ Քրտական մարզին մէջ: «Պէտք է չեղեալ նկատել հանրաքուէին արդիւնքը եւ
երկխօսութիւն կատարել սահմանադրութեան հիմամբ», ընդգծեց ան:
Ապատի իր խօսքը խորհրդարանին մէջ արտասանեց Քրտական ինքնավար մարզի
կառավարութեան կողմէ Էրպիլի եւ Սուլէյմանիէի օդակայանները յանձնելու վերջնագիրը
մերժելէն ետք:
Միւս կողմէ` Քրտական ինքնավար մարզին մէջ Հանրաքուէի բարձրագոյն խորհուրդը
յայտարարեց, որ հանրաքուէի վերջնական արդիւնքներուն համաձայն, քուէարկութեան
մասնակից 4 միլիոն քուէարկողներուն 92 առ հարիւրը անկախութեան «Այո՛» քուէարկած է, իսկ
մասնակցութեան համեմատութիւնը եղած է 72 առ հարիւր:

«Թուրքիան Պատրաստ Է Տարածքային
Ամբողջականութեան Պահպանման Հարցին Մէջ Իրաքին
Օգնելու Ո՛չ Միայն Խօսքով, Այլ Նաեւ Գործով» Կ՛ըսէ
Չաւուշօղլու
Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Մեւլութ Չաւուշօղլու յայտարարած է, թէ Թուրքիան
պատրաստ է «ո՛չ միայն խօսքով, այլ նաեւ գործնականօրէն» Պաղտատին աջակցելու Իրաքի
տարածքային ամբողջականութեան պահպանման հարցին մէջ:
Թրքական «Միլլիյէթ» օրաթերթը կը գրէ, որ թրքական դիւանագիտութեան պետը,
մեկնաբանելով Իրաքի Քրտական ինքնավար մարզի անկախութեան հանրաքուէն եւ ատոր
արդիւնքը, նշած է, որ եթէ Իրաքի իշխանութիւնները այդպիսի հարցով Թուրքիոյ դիմեն`
վերջինս պիտի չուշանայ ընդառաջելու:
«Եթէ Պաղտատ գործնական քայլեր ձեռնարկելու կոչով դիմէ Թուրքիոյ` մենք պիտի
օգտագործենք միջազգային իրաւունքի վրայ հիմնուած մեր իրաւունքը», ըսած է Չաւուշօղլու`
Üàð Þðæ²Ü, Â. î³ñÇ, ÂÇõ 404, àõñµ³Ã, 29 êºäîºØ´ºð, 2017

8

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

շեշտելով, որ իրենց համար այսուհետեւ կարեւոր պիտի ըլլայ միայն Պաղտատի դիրքորոշումը,
եւ իրենք արդէն զգուշացուցած են միջազգային ընտանիքը Իրաքի Քրտական ինքնավար մարզի
անկախութեան հանրաքուէի արդիւնքի ճանաչման անթոյլատրելիութեան մասին:
Միւս կողմէ, Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր Հետըր
Նոուըրթ` մեկնաբանելով Չաւուշօղլուի` Իրաքի տարածքային ամբողջականութիւնը
«գործնականօրէն» պաշտպանելու մասին յայտարարութիւնը, նշած է, որ ատիկա աւելի
սպառնալիքի կը նմանի:
«Սպառնալիքի պէս կը հնչէ: Սակայն, այնուամենայնիւ, մենք զայն պիտի չմեկնաբանենք», ըսած
է Նոուըրթ:
Իր կարգին, Թուրքիոյ Ազգայնական շարժում կուսակցութեան ղեկավար Տեւլեթ Պահչելի
Չորեքշաբթի օր յայտարարեց. «Կուսակցութեան անդամ աւելի քան հինգ հազար կամաւորներ
պատրաստ են պաշտպանելու Իրաքի թիւրքմենները»:

