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24 £Փետրուարին նախագահական նստավայրին մէջ Հայ յեղափոխական դաշնակցութեան եւ Հայաստանի 

հանրապետական կուսակցութեան միջեւ ստորագրուեցաւ քաղաքական համագործակցութեան համաձայ-

նագիր: 

Դաշնակցութեան կողմէ զայն ստորագրեց ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինի ներկայացուցիչ Աղուան 

Վարդանեան, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցութեան կողմէ` կուսակցութեան փոխնախագահ Արմէն 

Աշոտեան: 

 Անկէ ետք լրագրողներուն հետ ունեցած զրոյցին ընթացքին Աղուան Վարդանեան ըսաւ, որ պաշտօններու 

հարցը այս համագործակցութեան առաջնահերթ հարցը չէ, բայց եւ այնպէս այդ առումով եւ յստակացած է 

պատկերը: Ան տեղեկացուց, որ տնտեսութեան նախարար պիտի նշանակուի Արծուիկ Մինասեան, տարած-

քային կառավարման եւ զարգացման նախարար` Դաւիթ Լոքեան, կրթութեան եւ գիտութեան նախարար` 

Լեւոն Մկրտչեան, Շիրակի մարզպետ պիտի ըլլայ Յովսէփ Սիմոնեան, իսկ Գագիկ Գէօզալեան պիտի նշա-

նակուի Արագածոտնի մարզպետ: 

 Արմէն Աշոտեան ըսաւ, որ այսպիսով քաղաքական նոր մշակոյթի սկիզբ կը դրուի Հայաստանի քաղա-

քական դաշտին մէջ: Ան նաեւ յայտնեց, թէ 5-6 էջերէ կազմուած փաստաթուղթը կը ներառէ հարցերու շատ 

մեծ ծրար, որոնք կը վերաբերին ներքին եւ արտաքին բոլոր մարզերուն, ինչպէս նաեւ ունին դէպի ապագայ 

նայող ուղղուածութիւն: «Նման հարց չկայ, որ դուրս կը մնայ համագործակցութեան տեսադաշտէն», ըսաւ Ա. 

Աշոտեան: 

 Նշուեցաւ, թէ հաշուի առնելով երկու կուսակցութիւններուն ծրագրային դրոյթներու համադրելիութեան 

սկզբունքը, յատկապէս ազգային գաղափարախօսութեան եւ պետականամէտ գործողութիւններու ծիրին մէջ, 

ստորագրուեցաւ փաստաթուղթ մը, որ բաւական ծաւալուն է եւ իր բովանդակութեամբ կարելիութիւն կու տայ 

գործողութիւններու ծրագիրով քայլ առ քայլ 

ամրապնդել երկու կուսակցութիւններուն մի-

ջեւ համագործակցութիւնը: 

     Աւելի ուշ, նախագահ Սերժ Սարգսեանի 

հրամանագիրով Դաւիթ Լոքեան նշանակուե-

ցաւ տարածքային կառավարման եւ զար-

գացման նախարար, Լեւոն Մկրտչեան` կըր-

թութեան եւ գիտութեան նախարար,  Արծ-

ւիկ Մինասեան` տնտեսութեան նախարար: 

Նոյն շրջագիծին մէջ, Շիրակի մարզպետ նշա-

նակուեցաւ Յովսէփ Սիմոնեան, իսկ Արագա-

ծոտնի մարզպետ` Գագիկ Գէօզալեան: 
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ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ. «ԿԱՅ ՄԵԾ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ, 

ԱՆՀԱՆԳՍՏՈՒԹԻՒՆ ԵՒ  
ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ՑԱՆԿՈՒԹԻՒՆ» 

Փետրուար 7-ին «Արմեն-
իա» պատկերասփիւռի «Բա-

նաձեւ» յայտագիրին ընթաց-

քին` ՀՅԴ Հայաստանի Գերա-
գոյն մարմինի ներկայացու-

ցիչ Աղուան Վարդանեան 
ըսած է, որ առաջին անգամ 

Դաշնակցութեան հետ համա-

գործակցութեան մասին խօսուած է սահմանադ-
րական հանրաքըուէէն մէկ-երկու շաբաթ ետք: 

«Սահմանադրական բարեփոխումները Դաշ-
նակցութեան հաւատամքն էին շուրջ 20-25 տա-

րի, եւ մենք ի սկզբանէ այդ բարեփոխումներուն 
կողմնակիցն էինք: Մենք սահմանադրական բա-

րեփոխումներուն կողմնակիցն էինք այն ատեն, 

երբ նոյն քաղաքական մեծամասնութիւնը նոյ-
նիսկ չէր ուզեր լսել խորհրդարանական կառա-

վարման համակարգին մասին: Այնպէս որ, ան-
կախ ամէն ինչէ, մենք պիտի կատարէինք մեզմէ 

կախեալ ամէն բան, որ կեանքի կոչուէր մեր 

պատկերացուցած կառավարման համակարգը: 
Այլ բան է, որ ժամանակի բերումով, սահմանադ-

րութեան նախագիծի մշակման ընթացքին, հա-
սունցաւ նաեւ քաղաքական մեծամասնութիւնը 

եւ հանգիստ կերպով յանգեցաւ այս տարբերա-

կին»: 
ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինի ներկա-

յացուցիչը նաեւ անդրադարձած է շատերը հե-
տաքրքրող այն հարցին, թէ ինչո՞ւ Դաշնակցու-

թիւնը համագործակցութեան կը սկսի ընտրու-
թիւններէն տարի մը առաջ. «Մենք այդ հարցը 

հրաշալի կերպով կը հասկնանք: Ինչո՞ւ հիմա: 

Եթէ նայինք Դաշնակցութեան գործունէութեան 
վերջին տարիներու յետագիծը, կը տեսնենք, որ 

ատիկա դանդաղ կերպով հասունցած է եւ յան-
գած այս օրուան: Մենք հայ-թրքական արձանագ-

րութիւններուն հետ առնչուած հարց ունէինք, 

հիմա այդ արձանագրութիւնները մեռած են, գո-
յութիւն չունին: Մենք ունեցանք Հայոց ցեղաս-

պանութեան 100-ամեայ տարելիցի Համահայկա-
կան հռչակագիրը, որուն մէջ մեր մօտեցումները 

յստակօրէն ամրագրուած են: Մենք ունեցանք 
սահմանադրական բարեփոխումներ, որոնք 90 

առ հարիւրով կը համապատասխանէին Դաշնակ-

ցութեան տեսակէտներուն, եւ մենք ունինք երկ-
րին մէջ լրջագոյն խնդիրներ` թէ՛ կառավարման, 

թէ՛ տնտեսական, թէ՛ ընկերային, թէ՛ բարոյահո-
գեբանական առումով: Այսօր այս նոր համակար-

գը կեանքի կոչելու պատասխանատուութիւն 

ունինք: Վստահ ենք, որ մեր մասնակցութեամբ 
այդ հոլովոյթը շատ աւելի արագ պիտի ըլլայ, եւ 

մենք պատասխանատուութենէ երբեք չենք խու-

սափած», հաստատած է ան: 
Աղուան Վարդանեան վստահեցուցած է, որ 

կառավարութեան մէջ աշխատիլը մեծ պատաս-

խանատուութիւն կ՛ենթադրէ. «Մենք կը հաս-
կընանք, որ նոր հեռանկարներ կը բացուին, եւ 

դժուար պիտի ըլլայ, ասիկա մէկ օրուան մէջ 
լուծուող խնդիր չէ: Բայց մենք կ՛ուզենք մեր 

գործընկերներուն հետ փորձել Հայաստանի մէջ 

իսկապէս մթնոլորտ փոխել», ըսած է ան: 
 

ՌՈՒՍՏԱՄԵԱՆ.  
«ՀՅԴ-Ն ԻՇԽԱՆՈՒԹԵԱՆ ՈՐԱԿԸ 
ՓՈԽԵԼՈՒ ՑԱՆԿՈՒԹԻՒՆ ՈՒՆԻ» 

ՀՅԴ Բիւրոյի քաղաքական 

ներկայացուցիչ Արմէն Ռուս-

տամեան 1 Փետրուարին խոր-
հըրդարանին մէջ լրագրողնե-

րուն հետ զրոյցի ընթացքին 
անդրադարձած է Դաշնակցու-

թիւն-իշխանութիւն համագոր-

ծակցութեան եւ յստակեցու-
ցած, թէ ի՛նչն է պատճառը, որ իշխանութեան 

հետ համագործակցութեան անցան այս հանգըր-
ւանին: 

«Այս սահմանադրութենէն կը բխին տասը-
տասնհինգ շատ կարեւոր օրէնքներ, 400-է աւելի 

օրէնքներու փոփոխութիւններ, որոնց մէջ Դաշ-

նակցութիւնը պէտք է ըլլայ համահեղինակ: Փոր-
ձը փաստեց, որ եթէ դուն  դուրսէն կը խօսիս, քու 

ըսածներդ այդքան չեն արձանագրուիր հետագայ 

նախագիծերուն մէջ: Կ՛ուզենք համահեղինակ ըլ-

լալ բոլոր այս օրէնքներուն ընդունման հարցին 
մէջ: Այս է գլխաւոր նպատակը: Զուգահեռաբար` 

միայն դէտի դերակատարութեան մէջ հանդէս 

գալով` մենք այդ խնդիրը չէինք կրնար լուծել: 
Այս է ամբողջ նպատակը», ըսած է պատգամա-

ւորը: 
«Ով ինչ կ՛ուզէ թող խօսի, վերջը արդիւնք-

ները ամէն ինչ ցոյց կու տան: Վնաս չունի, եթէ 

այս ընթացքին մենք վարկանիշի անկում ունե-
նանք. իշխանութեան հետ ըլլալը վարկանիշի 

անկում կ՛ենթադրէ, բայց աւելի լաւ է` մենք այս 
գինը վճարենք, քան ազգովին պետութիւնը կոր-

սընցնենք: Այդ պատճառով մենք այս ճամբան 
ընտրեցինք եւ չվախցանք մեր վարկանիշի ժա-

մանակաւոր կորուստէն: Մենք վստահ ենք, որ 

ապագայի արդիւնքները շատ աւելի կարեւոր 
են», նշած է Ռուստամեան: 

Ան նշած է, որ միայն իշխանութիւնը չէ, որ 
վատ վիճակի մէջ է, այլ ամբողջ երկիրը. «Անոնք 

հասկցան, որ պէտք է կատարեն այս փոփոխու-

թիւնները, քանի որ այսպէս շարունակել այլեւս 
կարելի չէ: Եթէ իշխանութիւնը հեղինակազըր-

կըւած է, ատիկա բոլորիս խնդիրն է: Այդ հեղի-
նակազրկուած ուժը մեզ կը ղեկավարէ: Իրավի-

ճակին մէջ իրական ազդեցութիւն ունեցողը ատի-
կա է: Մենք այդ պատճառով կը մտնենք, կը մըտ-

նենք, որ իշխանութեան որակը փոխենք ու երկ-

րին մէջ իրավիճակը փոխուի», եզրափակած է 
Արմէն Ռուստամեան: 
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ԱՐԾՈՒԻԿ ՄԻՆԱՍԵԱՆ 
նշած է, որ ՀՅԴ-ՀՀԿ քաղա-

քական համաձայնագիրը 
նախանշած է սահմանադ-

րական փոփոխութիւններէն 

բխող քաղաքականութեան 
ուղղութիւնները եւ տարուե-

լիք աշխատանքը, ինչպէս 
նաեւ շուկայական տնտեսա-

կան քաղաքականութեան գործունէութիւնը, 
որոնք նոր ծրագիրներ ու բարեփոխումներ կ՛են-

թադրեն: Առ այդ, ըստ Մինասեանի, իրենց առա-

ջին գործը պիտի ըլլայ նման ռազմավարական 
փատաթուղթի ստեղծումը, նախարարութեան 

գործառոյթներու յստակացումը, հիմնախնդիր-
ներու բացայայտումն ու լուծումներու առաջադ-

րումը, ինչպէս նաեւ ներդրումային նոր մօտե-

ցումներու կիրարկումը: 
Արծուիկ Մինասեան նշած է, որ մենաշնորհ-

ներու դէմ պայքարը ամրագրուած է սահմա-
նադրական փոփոխութիւններով, անիկա հակա-

մենաշնորհային քաղաքականութիւն կիրարկե-
լու պահանջն է: Ըստ նախարարին, այդ մօտե-

ցումը եւս ամրագրուած է ՀՀԿ-ՀՅԴ քաղաքական 

համագործակցութեան համաձայնագիրին մէջ, 
ուստի այդ ուղղութեամբ քաղաքականութիւնը 

պէտք է վերատեսութեան ենթարկուի: 
 

ԼԵՒՈՆ ՄԿՐՏՉԵԱՆ 
լրագրողներուն հետ զրոյցի 

ընթացքին խնդրած է երկու 
շաբաթ ժամանակ տալ իրեն, 

որպէսզի ծանօթանայ նա-

խարարութեան հարցերուն, 
ապա համապարփակ կեր-

պով ներկայացնէ կացութիւ-
նը: 

Ան յիշեցուցած է, որ վերջին տարիներուն 

ինք կրթական համակարգէն դուրս չէ եղած, 
որովհետեւ դասախօս է Երեւանի պետական 

համալսարանին մէջ եւ ծանօթ է այս մարզի 
հարցերուն:  

Պատասխանելով հարցումին, թէ կրնա՞յ ըլ-

լալ, որ յառաջիկային դպրոցի տնօրէններ դաշ-

նակցականներ նշանակուին, Լեւոն Մկրտչեան 
ըսած է. «Ինծի համար կրթութեան համակարգի 

ոեւէ պաշտօնեայի համար առաջին չափորոշիչը 
արհեստավարժութիւնն է: Կ՛ուզեմ յստակ յայ-

տարարել` իմ գործունէութեանս ընթացքին այլ 

չափանիշ պիտի չըլլայ: Եթէ մարդ իր փորձա-
ռութեամբ եւ գիտելիքներով իր պաշտօնին 

ատակ ըլլայ, եթէ երիտասարդ է, ու ժամանակի 
պէտք ունի, խնդիր չկայ, եւ եթէ մարդը ճիշդ 

քատր է ու ճիշդ տեղին, ամբողջութեամբ երկ-
րորդական է անոր կուսակցական պատկանելի-

ութիւնը: Կրթական համակարգը պէտք է կարե-

լի եղածին չափ ապակուսակցականացնել, որ 
տնօրէններն ու ուսուցիչները զբաղուին կրթու-

թեան որակի հարցով, ատիկա առաջնահերթու-
թիւն է»: 

Ան աւելցուցած է, որ ուսուցիչները պէտք է 

դառնան ուշադրութեան առարկայ, զանոնք 
պէտք է զերծ կացուցել դիւանակալական քաշ-

քըշուկներէն եւ կարելիութիւն տան, որ ուսու-
ցիչները միայն կրթութեան որակի խնդիրներով 

զբաղին: 
 

ԴԱՒԻԹ ԼՈՔԵԱՆ շնոր-

հակալութիւն յայտնած է 
հանրապետութեան նախա-

գահին ու վարչապետին, 

նաեւ ՀՅԴ-ին այս պատաս-
խանատու գործը իրեն վըս-

տահելու համար:  
Ան նշած է, որ  նախա-

րարութեան մէջ կը գործեն 
արհեստավարժ մարդիկ եւ շատ մը խնդիրներու 

լուծումներ կրնան ստանձնել. «Ես շնորհակալ 

եմ նաեւ պարոն Երիցեանին եւ կը կարծեմ` մեր 
համագործակցութիւնը պէտք է սերտ ըլլայ», 

ըսաւ Լոքեան: 
Լրագրողներուն հետ կարճ զրոյցի մը ընթաց-

քին Դաւիթ Լոքեան ըսած է. «Պիտի աշխատիմ, 

շատ պիտի աշխատիմ, որպէսզի այդ բազմաթիւ 
հարցերը, որոնք կան, բազմաթիւ դժուարու-

թիւնները, որոնք այսօր ունի մեր երկիրը, կարե-
նանք միացեալ աշխատանքի արդիւնքով յաղ-

թահարել»: 

ԴԱՇՆԱԿՑԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԸ ԿԸ ՍՏԱՆՁՆԵՆ  
ԻՐԵՆՑ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ 

 

 

 

 



ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ՔՈՆԿՐԵՍԻՆ ՄԷՋ  
ՓԱԿ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ` ԱՐՑԱԽԻ ՄԱՍԻՆ 

Միացեալ Նահանգներու Ներկայացուցիչներու 

տան արտաքին յարաբերութիւններու յանձնա-
խումբը 6 Յունուարին կազմակերպած է փակ 

քննարկում` նուիրուած Լեռնային Ղարաբաղի եւ 
Ազրպէյճանի սահմանին վրայ տիրող լարուածու-

թեան: հանդիպումին մասնակցած են արտաքին 

յարաբերութիւններու յանձնախումբի անդամներ, 
ինչպէս նաեւ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի ամերիկա-

ցի համանախագահ Ճէյմս Ուորլիք: 
Յանձնախումբի նախագահ Էտ Ռոյս իր խօս-

քին մէջ կոչ ուղղած է Միացեալ Նահանգներու 
նախագահ Պարաք Օպամային միանալու իրենց, 

ինչպէս նաեւ յորդորած է Լեռնային Ղարաբաղի 

հարցը լուծել խաղաղ միջոցներով: 
«Լեռնային Ղարաբաղի մէջ բռնութիւնը հա-

սած է գագաթնակէտին: Ամիս մը առաջ մենք 
լսեցինք, որ Ազրպէյճան կը գործածէ ծանր զէն-

քեր եւ ռազմական համակարգ` կոպտօրէն 

խախտելով զինադադարի դրութիւնը: Ինչպէս 
Ուորլիք ըսած է, ասիկա սառած տագնապ չէ, այլ 

մոռցուած տագնապ, որ կրնայ դուրս գալ վերա-
հըսկողութենէ: Այդ պատճառով մենք կ՛առաջար-

կենք արձակազէնները հեռացնել սահմանագի-

ծէն: Պէտք է նաեւ յատուկ մեքանիզմներ ներ-
դընել: Ասիկա պէտք է կատարուի կարելի եղա-

ծին չափ արագ, որպէսզի վերջ դրուին սպանու-
թիւններուն եւ պատերազմական գործողութիւն-

ներուն», յայտնած է Էտ Ռոյս: 
Միացեալ Նահանգներու Ներկայացուցիչներու 

տան արտաքին յարաբերութիւններու յանձնա-

խումբի նախագահ Էտ Ռոյս եւ յանձնախումբի 
անդամ Էլիըթ Էնկել 2015-ի աշնան նամակով դի-

մած էին ամերիկացի համանախագահ Ճէյմս 
Ուորլիքին` կոչ ուղղելով Ղարաբաղի տագնապի 

լուծման հարցին մէջ ցուցաբերած կեղծ հաւասա-

րութեան ձախող քաղաքականութիւնը փոխելու 
կառուցողական, հաշուետուողականութեան վրայ 

հիմնուած մօտեցումով: 
Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբի վարիչ 

տնօրէն Արամ Համբարեան ողջունած է արտա-
քին յարաբերութիւններու յանձնախումբի՝ Ազըր-

պէյճանի օրէ օր աճող յարձակողական վարքագի-

ծը քննարկող այս նախաձեռնութիւնը: 
 

ԵՄ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ 
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹԵԱՆ 

ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ՆԻՍՏԸ 

18 Յունուարին Պրիւքսէլի մէջ տեղի ունեցած 
է Եւրոպական Միութիւն-Հայաստան համագոր-

ծակցութեան խորհուրդի 16-րդ նիստը, որուն ըն-
թացքին անդրադարձ կատարուած է նաեւ Լեռ-

նային Ղարաբաղի հարցին, տագնապի լուծման 

հեռանկարներուն: 

ԵՄ խորհուրդը նախագահող Հոլանտայի ար-
տաքին գործոց նախարար Պերթ Քոենտերս ըսած 

է, որ Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի խաղաղ 

լուծումը Եւրոպական Միութեան առաջնահերթու-
թիւններէն է` նշելով, որ սթաթիւս քոյի պահպա-

նումը անընդունելի է: 
Նախարար Քոենտերս դիտել տուած է, որ քըն-

նարկուած է նաեւ սահմանային դէպքերու վե-

րահսկման մեքանիզմներու հարցը` նշելով, որ 
շփման գիծին մէջ եւ Հայաստանի սահմաններուն 

վրայ իրավիճակը իսկապէս մտահոգիչ է: 
Եւրոպական Միութիւնը կրկին կոչ ուղղած է 

զսպուածութեան` վերահաստատելով իր աջակ-
ցութիւնը ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի հովանիին 

տակ տեղի ունեցող բանակցութիւններուն: Եւրո-

պական Միութիւնը նաեւ Հայաստանին եւ Ազըր-
պէյճանին կոչ ուղղած է` շարունակելու երկխօ-

սութիւնը, նաեւ` նախագահներու մակարդակով: 
Եւրոպական Միութիւնը վերահաստատած է 

իր պատրաստակամութիւնը` աջակցելու խաղաղ 

հոլովոյթի ջանքերուն, ինչպէս նաեւ օգնութիւն 
ցուցաբերելու տագնապէն տուժած շրջաններու 

վերականգնման եւ վերակառուցման` խաղաղու-
թեան համաձայնագիրի ձեռքբերումէն ետք: 

Նալբանդեան վստահեցուցած է, որ Հայաս-
տան Մինսքի խմբակի համանախագահներուն 

հետ պիտի շարունակէ միացեալ ջանքերը` ղա-

րաբաղեան տագնապը բացառապէս խաղաղ մի-
ջոցներով լուծելու: 

Խօսելով Եւրոպական Միութեան հետ յարաբե-
րութիւններուն մասին` Հայաստանի արտաքին 

գործոց նախարարը ըսած է, որ Հայաստան հաս-

տատակամ է` խորացնելու համագործակցութիւ-
նը Միութեան հետ տարբեր մարզերու մէջ ու 

ուղղութիւններով` հիմնուելով վերջին տարինե-
րու ձեռքբերումներուն վրայ եւ հաշուի առնելով 

Հայաստանի պարտաւորութիւնները այլ միջազ-

գային, համարկման ձեւաչափերուն մէջ: 
 

ԼԻՏԻՆԿԹԸՆ. «ԼԵՌՆԱՅԻՆ 
ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՐՑՈՎ ՈՒՈՐԼԻՔԻ ՀԵՏ 

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ ԱՐԴԻՒՆԱՒԷՏ ԷՐ» 

ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի ամերիկացի հա-

մանախագահ Ճէյմս Ուորլիք Բրիտանիոյ արտա-
քին գործոց նախարարութեան մէջ հանդիպում 

ունեցած է Բրիտանիոյ Եւրոպայի հարցերով պե-

տական նախարար Տէյվիտ Լիտինկթընի հետ` 
քննարկելով թէ՛ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի աշ-

խատանքը, թէ՛ ալ Լեռնային Ղարաբաղի տագ-
նապի լուծման հարցը: 

Լիտինկթըն «Թուիթըր»-ի վրայ գրած է. 
«Շատ դրական քննարկում ունեցանք դեսպան 

Ուորլիքի հետ Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի 

խաղաղութեան հոլովոյթին վերաբերեալ»: 
«Արմէնփրես» կը հաղորդէ, որ Ուորլիք մաս-

նակցած է նաեւ շրջանին գծով փորձագէտներու 
հետ, որոնց շարքին եղած են կառավարական եւ 

ոչ կառավարական հատուածի, ակադեմական 

շրջանակներու ներկայացուցչիներ, կազմակեր-
պուած կլոր սեղանին: 

Ուորլիք Լեռնային Ղարաբաղի տագնապին 
շուրջ վերջին իրադարձութիւնները քննարկած է 

նաեւ Բրիտանիոյ արտաքին գործոց նախարարի 

Արեւելեան Եւրոպայի եւ Կեդրոնական Ասիոյ 

գծով տնօրինութիւններու ղեկավար Մայքըլ Թեթ-

հեմի հետ: 
 

«ԼԱՅՆԱԾԱՒԱԼ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ  
ՊԻՏԻ ՔԱՆԴԷ ՇՐՋԱՆԸ» 

Կ՛ԸՍԷ ՈՒՈՐԼԻՔ 
ԵԱՀԿ-ի Մինսքի 

խումբի ամերիկացի 

հ ա մ ա ն ա խ ա գ ա հ 
Ճէյմս Ուորլիք 13 

Յունուարին յայտա-

րարած է, թէ համա-
նախագահները այս 

տարուան ընթացքին 
յատուկ ճիգ պիտի թա-

փեն աշխուժացնելու 

համար Հայաստանի 
եւ Ազրպէյճանի նախագահներուն միջեւ երկ-

խօսութիւնը: 
Ուորլիք ըսած է, թէ մինչ այդ, համանախա-

գահները պիտի շարունակեն աշխատիլ 

Ազրպէյճանի եւ Հայաստանի արտաքին գործոց 
նախարարներուն հետ` «բանակցային հոլովոյթը 

շարունակելու, շփման գիծի երկայնքին ու սահ-
մանին վրայ լարուածութիւնը մեղմացնելու, ինչ-

պէս նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի համայնքներուն 
միջեւ երկխօսութիւնը խրախուսելու նպատակ-

ներով»: 

Ուորլիք յոյս յայտնած է, որ տագնապին կող-
մերը կը դադրեցնեն բռնարարքները եւ կը խու-

սափին կիրքեր բորբոքող հռետորաբանութենէն, 
որ հարցականի տակ կը դնէ խաղաղութեան 

հասնելու նպատակը: 

Ըստ անոր, Արցախի տագնապի լուծման բա-
նալին Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի նախագահ-

ներուն մօտ կը գտնուի: Ան աւելցուցած է. «Լայ-
նածաւալ պատերազմը պիտի քանդէ շրջանը, եւ 

մենք կը հաւատանք, որ նախագահները ատիկա 
կը հասկնան: Յոյս ունինք, որ 2016-ին տագնա-

պի կողմերը կը նստին բանակցութիւններու սե-

ղան` պատրաստ լուծման շուրջ յառաջխաղացք 
մը արձանագրելու»: 

 

ԳԵՐՄԱՆԻԱ ԿԸ ԽՈՍՏԱՆԱՅ ԱՇԽՈՒԺ 
ԸԼԼԱԼ ՂԱՐԱԲԱՂԵԱՆ ՏԱԳՆԱՊԻ 

ԼՈՒԾՄԱՆ ԳՈՐԾԻՆ ՄԷՋ 

ԹԱՍՍ լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, 

որ Գերմանիոյ արտաքին գործոց նախարար 
Ֆրանք Վալթեր Շթայնմայեր յայտարարած է, որ 

Գերմանիան ԵԱՀԿ-ի նախագահութիւնը կը 

ստանձնէ բարդ ժամանակի մը մէջ, ԵԱՀԿ-ը ան-
հրաժեշտ է երկխօսութիւն եւ վստահութիւն 

ստեղծելու համար` իբրեւ հարթակ: 
Գերմանիոյ արտաքին գործոց նախարարու-

թիւնը Շթայնմայերի այս յայտարարութիւնը հրա-
պարակած է 13 Յունուարին : 

