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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ՀԱՅԱԱՍՏԱՆԻ «ՅՈՅՍԻ ԿԱՄՈՒՐՋ» 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ 
Երեքշաբթի, 27 Մայիսին, Քուէյթի Ազգային Առաջնորդարան այցելեց «Յոյսի Կամուրջ» 

կազմակերպութեան նախագահ Տիկ. Սուսաննա Թադեւոսեան եւ հանդիպեցաւ Թեմիս Կաթ. 

Փոխանորդ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեանի հետ։ Հանդիպան ներկայ էին՝ ՀՀ Հիւպատոս 

Տիար Արմէն Սարգիսեան, գաղութիս հոգեւոր հովիւ Տ. Արտակ Քհնյ. Քէհեաեան, Ազգային 

Վարչութեան ատենապետն ու անդամներ։ Օրեր առաջ Հայաստանի «Յոյսի Կամուրջ»ը եւ 

Գանատայի Նիւ Պրունսվիք մարզային կառավարութեան Կրթութեան եւ վաղ մանկութեան 

զարգացման վարչութիւնը արժանացան Եունէսքօ/Էմիր Ալ Ահմատ Ալ Ճապէր Ալ Սապահ 

մրցանակին՝ մտաւոր հաշմանդամութիւն ունեցող անձերու որակեալ կրթութեան նպաստելու 

համար։ 

 

«Յոյսի Կամուրջ»ը հասարակական 

կազմակերպութիւն մըն է, որ կը 

գործէ Հայաստանի 

Հանրապետութեան մէջ։ Անոր 

նպատակն է պաշտպանել 

հաշմանդամութիւն ունեցող 

փոքրիկներու եւ երիտասարդներու, 

ինչպէս նաեւ իրենց ընտանիքներու 

իրաւունքները ու արժանապատուութիւնը, որպէսզի կարենան լիարժէք կերպով մտնել 

ընկերութեան մէջ։ Անոր տեսլականը հաշմանդամութիւն ունեցող անձի արժանապատիւ 

կեանքով ապրիլն ու բոլորին նման իր երկրի ապագայի կառուցման մասնակցիլն է։ Հանդիպման 

ընթացքին Տիկ. Սուսաննա պատմեց իր վարած կազմակերպութեան, ցարդ կատարած 

աշխատանքներուն եւ նպատակներուն մասին։ Յանուն Քուէյթի հայ համայնքին, Գերպ. Հայր 

Սուրբը ջերմագին շնորհաւորանքներ ուղղեց Տիկ. Սուսաննային, անոր վարած 

կազմակերպութեան մարդասիրական եւ ազգանուէր գործին ու առաքելութեան, մաղթելով 

նորարնոր յաջողութիւններ։ 
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ARI ِ)ARTSAKH ROOTS INVESTMENTS) ԸՆԿԵՐՈՒԹԵԱՆ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐԸ 

ՊԻՏԻ ԱՅՑԵԼԵՆ ՔՈՒԷՅԹ 

Այսու կու գանք տեղեկացնել մեր համայնքի սիրելի զաւակներուն, որ Յունիս 14-15ին 

Քուէյթ պիտի այցելէ ARI ِ)Artsakh Roots Investments) ընկերութեան պատուիրակութիւնը, 

գլխաւորութեամբ Լ.Ղ.Հ. Վարչապետ Պրն. Արայիկ Յարութիւնեանի: Անոնք հանդիպում 

պիտի ունենան Քուէյթի մէջ ապրող հայ գործարարներուն հետ եւ առաջարկեն անոնց 

մասնակցութիւնը ARIի ծրագիներուն:  

Ազդարար պարբերականի միջոցով ձեր նկատառման կը յանձնենք ARI ընկերութեան 

գործառոյթը, ծրագրերն ու նպատակները:  

Ընկերութեան հիմնական համոզումը այն է, որ ռազմավարական մեծ կարեւորութիւն 

ներկայացնող Արցախի մէջ երկու շրջաններ՝ Քաշաթաղն ու Շահումեանը պէտք չէ թոյլ 

տանք, որ սակարկութեան նիւթ ըլլան: Հարաւային Քաշաթաղը շատ բերրի է, ջրառատ, 

գաղջ միջերկրականեան կլիմայ ունի: Իսկ հիւսիսային Քաշաթաղը ալպեան գօտիին 

նման, ունի մարգագետիններ եւ շատ յարմար է կենդանաբուծութեան: Քարվաճառը եւս 

սքանչելի արօտավայրեր ունի, կենդանաբուծութեան համար նոյնպէս ձեռնտու շրջան 

մըն է:  

«Մենք համոզուած ենք, որ այդ շրջանի տնտեսական ողնասիւնը պէտք է ըլլայ 
գիւղատնտեսութիւնը»: 

Վերոնշեալ ծրագիրը թափ առաւ մասնաւորաբար լիբանանահայ գործարարներու 

ջանքերով, սակայն ստեղծուեցաւ ընկերութիւն մը Կիպրոսի մէջ (որպէսզի այն ոչ թէ 

միջին արեւելեան, այլ եւրոպական ընկերութիւն մը ըլլայ):  

Ընկերութեան անունը օրին որոշուեցաւ ARI (Artsakh Roots Investment):  

Ներդրումներու կանոններն ու պայմանները:  

Գումարները կը ներդրուին 

ընկերութեան մէջ, ընկերութիւնը 

պայմանագիր կը կնքէ Ագրոֆոնտ 

ընկերութեան հետ 

(գիւղատնտեսութեան աջակցող 

պետական հիմնադրամ), եւ 

գումարներ կը փոխանցէ անոր, 

ճշդուած նպատակներու համար: 

Պետութիւնը պայմանագրութեան մէջ կը ներկայանայ իբրեւ երրորդ կողմ, իբրեւ 

երաշխաւոր: Գործարարները իրնեց գումարները փոխ կու տան ընկերութեան երեք կամ 

աւելի տարիներու վրայ:  
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Նախագահ Սերժ Սարգսեան Հայոց Ցեղասպանութեան 

100-Ամեակին Թուրքիոյ Նախագահը Հայաստան 

Հրաւիրեց 

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեան յաջորդ տարուան 24 ապրիլին 

Թուրքիոյ նախագահը պաշտօնապէս Հայաստան հրաւիրեց: 

Չորեքշաբթի օր ելոյթ ունենալով Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցին նուիրուած 

ձեռնարկները համակարգող պետական յանձնաժողովի նիստին` նախագահ Սերժ Սարգսեան 

յայտնեց, որ եթէ Թուրքիոյ իշխանութիւնները հետաքրքրուած են ճշմարտութեամբ, ուրեմն 

անոնք պէտք է Հայաստան գան եւ 24 ապրիլին հայ ժողովուրդի կողքին ըլլան: Նախագահը 

նշեց, որ չի կարծեր, թէ անկէ ետք անոնք արխիւներ բանալու մասին պիտի կարենան խօսիլ: 