Անգարայի Մէջ . Փութին Եւ Էրտողան Կ՛ընդգծեն Սուրիոյ
Եւ Իրաքի Հողային Ամբողջականութիւնը
Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան Չորեքշաբթի օր Անգարայի մէջ ընդունեց
Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութինը:
Փութին, որ պաշտօնական այցելութեամբ Չորեքշաբթի օր հասած էր Թուրքիա, Էրտողանի հետ
քննարկեց շրջանային իրադարձութիւններն ու երկկողմանի յարաբերութիւնները:
Հանդիպումէն ետք մամլոյ ասուլիսի մը ընթացքին Փութին եւ Էրտողան ընդգծեցին Սուրիոյ եւ
Իրաքի հողային ամբողջականութիւնը:
Էրտողան յայտնեց, որ Փութինի հետ քննարկած է Իրաքի եւ Սուրիոյ իրադարձութիւնները`
շեշտելով, որ հիւսիսային Իրաքի ինքնավար մարզը մեծ սխալ մը գործած է հանրաքուէ
կատարելով:
Անդրադառնալով Սուրիոյ տագնապին` Էրտողան շեշտեց, որ իր մտերիմ բարեկամին` Փութինի
հետ քննարկած է Իտլիպի եւ այլ շրջաններու մէջ զինադադար հաստատելու կարելիութիւնը:
Էրտողան հաստատեց, որ ինք եւ Փութին համաձայնած են սերտ գործակցութեան ընդմէջէն
Սուրիոյ տագնապին քաղաքական լուծում ապահովել:
Էրտողան յայտնեց, որ Փութինի հետ հանդիպումը եղած է արդիւնաւէտ` աւելցնելով, որ
Թուրքիա դարձեալ պիտի հրաւիրէ Փութինը, անոր հետ քննարկելու փոխադարձ
յարաբերութիւններն ու գործակցութիւնը ամրապնդելու հեռանկարները:
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Իր կարգին, Փութին յայտնեց, որ հանդիպումին ընթացքին շեշտած են Ասթանայի
համաձայնագիրին իրենց կառչածութիւնը` Սուրիոյ պատերազմը մեղմացնելու չորս շրջաններ
ստեղծելու, յատկապէս Իտլիպի բախումները մեղմացնելու առումով:
Փութին յայտնեց, որ քննարկած են նաեւ Սուրիոյ տագնապին լուծման առումով յառաջիկային
իրենց առնելիք քայլերը:
«Կը ստեղծենք պայմաններ` սուրիացի տեղահանուածներու տունդարձին յարմար պայմաններ
ստեղծելու եւ ՄԱԿ-ի հովանաւորութեամբ Ժընեւի մէջ քաղաքական լուծման յանգելու համար»,
ըսաւ Փութին:
Իրաքի թղթածրարին անդրադառնալով` Փութին ըսաւ, որ Էրտողանի հետ քննարկած է
հանրաքուէի հարցը` շեշտելով, որ այդ մասին Մոսկուայի կեցուածքը ծանօթ է բոլորին եւ
յայտարարուած Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարարութեան կողմէ:

Մինչ Ռուսիոյ նախագահութեան բանբեր Տմիթրի Փեսքով կը յայտարարէր, թէ ՓութինԷրտողան հանդիպումը շրջանային ապահովութիւնը կայունացնելու գործնական նպատակներ
կը հետապնդէ, Սուրիական ազատ բանակի իրաւական խորհրդատուն, որ միաժամանակ
սուրիական ընդդիմութեան զինեալ թեւի բանբերն է, «Թուիթըր»-ի իր հաշիւին վրայ կատարեց
հետեւեալ գրառումը. «Յատուկ աղբիւրներու համաձայն, նախագահներ Փութին եւ Էրտողան
յանգած են հիւսիսային Սուրիոյ մէջ հինգշաբթի կէս գիշերէն սկսեալ զինադադար
յայտարարելու որոշումին»:

www. armenianprelacykw.com
ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ
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ՀՅԴ 4-րդ Ընդհանուր Ժողովէն 110 Տարի Անց
1907 թուականին էր, որ ՀՅ Դաշնակցութիւնը գումարեց իր 4-րդ Ընդհանուր ժողովը, Աւստրիոյ
մայրաքաղաք

Վիեննայի

մէջ:

Ժողովասրահը

ապահովեց

Աւստրիոյ

Ընկերվար-

ժողովրդավարական կուսակցութիւնը:
Կրնանք ըսել, որ ՀՅԴ 4-րդ Ընդհանուր ժողովը ՀՅԴ-ի երկրորդ կարեւոր Ընդհանուր ժողովն էր
Ա.

Ընդհանուր

ժողովէն

ետք,

որովհետեւ

կուսակցութիւնը

4-րդ

Ընդհանուր

ժողովի

ժառանգութիւնը մինչեւ օրս կը կրէ իր գաղափարախօսական, տեսաբանական եւ քաղաքական
աշխարհահայեացքին մէջ:
Ժողովը

պաշտօնապէս

վաւերացուց

«ընկերվարութիւն»

բառին

ներառումը

ՀՅԴ-ի

վերամշակուած ծրագիրին մէջ: Այդ ներառումը կատարուեցաւ, որովհետեւ հայ կեանքին մէջ
արդիւնաբերական արտադրութեան բնագաւառին մէջ աճած էր հայ բանուորներուն թիւը, ատոր
կողքին, աճած էին նաեւ այդ բանուորութեան կրած տանջանքն ու զրկանքը` դրամատիրական
անարդար քաղաքականութիւններուն պատճառով: 1907-ին վերամշակուած ՀՅԴ Ծրագիրին
«Ընդհանուր տեսութիւն» բաժինը լուրջ ձեւով կը վերլուծէ մարդկային, հասարակական եւ
տնտեսական կեանքը ընդհանրապէս եւ յատկապէս այդ ժամանակաշրջանին հայութեան
դիմագրաւած մարտահրաւէրները` հետեւեալ տողերուն ընդմէջէն. «Տեխնիկայի հսկայական
կատարելագործումները, ըստ երեւոյթին, պիտի թեթեւացնէին աշխատաւոր մարդու բեռը եւ
նուազ աշխատանքի հետ համեմատաբար աւելի մեծ բաժին յատկացնէին նրան, բայց նրանք
հակառակ հետեւանքներ առաջացրին` շնորհիւ մասնաւոր տնտեսութեան սիստեմին:
Աշխատանքի մի խոշոր մասը մնում է անվճար, աշխատաւորը ստանում է բաշխման մոմենտում
իր արտադրած արժէքների չնչին մասը միայն: Մեքենաների ներմուծման հետ հետզհետէ
նուազեց աշխատաւոր ձեռքերի պահանջը, որոնք վաճառքի նիւթ են` դարձած, իբրեւ շուկայի
ապրանք: Աշխատաւոր գործօն մասնակցութեան բաժինը արդիւնագործութեան մէջ միշտ աւելի
եւ աւելի կրճատուեց:»
Վերամշակուած ծրագիրի «Ընդհանուր տեսութեան մէջ կը շարունակուին հասարակական
կեանքի վերլուծումները, որոնցմէ որոշ կէտեր այժմէական կը նկատուին նոյնիսկ ներկայ դարու
ծանր պայմաններուն մէջ, ինչպէս` «Կեդրոնացնելով արդիւնագործութիւնը, սեփականազուրկ
դարձնելով