Ըստ Շթայնմայերի, ուշադրութեան կեդրոն 

պիտի գտնուին «Ուքրանիոյ մէջ ԵԱՀԿ-ի գործու-
նէութիւնը եւ իրավիճակի հսկողութեան գծով 

առաքելութեան ուժեղացումը»: 
«Մենք նաեւ պիտի մասնակցինք Լեռնային 

Ղարաբաղի, Մերձտնեսթրի եւ Հարաւային 

Կովկասի մէջ տագնապի լուծման գործին մէջ եւ 
պիտի աշխուժացնենք այդ տեղերուն մէջ ԵԱՀԿ-ի 

առաքելութիւններուն աշխատանքը», կ՛ընդգծուի 
յայտարարութեան մէջ: Գերմանիա ԵԱՀԿ-ի նա-

խագահութիւնը Սերպիայէն ստանձնեց Յունուար 

1-էն սկսեալ: 
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ՄԱՆՈՅԵԱՆ. «ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ՀԱՄԱՅՆՔԸ ՊԷՏՔ Է ԱՒԵԼԻ ԿՏՐՈՒԿ 
ԸԼԼԱՅ ԱԶՐՊԷՅՃԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ» 

ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ, Հայ դատի եւ քաղաքա-
կան հարցերու գրասենեակի պատասխանատու 

Կիրօ Մանոյեան «Թերթ»-ին հետ ունեցած զրոյ-

ցին ընթացքին` անդրադառնալով Լեռնային Ղա-
րաբաղի տագնապին, ըսած է, որ հայկական 

կողմը պէտք է անընդհատ ցոյց տայ, որ Ազըր-
պէյճանն է այսօրուան վիճակին պատասխանա-

տուն, միաժամանակ պահանջէ միջազգային ըն-

տանիքէն` աւելի կտրուկ ըլլալ Ազրպէյճանի 
նկատմամբ: 

«Այսօր Ազրպէյճանի զինուորական, ռազմա-
քաղաքական եւ տնտեսական նշանակութիւնը 

աւելի արժեզրկուած է: Ազրպէյճան ինքզինք 
կ՛օգնէ վարկաբեկուելու, մանաւանդ` ներքին ժո-

ղովրդավարութեան եւ այլ հարցերով, կը մնայ 

մենք ալ Ղարաբաղի հարցով աւելի աշխուժ ըլ-
լանք եւ այլընտրանքներ ներկայացնենք միջազ-

գային հանրութեան», ըսած է ան: 
Ան նկատել տուած է, որ կարելի է ըսել, թէ 

որոշ չափով փոխուած է նաեւ Մինսքի համանա-

խագահող պետութիւններուն կեցուածքը եւ 
իրենց վերջին յայտարարութիւններուն մէջ կան 

Ազրպէյճանի վերաբերող որոշ ակնարկներ: 
«Պէտք է հասկնանք, որ Մինսքի համանախագա-

հողները դատաւորներ չեն, այլ միջնորդներ են, 

այդ պատճառով պէտք է, որ կարենան բոլորին 
հետ խօսիլ: Անոնք զգուշ են, սակայն ատիկա չի 

նշանակեր, որ պէտք է շարունակեն այն կեց-
ւածքը, որ կրնայ խրախուսել Ազրպէյճանը` շա-

րունակելու այս վարքագիծը: Միջազգային հա-
մայնքը` յանձինս Մինսքի խմբակի համանախա-

գահող պետութիւններուն, պէտք է, որ Ազրպէյ-

ճանին հասկցնէ, որ նաեւ այլ լուծումներ կան», 
նշած է Մանոյեան: 
 

ԵԽԽՎ-Ի ՄԷՋ ՄԵՐԺՈՒԵՑԱՒ 
ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՄԱՍԻՆ ՈՒՈԼԹԸՐԻ 

ԶԵԿՈՒՑՈՒՄԸ. ՄԱՐՔՈՎԻՉԻ 
ԶԵԿՈՒՑՈՒՄԸ ԸՆԴՈՒՆՈՒԵՑԱՒ 

Երեքշաբթի, 26 Յունուար 2016-ին Եւրոպա-
կան Խորհուրդի Խորհրդարանական Վեհաժողո-

վին (ԵԽԽՎ) մէջ Լեռնային Ղարաբաղի վերաբեր-

եալ տեղի ունեցան երկու զեկուցումներու քըն-
նարկումներ:  

Անոնցմէ մէկը` անգլիացի Ռոպըրթ Ուոլթըրի 
հեղինակած «Բռնարարքներու աճը Լեռնային 

Ղարաբաղի եւ Ազրպէյճանի այլ բռնագրաւուած 

տարածքներուն մէջ» զեկուցումին հիման վրայ 
քուէարկութեան դրուած բանաձեւի նախագիծը 

մերժուեցաւ 66 թեր, 70 դէմ եւ 45 ձեռնպահ քուէ-
ներով: Միւս փաստաթուղթը` Պոսնիացի Միլիցա 

Մարքովիչի ներկայացուցած «Ազրպէյճանի սահ-

մանային բնակչութիւնը միտումնաւոր զրկուած է 
ջուրէ» բանաձեւի նախագիծը Սարսանգի ջրամ-

բարին վերաբերեալ` որդեգրուեցաւ 98 թեր, 71 

դէմ եւ 40 ձեռնպահ քուէներով, հակառակ անոր, 
որ վեհաժողովին ուղղուած յայտարարութեամբ 

ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահները 
կոչ ուղղած էին չձեռնարկելու քայլերու, որոնք 

պիտի բարդացնեն ղարաբաղեան տագնապի 

խաղաղ լուծման շուրջ բանակցային հոլովոյթը: 
Ռոպըրթ Ուոլթըրի հեղինակած զեկուցումին 

մէջ կոչ կ՛ուղղուէր «Լեռնային Ղարաբաղէն եւ 
Ազրպէյճանի միւս գրաւեալ տարածքներէն դուրս 

բերելու հայկական զինեալ ուժերը եւ Ազրպէյ-
ճանի լիակատար գերիշխանութիւն հաստատելու 

այդ տարածքներուն մէջ»: Շարք մը երեսփո-

խաններ նկատել տուին, որ Ուոլթըրը ներկայա-
ցուցած է միակողմանի փաստաթուղթ, որ կ՛ար-

տացոլէ բացառապէս ազրպէյճանական կողմին 
դիրքորոշումը: Ուրիշ երեսփոխաններ ալ ընդ-

գըծեցին, որ բրիտանացի երեսփոխանը պարզա-

պէս ներկայացուցած է Պաքուի քարոզչութիւնը, 
որ իր փաստահաւաք առաքելութեան ընթացքին 

Հայաստան եւ Լեռնային Ղարաբաղ չայցելած 
Ուոլթըրը նոյնիսկ չէ խորհրդակցած Մինսքի 

խմբակի համանախագահներուն հետ, որուն իբ-
րեւ արդիւնք կազմած է ոչ առարկայական փաս-

տաթուղթ: 

Երկրորդ փաստաթուղթին մէջ, որ նոյնպէս 
բուռն քննարկումի արժանացաւ, Լեռնային Ղա-

րաբաղի Մարտակերտի շրջանին մէջ գտնուող 
Սարսանգի ջրամբարը իբրեւ սպառնալիք ներկա-

յացնող Մարքովիչը, որ նոյնիսկ չէ այցելած Սար-

սանգի ջրամբար, կը պնդէ, որ հայկական կողմը 
այդ ջրամբարը իբրեւ զէնք կ՛օգտագործէ, կը 

սպառնայ ազրպէյճանցիներուն եւ զանոնք կը 
զրկէ գիւղատնտեսութեամբ զբաղելու կարելիու-

թենէն: 

Որոշումը հայկական իշխանութիւններուն կոչ 
կ՛ուղղէ հրաժարելու ջուրի աղբիւրները «իբրեւ 

քաղաքական ազդեցութեան կամ ճնշումի բա-
նեցման միջոց» օգտագործելէ: Որոշումը կոչ 

կ՛ուղղէ առնչակից բոլոր կողմերուն Սարսանգի 
ամբարտակի միացեալ ղեկավարման համար 

սերտօրէն գործակցելու իրենց ջանքերը բազ-

մապատկելու` իբրեւ վստահութեան մթնոլորտի 
խթանման միջոց: 

 

ՆՈՒԼԸՆՏ. «ՄԻՆՍՔԻ ԽՄԲԱԿԸ 
ԿՈՂՄԵՐՈՒՆ ՀԱՄԱՐ ԼԵՌՆԱՅԻՆ 
ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՏԱԳՆԱՊԻ ԼՈՒԾՄԱՆ 

ԸՆԴՈՒՆԵԼԻ ՁԵՒԱՉԱՓՆ Է» 

 Ազրպէյճանական «Թուրան» գործակալութիւ-

նը «Ամերիկայի Ձայն»-ին հետ՝ Միացեալ Նա-
հանգներու արտաքին գործոց նախարարութեան 

ուղղած է միացեալ հարցում մը, որուն մէջ 

արտաքին գործոց նախարարի օգնական Վիք-
թորիա Նուլընտին` ԵԽԽ վեհաժողովին մէջ հա-

կահայկական բանաձեւերէն մէկուն չորդեգրուե-
լուն հարցին մէջ մասնակցութեան առնչութեամբ 

մեղադրանքներ տեղ գտած են:  
Նախարարութիւնը անպատասխան ձգած է 

այդ հարցումը, սակայն նշած, որ իրենք կը յար-

գեն Լեռնային Ղարաբաղի մասին շրջանային 
կամ միջազգային կազմակերպութիւններուն մէջ 

հարց բարձրացնելու Ազրպէյճանի իրաւունքը: 
«Մինսքի խմբակը բանակցութիւններու 

համար կողմերուն ընդունած միակ ձեւաչափն է: 

Մենք յոյսով ենք, որ կողմերը ամբողջութեամբ 

նուիրուած պիտի ըլլան խաղաղ լուծման եւ պի-

տի շարունակեն համագործակցիլ համանախա-
գահներուն հետ», ըսուած է նախարարութեան 

պատասխանին մէջ: 

Նախապէս քոնկրեսական Էտըմ Շիֆ յայտա-
րարած էր, որ ԵԽԽՎ-ին մէջ հակահայկական 

զեկուցումի տապալման մէջ Վիքթորիա Նուլընտի 
դերը մեծ էր: Այս յայտարարութենէն ետք, Ազըր-

պէյճանի արտաքին գործոց նախարարութիւնը 

Պաքուի մէջ Միացեալ Նահանգներու դեսպանա-
տան յանձնարարած էր քննել կատարուածը: 

 

ԵԱՀԿ-Ի ԳՈՐԾՈՂ ՆԱԽԱԳԱՀԸ 
ՂԱՐԱԲԱՂԵԱՆ ՏԱԳՆԱՊԸ 

«ՍԱՌԵՑՈՒԱԾ» ՉԻ ՆԿԱՏԵՐ 

Գերմանիոյ արտաքին գործոց նախարար 

Ֆրանք Վալթեր Շթայնմայեր հարցազրոյցի մը 
ընթացքին յայտնած է, որ ԵԱՀԿ-ն կը մտահոգէ 

Լեռնային Ղարաբաղի շփման գիծին եւ Հայաս-

տան-Ազրպէյճան սահմանին վրայ կացութեան 
լարուածութիւնը: 

«Գերմանիան հանդէս կու գայ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի 
խմբակի ծիրին մէջ բանակցութիւններու աշխու-

ժացման օգտին: Այս հարցին մէջ կարեւոր քայլ 
պիտի ըլլար զինադադարի դրութեան խախտում-

ները բացայայտող գործիքակազմերու ստեղ-

ծումը», ըսած է Շթայնմայեր: 
Ան դէմ արտայայտուած է այն մտքին, որ Լեռ-

նային Ղարաբաղի կամ մերձտնեսթրեան տագ-
նապները «սառեցուած» են. «Տարուէ տարի ա-

նոնց պատճառով կը վնասուին մարդիկ, կը դան-

դաղի շրջաններու զարգացումը: Փոքր, սակայն 
յստակ քայլերով մենք կը ծրագրենք կայունաց-

նել զինադադարի դրութիւնը, ուժեղացնել վստա-
հութիւնը եւ թեթեւցնել այդ շրջաններու բնա-

կիչներուն կեանքը», ըսած է ԵԱՀԿ-ի գործող նա-
խագահը: 

 

ՄՈԿԵՐԻՆԻ. «ՂԱՐԱԲԱՂԵԱՆ 
ՏԱԳՆԱՊԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ ԵՄ 

ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹԻՒՆՆԵՐԷՆ Է» 
« Ղ ա ր ա բա ղ -

եան տագնապի 

խաղաղ լուծումը 
Եւրոպական Մի-

ութեան գլխաւոր 
առաջնահերթու-

թիւններէն է», 
Պաքու կատարե-

լիք այցելութենէն 

երկու օր առաջ 
ազրպէյճանական 

«Թրենտ» լրատու գործակալութեան հետ զրոյցի 
մը ընթացքին յայտարարած է Եւրոպական Միու-

թեան արտաքին քաղաքականութեան եւ ան-

վըտանգութեան հարցերով բարձր ներկայացու-
ցիչ Ֆետերիքա Մոկերինի: 

«Անցեալ տարի «տագնապի գօտիին մէջ» 
խաղաղ բնակչութեան դէմ ծանր սպառազինու-

թիւն կիրարկուած է: Ներկայի անկայունութիւնը 
երկու կողմերուն վրայ ալ սուղ է: Իսկ խաղա-

ղութիւնը կարելիութիւն պիտի տար բանալու 

սահմանները, պիտի նպաստէր կապերու եւ ա-
ռեւտուրի զարգացման: Խաղաղութիւնը ձեր շըր-

ջանը պիտի դարձնէր Ասիոյ եւ Եւրոպայի բարգա-
ւաճող դարպաս», ըսած է Մոկերինի եւ աւելցու-

ցած. «Վերջապէս, Ազրպէյճանի եւ Հայաստանի 

ղեկավարները պէտք է կամք դրսեւորեն` մօտեց-
նելով խաղաղութեան հաստատման պահը»: 
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ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ 
ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻՆ ԵՒ 
ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՏԵՄԻՐԹԱՇԻ ՀԵՏ 

Եւրոպական խորհրդարանին մէջ 26-27 Յուն-

ւարին տեղի ունեցաւ «Եւրոպական միութիւնը, 
Թուրքիան, Միջին Արեւելքը եւ քիւրտերը. Հին 

խնդիրներ, նոր լուծումներ» գիտաժողովը, 
որուն  խօսելու հրաւիրուած էին գիտնականներ, 

քաղաքագէտներ, դիւանագէտներ, հասարակա-
կան կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ 

եւ լայն հասարակութիւն մը: Գիտաժողովը կազ-

մակերպուած էր Եւրոպական խորհրդարանի ձա-
խակողմեան խմբակցութեան կողմէ: 

Գիտաժողովին հիմնական նիւթերն էին Միջին 
Արեւելքի մէջ տիրող կացութիւնը, Սուրիոյ պա-

տերազմը եւ խաղաղութեան կարելիութիւնները, 

գաղթականներու դժուարին կացութիւնը եւ 
մարդկային աղէտը, Թուրքիոյ ներքին հարցերը, 

քիւրտերուն դէմ ծաւալած մարտական գործո-
ղութիւնները, փոքրամասնութեանց ու մարդկա-

յին իրաւունքները եւ Թուրքիոյ` Եւրոպական Մի-
ութիւն մուտքի կարելիութիւնները: 

Գիտաժողովին ներկայ գտնուեցաւ նաեւ Պել-

ճիքայի եւ Եւրոպայի Հայ դատի յանձնախումբե-
րու անդամներէն բաղկացած պատուիրակութիւն 

մը, որ գիտաժողովին ընթացքին ունեցաւ զանա-
զան հանդիպումներ: 

Հանդիպում մը տեղի ունեցաւ Ժողովուրդնե-

րու ժողովրդավարական Կուսակցութեան համա-
նախագահ Սելահաթթին Տեմիրթաշի հետ: Հայ 

դատի պատուիրակութիւնը Տեմիրթաշին շնոր-
հաւորեց իր վերընտրութեան առիթով եւ անոր 

մաղթեց յաջողութիւն: Արծարծուեցան նաեւ եր-

կու կողմերը հետաքրքրող հարցեր: 
Յիշեցնենք, որ 2015-ի Յունիս եւ Նոյեմբեր 

ամիսներուն, Թուրքիոյ խորհրդարանական ընտ-
րութիւններուն առթիւ, Եւրոպայի Հայ Դատի 

Յանձնախումբը յայտարարութեամբ մը զօրակ-
ցութիւնը յայտնած էր Ժողովուրդներու Ժողո-

վըրդավարական Կուսակցութեան եւ կոչ ուղղած 

Եւրոպայի մէջ բնակող թուրք քաղաքացիներուն` 
քուէարկելու այս կուսակցութեան օգտին: Եւրո-

պայի Հայ դատի յանձնախումբը Ժողովուրդներու 
ժողովրդավարական կուսակցութեան հրաւէրով, 

սոյն ընտրութիւններուն մասնակցած էր իբրեւ 

դէտ: 
 

ԱՄՆ ԿԸ ԳՆԱՀԱՏէ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՅԱՆՁՆԱՌՈՒԹԻՒՆԸ ԱՇԽԱՐՀԻՆ 

ՄԷՋ ԽԱՂԱՂՈՒԹԵԱՆ  
ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 

Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեան 14 

Յունուարին ընդունած է Միացեալ Նահանգներու 

Ազգային ապահովութեան խորհուրդի Եւրոպայի 
գործերով պատասխանատու Չարլզ Քուփչանը: 

Նախագահ Սերժ Սարգսեան մեծապէս գնա-

հատած է բարձրաստիճան փոխադարձ այցելու-
թիւնները, որոնք դրական ազդեցութիւն կ՛ունե-

նան տարբեր մարզերու միջպետական յարաբե-

րութիւններուն վրայ եւ յոյս յայտնած՝ որ Քուփ-
չանի այցելութիւնը եւս իր նպաստը բերէ երկ-

կողմանի գործակցութեան զարգացման: 
Հայաստանի նախագահը գոհունակութեամբ 

դիտել տուած է, որ դիւանագիտական յարաբե-

րութիւններու հաստատումէն ի վեր հայ-ամերիկ-
եան յարաբերութիւնները մնայուն կերպով զար-

գացած են: Ան շնորհակալութիւն յայտնած է 
Միացեալ Նահանգներուն` Հայաստանի նկատ-

մամբ ցուցաբերուող օժանդակութեան համար, 
որուն շնորհիւ տարբեր օգտաշատ աշխատանք-

ներ կարելի եղած է իրականացնել: Նախագահ 

Սարգսեան կարեւոր նկատած է Հայաստանի 
տնտեսական զարգացման, բարեփոխումներուն, 

ժողովրդավարութեան եւ քաղաքացիական 
հասարակութեան կայացման առումով Միացեալ 

Նահանգներու ցուցաբերած աջակցութիւնը, 

ինչպէս նաեւ շրջանին մէջ կայունութեան 
ապահովման ի նպաստ Միացեալ Նահանգներու 

կառավարութեան շարունակական ջանքերը: 
Հանդիպման ընթացքին անդրադարձ կատար-

ւած է ապահովութեան, համագործակցութեան, 
եւ փոխադարձ հետաքրքրութիւն ներկայացնող 

շարք մը այլ հարցերու: 

Չարլզ Քուփչան նշած է, որ Միացեալ Նա-
հանգներ բարձր կը գնահատեն Հայաստանի 

յանձնառութիւնն ու մասնակցութիւնը աշխարհին 
մէջ խաղաղութեան եւ անվտանգութեան ապա-

հովման միջազգային պարտաւորութիւններուն 

եւ գոհունակութեամբ հաստատած, որ Հայաս-
տան այդ առումով պատրաստակամ է նպաստե-

լու ՆԱԹՕ-ի միջազգային եւ բազմակողմանի ձե-
ւաչափով այլ կազմակերպութիւններու ջանքե-

րուն: 

 

ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍԵԱՆ 
ՀԵՌԱՁԱՅՆԱՅԻՆ 

ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹԻՒՆ ՈՒՆԵՑԱԾ Է 
ՀԱՍԱՆ ՌՈՒՀԱՆԻԻ ՀԵՏ 

Նախագահ Սերժ Սարգսեան Յունուար 24-ին 
հեռաձայնային հաղորդակցութիւն ունեցած է 

Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանիի հետ:  

Սարգսեան եւ Ռուհանի քննարկած են հայ-
իրանական բարեկամական յարաբերութիւննե-

րուն եւ համագործակցութեան վերաբերող, ինչ-
պէս նաեւ միջազգային եւ շրջանային օրակարգի 

շարք մը արդիական հարցեր: 

«Նախագահները մտքեր փոխանակած են 
Իրանի հիւլէական ծրագիրին շուրջ վերջին պայ-

մանաւորուածութիւններու իրագործման պայ-
մաններուն մէջ երկկողմանի կապերու հետագայ 

զարգացման նոր կարելիութիւններուն վերաբեր-

եալ, անդրադարձած են նաեւ այդ ծիրին մէջ 
դրական ազդեցութեան` ուղղուած շրջանային 

անվտանգութեան եւ կայունութեան ամրապընդ-
ման»: 

«Նախագահներ Սերժ Սարգսեան եւ Հասան 
Ռուհանի կարեւոր նկատած են շարունակել եր-

կու երկիրներու միացեալ ջանքերուն շնորհիւ ար-

դիւնաւէտ եւ անխափան համագործակցութիւնը 
բարձր մակարդակով ձեռք բերուած պայմանա-

ւորուածութիւններու եւ հեռանկարային նոր նա-
խաձեռնութիւններու իրագործման ուղղու-

թեամբ` առաւելագոյնս օգտագործելով գոյութիւն 

ունեցող ներուժը», նշուած է հաղորդագրութեան 
մէջ: 

ՀԱՅ-ԷՄԻՐԱԹԵԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ԿԱՊԵՐՈՒ ԱՇԽՈՒԺԱՑՈՒՄ  

Վարչապետ Յովիկ Աբրահամեան Յունուար 

19-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Արաբական 
Միացեալ Էմիրութիւններու արտակարգ եւ լիա-

զօր դեսպան ժասեմ Մոհամետ Քասիմին: 

Վարչապետը գոհունակութիւն յայտնած է եր-
կու երկիրներու փոխյարաբերութիւններու զար-

գացման ընթացքէն եւ բարձր գնահատած է դես-
պանին աշխատանքը այդ ուղղութեամբ: Ընդ-

գըծելով երկկողմանի համագործակցութեան 

խորացման համար մեծ ներուժի առկայութիւնը` 
կառավարութեան ղեկավարը հեռանկարային 

նկատած է գիւղատնտեսութեան, զբօսաշրջու-
թեան, առողջապահութեան, կրթութեան, գիտու-

թեան եւ այլ մարզերու մէջ միացեալ ծրագիրնե-
րու իրականացումը: 

Դեսպան Քասիմի շնորհակալութիւն յայտնած 

է երկու երկիրներուն միջեւ կապերու սերտաց-
ման ուղղութեամբ գործադրուող ջանքերուն հա-

մար: Նշելով, որ Հայաստանի  կառավարութեան 
աջակցութեամբ 2015-ին կեանքի կոչուած են  

հայ-էմիրաթեան շարք մը յաջողած ներդրումա-

յին ծրագիրներ` դեսպանը համոզում յայտնած է, 
որ Հայաստանի եւ Արաբական Միացեալ Էմիրու-

թիւններու կառավարութիւններուն միջեւ ծաւա-
լած արդիւնաւէտ համագործակցութիւնը պիտի 

նպաստէ երկկողմանի տնտեսական յարաբերու-
թիւններու հետագայ ընդլայնման: 

 

ՇԱՐՄԱԶԱՆՈՎ. ՀԱՅԵՐԸ ԵՒ 
ՅՈՅՆԵՐԸ ՊԷՏՔ Է ՄԻԱՒՈՐԵՆ 

ՋԱՆՔԵՐԸ  

Հայաստանի Ազգային ժողովի փոխնախա-
գահ, Հայաստան-Յունաստան պատգամաւորա-

կան բարեկամութեան խումբի ղեկավար 
Էդուարդ Շարմազանով 20 Յունուարին Աթէնքի 

մէջ հանդիպում ունեցած է Յունաստանի խոր-
հըրդարանի նախագահ Նիկոլաոս Վուցիսի հետ: 

Շարմազանով կարեւոր նկատած է հայ-յունա-

կան բազմադարեան բարեկամական յարաբերու-
թիւնները` յոյս յայտնելով, որ միջխորհրդարա-

նական երկկողմանի յարաբերութիւնները ասկէ 
ետք եւս պիտի շարունակեն զարգանալ: 

«Մենք բարձր կը գնահատենք Յունաստանի 

խորհրդարանին կողմէ Հայոց ցեղասպանութիւնը 
ճանչնալու փաստը, իսկ հետագային` ցեղապաշ-

տութեան եւ այլատեացութեան դէմ օրինագիծի 
ընդունումը, որուն միջոցով քրէականացուեցաւ 

նաեւ Հայոց ցեղասպանութեան ժխտումը: Հայե-
րը եւ յոյները պէտք է միաւորեն իրենց ջանքերը 

թրքական ժխտողականութեան դէմ պայքարին 

մէջ», յայտնած է Էդուարդ Շարմազանով: 
Նիկոլաոս Վուցիս գոհունակութիւն յայտնած է 

այն մասին, որ անցեալ տարուան 24 Մարտին 
Հայաստանի խորհրդարանը միաձայնութեամբ 

ընդունած է Օսմանեան Թուրքիոյ մէջ յոյներու եւ 

ասորիներու ցեղասպանութիւնը դատապարտող 
յայտարարութիւնը: 
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ՀԱՍՏԱՏՈՒԱԾ Է ՑԱՆԿԸ ԱՅՆ 
ՕՐԷՆՔՆԵՐՈՒՆ, ՈՐՈՆՔ ՊԻՏԻ 

ԸՆԴՈՒՆՈՒԻՆ ԿԱՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹԵԱՆ 
ԵՆԹԱՐԿՈՒԻՆ ՆՈՐ 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱՅ 

Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեանի 

հրամանագիրով հաստատուած է 6 Դեկտեմբեր 
2015-ի հանրաքուէով ընդունուած սահմանադ-

րութեան փոփոխութիւններով անուանականօրէն 
սահմանուած եւ ընդունման, փոփոխութեան 

կամ լրացման ենթակայ  օրէնքներու ցանկը: Այս 
ցանկին մէջ ընդգրկուած է 12 օրէնք` Ընտրական 