Նշելով, որ պաշտօնական Անգարա կը շարունակէ խօսիլ պատմաբաններու յանձնախումբ 

ստեղծելու եւ արխիւները բանալու մասին` նախագահ Սերժ Սարգսեան ընդգծեց, որ յայտնի է, 

որ Հայաստանի արխիւները միշտ ալ բաց եղած են բոլորին համար, բայց, ըստ անոր, Հայոց 

ցեղասպանութեան ճշմարտութեան հետ առերեսուելու համար արխիւային աշխատանք 

ընդհանրապէս չի պահանջուիր: Նախագահ Սարգսեան շեշտեց, որ բաւարար է մտնել որեւէ 

հայկական տուն, որեւէ ընտանիք, այցելել սփիւռքի որեւէ հայ համայնք, եւ վկայութիւնները կը 

լեցնեն ոեւէ ունկնդիրի սիրտը: 

Ամենայն հաւանականութեամբ ակնարկելով Թուրքիոյ վարչապետ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի` 

այս տարի Հայոց ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակի օրուան նախորդած յայտարարութեան, 

Սերժ Սարգսեան յայտնեց, որ փաստերու անառարկելիութիւնը Թուրքիոյ իշխանութիւններուն 

կը ստիպէ ձեռնարկել քայլեր, որոնք կ՛արտացոլեն Թուրքիոյ հարիւրամեայ նոյն ժխտողական 

քաղաքականութիւնը: Ըստ նախագահին, անցեալի ծանր բեռէն ազատելու միակ հաւանական 

քայլը, որ պէտք է կատարէ Թուրքիոյ իշխանութիւնը` Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչումն է: 

Միաժամանակ, Հայաստանի նախագահը ընդգծեց, որ այս բոլորով հանդերձ` թուրք 

ժողովուրդի նկատմամբ թշնամանք չկայ, Երեւան կը փորձէ պայմաններ ստեղծել, որպէսզի հայ 

եւ թուրք ժողովուրդները իրարու հետ կապեր հաստատեն ու գտնեն հաշտեցման ուղին: 

«Ճիշդ այդ նպատակով կը փորձէինք եւ հիմա ալ հաւատարիմ կը մնանք Թուրքիոյ հետ առանց 

նախապայմաններու յարաբերութիւններու կարգաւորման ու հայ – թրքական սահմանի 

բացման, թէեւ այսպիսի ցանկութեան մասին միայն յայտարարութիւններ կը լսենք թրքական 

կողմէն: Եթէ ցանկութիւնը իրապէս անկեղծ է, ապա Թուրքիա լաւ գիտէ Հայաստան – Թուրքիա 

հաշտեցումը կեանքի կոչելու ուղին», շեշտեց նախագահ Սարգսեան: 

Թուրքիոյ նախագահէն բացի, նախագահ Սերժ Սարգսեան արդէն շարք մը պետութիւններու 

նախագահներ հրաւիրած է յաջորդ տարի 24 ապրիլին այցելելու Հայաստան: Նախագահը 

Չորեքշաբթի օր կրկին կոչ ուղղեց միջազգային հանրութեան ճանչնալու եւ դատապարտելու 

«այս աննախադէպ ոճիրը»: 

«Թող ոեւէ մէկը յոյս չտածէ, թէ Մեծ եղեռնի հարիւրամեակը մեր դատի սահմանագիծն է»,  

յայտարարեց նախագահ Սարգսեան: 
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Պետական յանձնաժողովի նիստին կը մասնակցէին բազմաթիւ պաշտօնակատարներ, 

դիւանագէտներ, սփիւռքէն ժամանած պատուիրակութիւններ, ինչպէս նաեւ ներկայ էր նաեւ 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. կաթողիկոսը: 

Նախագահ Սարգսեանի Հանդիպումը Վեհափառ 

Հայրապետներուն Եւ Ամենապատիւ Հոգեւոր Տիրոջ Հետ 

Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեան 

Չորեքշաբթի օր հանդիպում ունեցաւ Ամենայն 

հայոց Գարեգին Բ. կաթողիկոսին, Մեծի Տանն 

Կիլիկիոյ Արամ Ա. կաթողիկոսին եւ Տանն 

Կիլիկիոյ կաթողիկէ հայոց Ներսէս Պետրոս ԺԹ. 

պատրիարքին հետ: Նախագահը վեհափառ 

հայրապետներուն եւ ամենապատիւ հոգեւոր 

տիրոջ հետ քննարկեց պետութեան եւ հայ 

եկեղեցւոյ միջեւ հաստատուած սերտ 

համագործակցութիւնը, ինչպէս նաեւ 

հայրենիքին եւ սփիւռքին վերաբերող հարցեր: 

Հանդիպման զրուցակիցները անդրադարձան 

հայոց ազգային կեանքին մէջ Հայաստանեայց 

առաքելական Ս. եկեղեցւոյ հայապահպանման կարեւոր դերակատարութեան եւ 

համահայկական խնդիրներու լուծման գործով բոլոր նուիրապետական աթոռներու, թեմերու եւ 

կառոյցներու ամէնօրեայ ջանքերուն: Կարեւոր նկատուեցաւ նաեւ հայ առաքելական եւ հայ 

կաթողիկէ եկեղեցիներուն մասնակցութիւնը Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահի 

գլխաւորութեամբ գործող Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցին նուիրուած 

ձեռնարկները համակարգող պետական յանձնաժողովի աշխատանքներուն: 

Նախագահը եւ վեհափառ հայրապետներն ու ամենապահիւ հոգեւոր տէրը քննարկեցին նաեւ 

սուրիական ճգնաժամին պատճառով այդ երկրին մէջ ծանր կացութեան մէջ գտնուող հայերու 

ներկայ վիճակին եւ անոնց ցուցաբերուող աջակցութեան վերաբերեալ հարցեր: 

Զրուցակիցները համակարծիք գտնուեցան, որ հայ ժողովուրդի միասնականութիւնը 

աշխարհասփիւռ հայութեան բարօրութեան, ինչպէս նաեւ հայութեան առջեւ դրուած 

մարտահրաւէրները յաղթահարելու կարեւոր գրաւական է, եւ այսուհետեւ եւս պէտք է 

շարունակել եւ աւելի արդիւնաւէտ դարձնել ջանքերու համադրումը ազգային խնդիրներու 

լուծման ուղղութեամբ: 

Բաժանորդագուիլ նորութիւններուն 

Սիրելի ընթերցողներ,  

եթէ կը փափաքիք ԱԶԴԱՐԱՐի հաղորդած լուրերն ու նորութիւնները ու նաեւ 

ելեկտրոնային բոլոր թիւերը ստանալ կը խնդրենք ձեր հասցէ արձանագրէք 

բաժանորդներու բաժնին մէջ, որ զետեղուած է  www.armenianprelacykw.org 

կայքէջին վրայ: 

http://www.armenianprelacykw.org/
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Հայոց Ցեղասպանութեան 100-Ամեակի 