մանր

արդիւնագործողներին`

կապիտալիզմը

քայքայման

մատնեց

աշխատաւորների ընտանիքները, գործարան քաշեց կանանց ու նոյնիսկ երեխաներին, մի
հանգամանք, որ չէր կարող չնպաստել աշխատավարձի նուազման: Չնայած անսանձ
շահագործումներին ու հարստահարութիւններին` նոյն աշխատաւոր հանրութեան վզին են
ընկած իրենց աւերիչ ծանրութեամբ` հարկերը, մաքսերը, մենավաճառումները, աքցիզները եւ
յարաճուն միլիտարիզմի պատուհասը, որի էական նպատակն է ամուր կռել աշխատաւոր
ժողովուրդների ստրկութեան շղթաները»: Ապա ծրագիրը կը հրամցնէ ընկերվարութիւնը` իբրեւ
այլընտրանք դրամատիրական անարդար եւ ստրկական համակարգին .«Սոցիալիզմի
վարդապետութեամբ առաջնորդուելով` աշխատաւոր դասակարգերը ձգտում են վերացնել
կապիտալիստական մասնաւոր սեփականութիւնը եւ նրա հետ կապուած անարխիական
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արդիւնագործութեան սիստեմը, հասարակական ընդհանուր սեփականութիւնը դարձնել
աշխատանքի,

արդիւնագործութեան

հաղորդակցութեան

ու

միջոցները`

փոխանակութեան

հողը,

միջոցները

հանքերը,

եւ

գործարանները,

բովանդակ

տնտեսութիւնը

կազմակերպել ու ղեկավարել հաւաքականօրէն»:
Ծրագիրին

«Ընդհանուր

տեսութիւն»-ը

նաեւ

յստակացուց

ՀՅԴ-ի

միջազգային

յարաբերութիւնները, որոնց էութիւնը մինչեւ օրս կը գործէ: Ծրագիրը շեշտեց ընկերվարութեան
միջազգայնականութեան եւ ՀՅԴ-ի` միջազգային աշխատաւորական եւ ընկերվարական մեծ
ընտանիքին անբաժանելի մէկ մասը ըլլալուն վրայ, որուն շնորհիւ` Ընդհանուր ժողովէն տարի
մը ետք ՀՅԴ-ն Ընկերվարական Բ. միջազգայնականին եւ հետագային վերջինիս յաջորդած
միջազգայնականներուն (Աշխատաւորական եւ Ընկերվարական միջազգայնական ու ներկայիս`
Ընկերվար

միջազգայնական)

եւ

(Եւրոպայի

ընկերվարականներու

եւրոպական

ցամաքամասի

կուսակցութիւն)

անդամ

կազմակերպութիւններուն

դարձաւ:

Այս

շրջադարձը

վերամշակուած ծրագիրին մէջ արտայայտուեցաւ հետեւեալ տողերով. «Սոցիալիստական
շարժումը իր էութեամբ միջազգային է: Բոլոր երկրների աշխատաւոր տարրերը` իբրեւ միեւնոյն
սիստեմի զոհեր, պիտի միանան եւ արդէն միանում են համաշխարհային մի հզօր
եղբայրակցութեան մէջ. ու գիտակ իրենց բարձր առաքելութեան, վստահ իրենց յաղթանակի
վրայ` դիմում են կազմակերպուած կռուի ճանապարհով դէպի նոր, սոցիալիստական կարգերը»:
Այդ