օրէնսգիրքը, Դատական օրէնսգիրքը, Ազգային 

ժողովի կանոնակարգը, կուսակցութիւններու, 
մարդու իրաւունքներու պաշտպանի մասին 

օրէնքը եւ այլն: 
Համաձայն նոյն հրամանագիրին, նախագահ 

Սերժ Սարգսեան որոշած է ստեղծել Հայաստանի 

Հանրապետութեան նախագահին առընթեր սահ-
մանադրական բարեփոխումներու իրաւական 

ապահովման աջակցող մասնագիտական խոր-
հըրդակցական խորհուրդ: Խորհուրդին մէջ ընդ-

գըրկուած է տասը անձ, որոնց շարքին` Սահ-
մանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ 

Յարութիւնեանը, կառավարութեան աշխատա-

կազմի ղեկավար-նախարար Դաւիթ Յարութիւն-
եանը եւ ուրիշներ: 

Կառավարութեան յանձնարարուած է մշակել 
ընդունման կամ փոփոխման ենթակայ օրէնք-

ներու նախագիծերը  եւ անոնք  սահմանուած 

կարգով ու ժամկէտերուն ներկայացնել Ազգային 
ժողովի քննարկումին: 

 

ԳԷՈՐԳԻ ԿՈՒՏՈՅԵԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԱԾ 
Է ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹԵԱՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹԵԱՆ ՏՆՕՐԷՆ 

Նախագահ Սերժ Սարգսեան 12 Փետրուարին 
ներկայացուցած է Հայաստանի Ազգային ան-

վըտանգութեան ծառայութեան նոր նշանակուած 
տնօրէն Գէորգի Կուտոյեանը: 

Նախագահը իր խօսքին մէջ անդրադառնալով  

սահմանադրական փոփոխութիւններուն երկրին 
համար շրջադարձային իրադարձութիւն նկա-

տած է զանոնք: 
«Մինչեւ 2018 տեղի պիտի ունենայ իշխանու-

թեան թեւերու վերադասաւորում եւ պետական 

մարմիններու լիազօրութիւններու էական վերա-
բաշխում: Եւ այս անցումային հանգրուանին ազ-

գային անվտանգութեան մարմինները իրենց 
գործառոյթներու շրջագիծին մէջ պէտք է ո՛չ մի-

այն ապահովեն կառավարման համակարգի սա-

հուն փոխակերպումը, այդ ընթացքին պետական 
իշխանութեան անընդհատութիւնը, այլեւ պետա-

կան մարմիններու կարգին կարենան ամրագրել 
իրենց արժանի տեղն ու կարգավիճակը: Այս ըն-

թացքին ձեր հիմնական խնդիրներէն մէկը պիտի 
ըլլայ պետութեան ներքին անվտանգութեան 

ապահովումը, մասնաւորապէս` մէկ կողմէ կա-
շառակերութեան երեւոյթներուն դէմ աւելի սուր 

պայքարը, միւս կողմէ` կանխարգիլումը: Դուք 

պէտք է պատրաստ ըլլաք ստանձնելու այդ պա-
տասխանատուութիւնը: Այդ քայքայիչ, ստորա-

ցուցիչ դրսեւորումներուն դէմ պայքարը յատկա-
պէս կարեւոր է երկրին մէջ իրականացուող սահ-

մանադրական բարեփոխումներու լոյսին տակ», 
ըսած է նախագահը: 

 
ԱՐՄԱՆ ԹԱԹՈՅԵԱՆ ԸՆՏՐՈՒԵՑԱՒ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԱՐԴՈՒ 
ԻՐԱՒՈՒՆՔՆԵՐՈՒ ՊԱՇՏՊԱՆ 

Հայաստանի Ազգային ժողովը գաղտնի քուէ-
արկութեամբ ընտրեց մարդու իրաւունքներու 

պաշտպանը: Քուէարկութեան մասնակցեցաւ 107 
պատգամաւոր, անվաւեր ճանչցուեցաւ 4 քուէ-

աթերթիկ: 96 պատգամաւոր «կողմ» քուէարկեց 

Արման Թաթոյեանի թեկնածութեան, 7-ը` «դէմ»: 

Քուէարկութեան արդիւնքներուն ամփոփումէն 
ետք Արման Թաթոյեան, մօտենալով Ազգային 

ժողովի ամպիոնին, նախ շնորհակալութիւն 
յայտնեց «բարձր վստահութեան համար», այնու-

հետեւ տուաւ իր երդումը:  

Լրագրողներուն հետ զրոյցի ընթացքին Թա-
թոյեան  անգամ մը եւս հաստատեց, որ որեւէ 

կերպով կաշկանդուած պիտի չըլլայ, որ իր թեկ-
նածութիւնը ներկայացուցած էր իշխող Հան-

րապետական կուսակցութիւնը: 
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Հայաստանի Հանրապե-

տութեան նախագահ Սերժ 

Սարգսեան Փետըրուար   
12-ի երեկոյեան նախագա-

հական նստավայրին մէջ 
հիւրընկալած է օրէնսդիր, 

գործադիր եւ դատական 
իշխանութիւններու, տա-

րածքային կառավարման 

եւ տեղական ինքնակառա-
վարման մարմիններու ղե-

կավար կազմի ներկայա-
ցուցիչները: Հանրապետութեան նախագահը 

հանդէս եկած է ելոյթով` սահմանադրութեան 

փոփոխութիւններու կենսագործման վերաբեր-
եալ: 

Հանրապետութեան նախագահը անդրադառ-
նալով երկրի ներքին եւ արտաքին մարտահրա-

ւէրներուն նշած է, որ երկրին մէջ ամբողջ թա-
փով սկսած է նոր քաղաքական համակարգի ձե-

ւաւորման, նոր քաղաքական մշակոյթի արմա-

տաւորման գործընթացը:  
«Մէկ հայեացքն անգամ մեր երէկուան պատ-

մութեան ու մեր լայն դրացնութեամբ տեղի ու-
նեցող գործընթացներուն բաւարար է արձանագ-

րելու այն գինը, որ ունի քաղաքական կայունու-

թիւնը մեր երկրին մէջ, ունի մեր պետակա-
նութեան անվտանգ ընթացքին համար: Երբ կը 

խօսինք քաղաքական կայունութեան մասին, 
նկատի չունինք այդ եզրի կարծրացած ընկա-

լումներն ու մեկնաբանութիւնները, որ մինչեւ 

օրս երբեմն-երբեմն կ՛արծարծուին մեր մամու-
լին մէջ եւ իբրեւ մտահոգութիւն կը բարձրաձայ-

նըւին մեր կարգ մը քաղաքական ընդդիմախօս-
ներուն կողմէ:  

«Սահմանադրութեան փոփոխութիւնները 
էականօրէն ամրացուած են մեր երկրին մէջ քա-

ղաքական կայունութեան երաշխիքներով, ամ-

րագրուած են պետական իշխանութեան ձեւա-
ւորման եւ անոր գործադրման նոր փիլիսոփա-

յութեան միջոցով, յստակացուցած են քաղաքա-
կան իշխանութեան ու ընդդիմութեան նոր դե-

րակատարութիւնը:  

«Բայց այդ ամէնը միս ու արիւն պէտք է 
ստանայ իրականութեան մէջ` սնուելով մեր 

գործողութիւններէն եւ որոշումներէն: Քաղա-
քական կայունութեան ամէնէն նշանակալի 

երաշխիքը քաղաքական-կուսակցական համա-
կարգի շարունակական կայացումն է, հասա-

րակութեան վստահութեան ամրապնդումը հա-

սարակական-քաղաքական հոսանքներու, կու-
սակցութիւններու, քաղաքացիական հասարա-

կութեան հաստատութիւններու նկատմամբ:  

    «Մեր ընտրած պետա-

կան կառավարման խոր-

հըրդարանական ձեւաչա-
փը ատիկա կը պարտադ-

րէ: Վստահ եմ` ժամանա-
կի ընթացքին, գուցէ մեզի 

համար ալ աննկատ, երկ-
րին մէջ պիտի ձեւաւորուի 

քաղաքական նոր մշա-

կոյթ, երբ քաղաքական 
կուսակցութիւններու վար-

քագիծը ըլլայ զուտ մրցակ-
ցային», նշած է նախագահը: 

Նախագահին խօսքով, ակնյայտ է, որ այս 

գաղափարները կենսագործելու համար անհրա-
ժեշտ է ոչ միայն ունենալ լաւ ընտրական օրէ-

նըսգիրք, այլեւ իրագործել առաւելագոյնս ա-
զատ, արդար ու վստահելի ընտրութիւններ: 

Ընտրական նոր համակարգը պէտք է պատ-
րաստ ըլլայ տեղայնացնելու սահմանադրական 

ամրագրում ստացած այնպիսի նորարարութիւն-

ները, ինչպիսիք են լրիւ համամասնական ընտ-
րակարգը, կայուն խորհրդարանական մեծա-

մասնութեան ձեւաւորումը, Ազգային ժողովին 
մէջ ազգային փոքրամասնութիւններու ներկա-

յացուցիչներուն տեղեր յատկացնելը եւ այլն: 

«Հայաստանի մէջ քուէարկութեան ժամանա-
կակից մեքանիզմներու ներդրման ուղղութեամբ 

մենք արդէն սերտօրէն կ՛աշխատինք ընտրա-
կան գործընթացներու մէջ մասնագիտացած հե-

ղինակաւոր միջազգային կառոյցներու հետ», 

տեղեկացուցած է նախագահ Սերժ Սարգսեան: 
«Կ՛ուզեմ շեշտել նաեւ, որ ապագայ խորհըր-

դարանին մէջ որեւէ կուսակցութեան կամ ան-
հատի տեղը այսօր երաշխաւորուած չէ: Թող ոչ 

մէկը յոյս ունենայ, որ յառաջիկայ խորհրդարա-
նական ընտրութիւններուն ընթացքին դիւրին 

յաղթանակներ պիտի ըլլան: Մենք` իբրեւ իշխող 

քաղաքական ուժ, կը կրենք նաեւ լրացուցիչ 
պատասխանատուութիւն ընտրութիւններու 

կազմակերպման բարձր մակարդակի համար: 
Ընտրութիւնները պէտք է ըլլան օրինակելի: 

Ասիկա նախ եւ առաջ պէտք է մեր ժողովուրդին 

եւ պետութեան, բայց պէտք չէ մոռնալ, որ 
անոնցմով պայմանաւորուած է նաեւ մեր երկրի 

միջազգային վարկն ու հեղինակութիւնը: Հա-
յաստանի ստանձնած միջազգային յանձնառու-

թիւնները լիարժէքօրէն պէտք է կատարուին: 
«Ուրեմն, եկէք ատիկա ապացուցենք գործով, 

իրական քայլերով: Ուրեմն եկէք կեանքի կոչենք 

մեր սահմանադրութիւնը», ըսած է նախագահը: 

ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԱՐԳՍԵԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ 
ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐԵԱԼ ԵԼՈՅԹ ՈՒՆԵՑԱԾ Է 



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆԸ` 
ՄԱԿ-Ի ՊԱՏՈՒՈՅ ՑԱՆԿԻՆ ՎՐԱՅ 

Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին 
գործոց նախարարութեն «Արմէնփրես»-ին յայտ-

նած են, որ Հայաստանի Հանրապետութիւնը 

2016-ին ներառուած է ՄԱԿ-ի պատուոյ ցանկին 
վրայ` կազմակերպութեան պիւտճէին ժամանա-

կին եւ ամբողջութեամբ կատարած անդամա-
վըճարներուն համար: 

Յունուար 2016-ին Հայաստանի Հանրապետու-

թեան կառավարութեան կողմէ ՄԱԿ-ի պիւտճէին 
փոխանցուած է 150.039 ամերիկեան տոլար` իբ-

րեւ Հայաստանի Հանրապետութեան ՄԱԿ-ին ան-
դամակցութեան գծով 2016-ի տարեկան անդա-

մավճար: 
Պատուոյ ցանկին վրայ ընդգրկուած են այն 

անդամ երկիրները, որոնք ընթացիկ տարուան 

առաջին 30 աշխատանքային օրուան ընթացքին 
ամբողջութեամբ վճարած են ՄԱԿ-ի պիւտճէին 

անդամակցութեան գծով ելեւմտական պարտա-
ւորութիւնները: Այս տարի պատուոյ ցանկին 

վրայ ներառուած են ՄԱԿ-ի 193 անդամ երկիր-

ներէն միայն 27-ը: 
 

ՊԱՇՏՊ. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹԵԱՆ 
ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ ԿԱԶՄԻ 

ԽՈՐՀՐԴԱԿՑՈՒԹԻՒՆ 

Պաշտպանութեան նախարարութեան 

վարչական համալիրին մէջ, 8 Յունուարին տեղի 

ունեցաւ Կեդրոնական ղեկավար կազմի խորհըր-
դակցութիւն, որուն  ընթացքին ամփոփուած են 

2015-ին կատարուած աշխատանքները եւ քըն-
նարկուած՝ 2016-ին կատարուելիք աշխատանք-

ները: 

Պաշտպանութեան նախարար Սէյրան Օհան-
եան ընդգծեց, որ անցեալ տարին զինուած ուժե-

րուն համար եղած է որակական յառաջընթացի 
տարի: Անդրադառնալով աշխատանքային գլխա-

ւոր ուղղութիւններուն` պաշտպանութեան նա-
խարարութեան ղեկավարը կարեւոր նկատեց հա-

մակարգին մէջ արդարութեան սկզբունքներու, 

բարեվարքութեան ամրապնդման եւ կաշառակե-
րութեան դէմ պայքարին ուղղուած աշխատանք-

ները եւ ներկայացուց 2015-ին արձանագրուած 
յաջողութիւններն ու ձեռքբերումները: Յառաջըն-

թաց արձանագրուած է նաեւ անվտանգութեան 

մակարդակի բարձրացման առումով: Ձեռքբե-
րումներ արձանագրուած են զինուած ուժերու 

թիկունքային ապահովման, ռազմա-ուսումնա-
կան հաստատութիւններու մէջ զինուորական 

քատրերու պատրաստութեան, անձնակազմի 

բժշկական սպասարկման եւ այլ մարզերու մէջ: 

Օհանեան նշած է, որ յառաջիկայ ուսումնա-

կան տարուան ընթացքին զինուած ուժերը հաւա-
տարիմ պիտի մնան ամէնօրեայ զարգացման, 

շարունակական յառաջընթացի սկզբունքին` 

տարուան ընթացքին ղեկավարուելով «Պատրաս-
տըւած հրամանատար, արհեստավարժ բանակ, 

ապահով հայրենիք» կարգախօսով եւ 2016-ն 
յայտարարելով «Հրամանատարական պատրաս-

տութեան տարի»: 

 

ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԱՐԳՍԵԱՆ  
ԸՆԴՈՒՆԱԾ Է ՎՐԱՍՏԱՆԻ 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԸ 

Պաշտօնական այցելութեամբ Հայաստան 
գտնուող Վրաստանի պաշտպանութեան նախա-

րար Թինաթին Խիտաշելի Փետրուար 1-ին ըն-

դունուած է նախագահ Սերժ Սարգսեանի կողմէ: 
Զրուցակիցները քննարկած են երկկողմանի 

միջպետական յարաբերութիւններու զարգացման 
ու ամրապնդման, պաշտպանութեան մարզին 

մէջ հայ-վրացական փոխադարձ գործակցութեան 

եւ շրջանային անվտանգութեան վերաբերող 
հարցեր: 

«Հանրապետութեան նախագահը ընդգծած է 
հայ-վրացական աւանդական գործընկերային յա-

րաբերութիւններուն, ինչպէս նաեւ հաւասարա-

կըշռուած մօտեցումներուն կարեւորութիւնը շըր-
ջանային կայունութեան ու խաղաղութեան պահ-

պանման տեսանկիւնէն:  
Նախարար Թինաթին Խիտաշելի նշած է, որ 

Վրաստանի մէջ մեծապէս կը գնահատեն հազա-
րամեակներու պատմութիւն ունեցող հայ եւ վրա-

ցի ժողովուրդներու բարի դրացիական յարաբե-

րութիւնները, եւ ընդգծած, որ շրջանին մէջ նման 
հին պատմութիւն ունեցող բարեկամ ժողովուրդ-

ներուն ոչինչ կրնայ բաժնել այն ճամբայէն, որ 
անոնք սկսած են հազարամեակներ առաջ ու մի-

ասին պիտի շարունակեն նոյնքան երկար տարի-

ներ», ըսուած է պաշտօնական հաղորդագրու-
թեան մէջ: 

Հայաստանի եւ Վրաստանի պաշտպանու-
թեան նախարարները Հայաստանի նախագահին 

ներկայացուցած են Խիտաշելիի այցելութեան ծի-
րին մէջ հայ-վրացական զինուորական համա-

գործակցութեան ուղղութեամբ միջնախարա-

րական քննարկումներու արդիւնքով ձեռք բեր-
ւած համաձայնութիւնները: 

 

ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍԵԱՆԻ ԵՒ ՏՄԻԹՐԻ 
ՄԵՏՎԵՏԵՒԻ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ 

Եւրասիական տնտեսական յանձնաժողովի 

նախագահ Տիգրան Սարգսեան 16 Փետրուարին 
հանդիպում ունեցած է Ռուսիոյ վարչապետ 

Տմիթրի Մետվետեւի հետ: 

Վարչապետը ընդգծած է, որ Տիգրան Սար-   

գըսեան ներկայիս կը ղեկավարէ վերազգային 

կառոյց մը, որ կը վերահսկէ այլ կառավարու-
թիւններու գործունէութիւնը, մասնաւորաբար` 

Եւրասիական խորհուրդին: Մետվետեւ այս առըն-

չութեամբ յաջողութիւն մաղթած է Սարգսեանին` 
անոր գործը որակելով բարդ, բայց հետաքրքրա-

կան, որ կը միտի համարկման ու մեծ արդիւնք-
ներու ձեռքբերման` ի նպաստ Եւրասիական 

տնտեսական միութեան անդամ բոլոր երկիրնե-

րուն: 
Մետվետեւ նշած է, որ շատ կարեւոր է լիար-

ժէք աշխատանք հաստատել խորհուրդի նոր 
կազմին հետ` արդի խնդիրները լուծելու համար:  

Սարգսեան շնորհակալութիւն յայտնած է ցու-
ցաբերուած վստահութեան համար: «Ես այսօր կը 

գիտակցիմ իմ կրած ամբողջ պատասխանատը-

ւութիւնս եւ այն լուրջ սպասելիքները, որ ունին 
անդամ երկիրները.  անոնք դրական արդիւնքներ 

կ՛ակնկալեն համարկումի  հոլովոյթէն: Ձեր օգ-
նութիւնը, վստահաբար, մեզի կ՛օգնէ աւելի ար-

դիւնաւէտ կերպով շարժելու», ըսած է Սարգըս-

եան: 
 

ՍՓԻՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹԵԱՆ  
ՆՈՐ ՄԱՍՆԱՇԷՆՔԻՆ ՄԷՋ  

ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՒ ԼՐԱԳՐՈՂՆԵՐՈՒ 
ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎՆԵՐԸ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ  ՆԻՍՏԸ 

Փետրուար 10-ին Հայաստանի սփիւռքի նա-

խարարութեան նոր մասնաշէնքին մէջ տեղի ու-
նեցաւ Լրագրողներու  համահայկական համաժո-

ղովները համակարգող խորհուրդի նիստը, որուն 

կը մասնակցէր սփիւռքի նախարար Հրանուշ Յա-
կոբեան: Նիստը կը վարէր համակարգող խոր-

հուրդի նախագահ, «Ազդակ» օրաթերթի գլխաւոր 
խմբագիր Շահան Գանտահարեան:  

Ողջունելով նիստի մասնակիցները` սփիւռքի 

նախարարը նշեց, որ համահայկական 8-րդ հա-
մաժողովը նուիրուած է Հայաստանի Հանրապե-

տութեան եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-
տութեան 25-ամեակներուն. «8-րդ համաժողովին 

համար լաւագոյնը կարելի է նկատել «Հայոց 
պետականութիւնը մեր միասնութեան առանցքն 

է» խորագիրը», նշեց Հրանուշ Յակոբեան` առա-

ջարկելով համաժողովը կազմակերպել 21-24 Հոկ-
տեմբերին` Երեւանի եւ Ստեփանակերտի մէջ: 

Շնորհաւորելով նախարարը եւ նախարարու-
թեան ամբողջ անձնակազմը` նոր եւ յարմարա-

ւէտ մասնաշէնք տեղափոխուելու առիթով` Շա-

հան Գանտահարեան մաղթեց արգասաբեր աշ-
խատանք: Ան նշեց, որ համամիտ է սփիւռքի նա-

խարարին հետ` համաժողովի խորագիրին, կազ-
մակերպման թուականին եւ վայրերուն վերաբեր-

եալ. «Մենք պէտք է ժամանակին եւ հետեւողա-
կանօրէն գումարենք համակարգող մարմինի 

նիստերը` համաժողովի աշխատանքները յաւուր 

պատշաճի կազմակերպելու նպատակով», նշեց 
Գանտահարեան: 
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ՕՇԱԿԱՆԻ ՄԷՋ ԱՒԱՆԴԱԲԱՐ 
ՆՇՈՒԵՑԱՒ ՄԱՅՐԵՆԻԻ ՕՐԸ 

Փետրուար 21-ին Օշականի մէջ մեծ հանդի-

սաւորութեամբ նշուեցաւ մայրենիի օրը, որ ամէն 
տարի աւանդաբար կ՛իրականացուի սփիւռքի 

նախարարութեան նախաձեռնութեամբ:  
Ներկաները ողջունեց եւ Մայրենիի օրուան 

առիթով Հայաստանի նախագահի ուղերձը կար-

դաց փոխվարչապետ Վաչէ Գաբրիէլեանը: Տօնին 
առիթով ձեռնարկին մասնակիցները շնորհա-

ւորեց սփիւռքի նախարար Հրանուշ Յակոբեանը: 
Ան մասնաւորապէս նշեց. «Լեզուն ազգի գոյա-

տեւման հիմքն է: Պէտք է պահել եւ պահպանել 

մայրենին: Յատկապէս սփիւռքի մէջ լեզուն հա-
յուն հայ պահելու կարեւորագոյն գործօնն է: 

Անիկա անփոխարինելի է ազգային միասնութիւ-
նը պահպանելու եւ պետականութիւնը զարգաց-

նելու գործին մէջ եւ պէտք է մնայուն հոգածու-

թեան առարկայ ըլլայ: Անհրաժեշտ է հասարա-
կական գիտակցութեան մէջ ամրապնդել այն 

միտքը, որ մեր լեզուն միայն հայերուն կը պատ-
կանի եւ միայն մեզմէ կախեալ է անոր պահ-

պանութիւնը, անոր մաքրութիւնը, անոր գործա-
ծութեան սահմանները:  Այդ առումով շատ կ՛ար-

ժեւորեմ երիտասարդներուն, փոքրիկներուն 

մասնակցութիւնը այս ձեռնարկին»: 
Մասնակիցները ծաղիկներ զետեղեցին Մես-

րոպ Մաշտոցի շիրմաքարին: Հայոց լեզուին նը-
ւիրուած ասմունքով եւ երգով հանդէս եկան 

Օշականի` Մ. Մաշտոցի անուան միջնակարգ 

դպրոցի աշակերտները: Ելոյթ ունեցաւ նաեւ Հա-
յաստանի պաշտպանութեան նախարարութեան 

«Զօրական» համոյթը: 
Այնուհետեւ ձեռնարկին մասնակիցները այցե-

լեցին Մեսրոպ Մաշտոցի անուան հին ձեռա-
գիրներու հիմնարկ` Մատենադարան եւ ծաղիկ-

ներ զետեղեցին Մ. Մաշտոցի արձանին մօտ: 

 

ՍԱՄՈՒԷԼ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ ԻՐ 
ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԵԱՄԲ ԿԸ 

ՔԱՋԱԼԵՐԷ ԾՆԵԼԻՈՒԹԻՒՆԸ 

Ռուսաստանաբնակ գործարար Սամուէլ Կա-

րապետեան այսուհետեւ 5000 տոլար պիտի 
տրամադրէ Արցախի իւրաքանչիւր ընտանիքի 

մէջ ծնած չորրորդ երեխային համար: 
 Դիմատետրի իր էջին մէջ այս մասին գրած է 

Արցախի Հանրապետութեան վարչապետի խօս-

նակ Արտակ Բեգլարեան: Այս մասին Արցախի 
կառավարութեան նիստին յայտարարած է նա-

խագահ Բակօ Սահակեան: Իսկ հինգերորդ երե-
խային առիթով ալ «Հայաստան» համահայկա-

կան հիմնադրամն ու Արցախի կառավարութիւնը 

բնակարան պիտի տրամադրեն ընտանիքին: 
«Էնպէս որ, գոնէ երրորդ երեխայից յետոյ ար-

ժէ վերաբնակուել Արցախում, սիրելի՛ ոչ արցա-
խաբնակ ընկերներ», գրած է Արտակ Բեգլար-

եան: 
 

ՅԱՐԳԱՆՔԻ ՏՈՒՐՔ` ԱՐԱՄ 
ՄԱՆՈՒԿԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ 

Յունուար 29-ին լրացաւ Հայաստանի Առաջին 

Հանրապետութեան ներքին գործոց առաջին նա-
խարար Արամ Մանուկեանի մահուան 97-րդ տա-

րելիցը: Այս առիթով խումբ մը դաշնակցական-
ներ յարգանքի տուրք մատուցեցին Մանուկեանի 

շիրիմին առջեւ: 

«Արամ Մանուկեանի դերը այնքան մեծ է մեր 
պետականութեան վերականգնման գործին մէջ, 

որ նոյնիսկ անկարելի է գերագնահատել», նշած 
է պատմաբան, ՀՅԴ պատմութեան թանգարանի 

տնօրէն Անուշ Ամսէեան «Երկիր»-ին հետ ունե-

ցած զրոյցին ընթացքին: Անոր համաձայն, այ-
սօր, սակայն, Արամ Մանուկեանին, որ իր ամ-

բողջ կեանքը նուիրեց հայութեան փրկութեան ու 
պետութեան վերականգնման գործին, արժանի 

յարգանքի տուրք չի մատուցուիր: 

«Այսօր Արամ Մանուկեանի միայն գլխաքան-
դակ մը դրուած է ոստիկանութեան շէնքին մօտ, 

որ ոչինչ կ՛ըսէ Արամ Մանուկեանի դերակատա-
րութեան եւ անոր մարդկային կերպարին մասին: 

Ան այսօր իրեն արժանի յուշարձան չունի», ըսած 
է Անուշ Ամսէեան: 