Շրջանային Յանձնախումբերու 

Ներկայացուցիչներու Հաւաք-Հանդիպում 

Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի 

նախարարութեան եւ Հայոց ցեղասպանութեան 

100-րդ տարելիցին նուիրուած ձեռնարկները 

համակարգող պետական յանձնաժողովին 

կազմակերպութեամբ` 26 մայիսին սկիզբ առաւ 

100-ամեակի շրջանային յանձնախումբերու 

ղեկավարներու եւ ներկայացուցիչներու հաւաք-

հանդիպումը: 

Մասնակիցները այցելեցին Ծիծեռնակաբերդի 

յուշահամալիր եւ ծաղկեպսակ զետեղեցին 

Հայոց ցեղասպանութեան զոհերու 

յուշակոթողին: Հաւաք-հանդիպման բացման խօսքը արտասանեց Հայաստանի 

Հանրապետութեան նախագահի աշխատակազմի ղեկավար, պետական յանձնաժողովի անդամ, 

Ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցին նուիրուած ձեռնարկներու համակարգող Վիգէն 

Սարգսեան, որ ընդգծեց, թէ նախաձեռնութիւններու ընդգրկումները տպաւորիչ պիտի ըլլան: 

Հրապարակուեցաւ պետական ձեռնարկներու խորհրդանիշը` Անմոռուկ ծաղիկը, որուն վրայ 

գծուած է Ծիծեռնակաբերդի յուշահամալիրը, եւ ծաղիկի 5 թերթիկները կը խորհրդանշեն այն 

ցամաքամասերը, ուր ջարդերէն մազապուրծ հայերը բնակութիւն հաստատած են: 

Նախաձեռնութիւնները ունին նաեւ կարգախօս` «Կը յիշեմ եւ կը պահանջեմ»: 

Ներկայացնելով Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցի ծիրին մէջ իրականացուող 

աշխատանքները` Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարար Հրանուշ Յակոբեան 

յայտնեց, որ 100 տարի առաջ օսմանեան Թուրքիոյ նպատակն էր մէկ հայ ձգել եւ այն ալ 

թանգարանին մէջ: Բայց, ըստ Յակոբեանի, այսօր հայերը ունին երկու պետութիւն եւ օտար 

ափերուն մէջ հիմնադրուած եւ հայանպաստ գործունէութիւն իրականացնող հայահոծ հզօր 

համայնքներ: 

Նախարար Յակոբեան նշեց, որ Հայաստանի սփիւռքի նախարարութիւնը վերջին 3 

տարիներուն Ցեղասպանութեան նիւթով կազմակերպած է 18 համաժողովներ եւ 

գիտաժողովներ, որոնց մասնակցած են շուրջ 300 գիտնականներ, իրաւաբաններ եւ 

փորձագէտներ: 

Հաւաքին ընթացքին զեկուցումներ ներկայացուցին շրջանային յանձնախումբերու 

ներկայացուցիչներ, ինչպէս` ՀՅԴ Հարաւային Ամերիկայի Կեդրոնական կոմիտէի 

ներկայացուցիչ Խաչիկ Տէր Ղուկասեան, Լիբանանի Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցի 

կեդրոնական մարմինի ատենապետ Սեդա Խտըշեան, Ֆրանսահայ կազմակերպութիւններու 

համակարգող խորհուրդի համանախագահ Արա Թորանեան եւ ուրիշներ: Անոնք 

ներկայացուցին Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցին նուիրուած` շրջաններուն մէջ 

կատարուած ձեռնարկները եւ յառաջիկայ աշխատանքները: 
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Օհանեան Եւ Շոյկու Ռուսական Ռազմակայանին 

Վերաբերող Փաստաթուղթ Ստորագրեցին 

Հայաստանի պաշտպանութեան նախարար Սէյրան Օհանեանի գլխաւորած 

պատուիրակութիւնը Չորեքշաբթի օր Մոսկուայի մէջ մասնակցեցաւ Միջազգային 

անվտանգութեան երրորդ համաժողովին: 

Պաշտպանութեան նախարարութեան տեղեկատուութեան եւ հասարակութեան հետ կապերու 

վարչութիւնը կը հաղորդէ, որ համաժողովի աշխատանքին ծիրին մէջ Սէյրան Օհանեան 

երկկողմ հանդիպումներ ունեցաւ նաեւ իր գործընկերներուն հետ: 

Մասնաւորաբար, Իրանի պաշտպանութեան եւ զինեալ ուժերու աջակցման նախարար Հիւսէյն 

Տեհղանի հետ հանդիպման ընթացքին քննարկուեցան միջազգային եւ շրջանային 

ապահովութեան առնչուող խնդիրներ: 

Ռուսիոյ պաշտպանութեան նախարար Սերկէյ Շոյկուի հետ հանդիպման ընթացքին 

քննարկուեցան երկկողմանի զինուորական եւ զինուորական-արհեստագիտական 

համագործակցութեան շարք մը օրակարգային հարցեր: Օհանեան եւ Շոյկու ստորագրեցին 

երկու երկիրներու կառավարութիւններուն միջեւ 3 հոկտեմբեր 2012-ին ստորագրուած` 

Հայաստանի տարածքին մէջ ռուսական ռազմակայանի տեղաբաշխման կէտերու մասին 

արձանագրութեան մէջ փոփոխութիւններ կատարելու մասին թիւ 1 արձանագրութիւնը: 

«Սարդարապատի Մէջ Հայերը Վաստկեցան Ապրելու Եւ 

Միջազգային Քաղաքական Ասպարէզ Վերադառնալու 

Իրաւունքը» Կ՛ըսէ Նախագահ Սարգսեան 

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեան 28 մայիսին Սարդարապատի 

հերոսամարտի յուշահամալիրին մէջ Ամենայն հայոց Գարեգին Բ. կաթողիկոսին, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 

Արամ Ա. կաթողիկոսին, Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկէ հայոց Ներսէս Պետրոս ԺԹ. պատրիարքին, Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեանի եւ Հայաստանի Հանրապետութեան 

բարձրագոյն ղեկավարութեան հետ մասնակցեցաւ Հանրապետութեան տօնին նուիրուած 

տօնակատարութեան: Հանրապետութեան նախագահը ծաղկեպսակ զետեղեց Սարդարապատի 

ճակատամարտի հերոսներու յիշատակը յաւերժացնող յուշակոթողին եւ յարգանքի տուրք մատուցեց: 

Տօնակատարութեան ծիրին մէջ նախագահ Սարգսեան ընդունեց պատուոյ նուագախումբի հանդիսաւոր 