ժամանակաշրջանին

ՀՅԴ-ի

որդեգրած

ընկերվարական

ուղեգիծը

ծանօթ

էր

«Վերատեսական» անունով, որ առաջին անգամ որդեգրուած էր Գերմանիոյ Ընկերվարժողովրդավարական կուսակցութեան կողմէ, որ մէկդի դնելով բանուորական յեղափոխութեան
արիւնալի ճամբան` դիմեց խաղաղ միջոցներով պայքարին: Ընկերային իրաւունքներու
ձեռքբերման համար պայքարը այս անգամ տեղի պիտի ունենար օրինական միջոցներով:
«Վերատեսականութեան» հիմքերը կը գտնուէին Գերմանիոյ Ընկերվար-ժողովրդավարական
կուսակցութեան Էրֆուրտի ծրագիրին մէջ (1891)` Էտուարտ Պեռնշթայնի, Օկիւսթ Պեպելի եւ
Քարլ Քաուցկիի հեղինակութեամբ: Միայն ընկերվարութիւնը չէր անշուշտ ՀՅԴ 4-րդ Ընդհանուր
ժողովի մասնակիցները հետաքրքրող կէտը, այլ նաեւ կային ազգային, յեղափոխական եւ
ժողովրդավարութեան վերաբերող կէտերը, որոնց առնչուած եզրերը եւ հասկացողութիւնները
արդիականացման ենթարկուեցան` համապատասխանելով ժամանակի փոփոխութիւններուն:
Սկսելով ազգային հարցէն` ՀՅԴ-ն գաղափարական գետնի վրայ իր ազդեցութիւնը կրեց
Աւստրիոյ ընկերվար-ժողովրդավարութեան մարքսականութենէն, որ կը հաւատար, թէ
պետութիւններուն մէջ իւրաքանչիւր ազգային խումբ իրաւունք ունի իր ինքնավարութիւնը
ունենալու այն շրջաններուն մէջ, ուր անիկա կը կազմէ մեծամասնութիւն, եւ հոն աւելի
դիւրութեամբ կը մղուի դասակարգային պայքարը, եւ կը կերտուի ընկերվարութիւնը: Ահա այս
հարցին շուրջ հատուած մը` ՀՅԴ-ի 1907-ին վերամշակուած Ծրագիրի «Ընդհանուր տեսութիւն»
բաժինէն. «Դասակարգային կռիւը բարդանում է մասնաւորապէս այն երկրներում, ուր գերիշխող
ազգութեան ներկայացուցիչները, իրենց ձեռքն առնելով պետական եւ հասարակական բոլոր
հաստատութիւնները, ճնշում են թոյլ ազգերին եւ առհասարակ փոքրամասնութիւն կազմող
միութիւններին: Զրկուելով պետական ու հասարակական կեանքին աշխուժ մասնակցելու
հնարաւորութիւնից, տուժելով ե՛ւ նիւթապէս, ե՛ւ կուլտուրապէս, այդ թոյլ միութիւնները յետ են
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մնում առաջադիմութեան ճանապարհի վրայ, եւ այդպիսով դանդաղում է համամարդկային
կուլտուրայի հետ աշխատանքի սոցիալական ազատագրութիւնը, քանի որ այդպիսով խոչընդոտ
է դրւում մի կողմից դասակարգային հակամարտութեան զարգացմանը ճնշուած ազգութիւնների
միջեւ,միւս կողմից` ճնշող ու ճնշուող ազգերին պատկանող աշխատաւոր դասակարգերի
համերաշխութիւնը: Փոքրիկ, նուաճուած ազգերի մէջ աշխատաւոր տարրերը, կռուելով
հանդերձ իրենց ցեղակից բուրժուազիայի դէմ, միեւնոյն ժամանակ նախանձախնդիր են իրենց
ուրոյն ազգային կուլտուրային, որը ստեղծել է ժողովրդական առանձնայատուկ հոգեբանութիւն:
Ազգային ճնշումների դէմ մղուող կռիւը աւելի յամառ ու յաղթանակող է դառնում շնորհիւ այն
հանգամանքի, որ այժմ այդ կուլտուրայի ներկայացուցիչները միայն ազգի «վերին» խաւերը չեն.
ազգային կուլտուրան թափանցում է ժողովրդական լայն մասսաների մէջ ու դառնում
սեփականութիւնը ու առաջադիմութեան միջոցը: Ժողովրդական մասսաները իրենց իներտ
դրութիւնից գիտակից կեանքի ասպարէզ նետուելով, երեւան են հանում թաքնուած ուժեր`
կուլտուրական-հասարակական աշխարհում»:
Ժողովրդավարութեան վեհ իտէալին սիրոյն` Ընդհանուր ժողովը գնահատեց Կովկասեան
նախագիծը, վաւերացուց պարսկական սահմանադրական յեղափոխութեան մասնակցութեան
բանաձեւը եւ կապեր հաստատեց Օսմանեան կայսրութեան մէջ գործող ազատամիտ
խմբակներուն հետ, որոնք հետագային ճամբայ բացին երիտթրքական յեղափոխութեան առջեւ:
ՀՅԴ-ի շնորհիւ` ասիական ցամաքամասին մէջ Պարսկաստանը դարձաւ առաջին խորհրդարան
ունեցող պետութիւնը, Օսմանեան կայսրութեան մէջ թէպէտ կարճ ժամանակաշրջանի մը
համար հաստատուեցաւ սահմանադրութիւն, որուն մէջ յարգուեցան փոքրամասնութիւններուն
իրաւունքները: Ժողովրդավարութեան իրականացման նպատակով ՀՅԴ-ն յեղափոխական դաշտ
իջաւ աշխարհի ամէնէն անմարդկային երեք տիրապետութիւններուն դէմ (ցարական,
սուլթանական եւ շահական) եւ համագործակցութեան կապեր ստեղծեց մակեդոնական
ազգային-ազատագրական շարժման հետ:
Սակայն ազգային, ընկերվարական, ժողովրդավարական եւ յեղափոխական արժէքները ՀՅԴ-ին
համար սկիզբէն ժառանգուած աւանդոյթներ են: Ան իր հիմնադրութենէն մինչեւ օրս կրած է, կը
կրէ ու պիտի կրէ այդ սուրբ արժէքները, որոնց գործադրումը միշտ ալ կ՛ենթարկուի
վերատեսութեան` համապատասխանելով ժամանակի զարգացումներուն եւ միջավայրի
փոփոխութիւններուն:

4-րդ

ընդհանուր

ժողովին

յաջորդած

ընդհանուր

ժողովներու

իրադարձութիւնները, ինչպէս 1919-ի «Ազատ, անկախ ու միացեալ Հայաստանի»-ի, 1972-ի
«Յեղափոխական արմատներու վերադարձ»-ի յայտարարութիւնները, 1978-ի ծրագիրը, որ
կ՛ընդգրկէր «նոր ձախ»-ի աշխարհահայեացքը եւ` 1998-ի ծրագիրը, որ կը բովանդակէ
ժամանակակից ընկերվար-ժողովրդավարութեան աշխարհահայեացքը, բոլորն ալ կը փաստեն
Դաշնակցութեան քննական, վերատեսութեան եւ արդիականացման քայլարշաւը, որուն առջեւ
կը խորտակուին բոլոր մարտահրաւէրները, եւ կը ծագի յառաջդիմութեանն ու բարգաւաճման
արեւը:

ՆԱԹԱՆ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ
ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ
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Մուսա Լերան Հերոսամարտի Ոգեկոչման Նուիրուած Ս.
Պատարագ
Քալիֆորնիոյ Մուսա Լեռ միութիւնը 9-10 Սեպտեմբերին երկօրեայ հանդիսութեամբ ոգեկոչեց
102 տարի առաջ մղուած յաղթական հերոսամարտին եւ ճակատումներուն ընթացքին ինկած
նահատակներուն յիշատակը:
Արդարեւ, 9 Սեպտեմբերին Հոլիվուտի Ս. Կարապետ մայր եկեղեցւոյ «Կարապետեան» սրահին
մէջ տեղի ունեցաւ հերիսայի պատրաստութիւն եւ խրախճանք:
10 Սեպտեմբերին թեմի առաջնորդ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեանը հանդիսապետեց Հոլիվուտի
Ս. Կարապետ մայր եկեղեցւոյ Ս. պատարագին եւ ուղղեց իր պատգամը: Ան լուսարձակի տակ
առաւ Մուսա Լերան հերոսամարտի խորհուրդը ու անժամանցելի պատգամը` շեշտելով, որ այդ
օրերուն հայկական գիւղերու մեր ժողովուրդը արդարօրէն դիմեց ինքնապաշտպանութեան
իրաւունքին եւ իր նահատակներուն զոհաբերութեամբ` շահեցաւ գոյատեւման իրաւունքը:
Սրբազանը հաստատեց, որ մեր հերոսամարտերը վերականգնեցին հայութեան կքած ողնայարը

եւ այսօ՛ր ալ հպարտութեամբ բարձր կը պահեն մեր ճակատը` յորդորելով եւ հրաւիրելով
ժողովուրդը յարգանքով խոնարհելու Մուսա Լերան հերոսամարտի կերտիչներուն յիշատակին
առջեւ եւ աննահանջ կերպով շարունակելու անոնց կտակին կենսագործման մեր երթը:
Սրբազանը նաեւ անդրադարձաւ Ազգային առաջնորդարանի բարերարներէն` հանգուցեալ
Կայծակ Օհաննէսեանի վաստակին ու բարեգործութիւններուն:
Աւարտին, կատարուեցաւ հոգեհանգստեան պաշտօն` Մուսա Լերան
նահատակներու յիշատակին, նաեւ` Կայծակ Օհաննէսեանի հոգիին համար:

հերոսամարտի

Արարողութեան աւարտին, «Կարապետեան» սրահին մէջ կատարուեցաւ հերիսայի
օրհնութիւնը եւ կազմակերպուեցաւ հանդիսութիւն: Օրուան բանախօսն էր դոկտ. Վահրամ
Շամմասեան: Ներկաները երգեցին Մուսա Լերան հերոսամարտին ու Այնճարի նուիրուած
երգեր:
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Ազգանուէր Ծառայութեան, Յանձնառութեան Եւ
Արիութեան Վկայական` Հալէպի Մէջ Հայաստանի
Գլխաւոր Հիւպատոս Տիգրան Գէորգեան