ՀՅԴ-ի անդամ Արթուր Ղազարեան եւս դիտել 

տուած է, որ Արամ Մանուկեան տակաւին իր ար-
ժանի տեղը չէ գտած մեր իրականութեան եւ 

առօրեային մէջ. «Կարգ մը պատմաբաններ եւ 
մտածողներ կը կարծեն, որ տակաւին ժամանակ 

եւ տարածութիւն պէտք է, որպէսզի Արամ Մա-

նուկեան ըստ արժանւոյն գնահատուի», ըսած է 
ան: 

ԲԱԿՕ ՍԱՀԱԿԵԱՆ ԵՒ ՍԷՅՐԱՆ 
ՕՀԱՆԵԱՆ ՔՆՆԱՐԿԱԾ ԵՆ 

ԲԱՆԱԿԱՇԻՆՈՒԹԵԱՆ  ՀԱՐՑԵՐ 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան նա-
խագահ Բակօ Սահակեան 11 Փետրուարին ըն-

դունած է Հայաստանի պաշտպանութեան նա-
խարար Սէյրան Օհանեանը: 

Հանդիպման ընթացքին, որուն մասնակցած է 

նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանութեան 
նախարար Լեւոն Մնացականեան, քննարկուած 

են բանակաշինութեան եւ այդ մարզին մէջ հա-
մագործակցութեան վերաբերող հարցեր: 

Հայաստանի պաշտպանութեան նախարար 
Սէյրան Օհանեան նոյն օրը ներկայ եղած է 

պաշտպանութեան բանակի հրամանատարական 

կազմի խորհրդակցութեան: 
Հեռահաղորդակցութեան միջոցներու եւ տե-

սակապի շնորհիւ խորհրդակցութեան մէջ ներ-
գըրաւուած էր նաեւ բանակի կեդրոնական հրա-

մանատարութեան եւ բանակային զօրամիաւո-

րումներու հրամանատարական կազմը: 
Խորհրդակցութեան ընթացքին ենթակայ զօ-

րամասերուն մէջ տեղի ունեցած ամփոփիչ ստու-
գումներու նախնական արդիւնքներուն, նոր ու-

սումնական փուլի նախապատրաստական աշ-
խատանքներուն մասին զեկուցումներով հանդէս 

եկած են համապատասխան կառոյցներու ներ-

կայացուցիչները: Ներկայացուած են սահմանա-
գիծին եւ զօրքերու մնայուն տեղակայման վայ-

րերուն մէջ զգօնութեան բարձրացման միտող 

նախաձեռնութիւնները, ուսումնական տարուան 
նախապատրաստական փուլի աշխատանքնե-

րուն առանցքային հարցերը, մարտական եւ զօ-
րահաւաքային պատրաստականութեան, զօրքե-

րու մարտական պատրաստութեան, զինուորա-

կան կարգապահութեան ամրապնդման եւ մար-
տական հերթապահութեան կազմակերպման 

ուղղութեամբ տարուող  աշխատանքները: 
 

ԲԱԿՕ ՍԱՀԱԿԵԱՆ ԸՆԴՈՒՆԱԾ Է  
ՀՅԴ ԲԻՒՐՈՅԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ  

ՀՐԱՆԴ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆԸ 

Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ 
Սահակեան 13 փետրուարին ընդունած է ՀՅԴ 

Բիւրոյի ներկայացուցիչ Հրանդ Մարգարեանը: 

Հանդիպումին ընթացքին, որուն մասնակցած 
է ՀՅԴ Արցախի Կեդրոնական կոմիտէի ներկայա-

ցուցիչ Դաւիթ Իշխանեանը, քննարկուած են ղա-
րաբաղեան-ազրպէյճանական տագնապի խա-

ղաղ լուծման եւ ներհայկական հոլովոյթներու 
վերաբերող շարք մը հարցեր: 

 

ՅԱՐԳԱՆՔԻ ՏՈՒՐՔ` ԱՐԹՈՒՐ 
ՄԿՐՏՉԵԱՆԻ 57-ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԻԹՈՎ 

ԼՂՀ Գերագոյն խորհուրդի առաջին նախագահ 

Արթուր Մկրտչեան 57-ամեակին առիթով 16 Փե-

տըրուարին Ստեփանակերտի յուշահամալիրին 
մէջ անոր շիրիմը այցելած եւ իրենց յարգանքի 

տուրքը մատուցած են ԼՂՀ Ազգային ժողովի եւ 
ՀՅԴ ներկայացուցիչներ, պատգամաւորներ, 

բարձրաստիճան պաշտօնեաներ, միութենական-

ներ եւ Արթուր Մկրտչեանի ընտանիքն ու հարա-
զատները: 

Արթուր Մկրտչեան տակաւին 32 տարեկան էր, 
երբ ընտրուեցաւ ԼՂՀ Գերագոյն խորհուրդի առա-

ջին նախագահ, եւ 33 տարեկան, երբ իր աւար-
տին հասաւ անոր կարճ, բայց պայծառ ու նըւի-

րական կեանքի ուղին: Ուղի մը, որ իր անջնջելի 

դրոշմը դրած է Արցախի պատմութեան մէջ: 
Անոր դէմ արձակուած կրակոցին պատճառը կա-

րելի չեղաւ ճշդել, իսկ զայն սպաննած գնդակը 
չգտնուեցաւ: 

Արթուր Մկրտչեան ղեկավարած է ընդամէնը 

97 օր, բայց անոր անձը, կեանքի ուղին եւ 
ճակատագիրը այնքան միահիւսուած եղած են 

հայ ժողովուրդի նորագոյն պատմութեան հետ, 
որ այդ 97 օրերուն ընդմէջէն անոր անունը յա-

ւերժօրէն արձանագրուած է ժողովուրդին յիշո-
ղութեան մէջ: Բոլոր այն անձերը, որոնք բախտը 

ունեցած են գէթ անգամ մը կապ հաստատելու 

Արթուր Մկրտչեանին հետ, ակնածանքով կը խօ-
սին անոր մասին:  
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ՕԼԱՆՏ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 
ԺԽՏՈՒՄԸ ՔՐԷԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՆՈՐ 
ՕՐԻՆԱԳԻԾԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹԻՒՆԸ 
ՎՍՏԱՀԱԾ Է ԺԱՆ ՓՈԼ ՔՈՍԹԱՅԻ 

 Փարիզի մէջ 28 Յունուարի երեկոյեան տեղի 
ունեցած է Ֆրանսայի Հայկական կազմակերպու-

թիւններու համակարգող խորհուրդի տարեկան 

ընթրիքը, որուն ներկայ եղած են Ֆրանսայի նա-
խագահ Ֆրանսուա Օլանտ, Փարիզի քաղաքա-

պետ Անն Իտալկօ, Զուիցերիոյ մէջ Հայաստանի 
դեսպան Շարլ Ազնաւուր, Ֆրանսայի մէջ Հայաս-

տանի դեսպան Վիգէն Չիտեչեան, ականաւոր 

քաղաքական գործիչՓաթրիք Տեւեճեան, ինչպէս 
նաեւ ֆրանսահայ հասարակական եւ քաղաքա-

կան գործիչներ: 
Օլանտ իր խօսքին մէջ յայտարարած է, որ 

վերսկսած են Ֆրանսայի մէջ Հայոց ցեղասպա-
նութեան ժխտումը քրէականացնող օրէնքի 

պատրաստման շուրջ քննարկումները` նշելով, 

որ այդ օրէնքին պատրաստութիւնը վստահած է 
Մարդկային իրաւանց եւրոպական դատարանի 

նախկին նախագահ Ժան Փոլ Քոսթային: 
«Ես յորդորած եմ Ժան Փոլ Քոսթային, որ մեր 

լաւագոյն իրաւաբաններէն մէկն է, որպէսզի մեր 

օրէնսդրութեան մէջ գտնէ որեւէ ծանրակշիռ 
ճամբայ, որ անվիճելիօրէն պիտի պաշտպանէ 

Հայոց ցեղասպանութեան յիշողութիւնը», յայտա-
րարած է Օլանտ: 

Ֆրանսայի նախագահը աւելցուցած է, որ Ժան 

Փոլ Քոսթա կարճ ժամանակաշրջանի մը մէջ պի-
տի փորձէ գտնել բոլոր երաշխիքները, որպէսզի 

այնուհետեւ օրէնքի հետ կապուած իրաւական 
որեւէ տարակարծութիւն չըլլայ: 

 

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ 
ԲԱՆԱՁԵՒԸ ՄԻՆՉԵՒ 24 ԱՊՐԻԼ 2016 

ՔՈՒԷԱՐԿՈՒԹԵԱՆ ՊԻՏԻ ԴՐՈՒԻ 
ԳԵՐՄԱՆԻՈՅ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ 

Գերմանիոյ խորհրդարանին մէջ Հայոց ցեղաս-

պանութեան բանաձեւի ընդունման շուրջ՝ 25 Փե-
տըրուարին ծաւալած բուռն քննարկումները քը-

ւէարկութեան հանգրուան չհասան: Իշխող հա-
մախմբական կառավարութեան եւ բանաձեւի ըն-

դունումը նախաձեռնած «Դաշինք 90/Կանաչներ» 
կուսակցութեան ներկայացուցիչներու իրերա-

մերժ դիրքորոշման ու գնահատականներու ար-

դիւնքով որոշուեցաւ բանաձեւը յետս կոչել` լրա-
ցուցիչ մշակման համար:  

Նախատեսուած 45 վայրկեանէն աւելի տեւած 
քննարկումներու աւարտին յառաջ եկաւ բանաձե-

ւի քուէարկութեան նպատակայարմարութեան 

մասին հարցը, որովհետեւ իշխող Քրիստոնեայ- 

դեմոկրատական միութիւն/Քրիստոնեայ-ընկերա-
յին միութիւն դաշինքի ներկայացուցիչները յայ-

տարարեցին, որ այժմ այս պայմաններուն մէջ ու 
այս տեսքով բանաձեւի քննարկումը աննպատա-

կայարմար է: Ցեղասպանութեան հարցով հայա-
մէտ դիրքորոշում ունեցող ձախերը եւս ձեռնպահ 

մնացին` յայտարարելով, որ բանաձեւը այս տես-

քով իրենց չի բաւարարեր եւ Ցեղասպանութեան 
վերաբերեալ սեփական բանաձեւով հանդէս կու 

գան 24 Ապրիլին ընդառաջ:  
Այս բոլորին արդիւնքով կանաչներու կուսակ-

ցութեան համանախագահ Ճեմ Էօզտեմիր իշխող 

համախմբական կառավարութեան առջեւ յառաջ 
քաշեց բանաձեւը յետս կոչելու նախապայման-

ներ. բանաձեւը պէտք է ներկայացուի մինչեւ 24 
Ապրիլ եւ ներառէ երեք դրոյթ` յստակ բովանդա-

կութեամբ յայտարարուի, որ 1915-ի դէպքերը Ցե-

ղասպանութիւն են, ընդունուի Գերմանիոյ մեղ-
սակցութիւնը եւ Գերմանիան պատասխանատը-

ւութիւն ստանձնէ` նպաստելու հայ-թրքական 
յարաբերութիւններու բարելաւման հոլովոյթին: 

 

ԳԵՐՄԱՆԻՈՅ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻՆ 
ԿՈՂՄԷ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 

ՃԱՆԱՉՈՒՄԸ «ԱՆԽՈՒՍԱՓԵԼԻ Է» 
Աշխատանքային այցելութեամբ Պերլին գըտ-

նըւող Հայաստանի Ազգային ժողովի փոխնախա-
գահ Էդուարդ Շարմազանով Փետրուար 25-ին 

Հումպոլտդ համալսարանին մէջ տեղի ունեցած 

«Քրիստոնեայ ժողովուրդներու ցեղասպանութիւ-
նը օսմանեան եւ քեմալական Թուրքիոյ մէջ» խո-

րագիրով միջազգային համաժողովի ընթաց-
քին հանդիպում ունեցած է Գերմանիոյ խորհըր-

դարանի «Դաշինք 90/Կանաչներ» կուսակցու-
թեան նախագահ Ճեմ Էօզտեմիրի հետ: 

Հայաստանի Ազգային ժողովի փոխնախագա-
հի գրասենեակին փոխանցումով, Շարմազանով 

բարձր գնահատած է Ճեմ Էօզտեմիրի սկզբուն-
քային դիրքորոշումը Հայոց ցեղասպանութեան 

դատապարտման հարցով, մանաւանդ որ ան 

Գերմանիոյ խորհրդարանին մէջ քննարկման 
դրուած Հայոց ցեղասպանութեան մասին բանա-

ձեւի նախագիծի հեղինակն է: 
Երկուստեք կարեւոր նկատուած է թէ՛ Գեր-

մանիոյ խորհրդարանի, թէ՛ միջազգային հանրու-

թեան կողմէ մարդկութեան դէմ ոճիրներու, այդ 
շարքին` Հայոց ցեղասպանութեան դատապարտ-

ման անհրաժեշտութիւնը: 
Կողմերը արձանագրած են, որ Գերմանիոյ 

խորհրդարանին մէջ Հայոց ցեղասպանութեան 
նուիրուած քննարկումները վերահաստատեցին, 

որ Գերմանիոյ խորհրդարանին կողմէ Ցեղաս-

պանութեան դատապարտումը  անխուսափելի է: 
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Հովանաւորութեամբ Արամ Ա. վեհափառ հայ-

րապետին եւ կազմակերպութեամբ Հայոց ցե-

ղասպանութեան 100-ամեակի Լիբանանի Կեդ-
րոնական մարմինին, 13-14 Փետրուարի շաբա-

թավերջին Հայոց ցեղասպանութեան միջինա-
րեւելեան երկիրներու ներկայացուցիչներու եր-

կօրեայ խորհրդաժողով մը գումարուեցաւ Մեծի 
Տանն Կիլիկիոյ կա-

թողիկոսութեան «Կի-

լիկիա» թանգարա-
նին մէջ, ուր կատար-

ւեցաւ Հայոց ցեղաս-
պանութեան 100-ամ-

եակին առիթով կազ-

մակերպուած ձեռ-
նարկներու ու արձա-

նագրուած իրագոր-
ծումներու արժեւո-

րումը եւ ներկայաց-
ւեցան համապա-

տասխան առաջարկ-

ներ: 
Երկօրեայ այս խորհրդաժողովին առաջին 

նիստը գումարուեցաւ շաբաթ, 13 Փետրուարի 
կէսօրէ ետք, ներկայութեամբ Հայաստանի  

սփիւռքի նախարար Հրանուշ Յակոբեանի, Լի-

բանանի մէջ ՀՀ դեսպան Աշոտ Քոչարեանի, Հա-
յոց ցեղասպանութեան միջինարեւելեան երկիր-

ներու մարմիններու ներկայացուցիչներու, հոգե-
ւոր հայրերու, միութենական ներկայացուցիչնե-

րու եւ հիւր անձնաւորութիւններու:  

Բացման խօսքով Հայոց ցեղասպանութեան 
100-ամեակի Լիբանանի կեդրոնական մարմինի 

փոխատենապետ Շահան Գանտահարեան ող-
ջունեց ներկաները եւ սեղմ տողերով ներկայա-

ցուց խորհրդաժողովի առիթն ու նպատակը:  
Ապա, սփիւռքի նախարար Հրանուշ Յակոբ-

եան հակիրճ ակնարկով վերյիշեցուց ներկանե-

րուն Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի մի-
ջոցառումներու համակարգման պետական 

յանձնաժողովի ցարդ իրագործած քայլերն ու 
յառաջիկայի տեսլականները: 

Նախարար Յակոբեան թուեց իրագործուած 

քայլերուն հիմնական բնորոշիչները, ինչպէս` 

Ցեղասպանութեան մէկուկէս միլիոն զոհերու 
սրբադասումը, Վատիկանի պատարագը, Հայաս-

տանը Մարդկային իրաւանց քննարկման 
կեդրոն նկատելու ՄԱԿ-ի որոշումը, համահայ-

կական միահամուռ կեցուածքն ու մասնակցու-
թիւնը 100-ամեակի 

ձեռնարկներուն եւ 

այլն: Ան անհրա-
ժեշտ նկատեց 100-

ամեակի առիթով 
կազմուած մարմին-

ներու եւ յանձնա-

խումբերու գործունէ-
ութեան յարատեւու-

մը` Համահայկական 
խորհուրդ վերան-

ուանումով:  
     Խորհրդաժողովի 

նիստերուն ընթաց-

քին խօսք առին մի-
ջինարեւելեան երկիրներու 100-ամեակի մար-

միններու ներկայացուցիչները եւ տեղեկութիւն-
ներ փոխանցեցին իրենց երկիրներուն մէջ տեղի 

ունեցած աշխատանքներուն մասին: 

Աւարտին ժողովականները ուղղուեցան վե-
հարան, ուր Արամ Ա. կաթողիկոս բարձր գնա-

հատեց ժողովականներուն, նախարար Հրանուշ 
Յակոբեանի, Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամ-

եակի Լիբանանի կեդրոնական մարմինի ատե-

նապետ Սեդա Խտըշեանի եւ ժողովականներուն 
գործունէութիւնը: Վեհափառ հայրապետը ընդ-

գըծեց, որ Սիսի կաթողիկոսարանի հայցը «կտոր 
մը հողամասի հարց չէ, այլ` քաղաքական 

հարց»: 
Այս առիթով նախարար Հրանուշ Յակոբեան 

Հայաստանի  նախագահի հրամանագիրով Հա-

յաստանի Հանրապետութեան քաղաքացիութիւն 
շնորհեց Սեդա Խտըշեանին: 

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻ  
ՄԻՋԻՆԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԵՐԿԻՐՆԵՐՈՒ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ 



ԺԱՄԱՆԱԿՆ Է ՆԵՐԳՐԱՒՈՒԵԼՈՒ 
ԱՄՆ ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ 

ԸՆՏՐԱՊԱՅՔԱՐԻՆ ՄԷՋ ԵՒ ՅԱՌԱՋ 
ՄՂԵԼՈՒ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԸ 

Պէտք է ներգրաւուիլ Միացեալ Նահանգներու 

նախագահական ընտրապայքարին մէջ եւ յառաջ 

մղել հայկական հարցերը: Այս մասին, նշած է 
Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբի հասարա-

կութեան հետ կապերու բաժանմունքի ղեկավար 
Եղիսաբէթ Չուլճեան, կը հաղորդէ «Ամերիկայի 

ձայն»-ը: 
«Նախագահ Օպամա ժամանակին նախագա-

հական իր արշաւի ընթացքին մեծ խոստումներ 

տուաւ ամերիկահայ գաղութին, խոստումներ, որ 
իբրեւ նախագահ ինք պիտի ճանչնար Հայոց ցե-

ղասպանութիւնը, խոստումներ, որ Ամերիկան 
օժանդակութիւն պիտի ցուցաբերէր Հայաստա-

նին, որ պիտի պաշտպանէր Արցախի ազատ, ան-

կախ իրավիճակը», ըսած է Եղիսաբէթ Չուլճեան: 
Ան յոյս յայտնած է, որ Օպամա իր նախագահու-

թեան շրջանին առիթ մը եւս ունի Հայոց ցեղաս-
պանութեան առումով իր խոստումը կատարելու: 

«Հիմա ժամանակն է իրենց հարցադրումներ 
տալու, իրենց պատասխանները լսելու` հայկա-

կան հարցերու գծով: Երկրորդ աշխատանքը այն 

է, որ պէտք է մասնակից դառնալ Միացեալ Նա-
հանգներու ընտրական ընդհանուր պայքարին», 

ըսած է Չուլճեան: 
 

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ  
ԲԱՆԱՁԵՒԻ ԱՋԱԿԻՑՆԵՐՈՒՆ ԹԻՒԸ՝ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐՈՒ ՏԱՆ ՄԷՋ  

60, ԻՍԿ ԾԵՐԱԿՈՅՏԻ ՄԷՋ` 20  

Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբը կը հա-
ղորդէ, որ Միացեալ Նահանգներու Ներկայացու-

ցիչներու Տան մէջ Հայոց ցեղասպանութեան մա-
սին ներկայացուած թիւ 154 «Ճշմարտութիւն եւ 

արդարութիւն» բանաձեւը, որ ներկայացուցած 

են քոնկրեսականներ Էտըմ Շիֆ, Ռոպըրթ Տոլտ, 
Տէյվիտ Վլատաու եւ Ֆրենք Փալոն, այս պահուս 

ունի 60 աջակից: 
Բանաձեւը կոչ կ՛ուղղէ նախագահ Պարաք 

Օպամային հայ-թրքական յարաբերութիւնները 

կառուցել Թուրքիոյ կողմէ Հայոց ցեղասպանու-
թեան իրողութեան ճանաչման հիմքով: Բանա-

ձեւին նպատակն է նաեւ ստեղծել Հայոց ցեղաս-
պանութեան նուիրուած արդար եւ ամբողջական 

միջազգային արխիւ: 
Հայոց ցեղասպանութեան մասին միւս բանա-

ձեւը` թիւ 140-ը, որ ներկայացուած է Միացեալ 

Նահանգներու Ծերակոյտին մէջ, այս պահուս 
ունի 20 աջակից: Բանաձեւը ներկայացուցած են 

ծերակուտականներ Ռոպըրթ Մենենտես, Մարք 
Քըրք, Պարպարա Պոքսըր եւ Քորի Կարտնըր: Թիւ 

140 բանաձեւին մէջ կը նշուի, որ Հայոց ցեղաս-

պանութիւնը մինչեւ օրս կը մնայ անպատիժ: 

ՄԱՐԻՕ ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ.  
ՀԱՐԱՒԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՄԷՋ 

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՃԱՆԱՉՄԱՆ 
ԱԼԻՔ ՄԸ ՍԿՍԱԾ Է  

Հայոց ցեղասպանու-

թեան միջազգային ճա-
նաչումը Արժանթի-

նի պետական քաղա-

քականութեան մաս է, 
ոչ թէ հատուածական 

պայքար: 
News.am-ի թղթակի-

ցին հետ զրոյցի մը ըն-

թացքին նման կարծիք 
յայտնեց Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան 

անդամ, Ընկերվար Միջազգայնականի` ԱՊՀ-ի, 
Կովկասի եւ Մերձսեւծովեան երկիրներու յանձ-

նախումբի փոխնախագահ Մարիօ Նալպանտ-
եան, որ գործուն մասնակցութիւն կ՛ունենայ Հա-

րաւային Ամերիկայի մէջ Հայ դատի գրասենեակի 

գործունէութեան: 
«Տարիներ շարունակ մենք պայքարած ենք, եւ 

այսօր կրնանք միանշանակ ըսել, որ Արժանթինի 
մէջ իւրաքանչիւր կուսակցութիւն եւ քաղաքա-

կան գործիչ Հայոց ցեղասպանութեան հարցին կը 

վերաբերի ամենայն լրջութեամբ: Նոր ընտրուած 
նախագահն ալ նախապէս եղած է Պուենոս Այրե-

սի քաղաքապետ եւ 8 տարիներու ընթացքին 
միշտ աջակցած է մեզի: Հարաւային Ամերիկայի 

մէջ արդէն իսկ սկսած է Հայոց ցեղասպանու-
թեան ճանաչման ալիք մը, որ պէտք է շարունա-

կել», ըսաւ Մարիօ Նալպանտեան: 

Նալպանտեանի համաձայն, Ցեղասպանու-
թեան 100-ամեակէն ետք պէտք է անցնիլ նոր 

հանգրուանի, որուն ընթացքին մեր իրաւական 
պահանջները պիտի ներկայացնենք: Ըստ ար-

ժանթինահայ գործիչին, հայերուն վարած պայ-

քարը օրինակ ծառայած է նաեւ ուրիշ ժողովուրդ-
ներու համար, ինչ որ ողջունելի է: 

 
 

ՏՈՂԱՆ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ 
ԿԸ ՀԱՍՑՆԷ ՓՈՔՐԱՄԱՍՆԱԿԱՆ 

ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐՈՒ ՀԱՐՑԵՐԸ 
 «Մարմարա» կը հա-

ղորդէ, որ ընդդիմադիր 

Հ ա ն ր ա պ ե տ ա կ ա ն 
ժողովուրդի կուսակցու-

թեան Պոլսոյ երեսփո-

խան Սելինա Տողան, 
փոքրամասնական վար-

ժարաններուն դիմագ-
րաւած դժուարութիւն-

ները հարթելու նպա-

տակով, Թուրքիոյ խորհրդարանին առաջարկ 
ներկայացուցած է` ըսելով. «Թուրքիոյ մէջ ոչ իս-

լամ փոքրամասնութիւններու վարժարանները 
վերջին տարիներուն մեծ հարցեր կը դիմագրա-

ւեն: Հակառակ անոր որ փոքրամասնական վար-
ժարաններուն մէջ կրթական իրաւունքները Լո-

զանի համաձայնագիրի 40-41-րդ յօդուածին հի-

ման վրայ ապահովուած են, այս վարժարանները 
կը դիտուին իբրեւ առեւտրական հաստատու-

թիւններ եւ անոնց դիմաց բազմաթիւ դժուարու-
թիւններ կը յարուցուին: Այս դժուարութիւնները 

հարթելու համար առաջարկ կը ներկայացնենք 

խորհրդարանին, որպէսզի այս նիւթին շուրջ ան-
հըրաժեշտ ուսումնասիրութիւնը կատարուի»: 

Սելինա Տողան նշած է նաեւ, որ Սուրիոյ ներ-
քին պատերազմին պատճառով միլիոնաւոր սու-

րիացիներ ստիպուեցան Թուրքիա գաղթել: 
Ասոնց մէջ կը գտնուին Սուրիոյ քաղաքացի հայ 

աշակերտներ: Այս աշակերտները կ՛ընդունուին 

մեր հայկական վարժարանները ձրիօրէն, 
առա՛նց նիւթական ակնկալութեան»: 

Տողան իր ներկայացուցած գրութեան մէջ ակ-
նարկած է նաեւ ասորի ժողովուրդին դիմագրա-

ւած դժուարութիւնները եւ նիւթը եզրափակած 

ըսելով, որ այս եւ նմանօրինակ դժուարութիւն-
ներու պատճառով Թուրքիոյ փոքրամասնութիւն-

ները կրթական կեանքին մէջ մեծ դժուարութիւն-
ներու դէմ յանդիման կը գտնուին` պահանջելով 

միաժամանակ, որ խորհրդարանը այս նիւթը 
քննէ: 

 

ԿԱՐՕ ՓԱՅԼԱՆ ԿԸ ՊԱՀԱՆՋԷ 
«ԱԶԳԱՅԻՆ ԳԱՂՏՆԱԹԻՒ»-Ի 

ՎԵՐԱՑՈՒՄԸ 
 «Էրմենիհապեր» կը 

հաղորդէ, որ Թուրքիոյ 
քրտամէտ Ժողովուրդ-

ներու ժողովրդավարա-

կան կուսակցութեան 
հայ երեսփոխան Կարօ 

Փայլան 14 Յունուարին 
Թուրքիոյ խորհրդարա-

նին առաջարկած է թըր-

քական ինքնութեան 
թուղթերէն վերցնել կրօնի մասին տեղեկութիւնը 

եւ դադրեցնել «ազգութեան գաղտնաթիւ»-ի կի-
րարկումը: 

Փայլան նշած է, որ պետական մարմիններուն 
մէջ ինք անձամբ բազմաթիւ առիթներով խտրա-

կան վերաբերմունքի արժանացած է, պարզապէս 

որովհետեւ իր ինքնութեան փաստաթուղթին մէջ 
նշուած է, թէ ինք քրիստոնեայ է: «Այդ պատճա-

ռով ալ, մէկ օրուան մէջ կատարուելիք գործը ին-
ծի համար մէկ շաբաթ կամ 10 օր կը տեւէր», 

ըսած է ան: 

Փայլան քննադատած է նաեւ ինքնութեան 
փաստաթուղթերուն մէջ կիրարկուող «ազգու-

թեան գաղտնաթիւ»-ը` նշելով, որ անիկա խըտ-
րական վերաբերմունքի կ՛առաջնորդէ: 

«Մեր` հայերուս յատուկ թիւը 2-ն է, յոյներու-

նը` 1-ը, հրեաներունը` 3-ը, ասորիներունը` 4-ը», 
յիշեցուցած է Փայլան` կոչ ուղղելով փոխելու Օս-

մանեան կայսրութենէն ժառանգուած եւ փոքրա-
մասնութիւններուն նկատմամբ խտրականութիւն 

սերմանող այս վերաբերմունքը: 
 

 

ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՀԱՅԿԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԸ ՄԻԱՒՈՐՈՂ 
ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ 

 «Էրմենիհապեր» կը 

հաղորդէ, որ Սասնոյ, 

Պիթլիսի, Մուշի, Վանի 
եւ Պոլսոյ հայերու ընկե-

րային օգնութեան, հա-
մերաշխութեան ու մշա-

կութային միութեան 
գումարած համագումա-

րը Ազիզ Տաղճըն պա-

հած է միութեան ղեկա-
վարի պաշտօնին վրայ: 

Ըստ «Միլլիյէթ» օրաթերթին, անցեալ շաբաթ 
գումարուած այս համագումարին մասին տեղե-

կութիւններ փոխանցած է Ազիզ Տաղճը` տարա-

ծելով գրաւոր յայտարարութիւն մը: 
Յայտարարութեան մէջ կը նշուի, որ միութիւ-

նը կը շարունակէ իր աշխատանքները, եւ այս 
տարուան գլխաւոր խնդիրը պիտի ըլլայ Մշոյ Ս. 