քայլերթը, հանդիսութեան մասնակիցներուն հետ դիտեց տօնին առիթով կազմակերպուած մշակութային 

կատարումը: 

Տօնակատարութենէն ետք նախագահ Սերժ Սարգսեան այցելեց Սարդարապատի յուշահամալիրի Հայոց 

ազգագրութեան եւ ազատագրական պայքարի պատմութեան ազգային թանգարան, ուր տեղի ունեցաւ 

Հանրապետութեան տօնին առիթով կազմակերպուած պարգեւատրման արարողութիւնը: 

Հանրապետութեան տօնին առիթով պետական պարգեւներ եւ կոչումներ շնորհուեցան գիտութեան, 

կրթութեան, տնտեսութեան, առողջապահութեան, մշակութային, արուեստի եւ մարմնակրթական 

մարզերու մէջ սփիւռքի շարք մը ներկայացուցիչներու, ինչպէս նաեւ հայոց բանակի խումբ մը 

զինուորներու: Նախագահ Սերժ Սարգսեան շնորհաւորեց պարգեւատրեալները Հանրապետութեան 

տօնին ու պետական բարձր պարգեւներու եւ կոչումներու արժանանալու առիթով եւ պարգեւատրման 

մասնակիցներուն յանձնեց պարգեւներ: 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

Ֆրանչիսկոս Պապը Մեկնեցաւ Ս. Հողերէն 

Ֆրանչիսկոս պապը քրիստոնեայ, հրեայ եւ իսլամ հոգեւորականներու, ինչպէս նաեւ 

պաղեստինցի եւ իսրայէլացի քաղաքական դէմքերու հետ իր հանդիպումներէն ետք Ս. հողեր 

իր եռօրեայ այցելութիւնը աւարտեց: 

Ան Բեթղեհէմի մէջ անակնկալ կերպով կանգ 

առաւ իսրայէլացիները պաղեստինցիներէն 

անջատող պատին մօտ եւ աղօթեց: Պապը իր 

այցելութեան ընթացքին յոյն ուղղափառներու 

տիեզերական պատրիարք Բարթողիմէոս 

պատրիարքին հետ հանդիպում մը ունեցաւ եւ 

անոր հետ աղօթեց Քրիստոսի գերեզմանին 

առջեւ: 

Ֆրանչիսկոս պապը նաեւ այցելեց Ողջակիզումի 

յուշակոթող «Եատ Վաշեմ», ուր այցելուներու 

գիրքին մէջ գրեց. «Երբեք նորէն, երբեք նորէն»: 

Ան նաեւ հանդիպում ունեցաւ Ողջակիզումէն վերապրածներու հետ, որոնց ձեռքերը 

համբուրեց: 

Հռոմի եպիսկոպոսապետը Իսրայէլի վարչապետ Պենիամին Նեթանիահուի խնդրանքով 

այցելեց Հերցել լեռը, ուր ծաղկեպսակ մը զետեղեց ահաբեկչութեան զոհերու յուշակոթողին 

առջեւ: Ան նաեւ ծաղկեպսակ մը զետեղեց սիոնականութեան հիմնադիր Թէոտոր Հերցելի 

գերեզմանին վրայ: 

Պապը Ս. հողեր իր այցելութեան վերջին օրը ներկայ գտնուեցաւ 10 ձեռնարկներու եւ ունեցաւ 

հինգ հանդիպումներ, որոնց շարքին` Երուսաղէմի մեծ միւֆթի Մոհամետ Ահմետ Հիւսէյնի հետ: 

Ան ապա այցելեց Աքսայի մզկիթ: Ասիկա անոր պապ ընտրուելէն ետք մզկիթ իր առաջին 

այցելութիւնն էր: Ան մզկիթին առջեւ կանգնած բոլոր համայնքներուն կոչ ուղղեց Աբրահամէն 

օրինակ առնելու եւ հանդուրժողականութեամբ ու յարգանքով իրարու մօտ գալու: «Թող ոչ ոք 

բռնարարքներու ճամբով Աստուծոյ անունը չարաշահէ: Միասնաբար գործենք արդարութեան 

եւ խաղաղութեան համար», ըսաւ ան: Պապը երկուշաբթի օր նաեւ հանդիպում ունեցաւ 

Իսրայէլի աւագ ռաբբիներ Եիցհաք Եոսեֆի եւ Տաւիտ Լաուի հետ: 

Ֆրանչիսկոս պապը Պաղեստինեան իշխանութեան նախագահ Մահմուտ Ապպասն ու Իսրայէլի 

նախագահ Շիմոն Փերեսը 6 յունիսին միասնաբար խաղաղութեան համար աղօթելու համար 

Վատիկան հրաւիրեց: Երկու կողմերը ընդունեցին հրաւէրը: 

Նշենք, որ Իսրայէլի վարչապետ Պենիամին Նեթանիահուի հետ հանդիպումին ընթացքին տեղի 

ունեցաւ հետաքրքրական դէպք մը, երբ Նեթանիահու լրագրողներուն առջեւ յայտարարեց, որ 

Յիսուս եբրայերէն կը խօսէր, իսկ պապը անոր խօսքը ընդհատելով սրբագրեց ըսելով` 

«արամերէն»: 

Յիշեցնենք, որ Ֆրանչիսկոս պապին հետ Ս. հողեր այցելեց նաեւ Անտիոքի եւ համայն արեւելքի 

մարոնի համայնքի Պշարա Ռայի պատրիարքը: 
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Արամ Ա. Կաթողիկոսի Ներկայացուցիչը Ամմանի Մէջ 

Մասնակցեցաւ Ֆրանչիսկոս Պապի Դիմաւորութեան 

Շաբաթ, 24 մայիս 2014-ին, Ամմանի մէջ Արամ Ա. վեհափառ հայրապետի եւ Մեծի Տանն 

Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան ներկայացուցիչ Նարեկ արք. Ալեէմեզեան (վարիչ միջեկեղեցական 

յարաբերութիւններու եւ դրան եպիսկոպոս) մասնակցեցաւ Ֆրանչիսկոս սրբազան 

քահանայապետի դիմաւորութեան: 

Յայտնենք, թէ վեհափառ հայրապետը Յորդանանի Ապտալլա թագաւորէն հրաւէր ստացած էր 

պապին Յորդանան այցելութեան անձամբ մասնակցելու: 

Երուսաղէմէն ժամանած եկեղեցական ներկայացուցիչներուն մէջ էր Երուսաղէմի հայոց 

պատրիարք Նուրհան արք. Մանուկեան: 