8 Սեպտեմբերին Բերիոյ հայոց թեմի Ազգային իշխանութիւնը ողջերթի երեկոյ մը
կազմակերպեց` ի պատիւ Հալէպի մէջ Հայաստանի գլխաւոր հիւպատոս Տիգրան Գէորգեանին:
Ազգային առաջնորդարանի դիւանապետ Գրիգոր Տունկեան խօսք առնելով` շեշտեց, որ Սուրիոյ
ու մանաւանդ Հալէպի տագնապալի տարիներուն Հալէպի գլխաւոր հիւպատոսութիւնը միակն
էր, որ շարունակեց իր գործունէութիւնը, աւելցնելով, որ հիւպատոսը մնաց հալէպահայութեան
կողքին ու ծառայեց անոր` կրելով միեւնոյն դժուարութիւններն ու ապրելով պատերազմական
միեւնոյն տագնապը:
ՍՕԽ-ի Շրջանային վարչութեան ատենապետ Հռիփ Կանանեան շնորհակալութիւն յայտնեց
հիւպատոսին` անոր իր մատուցած ծառայութիւններուն համար, նկատել տալով, որ
հիւպատոսը շատ մը դժուար պարագաներու, օգտակար դարձած էր միութեան:
Առաջնորդ սրբազանը իր խօսքին մէջ հաստատեց, որ գլխաւոր հիւպատոսը իր աշխատանքով
իւրայատուկ դրոշմ մը դրաւ ոչ միայն հալէպահայ համայնքի, այլեւ հայութեան պատմութեան
էջերուն վրայ:
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Հալէպի գլխաւոր հիւպատոսը նախապէս Բերիոյ թեմին կողմէ պարգեւատրուած էր «Բերիոյ
թեմի ծառայութեան շքանշան»-ով: Սրբազան հայրը այս առիթով հիւպատոսին յանձնեց
«Ծառայութեան վկայական»-ը` շեշտելով, որ անիկա կը շնորհուի իբրեւ երախտագիտութիւն
գլխաւոր հիւպատոսին ազգանուէր ծառայութեան, յանձնառութեան եւ արիութեան:
Այնուհետեւ շնորհակալական խօսքերով հանդէս եկան Ազգային վարչութեան ատենապետ
Տարօն Մակարեանը եւ «Գանձասար» շաբաթաթերթի խմբագիր Զարմիկ Պօղիկեանը, որոնք
բարձրօրէն
գնահատեցին
գլխաւոր
հիւպատոսին
մարդկային
յատկանիշներն ու
գործակցութեան ոգին:
Աւարտին, խօսք առաւ հիւպատոս Տիգրան Գէորգեանը: Ան մէկ կողմէ` ուրախութիւն յայտնեց
հայրենիք վերադառնալուն համար, իսկ միւս կողմէ տխրութիւն, որովհետեւ շատ հաճելի
յիշողութիւններ ունէր Հալէպի մէջ իր անցուցած տարիներէն: Անդրադառնալով պատերազմի
ընթացքին հալէպահայութեան ապրած կեանքին` ան հաստատեց, որ Հալէպի հայ համայնքը
մեծ վնասներ կրեց, սակայն հայու ոգին չընկրկեցաւ, եւ խաղաղութեան հաստատման առաջին
վայրկեանէն հալէպահայութիւնը լծուեցաւ հայ համայնքին նախկին փայլը վերադարձնելու
գործին:
Ան շնորհակալական եւ երախագիտական խօսք ուղղեց բոլոր անոնց, որոնք իր
պաշտօնավարութեան ընթացքին հիւպատոսութեան կողքին եղած են եւ անշահախնդիր
կերպով օժանդակած են հիւպատոսութեան բնականոն աշխատանքի ապահովման:

«Խոստումը» Պիտի Ցուցադրուի Ֆրեզնոյի
Համալսարանին Մէջ
Նախաձեռնութեամբ
Քալիֆորնիոյ
համալսարանի
Ֆրեզնոյի մասնաճիւղին մէջ գործող «Սինէքալչըր»-ի եւ
համագործակցութեամբ Հայագիտական ծրագիրին, 29
Սեպտեմբերին համալսարանի «Փիթըրզ» սրահին մէջ
տեղի պիտի ունենայ Հայոց ցեղասպանութեան
նուիրուած «Խոստումը» ժապաւէնի ցուցադրութիւնը:
Ձեռնարկին
գլխաւոր
հիւրն
է
ժապաւէնի
համաարտադրիչ
եւ
Հայոց
ցեղասպանութեան
ճանաչման համար «Սիսթըմ աֆ է տաուն» խումբին
տարած պայքարին նուիրուած «Սքրիմըրզ» ժապաւէնի
բեմադրիչ Քարլա Կարապետեան, որ ժապաւէնին
ցուցադրութենէն
ետք
պիտի
պատասխանէ
հանդիսատեսներու հարցումներուն:

www.aztarar.com
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Վերամուտը` Ազգային Քարէն Եփփէ Ճեմարանէն Ներս
* Հովանաւորութեամբ թեմի առաջնորդ Շահան արք. Սարգիսեանի, կազմակերպութեամբ
Ճեմարանի խնամակալութեան եւ տնօրէնութեան, 11 Սեպտեմբերին Ազգային Քարէն Եփփէ
Ճեմարանէն ներս վերամուտը սկսաւ ցնծալի հանդիսութեամբ:
Պատերազմէն ետք Նոր Գիւղի մէջ կեանքի
կոչուած առաջին հայկական վարժարանը
վերստին
իր
գիրկը
հրաւիրեց
ճեմարանականները:
Ճեմարանի վերամուտի պաշտօնական
բացման
ներկայ
էին`
առաջնորդ
սրբազանը,
պատկան
մարմինի
ներկայացուցիչները, թեմի քահանայից
դասը,
Ազգային
վարչութեան,
Ուսումնական խորհուրդի, Ճեմարանի
խնամակալութեան ներկայացուցիչները, Ճեմարանի տնօրէնը, պետական տնօրէնը,
ուսուցչական կազմն ու վարչական պատասխանատուները:
Ձեռնարկը սկսաւ Հայաստանի եւ Սուրիոյ քայլերգներով` կատարողութեամբ ՀՄԸՄ-ի
փողերախումբին: Ապա Ճեմարանի տնօրէն Յակոբ Քիլեճեան, բարի գալուստ մաղթելէ ետք
ներկաներուն, վերածնունդի օր որակեց վերամուտի օրը` շեշտելով, որ 5 տարի դպրոցէն հեռու
մնալով հանդերձ, իրենց մէջ վառ պահած են Ճեմարանի ոգին: «Այս ոգին հինգ տարի մեզ պինդ
պահեց եւ վերադարձուց Ճեմարան», ըսաւ ան եւ նկատել տուաւ, որ ներկայ սերունդները
հաւանաբար ծանօթ չեն Ճեմարանի կառոյցին, սակայն իրենց ծնողները, երբեմնի
ճեմարանականները, ուսուցիչներն ու բոլոր այն սերունդները, որոնք գիտութիւն ու հայեցի
կրթութիւն ստացած են անոր յարկին տակ, լաւ գիտեն կառոյցին իմաստն ու խորհուրդը,
աւելցնելով, որ իրենց վերադարձով կը փաստեն, որ վերապրելու կամք ունին ու
յանձնառութեամբ պիտի վերանորոգեն բոլոր կառոյցները: Ան ըսաւ, որ վերանորոգած են
Ճեմարանի նոր մասնաշէնքը եւ յառաջիկայ տարի պիտի վերանորոգեն նաեւ Ճեմարանի
հիմնական մասնաշէնքը: Ան ուրախութեամբ յայտարարեց, որ Ճեմարանն վերադարձան
տասնեակ աշակերտներ, որոնք եկան զանազան քաղաքներէ եւ երկիրներէ, ինչպէս` Սուրիոյ
նահանգներէն, Քանատայէն, Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներէն, Պրազիլէն, Լիբանանէն: Իր
խօսքի աւարտին տնօրէնը բարի վերադարձ ու բարի վերամուտ մաղթեց բոլորին:
Այնուհետեւ առաջնորդ սրբազանը ելոյթ ունենալով` փառք տուաւ Աստուծոյ, որ արժանի
դարձուց բոլորը ներկայ գտնուելու Նոր Գիւղի կրթական ամենակարեւոր կեդրոնին` Ազգ.
Քարէն Եփփէ Ճեմարանի բացման հանդիսութեան, յայտարարելու սուրիահայ կրթական
կեանքի վերամուտը, շնորհաւորելու աշակերտները նոր տարուան, նոր աշխատանքներուն
համար: Ան նկատել տուաւ, որ Հալէպի ազատագրումը, ապա նաեւ ցեղասպանութեան
ենթարկուած մեր ժողովուրդի յարութեան խորհրդանիշի` Տէր Զօրի ազատագրումը նոր յոյս կը
ներշնչէ ոչ միայն սուրիացի ժողովուրդին, այլեւ` Միջին Արեւելքին ու յատկապէս հայ
ժողովուրդին: Սրբազանը շեշտեց, որ Ազգային Քարէն Եփփէ Ճեմարանը մեր վերականգնումի
խորհրդանիշն է: Ան ուսումնական բարի երթ մաղթեց բոլորին` վերյիշելով բոլոր այն
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բարերարները,
որոնք
կը
զօրակցին
սուրիահայ
կեանքի
վերականգնումին
եւ
վերանորոգութեան:
Ապա սրբազան հայրը ներկաները հրաւիրեց միասնաբար աղօթելով
բացուած յայտարարելու ուսումնական տարեշրջանը:
Փառաբանութեան աղօթքէն ետք տեղի ունեցաւ ջրօրհնէքի արարողութիւն, ապա Ճեմարանի
վերանորոգուած մասնաշէնքին օծումը:
Հանդիսութիւնը փակուեցաւ Ճեմարանի քայլերգով:

ՀՅԴ Ներկայացուցիչը Կը Հանդիպի Լիբանանի Արտաքին
Գործոց Նախարարին
Շաբաթ, 23 Սեպտեմբերին, Լաս Վեկասի մէջ տեղի ունեցաւ լիբանանեան սփիւռքի
կազմակերպման եւ անոր ուժականութիւնը յօգուտ Լիբանանի զօրաշարժի ենթարկելու
նպատակով Հիւսիսային Ամերիկայի տարածքային հաւաքը, որուն կը մասնակցէր Լիբանանի
արտաքին գործոց նախարար Ժպրան Պասիլ:

Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու տարբեր շրջաններէ եւ Քանատայէն եկած լիբանանեան
սփիւռքի անդամներու այս հաւաքին յատուկ հրաւէրով ներկայ եղաւ նաեւ ՀՅԴ Արեւմտեան
Ամերիկայի Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ Տարօն Տէր Խաչատուրեանը:
Հաւաքի ծիրէն ներս Տարօն Տէր Խաչատուրեան մտքերու փոխանակում ունեցաւ նախարար
Պասիլի հետ` գլխաւորաբար Լիբանանի դէմ ծառացած մարտահրաւէրներու, ՀՅԴ-ի
լիբանանեան կեանքին մէջ կարեւոր դերակատարութեան եւ ներդրումին, ինչպէս նաեւ
յառաջիկայ մայիսին տեղի ունենալիք խորհրդարանական ընտրութիւններուն վերաբերեալ:
Նկարին մէջ ձախէն աջ` դեսպան Ճոնի Իպրահիմ, Տարօն Տէր Խաչատուրեան, Լիբանանի
արտաքին գործոց նախարար Ժպրան Պասիլ եւ դեսպան Կապրիէլ Իսա:
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ԱՅԼԱԶԱՆ