Կարապետ հայկական վանքի տարածքը յարա-
կից շինութիւններէն մաքրելը, որպէսզի կարելի 

ըլլայ սկսիլ վանքի վերանորոգման աշխատանք-

ներուն: Վանքի տարածքին վրայ կայ 48 կացա-
րան եւ 6 խոտամբար: 

Տաղճը կը շեշտէ, թէ Ս. Կարապետի վանքա-
պատկան տարածքին վրայ նման շինութիւննե-

րու առկայութիւնը վիրաւորական է հայ համայն-

քին համար: 
«Մենք աւելի կանուխ դիմած էինք տարբեր 

նախարարութիւններ եւ Թուրքիոյ խորհրդարան: 
Յոյս ունինք, որ այս տարի վանքը կ՛ազատի 

անոնցմէ, ու կարճ ժամանակ ետք կրնանք սկսիլ 
վերանորոգման աշխատանքներուն», ըսուած է 

յայտարարութեան մէջ: 

10 ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ                                                  ՅՈՒՆՈՒԱՐ-ՓԵՏՐՈՒԱՐ 2016   ԱՐՁԱԳԱՆԳ 

www.artsakank.com.cy 

 

 

 

 



 ԱՐՁԱԳԱՆԳ   ՅՈՒՆՈՒԱՐ-ՓԵՏՐՈՒԱՐ 2016                                                                                  ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ 11 

Հրաւէրով ու նախագահութեամբ Մեծի Տանն 

Կիլիկիոյ Արամ Ա. կաթողիկոսին, 9-11 Փետրուար 
2016-ին Անթիլիասի մայրավանքին մէջ յաջորդա-

բար տեղի ունեցան Ազգային Կեդրոնական վար-
չութեան Կրօնական ու Քաղաքական ժողովներու 

լիակատար նիստեր, ինչպէս նաեւ թեմակալ 
առաջնորդներու ու ազգային իշխանութեանց հա-

ւաքական հանդի-

պում: 
– ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԺՈ-

ՂՈՎի ընթացքին ներ-
կայացուած զեկոյց-

ներուն լոյսին տակ 

լայնօրէն քննարկուե-
ցան Քրիստոնէական 

Դաստիարակութեան, 
Երիտասարդական, 

Միջեկեղեցական ու 
Միջկրօնական յարա-

բերութեանց բաժան-

մունքներուն առնչը-
ւած աշխատանքները, իրագործումներն ու ծրա-

գիրները: Կրօնական ժողովը, իր գնահատանքը 
յայտնելէ ետք յիշեալ մարզերուն մէջ կատար-

ւած աշխատանքներուն, շեշտեց աշխատանքնե-

րը նոյն թափով շարունակելու կարեւորութիւնը, 
նկատի ունենալով մեր եկեղեցւոյ կեանքին մէջ 

քրիստոնէական դաստիարակութեան ու երիտա-
սարդութեան առաջնահերթութիւն տալու հրա-

մայականը, եւ միւս կողմէ ներկայ աշխարհին մէջ 

միջեկեղեցական ու միջկրօնական յարաբերու-
թեան անհրաժեշտութիւնը: 

Կրօնական ժողովը նաեւ քննարկեց Մեծի 
Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան կողմէ Աստ-

ւածաշունչի արեւմտահայերէն թարգմանութեան 
ընթացքը, հրատարակչական մարզին մէջ կա-

տարուած աշխատանքը եւ դպրեվանքի առաքե-

լութեան առնչուած շարք մը հարցեր: Կրօնական 
ժողովը նաեւ անդրադարձաւ Վեհափառ հայրա-

պետին գահակալութեան 20-ամեակին:  
Կրօնական Ժողովը ողջունելով երկու վեհա-

փառ հայրապետներուն նախագահութեամբ տե-

ղի ունեցած Եպիսկոպոսաց ժողովի զոյգ հանդի-
պումները` առաջարկեց, որ աւելի կազմակերպը-

ւած ու հետեւողական կերպով եւ օրակարգերու 
յստակ առաջնահերթութեամբ շարունակուին 

եպիսկոպոսաց ժողովները` շեշտելով մեր եկե-
ղեցւոյ վերանորոգութեան անյետաձգելի հրամա-

յականը: 

Կրօնական ժողովը ուրախութեամբ ողջունեց 
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան հետզ-

հետէ աճող միաբանութիւնը, շարք մը միաբան-
ներու համալսարանական ուսման հետեւիլը, ինչ-

պէս նաեւ անոնց նուիրեալ ծառայութիւնը կաթո-

ղիկոսարանին ու թեմերուն մէջ: 
– ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎը իր լիակատար 

նիստին առաջին բաժինով յաջորդաբար զեկոյց-
ներ լսեց կաթողիկոսարանի ընկերային ծառայու-

թեան առնչուած հետեւեալ հաստատութիւն-

ներէն` «Թռչնոց բոյն», Ազունիէի բուժարան եւ 
ազգային ծերանոց: Յիշեալ կեդրոններու խնա-

մակալները վերջին շրջանի իրենց կատարած աշ-
խատանքներուն առընթեր նաեւ ժողովին ուշադ-

րութեան յանձնեցին կարգ մը ծրագիրներ, ինչ-
պէս նաեւ մտահոգութիւններ` յատկապէս յիշեալ 

կառոյցներու տնտեսական իրավիճակին գծով: 

Ժողովը իր գնահատանքը յայտնեց մեր ժողո-
վուրդի ընկերային ծառայութեան նուիրուած այս 

հաստատութիւններուն կատարած աշխատան-
քին համար, մէկ կողմէ շեշտելով որ ոչ մէկ հայ` 

հիւանդ, կարիքաւոր կամ որբ անտէր ու անօգ-

նական պէտք է մնայ, եւ միւս կողմէ յիշեցնելով 
յիշեալ հաստատութիւններուն նիւթապէս աջակ-

ցելու հրամայականը, որպէսզի անոնք կարենան 
շարունակել իրենց ընկերային ծառայութիւնը: 

Ժողովը նաեւ զեկոյցներ ստացաւ կաթողիկո-
սարանի մանկավարժական կեդրոնի, ինչպէս 

նաեւ հայագիտական բաժանմունքի եւ արեւ-

մըտահայերէնի յանձնաժողովի պատասխանա-
տուներէն: Երկար քննարկումներէ ետք, ժողովը 

վերաշեշտեց Սուրբ Աթոռին կողմէ յիշեալ մար-
զերուն մէջ կատարուած աշխատանքներու կեն-

սական կարեւորութիւնը: 
Ժողովը ընդարձակ զեկոյց մը ստացաւ կաթո-

ղիկոսարանի կալուա-

ծական ու շինարարա-
կան յանձնախումբին 

կողմէ: Արդարեւ, անց-
նող շրջանին հսկայ աշ-

խատանք կատարուած 

է այդ ծիրին մէջ, յատ-
կապէս «Թռչնոց Բոյն»ի 

ու Պիքֆայայի մէջ: Ժո-
ղովը իր գնահատանքը 

յայտնեց կալուածոց 
տեսչութեան ինչպէս 

նաեւ կաթողիկոսարա-

նի բոլոր այն բարե-
րարներուն, որոնք իրենց առատաձեռն նուիրա-

տըւութեամբ մասնակից դարձած էին կաթողի-
կոսարանի առաքելութեան առաւել ծաւալման: 

Ժողովը նաեւ քննեց 2015 տարուան իրագոր-

ծըւած պիւտճէն ու վաւերացուց 2016 տարուան 
նախահաշիւ պիւտճէն: Այս ծիրին մէջ ժողովը 

անդրադարձաւ, այն երեւոյթին, որ թէ շուրջ եր-
կու միլիոն տոլարի հասնող կաթողիկոսարանի 

տարեկան պիւտճէով հսկայ գործ կը կատարուի. 

միաժամանակ ժողովը իր մտահոգութիւնը յայտ-
նեց այն մասին, որ կաթողիկոսարանի ընթացիկ 

պիւտճէին աւելի քան մէկ երրորդը բաց է: 
Վերջապէս, Քաղաքական ժողովը զբաղեցաւ 

թեմերուն առնչուած կարգ մը հարցերով եւ իր 
անհրաժեշտ թելադրութիւնները տուաւ: 

– ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ 

ԹԵՄԱԿԱԼ ԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐՈՒ ՈՒ ԱԶԳԱՅԻՆ 
ԻՇԽԱՆՈՒԹԵԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐՈՒ 

միատեղ հանդիպման ընթացքին առաջին ընդ-
հանուր արժեւորումը կատարուեցաւ Հայոց ցե-

ղասպանութեան 100-ամեակին: Վեհափառ հայ-

րապետը իր բարձր գնահատանքը յայտնեց, որ 
բոլոր թեմերէն ու գաղութներէն ներս միասնա-

կան ոգիով ու հաւաքական աշխատանքով նըշ-
ւած էր Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակը, 

միաժամանակ ան շեշտեց պահանջատիրական 
նոյն կեցուածքով մեր ժողովուրդի արդար իրա-

ւունքներու հետապնդման աշխատանքները շա-

րունակելու հրամայականը: 100-ամեակի աշխա-
տանքներու ծիրին մէջ վեհափառ հայրապետը 

զեկուցեց Սիսի կաթողիկոսարանի դատին գծով 
կատարուած աշխատանքներուն մասին: Ներ-

կաները ողջունեցին Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթո-

ղիկոսութեան պատմական ու վճռական այս 
քայլը: 

Ժողովը նաեւ անդրադարձաւ Հայաստանի 
հետ ընդհանրապէս սփիւռքի ու յատկապէս Մեծի 

Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան յարաբերու-

թեան: Շեշտեց Հայաստան-սփիւռք գործակցու-
թեան կարեւորութիւնը, միաժամանակ այդ ծիրին 

մէջ կատարելով կարգ մը նկատողութիւններ: 
Ժողովը հանգամանօրէն քննարկեց Սուրիոյ 

հայութեան դիմագրաւած տագնապը իր զանա-
զան երեսներով` լսելէ յետոյ առաջնորդ սրբա-

զանին ու Ագգային իշխանութեան ներկայա-

ցուցիչին զեկոյցները: Ժողովը իր գնահատանքը 
յայտնեց Սուրիոյ հայութեան կատարուած նիւ-

թական աջակցութեան բոլոր մասնակիցներուն, 
միաժամանակ յիշեցնելով այդ աջակցութիւնը 

շարունակելու կարեւորութիւնը: Ժողովը նաեւ յի-

շեցուց Ղարաբաղի մէջ Նոր Կիլիկիա գիւղի շինա-
րարութեան վերջին հանգրուանը իրագործելու 

անյետաձգելի անհրաժեշտութիւնը: 
Որոշուեցաւ յառաջիկայ Ազգային ընդհանուր 

ժողովը գումարել 2017-ի Յունիսի  սկիզբը: 

ՄԵՐ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ 
 
ՀՐԱՉԻԿ ՍԻՄՈՆԵԱՆ 

29 Յունուարին մահացած է 
ՀՀ Գիտութիւններու Ազգ. Ակա-
դեմիայի ակադեմիկոս, պատմա-
կան գիտութիւններու դոկտոր, 
փրոֆեսէօր Հրաչիկ Սիմոնեան:  

Ծնած է 9 Դեկտեմբեր 1928-ին: 1952-ին 
աւարտած է Երեւանի պետական համալսա-
րանի Պատմութեան բաժանմունքը: Խորհրդա-
յին ժամանակաշրջանին ստանձնած է պաշ-
տօններ` լրագրութեան, խմբագրութեան եւ 
պատմագրութեան մարզերուն մէջ: Հեղինա-
կած է աւելի քան 20 մենագրութիւն եւ մօտա-
ւորապէս 400 գիտական յօդուածներ: 

2008-էն 2012 ժամանակաշրջանին ղեկա-
վարած է Երեւանի պետական համալսարանի 
Հայագիտական հետազօտութիւններու հիմ-
նարկի Ցեղասպանագիտութեան բաժինը: 
 
ՊԵՏՐՈՍ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ 

72 տարեկանին մահացած է 
ականաւոր պատմաբան, Երեւա-
նի պետական համալսարանի 
(ԵՊՀ) Հայոց պատմութեան ամ-
պիոնի վարիչ Պետրոս Յովհան-
նիսեանը: Ծնած է 22 Յունիս 
1944-ին Գիւմրի:  

2013 թուականէն մինչեւ մահը ղեկավարած 
է ԵՊՀ Հայոց պատմութեան ամպիոնի աշխա-
տանքները: Հայագիտութեան մէջ կարեւոր 
ներդրում են յատկապէս Հայկական հարցին եւ 
Հայոց ցեղասպանութեան մատենագիտու-
թեան ու նշանաւոր հայ պատմագէտ Նիկո-
ղայոս Ադոնցի պատմագիտական ժառանգու-
թեան նուիրուած ու կազմած աշխատութիւն-
ները: Անոր գործուն մասնակցութեամբ կազ-
մըւած են հայ իրականութեան մէջ առաջին 
անգամ ընթերցողին ներկայացուած «Ամենայն 
Հայոց կաթողիկոսներ» հանրագիտարանը:  

 
ՊԵՐՃ ՖԱԶԼԵԱՆ 

15 Փետրուարին մահացած է 
վաստակաւոր բեմադրիչ եւ դե-
րասան Պերճ Ֆազլեան:  

Ծնած է 4 Դեկտեմբեր 1926-
ին, Պոլիս: Աւարտած տեղւոյն 
Մխիթարեան եւ Կեդրոնական 
վարժարանները, քաղաքապետարանի թատ-
րոնի դասընթացքները: 1965-67 թուականնե-
րուն բարձրագոյն ուսում ստացած է Փարիզի 
մէջ: 

1959-ին Պէյրութի մէջ հիմնած է Վ. Փա-
փազեան թատերախումբը, զոր ղեկավարած է 
մինչեւ 1971 թուական: 1963-ին հիմնած է Լի-
բանանեան թատրոնը, 1971-ին` «Ազատ բեմ» 
սեփական թատերախումբը: 1976-ին հաս-
տատուած է Մոնրէալ, ուր յառաջացուցած է 
«Հայ բեմ» թատերախումբը: 

Իր մահով կ՛անհետանայ թատրոնին եւ 
շարժապատկերին նուիրած ու հայութեան ա-
նունը բարձր պահած արուեստագէտ մը: 

 
ԱՐՄԱՆ ՄԱՆԱՐԵԱՆ 

16 Փետրուարին 86 տարեկա-
նին մահացած է Հայաստանի 
արուեստի վաստակաւոր գոր-
ծիչ, շարժանկարի բեմադրիչ Ար-
ման Մանարեան: 

Մանարեան ծնած է 1929-ին 
Թեհրանի մէջ, 1946-ին հայրենադարձած է 
Հայաստան: Ուսանած է Երեւանի Ռոմանոս 
Մելիքեանի անուան երաժշտական ուսումնա-
րանին, ապա` Երեւանի պետական երաժշտա-
նոցին մէջ: Այնուհետեւ ուսումը շարունակած է 
«Համամիութենական կինեմատոգրաֆիայի 
պետական հիմնարկ»ին մէջ: 

Արման Մանարեան նկարահանած է բազ-
մաթիւ ժապաւէնները: Ան նաեւ «Սասնայ ծը-
ռեր» գծանկարային երկար ժապաւէնին բե-
մադրողն ու բեմագրութեան հեղինակն է: 

 
ՎԱՐՈՒԺԱՆ ԱՅՎԱԶԵԱՆ 

58 տարեկանին մահացաւ ար-
ձակագիր Վարուժան Այվազեան: 
1996 թուականէն Հայաստանի 
Գրողներու միութեան անդամ է. 
ծնած է 1958-ին Վրաստանի Ծալ-
կայի շրջանի Այազմա գիւղը: 

 1985-ին աւարտած է ԵՊՀ բանասիրական 
բաժանմունքը: 1987 թուականէն «Գարուն» 
ամսագիրի խմբագրական կազմի անդամ է, 
2002 թուականէն՝ գլխաւոր խմբագիր, 1993-
էն` նաեւ ամսագիրին կից «Ապոլոն» հրատա-
րակչութեան գլխաւոր խմբագիրը: 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ՈՒ ԹԵՄԱԿԱԼ 
ԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐՈՒ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹԵԱՆՑ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐՈՒ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԷՋ 

 

 

 



ՀԱՐՑՈՒՄ - ՀՅԴ-ՀՀԿ համագործակցութիւնն 
այլեւս իրականութիւն է: Ինչո՞ւ համագործակ-
ցութիւն, եւ ոչ` քոալիցիա: 

ՀՐԱՆԴ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ - Նախ յիշեցնեմ, որ քոա-
լիցիա երեւոյթը Դաշնակցութիւնը ներդրեց մեր 

քաղաքական մշակոյթի մէջ, մեծ աշխատանք 

տարուեց, որպէսզի քոալիցիոն կառավարութիւն 
ձեւաւորուի: Իրականում, իմաստային առումով 

տարբերութիւնը շատ մեծ չէ: Այս համագործակ-
ցութիւնը կոնկրետ հարցեր լուծելու խնդիր ունի, 

մանաւանդ, որ մէկ տարուայ մասին է խօսքը: 

Մէկ տարի յետոյ արդէն խորհրդարանական 
ընտրութիւններ են, եւ եթէ պէտք է դարձեալ քո-

ալիցիա ձեւաւորուի, աւելի իրական կը լինի, որ 
դա մէկ տարի յետոյ լինի, երբ իրական պատկերը 

կը ստեղծուի կուսակցութիւնների` խորհրդարա-

նում տեղեր զբաղեցնելու մասով, ինչից էլ կը 
բխի հաւանական անհրաժեշտութիւնը: 

 

Պարոն Մարգարեան, այս հարցադրումը շա-
տերն են անում, վերջերս էլ մի ԲՀԿ-ական իր 
անկեղծ զարմանքն արտայայտեց, թէ այդ ինչ-
պէ՞ս եղաւ, որ 30 հոգանոց խմբակցութեանը 
համագործակցութեան առաջարկութիւն չարե-
ցին, այլ արեցին 5 հոգանոց խմբակցութեանը: 
Ի հարկէ, հասկանալի է, որ առաջարկութիւն ա-
նողը Հայաստանի եւ Հանրապետական կուսակ-
ցութեան նախագահ Սերժ Սարգսեանն է, եւ 
նրան պէտք է նախ հարցնել, թէ ինչո՛ւ հէնց 
ՀՅԴ-ն, բայց ամէն դէպքում, եթէ ամփոփելու 
լինէք, ձեզ համար հասկանալի՞ է, թէ ինչու հէնց 
«5 հոգանոց խմբակցութիւն» ունեցող ուժին 
արուեց առաջարկութիւն: 

Իրական պատասխանը, ի հարկէ, կը տայ ին-

քը` Հանրապետականը, բայց փորձեմ ինքս բա-
ցատրել: Կարծում եմ` մեր երկրի իրավիճակը 

ստիպեց: Մենք պատերազմական իրավիճակի 

մէջ ենք, ամբողջ տարածաշրջանն է նման վի-
ճակի մէջ, եւ հաւանականութիւնը, որ տարածա-

շըրջանային այդ ալեկոծութիւնները կարող են 
անդրադառնալ նաեւ Հայաստանի վրայ, շատ 

մեծ է: Այսինքն` արտաքին վտանգն իսկապէս 

մեծ է, չասեմ` սպառնալիքը կախուած է մեր գըլ-
խին, բայց լուրջ է: Բոլոր պետութիւններն ու ժո-

ղովուրդներն էլ այդ հաշուարկներն անում են: 
Այսօրուայ իրավիճակն այլ է, մեր հարեւանները 

լուրջ խնդիրներ ունեն, ամբողջ տարածաշրջանն 

ալեկոծումների ենթակայ է, եւ շատ հաւանական 
է, որ այս ընթացքում այս ամէնն ազդի Հայաս-

տանի վրայ: Մեր միակ պաշտպանութիւնը, միակ 
առաւելութիւնը երկրում քաղաքական կայունու-

թիւնն է, որ մենք ունենք, եւ որը թոյլ չի տալիս 
Ազրպէյճանին վերջնականօրէն պատերազմի դի-

մել, ընդհանուր յարձակում գործել: Այսինքն` 

ներքին կայունութիւնը եւս շատ էական է` ազ-
գային անվտանգութեան տեսանկիւնից: Սա էլ 

միւս խնդիրն է: Վերջ ի վերջոյ, նոր Սահմա-
նադրութեամբ մենք նոր Հայաստանի մեկնարկն 

ենք տուել, այն Հայաստանի, որն ուզում ենք 

ստեղծել: Այս ամէնը կարեւորելով` Հանրապե-
տական կուսակցութիւնը, ըստ էութեան, որոշեց 

իր ռեսուրսներով, իր հնարաւորութիւններով 
չսահմանափակուել եւ այդ հնարաւորութիւնները 

մեծացնել: Ինչո՞ւ` ՀՅԴ-ն, եւ ոչ` միւսները, դա էլ 

է, կարծում եմ, բացատրուած: Նախ` Դաշնակ-

ցութեան ուժը, հնարաւորութիւնը, իրավիճակի 
վրայ ազդելու կարողականութիւնը պայմանա-

ւորուած չէ խորհրդարանական պատգամաւոր-

ների թուով: 
 

Այո՛, վերջերս շատ է շեշտւում ՀՅԴ-ի ուժը` 
սփիւռքի մասով: 

Նաեւ սփիւռքում ունեցած մեր դերը… Այո՛, 
ճիշդ է, որ մենք հինգ պատգամաւոր ունենք Ազ-

գային ժողովում, բայց մենք համահայաստան-
եան մակարդակով կազմակերպուած միակ կու-

սակցութիւնն ենք: Ես դա չեմ ուզում ասել ու-
րիշների կարեւորութիւնը նսեմացնելու իմաս-

տով, բայց ուզում եմ ասել մեր առաւելութիւնը 

շեշտելու իմաստով: Սա եւս մէկ փաստ է, որ իշ-
խանութիւնները նկատի են ունեցել: Բացի այդ` 

կարծում եմ, որ, վերջ ի վերջոյ, ամէն մի կազ-
մակերպութիւն ունի յարաբերուելու, հարցերին 

մօտենալու, քաղաքականութեանը վերաբերուե-

լու իր մշակոյթը: Դաշնակցութեան քաղաքական 
մշակոյթը, ներազգային առումով հարցեր լուծե-

լու, յարաբերութիւններ ճշդելու իմաստով, կար-
ծում եմ, որ տարբերւում է: Ճիշդ հէնց այդ պատ-

ճառով ընդդիմութիւնն էլ շատ է փորձում Դաշ-
նակցութեան հետ համագործակցել: Բայց, ի 

տարբերութիւն իշխանութիւնների, նրանք փոր-

ձել են ունենալ Դաշնակցութեան համագործակ-
ցութիւնը, բայց ղեկավարել Դաշնակցութեանը: 

Նրանք, ցաւօք, միշտ էլ այդ կերպ են եղել, ան-
գամ` ժամանակին, երբ իշխանութիւն են եղել, 

էլի այդպէս են վարուել: Նրանց մշակոյթն էլ այդ 

մշակոյթն է, նրանք չեն կարողանում հասկա-
նալ` ինչ ասել է քաղաքական ուժերի համագոր-

ծակցութիւն: Նրանք կարծում են, որ իրենց ղե-
կավարը պէտք է ղեկավար լինի բոլորին, եւ ես 

դա տեսել եմ մեր միջկուսակցական յարաբե-

րութիւններում, թէ ոնց են նրանք յաւակնել, որ 
կարող են ՀՅԴ-ին ղեկավարել: 

 

Այսինքն` հիմա Հանրապետականի հետ հա-
մագործակցութիւնը չի՞ լինելու այնպէս, ինչ-
պէս պատկերացնում էր ընդդիմութիւնը` ՀՅԴ-ի 
հետ, այսինքն` հիմա ՀՅԴ-ն ՀՀԿ-ի հետ խօսելու 
է ինչպէս հաւասարը հաւասարի հե՞տ: 

Կարծում եմ, որ Դաշնակցութիւնն այն կու-
սակցութիւնը չէ, որ որեւէ ժամանակ ոեւէ մէկի 