Թագաւորական պալատին մէջ, Ապտալլա թագաւոր բարի գալուստ մաղթեց սրբազան 

քահանայապետին եւ զայն իբրեւ «խաղաղութեան առաքեալ» ողջունեց: Ֆրանչիսկոս պապը իր 

այցելութիւնը իբրեւ ուխտագնացութիւն բնորոշեց եւ բարձրօրէն գնահատեց Յորդանանի 

համակեցութեան եւ համերաշխութեան ճիգերը: 

www.aztarar.com 

Փութին. «Ռուսիա Յարգանքով Պիտի 

Ընդունի Ուքրանիոյ Նախագահական 

Ընտրութեան Արդիւնքները» 

«Ունիան» կը հաղորդէ, որ Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր 

Փութին  յայտնած է, թէ Ռուսիան յարգանքով պիտի 

ընդունի ուքրանացի ժողովուրդին կողմէ 25 մայիսին 

կատարուելիք նախագահական ընտրութեան արդիւնքը: 

«Մենք կը հասկնանք, որ Ուքրանիոյ բնակիչները կ՛ուզեն 

դուրս գալ այս ձգձգուած ճգնաժամէն: Անկասկած, մենք 

յարգանքով պիտի վերաբերինք ուքրանացի ժողովուրդի 

ընտրութեան հետ, պիտի հետեւինք տեղի ունենալիք 

իրադարձութիւններուն», յայտնած է Փութին Ս. 

Փեթերսպուրկի տնտեսական հաւաքին ընթացքին` աւելցնելով, որ այս պահուն իրենք 

կ՛աշխատին այն մարդոց հետ, որոնք իշխանութիւնը կը վերահսկեն Ուքրանիոյ մէջ: «Բայց 

ընտրութիւններէն ետք, վստահաբար պիտի սկսինք աշխատիլ ընտրուած կառոյցներուն հետ»: 

Փութին յոյս յայտնած է նաեւ, որ ընտրութիւններէն ետք դադրին զինուորական բոլոր 

գործողութիւնները եւ երկրին մէջ երկխօսութիւն սկսի: 
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 

Երկու 100-Ամեակներու Արանքին Մէջ 

Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակը հազիւ բոլորած, համայն 

հայութիւնը պիտի սկսի նախապատրաստուիլ նշելու 

Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան հիմնադրութեան 100-

ամեակը: 

Դարերու ընդմիջումէ ետք պետականութեան կերտումը, երկրին 

հայացումը, բայց նաեւ եւ անկէ առաջ համաթուրանական 

ծրագիրներու իրականացման գործընթացը կասեցնելը եւ նման 

պատմակերտ իրագործումներ պիտի գան ներկայացնելու 

հանրագումարի ձեւաւորման փորձերը, որոնք Հայաստանի եւ 

Արցախի հանրապետութիւններուն, ինչպէս նաեւ սփիւռքի մէջ 

գիտաժողովներով, խորհրդաժողովներով եւ տարբեր ձեւաչափերով արծարծ պիտի պահեն Հայաստանի 

Ա. Հանրապետութեան  ունեցած բոլոր գնահատանքներէ վեր նշանակութիւնը` հայոց ժամանակակից 

պատմութեան մէջ: 

Ցեղասպանութեան եւ Ա. Հանրապետութեան 100-ամեակներու արանքին մէջ սակայն կ՛արժէ 

պատմաքաղաքական ագուցումներու որոշ խորհրդածութիւններ կատարել: 

Նախ անշուշտ յիշելու, որ Ա. Հանրապետութիւնը եւ զայն նախորդած սարդարապատեան 

դիւցազնամարտը խորքին մէջ Թուրքիոյ ծրագրած ամբողջական ցեղասպանութեան կիրարկումի 

ձախողեցումն էր: Արեւմտահայաստանը ամայացնելէ, արեւմտահայութիւնը տեղահանութեամբ 

բնաջնջելէ ետք նոյն թուրքը կը սպառնար այս անգամ նոյն ճակատագիրին ենթարկել մեր հայրենիքի եւ 

ժողովուրդի արեւելեան հատուածը` ընդմիշտ աշխարհի քարտէսէն ջնջելու համար հայ տարրը, հայ ցեղի 

տեսակը: Սարդարապատը կասեցուց այդ ծրագիրը եւ ձախողեցուց ամբողջական ցեղասպանութիւնը: 

Անհաւասար կռիւի սարդարապատեան հրաշակերտ այս խոյանքը Ա. Հանրապետութեան 100-ամեակի 

նշումներուն անպայման կը խլէ համապատասխան տարողութեան պատմաքաղաքական լուսարձակներ: 

100-ամեակներու արանքի վերլուծման երկրորդ կարեւորագոյն խորհուրդի ագուցումներու փորձը 

մտաբերել կու տայ անկախ հանրապետութեան մէջ ՀՅ Դաշնակցութեան որոշած «Նեմեսիս» 

գործողութիւնը: Հայկական Նիւրեմպերկը գործադրելու Դաշնակցութեան որոշումը ճիշդ է, որ նախ եւ 

առաջ ցեղասպանութեան գլխաւոր պատասխանատուները պատժելն էր: Պատժական այս պատմական 

որոշումը սակայն ներազգային իմաստով շատ խոր նշանակութիւն կը  ներկայացնէ: Ցեղասպանեալ 

ժողովուրդի բարոյահոգեբանական այսօրուան կերտուածքը ուրիշ պիտի ըլլար, եթէ Սարդարապատով 

չկայանար յաղթանակը, մենք չունենայինք մեր առաջին հանրապետութիւնը, չհայացուէր մեր երկիրը եւ 

ի վերջոյ հայու ձեռամբ չզգետնուէին Հայոց ցեղասպանութեան գլխաւոր պատասխանատուները: 

Բարոյահոգեբանական անկեալ վիճակէն դուրս բերելու հրաշալի եղանակ էր Նեմեսիսը, որուն 

համահայկական եւ համազգային նշանակութիւնը անպայման կ՛ենթարկուի ոչ միայն գիտական-

ակադեմական, այլ նաեւ համապետական արժեւորումի: 

Ա. Հանրապետութիւնը իբրեւ մեր լինելութեան շարունակականութիւնը երաշխաւորող վէմ  

պատմաքաղաքական բազմաթիւ դասեր փոխանցած է իրերայաջորդ սերունդներուն: Այն, ինչ որ 

ժառանգեցին խորհրդային կարգերը եւ այն վերանկախացումը, որ աւելի քան 20 տարիէ ի վեր մեր 

երկիրն ու պետութիւնը իբրեւ անկախ միաւոր ամրագրեց ազգերու եւ պետութիւններու ընտանիքին մէջ, 

հիմք ունի 96 տարի առաջ Սարդարապատով փրկուած, յաղթանակ տարած, ցեղասպանութեան 

ամբողջացումը տապալած Մայիս28-ը: 