«Հայաստանը Խոհարարութեան Հին Պատմութիւն Ունի»
Միջազգային
խոհարարական
«Հանեսթ
քուքինկ» (Ազնիւ Խոհանոց) հանդէսը յատուկ
կերպով
անդրադարձած
է
հայկական
խոհանոցին`
նշելով,
որ
Հայաստանի
խոհարարական արուեստը դարերու խորք ունի,
իսկ
տարածաշրջաններէն
իւրաքանչիւրը`
տարատեսակ ուտեստներու պատրաստութեան
իր սեփական աւանդոյթները:
«Երբ Հայաստան ըսենք, առաջին հերթին կը
պատկերացնենք բարձր լեռներ եւ համեղ կերակուր: Տերեւով տոլմա, գաթայ, հերիսա,
խաշ, քիւֆթէ` այս բոլորը հարուստ հայկական խոհանոցի ուտեստներ են», կ՛ըսուի
յօդուածին մէջ:
Պարբերականը կը նշէ, որ հայկական խոհանոցին մէջ երբ
կարգը կու գայ հայկական խաշին, կրնայ շատերուն
հաճելի չթուիլ: Սակայն քիմքի մասնագէտները կը
տպաւորուին անով` պատրաստուած կովու, ոչխարի կամ
խոզի տոտիկներէ, որ կը մատուցուի սխտորով, հայկական
լաւաշով եւ օղիով:
Քաղցրաւենիքներէն թերթը առանձնացուցած է գաթան,
ընկոյզով եւ խաղողի ռուպով պատրաստուած շարոցը եւ չորցած դեղձը` կասիայով եւ
ընկոյզով:
Վերջաւորութեան «Հանեսթ քուքինկ» խորհուրդ կու տայ ընթերցողին մեկնիլ
Հայաստան եւ տեղւոյն վրայ համտեսել եւ վայելել հայկական խոհանոցի ուտեստները:

Ծուլութիւնը Վարակիչ Է…
Աւստրալիական ուսումնասիրութիւն մը կը հաստատէ, որ ծուլութիւնը վարակիչ է, եւ
թէ` երբ աշխատանքի վայրը մէկ ծոյլ պաշտօնեայ կայ, ատիկա բաւարար է, որ վարակէ
մնացեալները: Այսպիսով, գործը կը տուժէ:
Այս երեւոյթին վերաբերեալ Սիտնիի համալսարանէն հետազօտողներ փորձեր
կատարած են 158 համալսարանականներու վրայ` զանոնք խումբերու բաժնելով եւ
իւրաքանչիւր խումբին որոշ ձեւի աշխատանք մը վստահելով:
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Փորձերը ցոյց տուած են, որ այն խումբերը, որոնց մէջ ծոյլ կամ անձնասէր ուսանող մը
գտնուած է, անոր ընթացքը ազդած է մնացեալներուն աշխատելաձեւին վրայ, եւ
արդիւնքը յստակօրէն ժխտական է:

Ասկէ մեկնելով` գործատէրերուն կը թելադրուի աջալուրջ հետեւիլ, որպէսզի
պաշտօնեայ մը չտկարացնէ կամ ձախողութեան չմատնէ ամբողջ խումբի մը
աշխատանքը: Ասիկա չի նշանակեր սակայն, որ ամէն անգամ որ խմբական
աշխատանք մը իր նպատակին չհասնի, քաւութեան նոխազ մը պիտի փնտռենք:

Վարդագոյն Ռուպի Տուրմը
Տուրմ արտադրող «Պարրի Քալպօ» ընկերութեան
գիտնականները վերջերս ստեղծած են տուրմի նոր
տեսակ մը` վարդագոյն ռուպի տուրմը, որ կու գայ
ամբողջացնելու կաթնային, ճերմակ եւ սեւ
տուրմերու շարքը:
13 տարուան աշխատանքէ ետք, վարդագոյն
տուրմը ի վերջոյ ստեղծուած է Շանկհայի մէջ, զուիցերիական «Պարրի քալպօ»
ընկերութեան տարրալուծարաններուն մէջ:
«թէ՛ գոյնի եւ թէ՛ համի իմաստով արհեստական ոչինչ կայ. վարդագոյն երանգը
արդիւնք է քաքաոյի տեսակին, իսկ համը ուժեղ է եւ թարմ հատապտուղները կը
յիշեցէ», կը հաստատեն գիտնականները:
Նշենք, որ քաքաոյի այս տեսակը կ՛աճի Պրազիլի, Փղոսկրեայ Ափունքի եւ Էքուաթորի
մէջ: Վարդագոյն Ռուպի տուրմը շուկայ պիտի իջնէ 6-18 ամիսներու ընթացքին:
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