հետ համագործակցելու համար իր ինքնուրոյնու-
թիւնը զիջի, իր ինքնաղեկավարումը զիջի, դա 

Դաշնակցութեան պարագայում բացառուած է: 
 

Պարոն Մարգարեան, գրեթէ բոլոր համագոր-
ծակցութիւնները, որոնք նախկինում ունեցել 
են քոալիցիա ձեւակերպումը, փլուզուել են` 
պատճառաբանութեամբ, որ չեն կարողացել 
ազդել որոշումների ընդունման վրայ: Ստաց-
ւում է` հիմա այդ խնդրի առջեւ այլեւս կանգ-
նելու վտանգ չկայ այս համաձայնագրում ամ-
րագրուած կէտերով: 

Նախ` ոչ մի համագործակցութիւն յաւիտենա-

կան չէ, բայց այսօրուայ դրութեամբ մենք հա-
մոզուած ենք, որ գնում ենք իրական համագոր-

ծակցութեան եւ վստահ ենք, որ խոչընդոտներ, 
դժուարութիւններ չենք ունենայ, ունենանք էլ` 

կը հարթենք: Անհարթելի խոչընդոտներ, անյաղ-

թահարելի դժուարութիւններ չենք ունենայ: Յու-

շագիրը, եթէ ուշադրութիւն դարձնէք, կառոյց է 
նախատեսում` խորհուրդ, թէ ինչպէս պէտք է 

ղեկավարուի այս համագործակցութիւնը, ինչպէս 

պէտք է որոշումներ կայացուեն: Այդ ամէնը նա-
խատեսուած է, եւ այս առումով մենք ունենք 

ապահովութիւն, որ կը կարողանանք հանգիստ, 
դրական մթնոլորտում որոշումների քննարկման 

մասնակից դառնալ եւ միասնաբար որոշումներ 

ընդունել: Այստեղ նոյնիսկ քուէների հարցի խըն-
դիր չէ` ով քանի քուէ կ՛ունենայ, կարծում եմ, որ 

աւելի շատ մէկս միւսիս համոզելով, ամբողջաց-
նելով, սրբագրելով է, որ պէտք է առաջ գնալ: Սա 

պէտք է լինի սկզբունքը, քուէարկութեան հարց 
չէ: Պարզ է, որ Հանրապետականն այս համագոր-

ծակցութեան այն կողմն է, որն աւելի ծանր է կըշ-

ռում` իր քուէներով, որոնք ունի խորհրդարա-
նում, կառավարութիւնում: Դա մեզ համար յըս-

տակ է, բայց մեզ համար փաստ է, որ մենք կա-
րող ենք նրանց հետ աշխատել դրական մթնո-

լորտում, քննարկումներին իրական մասնակցու-

թիւն ունենալ` համոզելով ու համոզուելով: 
 

Ամէն դէպքում պէտք է խոստովանենք, որ 
երկրում իրավիճակը ծանր է` բոլոր առումնե-
րով, դուք արտաքին մարտահրաւէրներն էլ շեշ-
տեցիք: Հիմա ստանձնելով այդ պատասխանա-
տըւութիւնը` արդեօք 2017 թուականի ընտրու-
թեան շեմին Դաշնակցութիւնն իր ուսերին չի՞ 
աւելացնում դժուարութիւններ, յաւելեալ բեռ: 
Իրատես լինենք` շատ բան, չնայած մեծ ցան-
կութեանը, կարող է եւ չստացուել… 

Ես հաւատացած եմ` մեր ժողովուրդը խելացի 

ժողովուրդ է, եւ հաւատացած եմ, որ մեր ժողո-
վուրդը, վերջ ի վերջոյ, ճիշդ է կողմնորոշուելու: 

Այո՛, այսօր ժողովուրդը դժգոհ է իրավիճակից, 
բայց նաեւ դժգոհ է բոլոր քաղաքական ուժերից, 

որ չեն կարողանում լուծում բերել այս հարցերին, 

որ կան երկրում: Մենք հիմա փորձում ենք լու-
ծում գտնել: Այն հարցերը, որ յուշագրի մէջ մատ-

նանշել ենք, ժողովրդի կողմից առաջ քաշուած 
պահանջներն են, մեր կողմից ներկայացուած 

պահանջներն են իշխանութեանը: Մենք հիմա 

փորձում ենք հրապարակներում գոռալ ու կան-
չելու փոխարէն այլ` իրական գործի մէջ, համա-

գործակցութեան մթնոլորտում միասնաբար լու-
ծել այդ հարցերը: Եթէ մենք ունենանք արդիւնք, 

վստահ եմ, որ ժողովուրդը շատ ճիշդ կը գնահա-
տի, չունենանք արդիւնք` ես չեմ կարծում, որ ժո-

ղովուրդը որեւէ մէկից մեզ աւելի վատ գնահատի, 

որովհետեւ այս իրավիճակի համար, իրավիճակը 
շտկելու իմաստով, բոլորս նոյնչափ պատասխա-

նատու ենք: Մենք ճիգ ենք թափում, որ, իսկա-
պէս, այդ հարցերի համար լուծում գտնենք եւ 

եթէ չկարողանանք, աւելի վատը չենք լինելու, 

որովհետեւ ուրիշ մէկը կա՞յ, որ այս ժողովրդի 
մատից փուշ հանի, վերջապէս այդ փուշն է, որ 

պէտք է կարողանանք հանել: Առնուազն բոլորին 
պարզ է, թէ մենք ինչո՛ւ ենք գնացել այս քայլին` 

գնացել ենք յանուն մեր անկախութեան, մեր ան-

վըտանգութեան, յանուն Արցախի, յանուն մեր 
կեանքի բարելաւման, յանուն այն բանի, որ կա-

րողանանք այս երկիրը դարձնել աւելի լաւը, որ 
նուազ պատճառ լինի արտագաղթելու, թէպէտ 

արտագաղթը շատ ուրիշ շերտաւոր պատճառներ 
ունի: Մենք գնում ենք` ինչ որ բան անելու, դրա-

կան բան անելու եւ համոզուել ենք, որ դա կարող 

ենք անել: Մենք այս իշխանութիւնների հետ հա-
մագործակցել ենք Ցեղասպանութեան հարցով, 

100-ամեայ տարելիցի հարցով, Ղարաբաղի հար-
ցով, Սահմանադրութիւնը բարեփոխելու հարցով, 

մենք ունենք դրական արդիւնք, որը տուել է մեզ 

այն վստահութիւնը, որ այս համագործակցութիւ-
նից կարող է լաւ արդիւնք ստացուել: 

 
Դաշնակցութիւնը ե՞րբ հասկացաւ, որ միայն 

ընդդիմութեան դաշտում գործելով, մեծ հաշ-
ւով, իրական արդիւնքների չի կարող հասնել: 
Գիտէ՞ք, ինձ մօտ երբեմն տպաւորութիւն է, որ 
գալու է մի պահ, որ ընդդիմութեան ճգնաժամ 
ենք ունենալու, եթէ, ի հարկէ, արդէն չունենք: 

12  ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ                                                 ՅՈՒՆՈՒԱՐ-ՓԵՏՐՈՒԱՐ 2016   ԱՐՁԱԳԱՆԳ 

ՀՅԴ Բիւրոյի Ներկայացուցիչ  
 

ՀՐԱՆԴ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆԻ ՀԵՏ  
«Առճակատումն Այլեւս Ընդունելի Չէ»  

Ստորեւ կը ներկայացնենք «Երկիր»ի հար-
ցազրոյցը ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչ 
Հրանդ Մարգարեանին հետ, որ մանրամասն 
կերպով խօսած է Դաշնակցութեան եւ Հայաս-
տանի Հանրապետական կուսակցութեան մի-
ջեւ ստորագրուած համագործակցութեան 
համաձայնագիրին մասին` հաստատելով, որ 
ոեւէ մէկուն հետ համագործակցելու համար 
Դաշնակցութիւնը ոչ մէկ ատեն զիջում կա-
տարած է իր ինքնուրոյնութենէն, իր ինքնա-
ղեկավարումէն: Անդրադարձ կատարուած է 
նաեւ ապագայի հեռանկարներուն: 



Այո, ճի՛շդ էք: Մենք ընդդիմութեան հարցում 

արդէն ունենք ճգնաժամ, որովհետեւ ընդդիմու-
թիւնը մէկ բան չի կարողացել հասկանալ, որ 

Սահմանադրութեան փոփոխութեամբ խաղի նոր 

կանոններ են ճշդուել, նոր մթնոլորտ է ձեւաւոր-
ւում այս երկրում, յեղափոխութիւնների ժամա-

նակաշրջանն աւարտուել է: Պէտք է հասկանան, 
որ առճակատումն այլեւս ընդունելի չէ, որովհե-

տեւ այս Սահմանադրութիւնը տալիս է ընդդիմու-

թեանը պայքարելու օրինական հնարաւորու-
թիւն: Եթէ կայ օրինական դաշտ` աշխատելու եւ 

պայքարելու, դու շինծու յեղափոխութիւն չես կա-
րող անել, որովհետեւ ղեկավարդ ծեր է, եւ դու 

շտապում ես յեղափոխութիւն անել, քանի որ այ-
լապէս առիթը կը կորցնես: Այդ ձեւով երկրում 

յեղափոխութիւն չի լինում: Յեղափոխութիւն լի-

նում է առարկայական վիճակի պարտադրանքով 
եւ հիմնականում այն ժամանակ, երբ իշխանու-

թիւնները ժողովրդին չեն տալիս պայքարելու 
կարելիութիւն: Այս Սահմանադրութիւնը տալիս է 

օրինական ճանապարհով պայքարելու հնարաւո-

րութիւն, եւ քանի դեռ նրանք չեն անդրադարձել 
այս փոփոխութեանը եւ հին օրէնքներով են 

շարժւում, արդիւնք չեն ստանայ: Սա է, որ պէտք 
է կարողանան հասկանալ: Ընդդիմութեան դաշ-

տում էլ, ճիշդ է, մեզ համար դժուար էր, որովհե-
տեւ մենք աւելի շատ յարաբերւում էինք անտրա-

մաբանական, աւելի բռնապետական, հակաժո-

ղովրդական մօտեցումների, քան իշխանութեան 
դաշտում, ուր նախապէս կայինք: Բայց, այնու-

ամենայնիւ, մենք գործ ենք արել ընդդիմութեան 
դաշտում եւ յաջողութիւն ենք ունեցել: Այո՛, մենք 

ընդդիմութեան դաշտում կարող ենք այս երկրի 

դէմքը պայծառ պահել արտաքին յարաբերու-
թեան ոլորտում, մենք կարողացել ենք շատ 

առումներով յաջողութիւններ ունենալ թէ՛ ար-
տաքին, եւ թէ ներքին ճակատում, կարողացել 

ենք վարչապետ փոխել տալ, մենք կարողացել 

ենք յաջողեցնել, որ լաւ Սահմանադրութիւն ու-
նենանք, լաւ Սահմանադրութեան հանրաքուէ 

կազմակերպել: Սրանք արդիւնքներ են, որով  
ցանկացած ընդդիմադիր ուժ կը հպարտանար: 

Մենք այդ բոլոր յաջողութիւններն ունեցել ենք: 
Չենք ունեցել յաճախ շատերի համագործակ-

ցութիւնը, ընկերակցութիւնն այդ պայքարի մէջ, 

ես դրա համար ցաւում եմ: Բայց ես վստահ եմ, 
որ, այո՛, հայրենիքին ծառայելու համար թէ՛ ընդ-

դիմութեան դաշտում հնարաւորութիւններ կան, 
թէ՛ իշխանութեան: Բաւական է, որ մարդը, քա-

ղաքական ուժը կարողանայ իրապէս ճիշդ գնա-

հատել իր երկրի ընկերային-տնտեսական իրավի-
ճակը, առարկայական իրավիճակը, տարածաշըր-

ջանային-միջազգային իրավիճակը եւ այդ ամէ-
նից միջից ընտրի իր համար ճիշդ ուղի, որ կա-

րողանայ, առանց ցնցումների, այս ժողովրդի 
կեանքի բարելաւմանը նպաստել: Եթէ մենք դա 

չենք կարողանում անել, ուզում ենք իշխանու-

թիւն լինել, թէ` ընդդիմութիւն, կը ձախողենք: 
 

Դաշնակցութիւնը եւ Հանրապետականը յա-
ճախ են շեշտում, որ սա մէկ տարուայ համա-
գործակցութիւն չէ, համագործակցութիւն է` եր-
կարաժամկէտ կտրուածքով: Ի՞նչ ասել է` երկա-
րաժամկէտ համագործակցութիւն, երբ, ըստ է-
ութեան, յայտնի չէ, թէ ինչպիսին կը լինի քա-
ղաքական դասաւորուածութիւնը 2017-ի ընտ-
րութիւններից յետոյ, եւ հնարաւո՞ր է տարբե-
րակը, որ ՀՅԴ-ն եւ ՀՀԿ-ն միասնական դաշին-
քով գնան ընտրութիւնների` մէկ ցուցակով: 

Ոչ մի բան բացառուած չէ, բայց նման հարց 
մեր օրակարգում չկայ, նման հարց չի քննարկ-

ւում, կարծեմ` Հանրապետականի մօտ էլ չի քըն-
նարկւում: Համագործակցութեան մասին պէտք է 

ասել, որ մենք, երբ նոյնիսկ եղել ենք ընդդի-

մութեան դաշտում, ասել ենք, որ որոշ հարցերում 
բոլոր քաղաքական ուժերը պէտք է համագոր-

ծակցեն, եթէ ազգային շահն է խնդիրը, պետու-
թեան անվտանգութիւնը: Եթէ երկրի անվտան-

գութեան խնդիր գոյութիւն ունի, ի՞նչ է նշանա-

կում չհամագործակցել: Այո՛, երբ երկիրը վտան-
գըւած է, երբ արտաքին վտանգ գոյութիւն ունի, 

պէտք է բոլորս համախմբուենք, համագործակ-
ցենք: Այդպէս են վարուել բոլոր ժողովուրդները, 

նրանք, որոնք մնացել են, դիմացել, յաջողել, այդ 

ժողովուրդներն այս ճանապարհով են անցել, 
մենք էլ պէտք է անցնենք: Բայց այս պարա-

գայում, կարծում եմ, այն սկզբունքները, որ այս 

յուշագրով մենք համաձայնեցրել ենք եւ համոզ-
ւած սկսել համագործակցութիւնը, խնդիրներ չեն, 

որ մէկ տարուայ ընթացքում կ՛աւարտուեն ու կը 
վերջանան, դրանք խնդիրներ են, որոնք կը լուծ-

ւեն տարիների ընթացքում: Ինչպէ՞ս, այդ «ինչ-

պէս»-ը մեզ կ՛ասեն խորհրդարանական ընտրու-
թիւնները: Թէ ի՛նչ պատկեր կը ստեղծուի, Աստ-

ւած գիտի: 
 

Դաշնակցութիւնը 2016-ի պիւտճէին դէմ է 
քուէարկել, հիմա դժուար չի՞ լինելու պատաս-
խանատուութիւն ստանձնել, ընկնել հաւասար 
պատասխանատուութեան դաշտի տակ: 

Անշուշտ, դժուար է լինելու, բայց ես նաեւ 
տեսնում եմ կամքը միւս կողմում` հարցեր լուծե-

լու առումով: Տեսնում եմ նաեւ հարցերը լուծելու 
ցանկութիւն եւ ճիգ` իրենց կողմից: Վերջապէս 

այս կէտերը մեր կողմից վերջնագիր չեն եղել, որ 
մենք ներկայացրել ենք, նրանք էլ ընդունել են: 

Այս կէտերը միասին ենք որոշել, եւ եթէ միասին 

ենք որոշել, ուրեմն նրանք եւս համոզուած են, որ 
այս հարցերը պէտք է լուծում ստանան: Անշուշտ, 

մեր պիւտճէն ունի մեծ սահմանափակումներ, եւ 
դա յատուկ չէ միայն Հայաստանին: Այսօր, ցա-

ւօք, աշխարհում ամէն տեղ տնտեսական տագ-

նապ գոյութիւն ունի, նաեւ` մեր հարեւան երկըր-
ներում, այնտեղ էլ խնդիրներ կան: Բայց մենք 

կարծում ենք, որ կարելի է այդ հարցերը մեղ-
մացնել, թեթեւացնել եւ, վերջապէս, վերացնել` 

ներքին համագործակցութեան դրական մթնո-

լորտ ստեղծելով: 
 

Լեւոն Մկրտչեան, Դաւիթ Լոքեան, Գագիկ 
Գէոզալեան. ինչո՞ւ հին քատրերը, որովհետեւ 
երկիրը գտնւում է այնպիսի դժուար վիճակում, 
տնտեսութիւնն այնքան ծանր իրավիճակում է, 
որ միայն փորձառութիւն ունեցող քատրե՞րը 
կարող են գործը գլուխ բերել: 

Իսկապէս, այս մէկ տարուայ համար մենք 

պէտք չէ ռիսքերի գնայինք: Մենք պէտք է աւելի 

ինքնավստահ ձեւով շարժուենք, եւ փորձառու-
թիւն ունեցող մարդիկ պէտք է ղեկավարեն, ով-

քեր նաեւ մեծ տարիք չունեն, բայց նաեւ մարդիկ 
են, ովքեր 6 տարի է` իշխանութիւնից դուրս են: 

Անցած փորձը նոր ընկալումով իրացնելու հնա-

րաւորութիւն է տրուել նրանց: Չեմ կարծում` 
քատրերի պակաս ունենք, բայց մենք պարտաւոր 

էինք այս քայլին գնալ` նուազ ռիսքեր ունենալու 
իմաստով: Մենք յաջողած մարդիկ ենք վերա-

դարձնում գործի, ոչ թէ ձախողուած, սա է ամե-

նակարեւորը: Քատրեր չունենալը կը լինէր այն 
ժամանակ, երբ ձախողուած քատր վերադարձ-

նէինք, մենք այդպէս չենք վարուել: Մենք շատ 
աւելի մեծ քատրային պանք ունենք` թէ՛ նոր ու-

ժերի, թէ՛ նաեւ հին ուժերի իմաստով, որը առիթ 
չունեցանք ներկայացնելու, բայց յուսամ, որ յա-

ռաջիկայում կը լինի: 
 

Դուք մեր զրոյցում անընդհատ շեշտում էք 
արտաքին մարտահրաւէրների հանգամանքը, 
կարմիր թելի նման անցկացնում էք: ՀՅԴ-ն 
հէնց արտաքին քաղաքականութեան հարցում 
ունեցած անհամաձայնութիւնների պատճա-
ռով` յայտնի Հայ-թուրքական արձանագրու-
թիւնների, դուրս եկաւ քոալիցիայից: Ուզում եմ 
հասկանալ` թէ ինչպէս Հայաստանը պէտք է աշ-
խարհի հետ յարաբերուի. այս հարցերի մասով 
ՀՅԴ-ի եւ Սերժ Սարգսեանի մօտեցումները 
համընկնո՞ւմ են: 

Կարծում եմ, ամէն ինչ յստակեցուած է 100-
ամեայ տարելիցի հռչակագրով: Ամէն ինչ յաւել-

եալ ձեւով յստակեցուած է նախագահի վերջին 
ելոյթով: Մենք տարբեր զրոյցներ ենք ունեցել 

նախագահի հետ: Եւ այս առումով մենք մտա-

հոգիչ բան չենք տեսնում: Բայց ներքին հարցերն 
էլ մեզ համար գլխաւոր հարցեր են, որովհետեւ 

մենք գիտակցում ենք, որ եթէ քաղաքական կա-

յունութիւնը, ազգային անվտանգութեան առու-
մով, կենսական անհրաժեշտութիւն է, դա կարելի 

է ունենալ նաեւ եւ անպայման արդար հասարա-

կական փոխյարաբերութիւններ ստեղծելու պայ-
մանով: Այսինքն` եթէ մեր կեանքում արդարու-

թիւն չկայ, զարգացում չկայ, չի կարելի յուսալ, 
որ կայունութիւն կը լինի: Մենք առանձին-առան-

ձին անդրադարձել ենք ներքին հարցերին` փտա-

ծութիւն, նոր աշխատատեղեր, ներդրումների ա-
պահովում, երկրի զարգացում… Ինչո՞ւ ենք անդ-

րադարձել, որովհետեւ ուզում ենք ժողովրդի մէջ 
արդարութիւն լինի, որպէսզի մեր ժողովուրդը 

զարգանայ, անվտանգութիւնը շատ աւելի ամուր 
հիմքերի վրայ կարողանայ յենուել: Մեզ համար 

սա անհրաժեշտութիւն է, իսկ արտաքին ճակատի 

իմաստով մեր բոլոր մտահոգութիւնները վերա-
ցած են` հիմք ընդունելով 100-ամեայ տարելիցի 

հռչակագիրը: 
 

Հայ-թուրքական արձանագրութիւնները մե-
ռած կարելի՞ է համարել: 

Կարծում եմ` մեռած են: Բայց, ի վերջոյ, կայ 
անհրաժեշտութիւն այդ ստորագրութիւնը յետ 

կանչելու: Եւ կը գայ այդ պահը: 
 

Դաշնակցութիւնը միշտ առաջ է քաշել իր 7 
կէտերը, կարո՞ղ ենք փաստել, որ այս մէկ տար-
ւայ ընթացքում դրանք բոլորը կը կատարուեն: 

Այդ կէտերի մէջ կան խնդիրներ, որոնց հա-

մար ժամանակ է պէտք: Կարծում եմ, որ Սահմա-
նադրութեան փոփոխութեամբ այդ բոլոր կէտերի 

լուծումը ընթացքի մէջ է դրուել, եւ բնակա-

նաբար, եթէ յուշագիրը կարդաք եւ նախագահի 
վերջին ելոյթը, կը տեսնէք, որ այս ամբողջը նոյն 

տրամաբանութեամբ է, որ տեղի է ունենում: Երե-
ւոյթները, որոնց անդրադարձել ենք մեր 7 կէտե-

րում, արդէն իսկ լուծման ընթացքի մէջ են` առա-

ջին հերթին, ինչպէս ասացի, Սահմանադրու-
թեան փոփոխմամբ, նաեւ` ընդհանուր համոզում 

ստեղծուելու իմաստով: Ժամանակին նախա-
գահն ինձ ասել է, որ ձեր օրակարգային 7 կէ-

տերն ինձ համար ընդունելի են, մէկ կէտը ըն-
դունելի չէ` 100 տոկոս համամասնականը, հիմա 

այդ հարցն էլ է լուծուած: Այսինքն` մենք խնդիր 

չունենք, իրենք համոզումներով եկել են այնտեղ, 
որտեղ մենք ենք կանգնած եղել: 

 

Ամէն օր մամուլը գրում է, որ Դաշնակցու-
թիւնում պաշտօնի կռիւ է` իրար հետ վիճում 
են, հիմա էլ գրել են` դրսի կառոյցների հետ էք 
վիճել: Այդքան «տեղեկութիւն» որտեղի՞ց մա-
մուլին: 

Գիտէք` արդէն քանի տարի է, Բիւրոյի ներկա-
յացուցիչն եմ… Բայց ինչ որ գրում է մամուլը, ես 

զարմանում եմ, յաճախ այնքան եմ զարմանում, 
որ կասկածում եւ փորձում եմ ստուգել` ճի՞շդ են, 

թէ ոչ (ծիծաղում է): Մամուլը, կարծես, թեմա չու-

նի գրելու, թէպէտ թեմաները շատ են: Եթէ դրա-
կան մօտեցում ունենան, ոչ թէ սկանտալների յե-

տեւից ընկնեն, ունեն մեծ դերակատարութիւն` 
իշխանութիւններին, քաղաքական ղեկավարու-

թեանը, ընդդիմութեանը, բոլորին ուղղութիւն 

տալու առաքելութիւն ունի մամուլը, բայց փոխա-
րէնն այս գործով զբաղուի, սկանտալներով է 

զբաղւում: Կարծում եմ` մոգոնում են, գիշերը 
քնած ժամանակ երազ են տեսնում, թէ սուրճի 

բաժակ են նայում, չգիտեմ, բայց երեւոյթների են 
անդրադառնում, որ նոյնիսկ դրա նուազագոյն 

չափաբաժինը մեզ մօտ գոյութիւն չունի, կամ էլ 

հնարաւոր է` ենթադրում են ու գրում, մտածելով, 
թէ գուցէ ճիշդ դուրս գան: Իրենց ճանաչած կազ-

մակերպութիւնների ներքին մթնոլորտից ելնելով 
են դատում մեր մասին, բայց պէտք է ասեմ, որ 

նման հարցեր իսկապէս գոյութիւն չունեն, մենք 

շատ հանգիստ ենք, ներքին խաղաղութեամբ ենք 
գնում այս քայլին, ներքին միասնականութեան 

մթնոլորտով ենք գնում սրան: Չեմ ասում, որ բո-
լոր դաշնակցականները նոյն կերպ են մտածում, 

բայց նոյնիսկ նրանք, որ դէմ են, կարողանում են 
հասկանալ ու սպասել, թէ ինչ կը լինի: Ներքին 

խնդիրներ, իսկապէս չունենք, եւ այդ ամէնը 

նրանց երեւակայութեան արդիւնքն է: 
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Սահմանադրական հանրաքուէն արմատա-
կան փոփոխութիւններու ամբողջ համակարգ մը 

կեանքի կոչեց` Հայաստանի պետական կեան-
քին նոր որակ տալու յստակ առաջադրութեամբ: 

Եւ սակայն երկրի իշխանական թեւի ելոյթներն 

ու պահուածքը յստակ ոչինչ կ՛ըսեն այս մասին: 
Ոչ ոք կ՛աճապարէ մեր պետականութեան այս 

նոր դարագլուխը արժանաւորապէս նշելու, զայն 
ոգեւորութեամբ շեփորելու, զայն դրօշի վերածե-

լու: Սահմանադրութիւնը երկրի տնօրէն օրէնքն 

է, որ կը գործէ գերաստիճան հանգամանքով: Այդ 
օրէնքն է, զոր դուք գլխիվայր շրջեցիք եւ նոր 

օրինակարգ հաստատեցիք պետութիւնը ժողո-
վուրդին մօտեցնելու յստակ տեսլականով: Եւ հի-

մա ի՞նչ… 

Սահմանադրական լիազօրութիւն ստացած 
համակարգային փոփոխութիւնները կը պահան-

ջեն նախաձեռնութիւններու պարտադիր գործըն-
թաց մը` քաղաքական դաշտի ամբողջ լայնքով, 

որուն շօշափելի դրսեւորումները պէտք է արդէն 
իսկ տեսանելի ըլլային երկրի հանրութեան, բայց 