«Ա» 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

Արեւմտեան Ամերիկայի ՀՕՄ-ի 30-Ամեակը 

Մայիս2-ին «Տաղլեան» սրահին մէջ նշուեցաւ Ամերիկայի Միացեալ 

Նահանգներու Արեւմտեան շրջանի ՀՕՄ-ի 30-ամեակը: 

Ձեռնարկին սկիզբը ցուցադրուեցաւ շրջանի ՀՕՄ-ի 30-ամեայ բեղուն 

գործունէութիւնը արտացոլող տեսերիզ մը: Ապա սրտի խօսք 

փոխանցեցին Լոս Անճելըսի քաղաքապետական խորհուրդի անդամ Փոլ 

Գրիգորեան, Կլենտէյլի քաղաքապետ Զարեհ Սինանեան եւ Կլենտէյլի 

քաղաքապետական խորհուրդի անդամ Արա Նաճարեան, որոնք  բարձր 

գնահատելով ՀՕՄ-ի տեղական եւ հայրենանուէր գործունէութիւնները` 

խոստացան շարունակել իրենց նիւթական օգտակար ներդրումը կանացի 

այս մեծ կազմակերպութեան մարդասիրական ծառայութիւններու 

յաջողութեան համար: 

Շրջանային վարչութեան ատենապետ Լենա Պոզոյեան խօսք առնելով` հաստատեց, թէ շրջանի 

ՀՕՄ-ը հաւատարիմ մնալով իր առաքելութեան` պիտի շարունակէ իր երթը հայակերտման եւ 

ազգային ծառայութեան մէջ: 

ՀՕՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան պատգամը փոխանցեց շրջանի ՀՕՇ-ի կապ Անի Քէշիշեան, 

որ շնորհաւորելով շրջանի ՀՕՄ-ի 30-ամեակը, վեր առաւ անոր տեղական եւ համահայկական 

մակարդակի աշխատանքները, յատկապէս ընդգծելով անոր նիւթաբարոյական աջակցութիւնը 

հայոց լեզուի ու մշակոյթի ջահը վառ պահելու գործին մէջ: 

Աւարտին, Շրջանային վարչութեան անունով յուշատախտակ մը յանձնուեցաւ Կարօ եւ Ալիս 

Կիւրեղեան ամոլին` իրենց ունեցած ներդրումին համար: Գնահատանքի յատուկ 

յուշատախտակներ յանձնուեցան նաեւ ՀՕՄ-ի երկար տարիներու նուիրատուներ Յակոբ եւ 

Մինա Շիրուանեան ամոլին եւ Կարէն Բենեասեանին: 

Ձեռնարկին ընթացքին գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր: 

 

Մահացած Է Բանաստեղծուհի Ալիսիա Կիրակոսեան 

Հինգշաբթի, 22 մայիսին, Լոս Անճելըսի մէջ իր 

մահկանացուն կնքած է բանաստեղծուհի 

Ալիսիա Կիրակոսեան: 

1936-ին Քորտոպա (Արժանթին) ծնած Ալիսիա 

Կիրակոսեանը հեղինակ է սպաներէն եւ 

հայերէն բանաստեծական բազմաթիւ երկերու: 

Ան նաեւ հայերէնէ սպաներէնի թարգմանած է 

Րաֆֆիի «Խենթը»: 
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ԱԿՆԱՐԿ 

Երազանք Եւ Իրականութիւն. Նաւթի Եւ Կազի 

Պաշարները Ազրպէյճանում 

Տարիներ շարունակ Ազրպէյճանը զինւում է: Այսօր այդ երկրի միայն ռազմական պիւճէն աւելին 

է, քան` Հայաստանի եւ Արցախի պետական պիւճէները միասին վերցրած: Ազրպէյճանը 

կարողանում է մեծ քանակութիւններով զէնք եւ զինամթերք գնել, քանի որ նաւթ է 

արտահանում: Աւելի՛ն. նախագահ Իլհամ Ալիեւը յոյս ունի, որ առաջիկայում նաւթի ու կազի 

վաճառքից երկիր այնքան գումարներ են մտնելու, որ դա հնարաւորութիւն է տալու 

Ազրպէյճանին «լուծել» արցախեան խնդիրը: 

Անկասկած, Ազրպէյճանը վերջին տարիներին տնտեսապէս վերելք է ապրել: Համեմատութեան 

համար ասենք, որ Ազրպէյճանի պետական պիւտճէն արդէն գրեթէ տասն անգամ գերազանցում 

է Հայաստանի պիւտճէին: Բայց արդեօք Ազրպէյճանը ունի՞ հսկայական նաւթի ու կազի 

պաշարներ, ինչպէս պնդում են Պաքուի իշխանութիւններն ու Կասպիցի աւազանում շահեր 

հետապնդող պետութիւններն ու նաւթային ընկերութիւնները: Այս հարցի պատասխանը մի 

քանի օր առաջ իր դասախօսութեամբ տուեց նաւթի ու կազի ոլորտի ուսումնասիրութիւններով 

զբաղուող ֆրանսական «Petrostrategies» ընկերութեան տնօրէն Պետրոս Թերզեանը: Նա 

«սիվիլնեթ» հեռուստաընկերութեան  տաղաւարում դասախօսութիւն կարդաց «նաւթի եւ կազի 

գործօնը. Ազրպէյճան, Թուրքիա, Ուքրանիա» թեմայով: 

Այսօր արդէն հաստատուած է, որ Կասպիցի աւազանում նաւթի պաշարները կազմում են 

համաշխարհային նաւթի ընդհանուր պաշարների 3 տոկոսը միայն: Անկասկած, 3 տոկոսն էլ 

մեծ թիւ կը լինէր, եթէ այն ամբողջութեամբ գտնուէր Կասպիցի ազրպէյճանական հատուածում: 

Իրականում, Կասպիցի նաւթի հիմնական պաշարները գտնւում են Ղազախստանի 

հատուածում: Ըստ Թերզեանի ներկայացրած տուեալների` Կասպիցի աւազանում 

յայտնաբերուել է 47 միլիառ տակառ (մէկ տակառը հաւասար է 160 լիթրի) նաւթ, որից 40 

միլիառը Ղազախստանում, իսկ Ազրպէյճանում ընդամէնը 5 միլիառը: Ազրպէյճանի եւ 

արեւմտեան նաւթային ընկերութիւնների յոյսերը, որ Ազրպէյճանում կը յայտնաբերեն եւ 

կ՛արդիւնահանեն 100 միլիառ տակառ նաւթ, իրականութիւն չդարձաւ: 

Կասպիցում նաեւ կազի պաշարներ կան, որոնք կազմում են համաշխարհային կազի 

ընդհանուր պաշարների միայն 6 տոկոսը: Այս 6 տոկոսն էլ փոքր թիւ չէ, սակայն Կասպիցի 

կազի պաշարները հիմնականում Թուրքմենստանի հատուածում են: Այսօրուայ տուեալներով` 

Կասպիցում յայտնաբերուել է 11.600 միլիառ խորանարդ մեթր կազ, որի առիւծի բաժինը 

գտնւում է Թուրքմենստանում` 8200 միլիառ խորանարդ մեթրը: Երկրորդ տեղում 

Ղազախստանն է` 1900 միլիառ խորանարդ մեթր, երրորդում` Ազրպէյճանը` 1500 միլիառ 

խորանարդ մեթր: 

Երբ Խորհրդային Միութիւնը փլուզուեց, արեւմտեան նաւթային ընկերութիւնները 

յայտարարում էին, թէ Կասպիցի աւազանը պէտք է դառնայ երկրորդ Պարսից ծոց, իսկ 
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Ազրպէյճանը` Նոր Քուէյթ: Առաջին կանխատեսումների համաձայն, Կասպիցի աւազանի երեք 

երկրներում` Ազրպէյճան, Թուրքմենստան եւ Ղազախստան, նաւթի ընդհանուր պաշարները 

գնահատւում էին 200- 233 միլիառ տակառ: Այսօրուայ տուեալներով, այդ թիւը միայն 47 

միլիառ է: 

Ազրպէյճանի անկախութիւն ստանալուց յետոյ այդ երկրում նաւթի որեւէ խոշոր նոր պաշար չի 

յայտնաբերուել: Այն նաւթը, որ այսօր արտահանում է Ազրպէյճանը եւ նաւթատոլարներով 

զէնքի գնում, Խորհրդային Միութեան ժամանակներից մնացած նաւթն է: Ժամանակակից 

Ազրպէյճանում նաւթ արդիւնահանւում է սկսած 1850-60-ական թուականներից: Նախքան 

Խորհրդային Միութեան ժամանակաշրջանը, նաւթի արդիւնահանութեան մէջ կարեւորագոյն 

դերակատարութիւն են ունեցել նաեւ հայերը` Մանթաշովը, Արամեանցը, միւսները: Հէնց 

հայերն են կառուցել առաջին նաւթախողովակաշարը, որը Պաքուից հասնում էր Պաթում` Սեւ 

ծովի վրացական ափ: Ազրպէյճանի նաւթը բացառիկ կարեւորութիւն է ունեցել Խորհրդային 

Միութեան տարիներին, յատկապէս` Բ. Աշխարհամարտի շրջանում: 

Երբ Ազրպէյճանը անկախացաւ, արեւմտեան նաւթային ընկերութիւնները սկսեցին 

որոնողական աշխատանքները: 15 տարբեր ընկերութիւններ ծախսեցին 1,2 միլիառ տոլար, 

սակայն Կասպիցի Ազրպէյճանի հատուածում չյայտնաբերեցին նաւթի որեւէ նոր պաշար: 

Նրանք ստիպուած էին արդիւնահանել Խորհրդային Միութեան ժամանակներից մնացած 

նաւթը: Նաւթի այդ պաշարները մնացել էին, քանի որ Խորհրդային Միութիւնը 

արհեստագիտութեամբ զարգացած չէր եւ ի զօրու չէր արդիւնահանել նաւթի այն պաշարները, 

որոնք ծովի խորքում էին: Արեւմտեան ընկերութիւնները դա կարող էին: 

1994-ի սեպտեմբերին Պաքւում կնքուեց այսպէս կոչուած` «Դարի պայմանագիրը»: Երեք տարի 

անց արեւմտեան նաւթային ընկերութիւնները շահագործման յանձնեցին Չըրաղ հանքավայրը, 

իսկ 1999-ին կառուցուեց եւ շահագործման յանձնուեց Պաքու-Սուփսա ոչ մեծ նաւթամուղը: 

Սուփսան Սեւ ծովի վրացական ափին գտնուող փոքր բնակավայր է: Խորհրդային տարիներին 

ազրպէյճանական նաւթը խողովակաշարով հոսում էր Նովոռոսիսկ, որը նոյնպէս Սեւ ծովի 

ափին է, սակայն` ռուսական հատուածում: Այսպիսով, Ազրպէյճանը շրջանցեց Ռուսաստանը: 

2006 թուականին շահագործման յանձնուեց Պաքու-Թիֆլիս-Ճէյհան նաւթատարը, որով 

ազրպէյճանական նաւթը Վրաստանի տարածքով հասնում է Միջերկրականի թուրքական ափ, 

այնտեղից` միջազգային շուկայ: Ճէյհանը Կիլիկիայի յայտնի Տէօրթ Եոլի շրջանում է: 

Արեւմտեան նաւթային ընկերութիւնները հետախուզական որոնումների ընթացքում նաւթի նոր 

պաշարներ չյայտնաբերեցին, սակայն փոխարէնը յայտնաբերեցին կազի երկու խոշոր 

հանքավայրեր Կասպիցի ազրպէյճանական հատուածում` Շահ Տենիզը եւ Ապշերոնը: Այսօր, 

երբ ազրպէյճանական նաւթի պաշարները սպառւում են, Պաքուի յոյսը կազն է: Համեմատած 

Ռուսաստանի եւ կազով հարուստ այլ երկրների հետ, Ազրպէյճանի կազային պաշարները չնչին 

են, սակայն չափազանց կարեւոր են Ազրպէյճանի տնտեսութեան համար: 

Այսօրուայ դրութեամբ Ազրպէյճանում տարեկան արդիւնահանւում է 17 միլիառ խորանարդ 

մեթր կազ, որից 10 միլիառը սպառւում է երկրի ներքին շուկայում, իսկ 7 միլիառը 
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արտահանւում է Պաքու-Թիֆլիսի-էրզրում կազատարով: Երբ շահագործման յանձնուի 

Թրանսանատոլիական նախագիծը` TANAP-ը, Ազրպէյճանը Թուրքիայի տարածքով Շահ Տենիզ 

հանքավայրից արդիւնահանուող կազը Թուրքիայի տարածով կը հասցնի եւրոպական 

շուկաներ: Ակնկալւում է, որ 2019 թուականից Ազրպէյճանը տարեկան Եւրոպա կը 

մատակարարի 10 միլիառ խորանարդ մեթր կազ: Եւրոպան տարեկան սպառում է 500 միլիառ 

խորանարդ մեթր, հիմնականում ռուսական կազ: Այսպիսով, ազրպէյճանական կազի բաժինը 

ընդհանուրի մէջ կը կազմի ընդամէնը 2 տոկոս: Սա, անկասկած, չնչին տոկոս է միջազգային 

չափումով, սակայն Ազրպէյճանի տնտեսութեան համար ունենալու է կարեւորագոյն 

նշանակութիւն: 