չեն եղած եւ չեն…Ե՞րբ պիտի ըլլան: Ինչի՞ պէտք 

է վերագրել պետական կեանքի այս դանդաղա-
շարժութիւնը: Առայժմ դեռ նոյն լեզուն է, նոյն 

մտայնութիւնը, նոյն աշխարհահայեացքը, ներ-
քաղաքական նոյն առօրեա՛ն: 

Ընդունինք կամ ոչ` սովորականի, սովորու-

թականի, business-as-usual-ի ոլորտէն դուրս կը 
գտնուինք վաղուց: Մտած ենք պետական կեան-

քի մէկ նոր փուլ, նոր յանձնառութիւններով, նոր 
պարտաւորութիւններով, նոր հրամայականնե-

րով. փո՛ւլ, որ արդէն իսկ պէտք է պայմանաւորէ 
մեր քաղաքական մտածողութիւնը եւ գործի մղէ 

մեզ: 

Թէ՛ իշխանական ուժերը եւ թէ՛ ընդդիմութիւ-
նը պիտի գիտնան, որ կարելի չէ այլեւս հինը եւ 

հանրութեան կողմէ մերժուածը պահպանել: Նա-
խագահական հաստատութիւնը պէտք է արդէն 

իսկ ձեռնարկէ իր ինքնալուծարման գործին եւ 

երկիրը պատրաստէ խորհրդարանական համա-
կարգին համար: Նախագահի իրաւասութիւնները 

ներկայիս կրնան գործել անցումային կարգավի-
ճակով միայն: Հետեւաբար պէտք է ձեւաւորուի 

ժամանակաւոր մէկ գործելաձեւ սերտ համա-

գործակցութեան բերելով ՀՀ նախագահն ու ընդ-
դիմադիր դաշտի ուժերը անցումային այս փուլը 

աչալրջօրէն կարենալ դիմագրաւելու համար: 
Դաշնակցութեան հետ համախմբական կառավա-

րութիւն ձեւաւորելու ճիգերը միայն այս լոյսի 
տակ կարելի է հասկնալ: Խորհրդարանական 

համակարգը, որ ամրագրուած է նոր սահմա-

նադրութեամբ, ունի իր ուրոյն տրամաբանութիւ-
նը: Ան չի կրնար գործել նախագահականի ստո-

րոգելիներով: Պէտք չէ գործէ: Եթէ գործէ, մենք 
կ՛ունենանք նախկինէն շատ աւելի խնդրայա-

րոյց, շատ աւելի պայթուցիկ եւ լայնօրէն անկա-

ռավարելի մէկ իրադրութիւն Հայաստանի քաղա-
քական դաշտէն ներս: Մենք կ՛ունենանք ամուլ 

պետականութիւն եւ քաղաքական քաոս, որ կը 
սպառնայ մեր երկրի զարգացման եւ անվտան-

գութեան հրամայականներուն եւ, ի վերջոյ, մեր 
երկրի անկախութեան: 

Պա՛րզ խօսինք: Սահմանադրական փոփոխու-

թիւններու հանրաքուէն, որուն սկիզբէն իսկ զօ-
րավիգ կանգնեցաւ Դաշնակցութիւնը, մեր ժողո-

վուրդի բարձրաձայն ԱՅՈ-ն էր. պարտաւորեցնոլ 
պահա՛նջը` վերջին քսան հինգ տարուան արատ-

ներէն բեռնաթափուելու, քաղաքական կեանքի 

դռները քաղաքացիին առջեւ լայն բանալու, մե-
նաշնորհները ջարդելու եւ մեր տնտեսութիւնը իր 

իրաւատիրոջ վերադարձնելու: Բայց նաեւ ան 
մեր ժողովուրդին աղաղակող ՈՉ-ն էր երկրի կա-

րողականութիւնները առեւանգողներուն, ժողո-
վուրդը իրաւազրկողներուն, երկրին կենսոլորտը  

Ամբոխավարութեան եւ մարդորսութեան 

ծառայող քաղաքական այլասերած եւ այլասերող 
խօսքը մեզ աստիճանաբար հեռացուցած է ազ-

գային եւ մարդկային իրաւ արժէքներէ: Մարդ-
կային խորք եւ նուաճումներ մոռցուած են: Մըր-

ցակցութիւն եւ դիրքապաշտութիւն ինքնանպա-

տակ դարձած են: 
Այսպէս, հայ կեանքի քաղքենիացումը աւեր 

կը գործէ, Հայաստան եւ սփիւռքներ, ուր անհա-
տապաշտութիւնը իր յոռեգոյն չափանիշներուն 

կը հպատակի, այսինքն` դրամին, ժողովրդավա-

րութիւնը նոյն այդ դրամին մականին կ՛ենթար-
կըւի, ղեկավարութիւնները դրամի յառաջացու-

ցած «էսթէպլիշմընթ»ի դրածոներն են, որոնք կը 
խեղդեն ժողովրդավարութիւնը, որ ընդարմացած 

ըլլալով` քաղաքացիական հակազդեցութեան-

անհնազանդութեան առջեւ բաց դուռ չի ձգեր: 
Այս ախտը համաշխարհային է: 

Հարցականները մեղանչում են: Իշխանու-
թիւնները յաւերժացման բեմ են, նոյն հունով` 

մերօրեայ աւատապետութիւն: Դրամի «կայսերա-
պաշտութեան» ներքեւ տեղեկատուութիւնը ընդ-

հանրապէս ծառայական բեմադրութիւն է, այսին-

քըն կը բացակայի կարծիքի եւ քննադատութեան 
իրաւ ազատութիւնը: 

Այս կացութեան վրայ կը գումարուի հոգեպէս 
քաղքենիացած, ընդհանրապէս օտարախօսու-

թիւնը առաւելութիւն համարող մտաւորական-

ներու փակ շրջանակ մը, որ կը կարծէ ազգ եւ 
հայրենիք փրկել փոխհիացման «ակումբ»-ներու 

մէջ, արուեստակեալ եւ բեմէն վար չիջնող ճա-
ռով, ուռուցիկ կամ գաղտնագրութեամբ յատկա-

նըշուող, որուն մէջ չկայ ժողովուրդ եւ չկայ ազգի 
համար ապագայակերտ տեսիլք: «Ազգային»ով 

զբաղիլ` դարձած է բարեսէրի կեցուածք կամ 

փառասիրութիւն, այսինքն` աւատապետութեան 
միւս երեսը: 

Այս մթնոլորտը վերնախաւէն երբ կ՛իջնէ զան-
գըւածին, կը տեսնենք, որ ան ենթարկուած է հո-

գեկան-բարոյական փտախտի, երբ այլեւս անկա-

րող քաղաքացիական հակազդեցութիւն-անհնա-
զանդութիւն ցուցաբերելու, դեռ տեսնելով հան-

դերձ նահանջը եւ տեղատուութիւնները, հոգե-

կան-ոգեկան խեղճացումը, որ ժամանակ մըն ալ 
կրնայ տեւել բեւեռային արշալոյսներու ճառա-

գայթներու խաղի շլացումով, «ազգային» հա-
մարուած յուզումներու խաղին մէջ: 

Այս վերաբերումները նահանջ եւ լքում են, 

բնականօրէն կ՛առաջնորդեն հայրենադարձու-
թեան մերժումի, որ հակասութիւնն է շաբաթա-

վերջի հայրենասիրական յուզումներու-զեղում-
ներու, խրախճանքներու եւ ճառ-կարգախօսնե-

րու: Պէտք է կարենալ նկրտիլ եւ երբեմն իրատես 

ըլլալ ոչ թէ քարոզչական կամ տպաւորելու ճապ-
կումներով: Պէտք է լսել ոչ թէ բջիջներու պատ-

կերներէ տեսութեան վերածուած ժողովուրդը, 
այլ անհատները` իրենց արտայայտութիւններով 

եւ ընտրանքներով: 

Հալէպի հայ համայնքէն երիտասարդ մը դի-
մած է երէցի մը խորհուրդին` Քանատա գաղ-

թելու մասին: Հայկական վարժարան յաճախած, 
արհեստաւոր, հայախօս, միութիւններու մէջ գոր-

ծած եւ գործող «չօտարացած» երիտասարդ մը: 
Երէցը, որուն խորհուրդին դիմած է երիտասար-

դը, անոր թելադրած է Հայաստան երթալ, եւ հոն 

հաստատուիլ, հոն շարունակել իր կեանքը, օգ-
տակար ըլլալ նաեւ հայրենիքին: 

Պատասխան. «Հայաստանը ի՞նչ պիտի տայ 
ինծի»: 

Մի՞թէ չենք սորվեցուցած, որ պէտք չէ ակըն-

կալել,  որ հայրենիքը տայ, այլ մտածել` թէ մենք 
ի՛նչ կրնանք տալ հայրենիքին: Իսկ այս «տալ»ը 

չի սահմանափակուիր «թելեթոն»ներու խիղճ 
հանդարտեցնող եւ փառասիրութիւն հովահարող 

թմբկահարումներուն մէջ: Ուրեմն, մեր զգացա-
կան աղմկարարութիւնները նմանած են ժայռի 

վրայ ինկող անձրեւի կաթիլի: Ինչո՞ւ այդպէս պի-

տի չըլլար: «Լսող»ները վարժեցուցինք ծափա-
հարելու, երբ բարձրախօսներէն հնչեցուցինք գո-

վերգանք, թէ այս կամ այն շնորհալին «ֆրան-
սերէնը ֆրանսացիէն լաւ կը խօսի, անգլերէնը 

անգլիացիէն եւ ամերիկացիէն լաւ կը խօսի, 

արաբերէնը արաբէն լաւ կը խօսի»: Օտարագիր 
հեղինակը երբ կուռքի կը վերածենք եւ քաղաքէ 

քաղաք կը պտտցնենք, եւ հայագիր հեղինակը կը 
մոռնանք մուտքի դրան ետին, պէտք չէ զար-

մանալ, երբ ճառերու հակառակը լսուի: 

Երբ հոգեկան-ոգեկան չափանիշները կը 
խախտին, բնական կ՛ըլլայ լսել հարցումը` «Հա-

յաստանը ի՞նչ պիտի տայ ինծի», կամ` «Ինչնե-
րի՞ս է պէտք հայերէնը»… Լսել նաեւ հայ մամու-

լին մէջ արձագանգող հայրենամերձ գօտիէն, Հա-
յաստանի փոխարէն, հեռաւոր աշխարհ գաղթողի 

խօսքը, թէ` «դրախտը գտած է»… 

Ան ո՞վ էր երգած էր… «Հայաստա՛ն, երկի՛ր 
դրախտավայր…», եւ այդ երիտասարդը լսած էր 

եւ` ծափահարած: 
Այս` ներսը եւ դուրսը: Պարոյր Սեւակի եւ Չա-

րենցի տողերը լսած ենք, ծափահարած, բայց 

կ՛արտագաղթենք, կը մտածենք, թէ` «Հայաստա-
նը ի՞նչ պիտի տայ ինծի»… Երբեմն կը յիշեմ եւ 

կը յիշեցնեմ Հայաստանի ուսանողուհիին խօսքը, 
թէ` «Ինչների՞ս է պէտք հայերէնը»: Եթէ այս է 

պատկերը «հայ կեանք»ին, հարց պէտք է տալ, 
թէ վերականգնում կարելի՞ է, ո՞վ պիտի կատարէ 

այդ վերականգնումը, քանի որ այդ վերականգ-

նումը չէ եղած, եւ` ինչպէ՞ս: 
Կրկնե՞նք ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի ընդհանուր տնօրէնին 

խօսքը. «Վաղը միշտ ուշ է»: 
Վաղը ուշ է հայրենադարձութեան համար, 

հայրենատիրութեան համար: 

Հալէպի համայնքի զաւակ` ծառայած եւ ցարդ 
հաւատաւոր հայ երիտասարդը պիտի տեսնէ՞ 

այս տողերը: 
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ապականողներուն, պետական մեքենան կաշա-
ռակերութեան որջի վերածողներուն: Իշխանու-

թիւնը պիտի գիտնայ, որ այս այո-ն եւ այս ոչ-ը 
հաւասարազօր իրաւունքով կը բխին մեր ժողո-

վուրդի զգաստ խղճմտանքէն եւ մշտապէս կը 

դիեցնեն զիրար: Իշխանական համակարգի ղե-
կավարները նաեւ պիտի գիտնան, որ սահմա-

նադրական փոփոխութիւններու հանրաքուէն 
մեր ժոովուրդին կողմէ իրենց տրուած վերջին 

պատեհութիւնն է ցարդ նուիրագործուած քաղա-
քական սնանկ մշակոյթէն ձերբազատելու եւ 

քայլ նետելու դէպի նոր իրաւակարգ, դէպի նոր 

քաղաքակրթութիւն: 
Եկած է վարչահրամայական հին կենսաձեւէն 

միանգամընդմիշտ խզուելու պատմական պահը: 
Միակուսակցական դրութիւնը լուծարելու պա՛-

հը: Բայց եթէ դեռ կան պետական մարդիկ, 

որոնք յոյսեր կը սնուցանեն, որ նոր սահմանադ-
րութիւնը ի վերջոյ ծառայէ հանրութիւնը ապա-

կողմնորոշելու եւ միակուսակցական համակար-
գի «ոտքերը ամրացնելու» եւ յօգուտ մենաշնոր-

հային համակարգի տէրերուն` երկրի շահա-
գործման հոլովոյթը մշտնջենաւորելու, անոնք 

այժմէն իսկ պէտք է գիտնան, որ այս անգամ 

այդպէս պիտի չըլլայ: Անոնք պէտք է գիտնան, 
որ յարացոյցը (paradigm) փոխուած է: Հին յա-

րացոյցը ընդմիշտ անհետացած է: Այս ժողո-
վուրդը յոգնած է փուճ լոզունգներէն: Այս ժողո-

վուրդը զայրացած է: Եւ հասած է ճշմարտու-

թեան վայրկեանը: 
Ուաշինկթըն, Փետրուար 4, 2016 
 

«Ի՞նչ Պիտի Տայ Հայաստանը Ինծի» Կամ`  

Ի՞նչ Պատահած Է Մեր Ժողովուրդին 



Ոչ ոք կրնայ ուրանալ այն իրողութիւնը, որ 

Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի նախա-
ձեռնութիւններէն ետք ու անոնց աւարտով Հայ 

դատի հետապնդման պայքարը մտած է նոր 

հանգրուան: 
100-ամեակի եւ զայն կանխող տարիներու հա-

մահայկական հետեւողական աշխատանքները 
վստահաբար ներքին թէ արտաքին ճակատներու 

վրայ տուին իրենց արդիւնքները ու պիտի ճանչ-

ցըւին Հայ դատի հետապնդման ճանապարհին 
իբրեւ անկիւնդարձային հանգրուան, որ սակայն 

կը մնայ պակասաւոր, անպտուղ եւ ամուլ, եթէ 
երբեք ռազմավարական ծրագրումով կարելի չըլ-

լայ յառաջիկայ ժամանակաշրջանին շահարկել 
կատարուած նուաճումները, ամրապնդել ձեռքբե-

րումները եւ ապահովել նոր յաղթանակներ` 

միշտ ի մտի ունենալով այն, որ խնդիրը Ցե-
ղասպանութեան ոգեկոչումը չէ միայն, այլ այն, 

որ Հայաստանէն մինչեւ սփիւռքի հեռաւոր հայ 
տան մէջ կատարուած որեւէ նախաձեռնութիւն 

մաս կը կազմէ Հայ դատի ընդհանրական պայ-

քարին: 
Անկասկած Հայոց ցեղասպանութեան համա-

հայկական հռչակագիրը եւ այդ ծիրին մէջ յիշե-
լու, յիշեցնելու բայց մանաւանդ Սեւրի դաշնա-

գիրով ամրագրուած հողային պահանջատիրու-

թեան բարձրաձայնումը անվիճելի զինամթերք է 
մեր պայքարի պահեստանոցին: Նահատակներու 

սրբադասումը, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկո-
սութեան կալուածներու վերադարձի դատական 

պահանջն ու սրբազան քահանայապետին կողմէ 
Ցեղասպանութեան ճանաչումը հիմնական յաղ-

թանակներն են 100-ամեակի պահանջատիրու-

թեան երթին: 
Եւ նոյնքան վստահութեամբ կարելի է նշել, որ 

աշխարհով մէկ տասնեակ հազարներով ցոյցերէն 
մինչեւ դպրոցներու մէջ կայացած նշումները 

ի ր ե ն ց  ն ե ր ք ի ն  թ է  ք ա ղ ա ք ա կ ա ն 

անդրադարձներով անջնջելի դրոշմ, խորք եւ նոր 
պրկում տուին Հայ դատի հետապնդման 

ճիգերուն: 
Զանազան մակարդակի պետական, քաղա-

քական թէ այլ մարզերու գործիչներու կամ հաս-
տատութեանց եւ կառոյցներու հայանպաստ կամ 

Ցեղասպանութիւնը ճանչցող ելոյթները անպայ-

մանօրէն յաւելեալ արժէք տուին ճանաչման գոր-
ծընթացին, որ տակաւին կը պահանջէ յարատեւ 

ճիգ եւ մղում: 
Այս բոլորը կատարուեցան ընդհանրական աշ-

խատանքով: Կրնայի՞նք աւելին ընել: Վստահա-

բա՛ր: Անհրաժե՞շտ էին բոլոր կատարուածները: 
Ո՛չ անպայման: Կարելի՞ էր առաջնահերթութիւն-

ներ հաստատել եւ կարեւորը նուազ կարեւորէն 
եւ անկարեւորէն տարբերել: Այո՛: Մրցակցու-

թիւններ եղա՞ն: Վստահաբա՛ր: Նիւթական մի-

ջոցները բաւարա՞ր էին: Ո՛չ: 
Բայց, վերջին հաշուով, տարիներ ետք ան-

պայմանօրէն պիտի յիշուի 100-ամեակը իր նուա-
ճումներով, ու կրնան մոռցուիլ բացթողումները: 

Որպէսզի կարենանք յիշել ու շարունակել պա-
հանջել, անհրաժեշտ է նաեւ կատարել տարբեր 

մակարդակի մատնանշումներ. 

ա) 100 տարի + 1 պայքարի նոր հանգրուան 
մըն է, ուր պարտինք դասեր քաղել անմիջական 

անցեալէն, ճշդել առաջնահերթութիւններ, չիյնալ 
անմիջական խանդավառութիւններու յորձանու-

տին մէջ ու չկրկնել սխալներ: 

բ) Անցնող տարիներուն գործեցինք ու դժբախ-

տաբար պիտի շարունակենք գործել շրջանային 
պատերազմական վիճակի մէջ: Հայաստանի շըր-

ջապատն ու Միջին Արեւելքը երկար ժամանակի 

վրայ անստոյգ եւ անակնկալներով լեցուն ժա-
մանակաշրջան մը պիտի ապրին: Այս շրջանին 

մէջ կատարուող իւրաքանչիւր փոփոխութիւն իր 
անվիճելի անդրադարձը պիտի ունենայ թէ՛ մի-

ջինարեւելեան գաղութներուն, թէ՛ Հայաստանի, 
եւ թէ սփիւռքեան միւս շրջաններուն վրայ: Միջին 

Արեւելքի հայութեան եկած հարուածը եւ անոր 

իբրեւ հետեւանք` դէպի Արեւմուտք եւ Ատլանտ-
եանի միւս ափ  գաղթը, նոյնիսկ եթէ խաբկանքը 

կու տայ նոր գաղութներու հաստատման կամ գո-
յութիւն ունեցողներու ուժեղացման, փաստօրէն 

սակայն կը հարուածէ Թուրքիոյ սահմանամերձ 

ու պայքարի յառաջապահ խրամները: 
Նոյնն է պարագան նաեւ Հայաստանին: Ար-

տագաղթը եւ դէպի Հայաստան ներգաղթող հա-
յերու լքումը հայրենիքի` ո՛չ միայն դրական յոյ-

սեր չեն ներշնչեր Հայ դատի պայքարին ուղղու-
թեամբ, այլ նաեւ կը վտանգեն Հայաստանն ու 

հայութիւնը: 

գ) Թուրքիան իր իրերայաջորդ վարչակազմե-
րով շատ բան սորվեցաւ հայութեան տարած 

պայքարէն ու լաւապէս ծանօթ է մեր ժողովուրդի 

նկարագրային գիծերուն, առեւտրականի հոգե-
բանութեան, արագօրէն ներողի պատրաստակա-

մութեան, ընդհանրական, սնամէջ եւ քաղաքա-
կան բովանդակութենէ զուրկ յայտարարութեանց 

հանդէպ միամտութեան եւ արագ խանդավա-

ռութեան: Թուրքիոյ մէջ բարձրացող հայանպաստ 
ձայները դրական են անշուշտ, սակայն պետա-

կան քաղաքականութիւն չեն: Իրենց չափին մէջ 
օգտակար են, սակայն ոչ այնքան, որ մենք պար-

տինք զանոնք նկատել մեր պայքարի հունա-
փոխութեան ուղենիշ: 

Թէ՛ Միջին Արեւելքի, թէ՛ կովկասեան տարա-

ծաշրջանին մէջ Թուրքիոյ յարձակողապաշտ քա-
ղաքականութիւնը, նաեւ Արեւմուտքի նկատմամբ 

անցեալի շփացած ու ներկայի շահագործող ըն-
թացքը եւ Իսլամական պետութեան ու ահաբեկ-

չութեան իր տրամադրած անսահման օժանդա-

կութիւնները անգամ մը եւս կը վերարտադրեն 
Թուրքիոյ օսմանեան, թուրանական այլամերժ 

դիմագիծը ու պետական ահաբեկչութեան նկա-
րագիրը: 

դ) Ցեղասպանութեան ճանաչման գործընթա-

ցը անհրաժեշտ է շարունակել անկասկած: Գոր-
ծընթացի շարունակութիւնը եւ պետութեանց ճա-

նաչումը բաւարար տուեալներ չեն Հայ դատի 
լուծման եւ մեր պահանջներու իրականացման 

ճամբուն վրայ: Անոնք պարզապէս մէկ բաժինն 
են ընդհանրական պայքարին, որ կ՛աւարտի 

գրաւուած հողերու ազատագրումով եւ ամբող-

ջական Հայաստանի կայացումով: Պէտք չէ, կա-
րելի չէ նշաձողը փոխել: Հիմնականը` հայա-

պատկան հողերու ազատագրումն է: Այդ նպա-
տակին պիտի ծառայէ ամէնուրեք համահայկա-

կան որեւէ քայլ: 

ե) Հողերու ազատագրական գաղափարին 

ընդհանրական խորագիրին տակ դրական եւ 

անհրաժեշտ քայլ պէտք է նկատել Կիլիկիոյ կա-
թողիկոսութեան դատը Թուրքիոյ սահմանադ-

րական դատարանին մօտ: Սխալ է զայն շահա-

գործել ու զայն պատրուակելով` անհատական 
նախաձեռնութիւններու դիմել շահադիտական 

մօտեցումներով: Թուրքիոյ դէմ մեր պայքարը Հայ 
դատի լուծման համար անհատական սեփակա-

նութեանց վերադարձով չ՛ամբողջանար: Թուր-

քիան կրնայ անհատական սեփականութիւնները 
վերադարձնել անհատներու: Պահանջը եւ հայ-

թրքական կնճիռին հանգուցալուծումը կը կայա-
նայ բռնագրաւեալ հողերու Հայաստանի վերա-

դարձին, հայկական գերիշխանութեան վերա-
դարձին: 

զ) 100-ամեակը եկաւ վաղուց արդէն կազմա-

ւորուող նոր հայը յայտնաբերելու: Հայեր, որոնք 
օսմանեան եւ թրքական ճնշումներուն իբրեւ հե-

տեւանք` թրքացուած են կամ թրքացած, հայեր, 
որոնք ազատ կամքով կրօնափոխ դարձած են 

Թուրքիոյ մէջ, թէ Թուրքիայէն դուրս, հայեր, 

որոնք կորսնցուցած են լեզուն, կնքած են խառն 
ամուսնութիւններ, հեռացած են Հայաստանեայց 

եկեղեցիէն, հայեր, որոնք օտարացած են: Այս 
հայերը, անոնցմէ շատեր հոգեփոխութիւն ապրե-

ցան, հոգեշարժ ապրեցան եւ այսօր պատրաստ 
են մաս կազմելու ընդհանրական մեր պայքարին. 