Այսպիսով, կարող ենք ամփոփելով ասել, որ միջազգային շուկայի համար ազրպէյճանական 

նաւթի եւ կազի պաշարները չունեն կարեւոր նշանակութիւն, սակայն Ազրպէյճանի 

տնտեսութեան համար դրա նշանակութիւնը կենսական է: Այսօր Ազրպէյճանի պիւտճէն 

հիմնականում ձեւաւորւում է նաւթի եւ կազի արտահանումից ստացուող եկամուտներով: 

Ազրպէյճանից դուրս եկող խողովակաշարերը անցնում են Արցախեան հակամարտութեան 

գօտուն շատ մօտ տարածքով` Եւլախի կիրճով: Շատ վերլուծաբաններ համոզուած են, որ քանի 

դեռ Ազրպէյճանը նաւթ եւ կազ է արտահանում, պատերազմ չի սկսի Արցախի եւ Հայաստանի 

դէմ, քանի որ հայերը կարող են պայթեցնել խողովակաշարերը:  

ԹԱԹՈՒԼ ՅԱԿՈԲԵԱՆ 
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ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ 

Պրազիլ, Մանուկներու Մոնտիալը 

2014-ը դարձեալ Մոնտիալի տարի է: Այս տարի անիկա տեղի պիտի 

ունենայ Պրազիլի մէջ: Սակայն ֆութպոլի աշխարհի ուրիշ ախոյեանութիւն 

մը արդէն տեղի ունեցած է Պրազիլի մէջ, 28 մարտէն 6 ապրիլի միջեւ, 

փողոցներու մանուկներու ֆութպոլի ախոյեանութիւնը: 

Անոնք 14-17 տարեկան պատանիներ են: Անոնք եկած են 

աշխարհի  չորս կողմերէն, սակայն առնուազն երկու կէտեր 

զանոնք իրարու կը միացնեն. անոնք ապրած են փողոցներուն 

մէջ եւ շատ կը սիրեն ֆութպոլը: 

Փողոցներու մանուկներու ֆութպոլի աշխարհի 

ախոյեանութիւնը սկսաւ 28 մարտին, Պրազիլի Ռիօ տը 

Ժանէրօ քաղաքին մէջ, «իսկական» Մոնտիալէն քանի մը 

շաբաթ առաջ: 

Ընդամէնը 19 խումբեր կը մասնակցին այս Մոնտիալին: Անոնք 

կազմուած են պատանիներէ, որոնք իրենց կեանքին ընթացքին 

ստիպուած եղած են փողոցները ապրելու: Անոնցմէ է, օրինակի 

համար, Մոհամետ: 13 տարեկանին ան կը լքէ իր ընտանիքը եւ կ՛երթայ ապրելու Քարաչիի 

փողոցներուն մէջ. այս քաղաքը աշխարհի ամէնէն վտանգաւոր քաղաքներէն մէկն է: 

Մոհամետ կը բացատրէ, թէ ինչպէ՛ս առաջ դպրոց չէր երթար, առողջ կեանք մը չէր ապրեր, չէր 

գիտեր` ի՛նչ կ՛ընէր կամ պէտք էր ընէր կեանքին մէջ: Ան վերածնունդ մը կ՛ապրի շնորհիւ 

մարդոց օգնող կազմակերպութեան մը: Այդ կազմակերպութեան օգնութեամբ ան վերագտաւ 

բնական կեանք մը, յատկապէս` ֆութպոլին ընդմէջէն: Ան եւ իր ընկերները շատ աշխատեցան 

կարենալ Պրազիլ երթալու համար: Նոյնիսկ եթէ անոնք բաժակին չարժանացան, անոնց 

մասնակցութիւնը այդ ախոյեանութեան արդէն մեծ յաղթանակ մըն էր: 

Ֆութպոլի մրցաշարքին  կողքին, ախոյեանութիւնը 

առիթ մը եղաւ ներկայացնելու այս պատանիներուն 

առօրեան` մշակութային եւ գեղարուեստական 

յայտագիրով մը, եւ փաստելու, թէ ինչպէ՛ս ֆութպոլը 

անոնց կարելիութիւն կու տայ իրենց թշուառ կեանքէն 

դուրս գալու եւ նոր կեանք մը սկսելու: 

Այս տարի ախոյեանութեան արժանացաւ Թանզանիոյ 

խումբը, իսկ ամէնէն լաւ մարզիկի ոսկի գնդակը 

տրուեցաւ Պուրունտիէն Իննոսոն Պիժիրիմանայի, որ մրցաշարքին ընթացքին արձանագրեց 13 

կէտ: 

ԳԻՏԷԻ՞Ր, ԹԷ… 

- Փողոցի մանուկներու աշխարհի ախոյեանութիւնը կազմակերպուած է մանուկները 

պաշտպանող «Սէյվ տը չիլտրըն» բարեսիրական կազմակերպութեան կողմէ: 
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- 19 երկիրներ կը մասնակցին մրցաշարքին, 24 

խումբեր, որոնցմէ` 8 աղջիկներու խումբեր: 

Ընդամէնը`  230 պատանի մարզիկներ: 

- Այս ախոյեանութիւնը առաջին անգամ 

կազմակերպուեցաւ Հարաւային  Ափրիկէի 

Տըրպըն քաղաքին մէջ, 2010 թուականին, 

Մոնտիալէն քիչ մը առաջ: 

- Այս առաջին ախոյեանութեան արժանացած 

էր Հնդկաստան, եւ մրցաշարքը մեծ 

յաջողութիւն գտած էր: 

- Նշանաւոր մարզիկներ Տէյվիտ Պեքհամ եւ 

Փելէ այս ախոյեանութիւնը հովանաւորող 

անձնաւորութիւններէն են: 

 

ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ 

Որ Ապրեմ Երկար 

Շնորհակալ եմ ձեր լաւ խօսքերից. 

Բարի,  բարեսիրտ ձեր մաղթանքներից` 

Որ ապրեմ երկար, որ լինեմ առողջ, 

Բախտս վայելեմ առօք ու փառօք, 

Խուսափեմ ցրտից, յուզմունքից, վէճից, 

Ու սրտիս մօտիկ չընդունե՜մ ոչինչ… 

 
Ես համաձայն եմ, բայց, բարեկամներ, 

Ես ինչպէ՞ս մնամ պաղ ու անտարբեր, 

Ինչպէս անցնեմ ու չտեսնելու տամ 

Կիսաքաղց ծերին, մուրացիկ մանկան, 

Տեսնեմ վտանգը ու չտագնապեմ, 

Տեսնեմ կեղծիքը ու չծառանամ, 

Տեսնեմ սադրանքը ու չզայրանամ, 

Կտրեմ կեանքի հետ կապերս բոլոր, 

Ինչ է, թէ ապրեմ աւելի երկար: 

 
Զուր էք ինձ կարդում խրատ ու հորդոր, 

Միայն ապրելը քիչ է ինձ համար: 
ՍԻԼՎԱ ԿԱՊՈՒՏԻԿԵԱՆ 
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