պէտք է գուրգուրալ անոնց վրայ, զանոնք պահել, 

աւելիով մօտեցնել մեզի եւ անոնց զաւակներուն 
կապը ապահովել: Այս աշխատանքը քաջալե-

րանք չէ հեռացածներու կամ պատրուակ` հեռա-
նալու պատրաստուողներու, այլ հրամայական` 

ազգը ամրացնելու եւ պայքարը ուժեղացնելու, 

բոլոր կարելիութիւններն եւ ուժերը օգտագոր-
ծելու ի խնդիր մէկ ու համահայկական նպա-

տակի: 
է) 100-ամեակի նուաճումներէն էին կոթողնե-

րու եւ կառոյցներու հաստատումը: Յիշելու եւ 

յիշեցնելու մեր ճիգին անվիճելի անհրաժեշտու-
թիւններն են անոնք: Զանոնք պայքարի զէնքի 

վերածելու համար անհրաժեշտ է զանոնք պահ-
պանել, պաշտպանել եւ ապրեցնել ու փարոսի 

վերածել: 
Եւ ինչո՞վ ու ինչպէ՞ս: 

Ի՞նչ պիտի կարենանք ընել, որ Լիբանանի, 

Սուրիոյ, Եգիպտոսի, Իրաքի, Յորդանանի, Պա-
ղեստինի մէջ հաստատուած խաչքարերն ու կո-

թողները տեւաբար գուրգուրացող, մոմ վառող, 
ծաղկեպսակ զետեղող այցելուներ ունենան, որ` 

կարենան հայերէն աղօթել: Շարունակե՞նք կա-

ռուցել մատուռ ու եկեղեցի, բայց չպաշտպա-
նե՞նք խօսքէն անդին գործով, դրամով, ներդրու-

մով, ծրագրումով հայ դպրոցը, հայ լեզուն, հայ 
ուսուցիչը: Ինչո՞ւ կանգնեցնենք կոթողները, 

բայց մոռնանք կոթող այցելողները, ինչո՞ւ 
կառուցենք եկեղեցի ու խորան, բայց չապահո-

վենք հայ ընտանիքը, հայ աշակերտն ու ուսա-

նողը: Ինչո՞ւ ուրախանանք երկրորդական վար-
ժարաններէ հարիւրաւոր շրջանաւարտներով ու 

չկարենանք նպաստել անոնց համալսարանա-
կան կրթութեան, որպէսզի իբրեւ շրջանաւարտ 

յաճախէ եկեղեցի, իր պսակը կնքէ հայու հետ, 

հայկական ծէսով եւ իր հայ ընտանիքով այցելէ 
կոթող: 

ը) 100-ամեակով ամրապնդուած` անհրաժեշտ 
է անպայմանօրէն ամրացնել մեր ժողովուրդին 

դիմադրականութիւնը: Անհամեմատ կերպով 

բարձրացած են մեզ շրջապատող ընկերային, 
տնտեսական, քաղաքական, ռազմական վտանգ-

ները: Արդիականութեան քողին տակ օտարացու-
մը, մարդկային, ընդհանրական ու բոլորիս հա-

մար կարեւորութիւն ներկայացնող արժէքներու 
պաշտպանութեան քողին տակ ազգային արժէք-

ները մոռնալու տանող սադրանքները, հայ-թուրք 

բարեկամութեան ու տնտեսական դրախտներ 
խոստացող թակարդը, փոքր ժողովուրդ ըլլալու 

բարդոյթը, անհատական մակարդակի վրայ թըր-
քամէտ  շահադիտական  նախաձեռնութիւնները,  

Շար. Էջ 18    
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Ցեղասպանութեան ոգեկոչման երկրորդ հարիւրամեակը 

վերածել հայութեան յաղթանակի փառատօնի 

Կը ներկայացնենք Հայոց Ցեղասպանու-
թեան 100-Ամեակի Միջինարեւելեան Երկիրնե-
րու Խորհրդաժողովին ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրո-
նական Կոմիտէի Ներկայացուցիչ, Երեսփոխան 
Յակոբ Բագրատունիի արտասանած Խօսքը: 



Վաչէ Բրուտեան 
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Թալին Գեւոնեանը ամերիկահայ մըն է, հայ-
կական դպրոցի` «Ֆերահեան»-ի շրջանաւարտ: 
Ապրած է ու մեծցած` հայաբոյր, հայրենասէր, 
Հայաստանով շնչող ու ապրող ընտանիքի եւ 
միջավայրի մէջ: Փոքր տարիքէն բազմաթիւ 
առիթներով եղած է Հայաստան, եւ ամէն անգամ, 
երբ այցելած է հայրենիք, աւելիով կապուած է իր 
պապերու հողին, ժողովուրդին, գիւղերուն, օդին, 
ջուրին: «Միշտ կ՛ուզէի գործի մը սկսիլ Հայաս-
տանի մէջ, իւրայատուկ, եզակի գործ, որ թէ՛ օգ-
տակար պիտի ըլլար հայրենի ժողովուրդին, թէ՛ 
պիտի նպաստէր գիւղատնտեսական արտադրու-
թիւններու աճին եւ ուտելիքի ներկրումներու նը-
ւազումին, ու միաժամանակ պիտի ըլլար յաջող 
եւ գրաւիչ ներդրում մը», ըսաւ ան, երբ օր մը 
Երեւանի սրճարաններէն մէկուն մէջ պատահա-
բար հանդիպեցայ իրեն եւ հարց տուի հայրենա-
կան իր ծրագիրներուն մասին: 

Թալին Ամերիկայի մէջ տեսած էր, թէ ինչպէ՛ս 
շուկային մէջ օրէ օր կը տարածուէին ցարդ ան-
ծանօթ գիւղատնտեսական նոր արտադրութիւն-
ներ, ինչպէս` սագախոտ (quinoa), կտաւատ (flax 
seed) եւ եղեսպակ (chia), որոնք օժտուած են 
առողջարար յատկութիւններով եւ հետզհետէ մեծ 
պահանջարկ կը գտնեն սպառողներու մօտ: 

«Եօթը-ութ տարի առաջ Ամերիկայի մէջ ոչ ոք 
գիտէր այս հատիկներուն մասին, իսկ հիմա ա-
նոնք մեծ ժողովրդականութիւն կը վայելեն ճա-
շարաններու եւ առողջարար սնունդ վաճառող 
խանութներու մէջ: Գիտէի, որ Հայաստանի որոշ 
մարզերու մէջ կտաւատի մշակում կար, բայց սա-
գախոտ եւ եղեսպակ` ոչ: Հետաքրքրուեցայ եւ 
իմացայ, թէ ասոնք եւս կարելի է աճեցնել Հայաս-
տանի տարբեր շրջաններու մէջ, եւ անմիջապէս 
անցայ աշխատանքի` կապ պահելով Սիւնիքի 
մարզէն ինծի ծանօթ հողագործներու հետ», 
պատմեց ան: 

Թալինէն տեղեկացայ, որ այս բոյսերը ոչ մի-
այն սննդարար են, այլեւ` շա՛տ օգտակար նոյն-
ինքն գիւղատնտեսի հողերուն համար, որովհե-
տեւ անոնք ոչ միայն չեն մաշեցներ հողի քիմի-
ական բնական բաղադրութիւնը, այլեւ աւելիով 
կը հարստացնեն զայն: Ապագային այս հողերը 
արհեստական, բայց առողջութեան համար ոչ 
նպաստաւոր պարարտացուցիչներով հարստաց-
նելու կարիքը պիտի չըլլայ: 

«Նպատակս շատ յստակ է` ունենալ արտադ-
րութիւն մը, որ օգտաշատ է, օգուտները կ՛երթան 
գիւղացիին, հողին եւ ներդրում կատարողին: 
Սկիզբը, երբ սագախոտն ու եղեսպակը գիւղա-
տընտեսներուն ցոյց տուի` «Էս ի՞նչ ա, թռչնի 
կե՞ր ա» ըսին: Խնդացինք, բայց յետոյ արդէն 
լուրջ գործի անցանք», շարունակեց Թալին: 

Հիմա արդէն իսկ արտադրութիւնը սկսած է 
Սիւնիքի մէջ, հատիկները կը փաթեթաւորուին 
«Մելինէի պարտէզը» անունով: Յաջորդ շրջանը 
Տաւուշի սահմանամերձ գիւղերը պիտի ըլլան: 
Թալին համոզուած է, որ այս աշխատանքով կըր-
նայ ներգրաւել զինուորական ծառայութենէն վե-
րադարձող երիտասարդներ, որոնք յաճախ ար-
տագաղթի կը դիմեն, երբ տարիներ շարունակ 
անգործ կը մնան: Կանայք նաեւ ներառուած են 
այս ծրագիրին մէջ` իբրեւ փաթեթաւորող, սերմ-
նացան, իսկ յաջորդ քայլը հաշմանդամները եւս 
աշխատանքով ապահովելն է: 

Տեղական շուկան տակաւին ծանօթ չէ այս 
հատիկներուն, բայց ասիկա միայն ժամանակի 
հարց է: Այս ծրագիրը քանի մը ամսուան համար 
չէ, այլ երկարաժամկէտ է եւ կ՛երկարի տարինե-
րու վրայ: 

Դժուարութիւննե՞ր… Անշո՛ւշտ կան: Նախ կայ 
մարդուժի, մասնագէտի պակաս, չկան «մարքե-
թինկ»-ի եւ վաճառքի (salesman) մասնագէտներ, 
միջազգային շուկայ դուրս գալու գիտելիքներ: 
Ասոնք շատ աւելի բարդ հարցեր են, քան` կլի- 
 

Ճիշդ մէկ շաբաթ առաջ Լիբանանի մայրաքա-
ղաք Պէյրութի մէջ տեղի ունեցաւ Հայոց ցեղաս-

պանութեան` Միջին Արեւելքի երկիրներու յանձ-
նախումբերու խորհրդաժողով մը` կազմակերպու

-թեամբ Լիբանանի Կեդրոնական մարմինին: Այս 
խորհրդաժողովը տեղի ունեցաւ Արամ Ա. կաթո-

ղիկոսի հովանաւորութեամբ եւ ներկայութեամբ 

սփիւռքի նախարար Հրանուշ Յակոբեանի: 
Մամուլին մէջ այս մասին լոյս տեսած լրատը-

ւութենէն կ՛իմանանք, որ այս նիստերուն ընթաց-
քին թէ՛ տրուած են զեկուցումներ եւ թէ՛ կատար-

ւած են քննարկումներ 100-ամեակի նախաձեռ-

նութիւններուն մասին: 

Մէկ խօսքով, խորհրդաժողովը համապատաս-
խան գնահատականը կատարած է տարուած աշ-

խատանքներուն: Ամենակարեւորը` անուղղակի-
օրէն ամրապնդած է Միջին Արեւելքի երկիրներու 

հայութեան միահամուռ կեցուածքը, ինչ կը վե-
րաբերի Թուրքիոյ նկատմամբ հայկական պա-

հանջատիրութեան: Մանաւանդ որ այս նախա-

ձեռնութեան Հայաստանի Հանրապետութեան 
նախարարի մակարդակով մասնակցութիւնը պե-

տական հնչեղութիւն տուած է գործին: 
Այս իմաստով, խորհրդաժողովին ըրածը ուրիշ 

բան չէր, եթէ ոչ` անգամ մը եւս պատգամ յղել 

Թուրքիոյ թէ՛ հայութեան միասնակամութեան եւ 
թէ մեր պահանջներուն տէր կանգնելու առումով: 

Այս յօդուածագիրին կարծիքով, Լիբանանի 
մէջ տեղի ունեցածը անհրաժեշտ է սկիզբը հա-

մարել նման խորհրդաժողովներու շարքի մը, 

երեք տարբեր տարածաշրջաններու մէջ եւս: Այ-
սինքն` Հիւսիսային Ամերիկա (Միացեալ Նա-

հանգներ եւ Քանատա), Հարաւային Ամերիկա 
(Աւստրալիան ներառեալ) եւ Եւրոպա: 

Ամէն պատճառ կայ, որ նման խորհրդաժողով-
ներ կայանան, կազմակերպուին: Ատոնց օգտա-

կարութիւնը, քաղաքական առումով, անվիճելի է 

հետեւեալ չորս պատճառներով: 
Առաջին` Թուրքիոյ նկատմամբ հայկական 

պահանջներուն տիրութիւն ընելու գաղափարը 
կ՛ուժեղանայ եւ կ՛ամրապնդուի: 

Երկրորդ` կ՛ամրապնդուի նաեւ այս գաղա-

փարին շուրջ գոյութիւն ունեցող համահայկա-
կան միասնակամութիւնը եւ ազգային հաւաքա-

կան կամքը: 
Երրորդ` սփիւռքի զանազան հայաշատ ու 

յատկապէս արեւմտեան երկիրներու մէջ կը 
ստեղծուի գործունէութեան նոր որակի հասա-

րակաց դաշտ մը, ուր բոլոր «տեսակ»-ի հայերը 
կարելի կ՛ըլլայ համախմբել մէկ հիմնական նպա-

տակի մը շուրջ` տիրութիւն հայութեան իրա-
ւունքներուն: 

Այսինքն, օրինակի համար, Ֆրանսայի մէջ, 

նմանօրինակ դաշտի մը մէջ կարելի կ՛ըլլայ հա-
մախմբել թէ՛ ֆրանսածին հայը, թէ՛ այլ երկիր-

ներէ Ֆրանսա գաղթած հայը, թէ՛ ֆրանսախօսը 
եւ թէ՛ հայախօսը, առանց որեւէ արհեստական 

խտրութեան: Այս ձեւով նաեւ սփիւռքի մէջ կը 

սկսի ներքին համարկումի կարեւոր գործընթաց 
մը, որ միայն օգտակար կրնայ ըլլալ 

համահայկական շահերու տեսան-
կիւնէն: 

      Այս առումով ալ անվիճելիօրէն 

օգտակար է նման նախաձեռնու-
թիւն մը Հիւսիսային Ամերիկայի ու 

յատկապէս Միացեալ Նահանգներու 
մէջ: 

      Չորրորդ` պէտք չէ մոռնալ, որ 
Թուրքիա շատ մօտէն կը հետեւի 

այս զարգացումներուն: Հետեւա-

բար Անգարայի համար յստակ պի-
տի դառնայ, որ հայկական պա-

հանջներուն կապակցութեամբ, իր 
դէմ ունի մէկ ու միասնակամ հայու-

թիւն մը` պետութիւն եւ ժողովուրդ, 

Հայաստանի Հանրապետութիւն եւ սփիւռք: 
Շարունակելով` մեր առաջարկը պիտի ըլլայ 

նաեւ այն, որ յետ այս տարածաշրջանային խոր-
հըրդակցութիւններուն, մայրաքաղաք Երեւանի՛ 

մէջ կազմակերպուի 100-ամեակի «գերաստի-
ճան» մը, որ ոչ միայն գնահատականը կատարէ 

համահայկական տարողութեամբ կատարուած 

աշխատանքներուն, այլ նաեւ ծնունդ տայ «ճամ-
բու քարտէս»-ի մը, որուն հետեւին բոլոր 

«սփիւռքները»: 
Մեր կարծիքով, Հայաստանի մէջ այս օրերուն 

ստեղծուելիք համախմբական նոր կառավարու-

թիւնը այս թղթածրարը եւս իր օրակարգին մաս 
պէտք է դարձնէ: 

Պահ մը աւելի ընդլայնենք պատկերը: 
Այսօր Թուրքիա ինքզինք մխրճած է մէկէ աւե-

լի տագնապներու մէջ: Անիկա փաստացի պատե-

րազմի մէջ է թէ՛ Սուրիոյ, թէ՛ Ռուսիոյ եւ թէ՛ քըր-
տական շարժումին դէմ: Այս պատերազմը եր-

բեմն զինուորական նկարագիր ունի (ինչպէս` 
Սուրիոյ եւ քրտական շարժումին պարագային), 

երբեմն ալ` քաղաքական (ինչպէս է պարագան 
Ռուսիոյ դէմ իր յարդարած ճակատին): 

Իրերու այս դրութեան մէջ Թուրքիոյ պէտք է 

յիշեցնել, որ ինք կը դիմագրաւէ նաեւ այլ տե-
սակի «պատերազմ» մը, որ այս պարագային 

Հայկական հարցն է: Անիկա պէտք չէ ունենայ 
այն պատրանքը, որ այս ճակատին վրայ ամէն 

ինչ խաղաղ է ու հանդարտ: Այս շռայլանքը 

պէտք չէ պարգեւել Թուրքիոյ, որովհետեւ հայու-
թեան ու Հայաստանի շահերը այդ կը թելադրեն: 

Եթէ սուրիական, քրտական ու ռուսական ճա-
կատները Թուրքիան ինք բացած է, անիկա պիտի 

գիտնայ, որ իր դէմ ունի ունի չորրորդ մը եւս` 
հայութեան կողմէ բացուած: 

Մեզի համար կարեւոր է տեսնել Թուրքիա մը, 

որ պարտաւորուի «պատերազմիլ» ոչ թէ մէկ, այլ 
4 տարբեր ճակատներու վրայ` սուրիական, քըր-

տական, ռուսական եւ հայկական: Անգարայի իշ-
խանութիւնները իրե՛նք ընտրած են այս քաղա-

քականութիւնը եւ իրե՛նք թող մտածեն, թէ ինչ-

պէ՛ս պիտի կառավարեն («իտարա» ընեն) այս 
չորս ճակատները: 

Մեզի համար կարեւորը մե՛ր յաղթանակն է, 
մե՛ր իսկ բացած ճակատին վրայ: 

18 Փետրուար 2016 
vproodian@gmail.com 

Չորրորդ (Եւ Մեզի Համար Ամենակարեւոր) Ճակատը  
(Դրական Զարգացումի Մը Առիթով) 

Նամակ Երկրէն  
Թալինին Արմատները` 

Հայաստանի 
Րաֆֆի Տուտագլեան 

մայական պայմաններով ստեղծուած դժուարու-
թիւնները: Այս բոլորը, սակայն, տքնաջան աշ-
խատանքով լուծելի հարցեր են եւ ժամանակի 
ընթացքին անցեալի յուշ պիտի ըլլան: Հիմա ցա-
նելու եւ արտադրելու ժամանակն է: 

Սուրճը խմեցինք ու երկար զրուցեցինք այս 
շա՜տ հետաքրքրական ծրագիրին մասին: Վեր-
ջաւորութեան Թալինը ըսաւ. «Գիտե՛ս, ամէն ան-
գամ, երբ դաշտերը այցելեմ, իւրաքանչիւր ծլար-
ձակող հասկի հետ կը զգամ, որ հայրենի հողին 
մէջ արմատ կը նետեմ նաեւ ես»: 

Գրեցէ՛ք ինծի: 
rafdoud@aol.com 
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Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան 

«Միայն լաւագոյնը ընդունելի է ինծի համար» 
 

«Գալուստ Կիւլպէնկեանի անունը եւ գործը 
շատ մեծ նշանակութիւն ունին Փորթուգալի մէջ: 

Ամէն մարդ գիտէ զինք»: Փորթուգալի մէջ գործա-

կիցս է Թիմոթէոն, որուն հետ երկար տարիներու 
բարեկամութիւն եւ գործակցութիւն ունիմ: Եթէ 

որոշ չափով լսած է հայերու մասին, նաեւ` մեկ-
նելով մեր բարեկամութենէն, բայց Թիմոթէոյին 

համար Կիւլպէնկեանը լաւագոյն հայու մը պատ-
մութիւնն է: Յունուար 2016-ին Լիզպոնի գեղեցիկ 

փողոցները կը շրջագայէինք` հասնելու համար 

կեդրոնական մաս եւ մեծ տարածութեան վրայ 
հիմնուած Կիւլպէնկեան հիմնարկ: 

Փորթուգալը ունի հետաքրքրական եւ այլա-

տեսակ պատմութիւն: Եթէ երկար տարիներ 
եղած է մէկ կողմէ գաղութատիրական «կայսրու-

թիւն», միւս կողմէ` նաեւ ունեցած է ծովագնաց-
ներ եւ հետազօտողներ, որոնք միշտ ալ տքնած 

են աշխարհի մէջ նոր հորիզոններ գտնելու: Քսա-

ներորդ դարուն երկիրը մտած է տիրապետու-
թեան տակ մենատիրական, այլ խօսքով` «բռնա-

տիրական» կառավարութեան մը, որ երկիրը 
առաջնորդած է աղքատութեան եւ դարձած` յե-

տամնաց: 25 ապրիլ 1974-ին է, որ խաղաղ ու 

կանաչ յեղափոխութեամբ մը` «Մեխակներու յե-

ղափոխութիւն»ով, կրցաւ Անթոնիօ Սալազարի 

կառավարութիւնը տապալել եւ հիմը դնել աւելի 
ժողովրդավար պետութեան մը: 

Թիմոթէոն վայրկեանուան մը համար կանգ 
առաւ «Աւիս» պանդոկին առջեւ եւ զայն ցոյց 

տալով` ըսաւ. «Գալուստ Կիւլպէնկեանը Փորթու-
գալի մէջ իր ամբողջ կեանքը անցուց այս պան-

դոկին մէջ»: Ան կը խօսէր աւելի քան տասը եւ 

երեք տարիներու մասին`1942-էն մինչեւ մահը 
1955-ին: 

Սկիւտար, Պոլիս ծնած Գալուստ Կիւլպէնկեան 
սիրեց Լիզպոնը, եւ հաւանաբար Լիզպոնը սիրե-

լուն մէջ կար անցեալէն` իր «արմատէն» յուշեր 

եւ պատկանելիութեան զգացում, ինչ որ կ՛ար-
տացոլար անոր յուշագրութիւններուն մէջ. «Լիզ-

պոնի Թակուս գետը կը յիշեցնէր իր ծննդավայր 
Վոսփորը…»: Եւ այդ յուշերն ու պատկանելիու-

թիւնը զինք մղեցին ստեղծելու իր «երազը»` 

«կտակը», նոյնինքն Թակուսի գետին ափերուն: 
Եթէ «կտակը» տուն տուաւ հիմնարկի մը` համա-

մարդկային բնոյթի, բայց նոյնքան նաեւ հայկա-
կան հիմքով օժտուած կառոյց մըն էր, եւ հոն 

Կիւլպէնկեան պիտի ապրէր, ապրեցնէր եւ բազ-
մացնէր իր «ինքնութիւնը»: 

Հաստատութեան մեծ շէնքին, թանգարանին, 

պարտէզի մուտքին կանգնած` ուզեցի տեսնել 
Ուիլիըմ Սարոյեանի անուանած` «Այս իւրայա-

տուկ ծեր մարդ»ը եւ անոր կեանքին մէջէն տուն 
տուած մեծ գործը: 

Գալուստ Կիւլպէնկեան սիրած է արուեստը եւ 

բնութիւնը: Նախընտրած է ըլլալ առանձին եւ 
հեռու` լուսարձակներէ: Բայց եղած է ինքնավըս-

տահ, նոյնը ներշնչած է ուրիշներու, այդ ինքնա-

վըստահութիւնը իր կեանքին մէջ ունեցած է որ-
պէս տեսլական. «Միայն լաւագոյնը ընդունելի է 

ինծի համար…»: Բայց Գալուստ Կիւլպէնկեանի 
համար «ինծի»ն եղած է իր անձնական կեանքէն 

շատ աւելի լայն եւ ընդարձակ`դուրս գալով իր 
«ես»էն`բացուելու համար աշխարհին ու քաղա-

քակրթութեան: Վերջապէս ան եղած է «համաշ-

խարհային» քաղաքացի` նկատի ունենալով այն 
իրականութիւնը, որ ապրած եւ եղած է գործա-

րար շատ մը երկիրներու մէջ`սկսելով քարիւղի 
ընկերութիւններու իր գործարքներէն եւ հասնելու 

համար «Պարոն հինգ առ հարիւր» պատուաբեր 

մակդիրին: Այդ «բացուելու» իր տրամադրըւա-
ծութեան մէջ միշտ իւրայատուկ մնացած է «իր 

հայկականութիւնը, ինչ որ իր կեանքին եւ գոր-
ծունէութեան համար ստեղծած է կայունութիւն 

եւ տուած` իւրայատուկ ինքնութիւն»: 

Իսկ այս «իւրայատկութեան» ապացո՞յցը…  
Հապա՞ հպարտութիւնը: 

Աւետիս Ահարոնեան իրեն շնորհած է Հայաս-
տանի Ա.  Հանրապետութեան անցագիրը: Գա-

լուստ Կիւլպէնկեան ճամբորդած է հայկական 
անցագիրով` անկախ այդ իրականութենէն, որ 

ան ունէր նաեւ եւրոպական քաղաքացիութիւն…: 

Իր հայ ժողովուրդին ապրած Ցեղասպանու-
թեան ողբերգութիւնը կարելի չէր աննկատ թող-

նուլ: Ան հաւատաց հայ ժողովուրդին վերապրե-
լու հրամայականին, նաեւ` արաբական աշխար-

հին, ուր Ցեղասպանութենէն ճողոպրածները հա-

սած ու ստեղծած են հայ գաղութներ` իբրեւ հա-
յութեան գոյատեւման փաստ: Ան հիմնեց կրթա-

թոշակներ, ընծայեց բժշկական խնամք եւ իր 

օգնութիւնը հասաւ մինչեւ Այնճար (Լիբանան): 
Իր նպաստը բերաւ Այնճարի հողատարածքին 

գնման, որովհետեւ տեղահանուած հայուն նոր 
պատսպարան տեսաւ այս շրջանին մէջ: 

«Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմնարկի հայկա-

կան բաժանմունքը մէկ այլ խօսուն եւ գործօն 
շարունակութիւնն է այս կտակ-իտէալին: Հոն, 

ուր հայեցի դաստիարակութիւնը եւ ազգային-
մշակութային ինքնութեան պահպանումը հիմնա-

կան կռուաններ են հայապահպանման: Դոկտ. 
Ռազմիկ Փանոսեանի աշխուժ եւ գործօն առաջ-

նորդութեամբ, հայկական բաժանմունքը այսօր 

նոր շունչ եւ տրամադրութիւն կը ներշնչէ հայաս-
տանեան եւ սփիւռքեան մեր կեանքերուն: 

Հանդիպումները եւ տարբեր յայտագիրները, 
արուեստի թանգարանի հարուստ հաւաքածոն, 

Կիւլպէնկեանի անուան նուագախումբին ելոյթը, 

պարտէզ-զբօսավայրը ու տակաւին: Սյս բոլորին 
մէջ մտքիս մէջ կար մէկ հարցում. «Ո՞ւր է մե-

ծութիւնը այս հայ մարդուն». եթէ ոչ իր ապրած 
կեանքին ու գործունէութեան, բայց անպայմա-

նօրէն իր… «կտակ»ին մէջ: 
«Կտակ»ը` իր անձնական ասպարէզային 

կեանքի նիւթական գործարքներու հսկայական 

եկամուտներուն եւ հարստութեան վերաբերող: 
«Կտակ»ը` իր համամարդկային ու համահայկա-

կան «արժէքներու» գիտակցութեան եւ անոնց 
գոյապայքարի գործընթացին: 

Եթէ կայ «կտակ»ը լիցքաւորող նիւթական ու-

ժը, բայց նաեւ` անոր հոգին… Գալուստ Կիւլ-
պէնկեանի մեծութիւնը կը կայանայ հոն, ուր ան 

նիւթականը եւ հոգին կրցաւ միաւորել եւ տանիլ 
զայն դէպի ապագան: Ու ան մնաց «ինքնա-

վըստահ» իր համոզումին մէջ, թէ հայը պէտք է 

շարունակէ ապրիլ, եւ թէ` հայուն ապրիլը ինք-
նամփոփ եւ ինքնիր մէջ չէ, թէ ուրիշին «բաց-

ւելու» քաղաքականութիւնը անհրաժեշտ է, բայց 
միշտ պահելով հիմքը` «հայկականութիւնը»: 

Բան մը, որուն ամուր կառչած մնաց Գալուստ 
Կիւլպէնկեանը: 

Բայց յուշագրութիւններուն մէջ եւ իր իսկ ար-
տայայտութեամբ կան (չ)իրականացած նպա-

տակներ: «Երկու նպատակներ չկրցայ իրակա-

նացնել կեանքիս մէջ: Գիտական մարդը եւ երա-
զող մը` պարտէզի մը մէջ, զոր ես մշակած եմ»: 

Եթէ ան չկրցաւ իրականացնել այս երկու 
նպատակները իր ողջ կեանքին ընթացքին, բայց 

հիմնեց «կտակ»ը` հիմնարկը… 
Հոն, ուր հայը պիտի կարենայ «երազել եւ 

«երազ»ին մէջէն «մշակել» իր` հայուն «պարտէ-

զը» իմա՛ կեանքը: Իսկ հայուն կեանքին մասին 
երազելու համար պէտք է զգացում եւ հպար-

տութիւն, բայց նոյնքան նաեւ` «գիտական» 
միտք, որ համամարդկային իրականութեան մէ-

ջէն պիտի ստեղծէ համահայկական ենթահողը: 

Այն ենթահողը, որ հայուն պիտի տայ ապրելու 
ապահովութիւնը: 

Գալուստ Կիւլպէնկեանի «կտակ»ը իւրաքան-
չիւր հայուն «կտակ»ն է, նաեւ` առաքելու-

թիւնը, համամարդկայինի մէջէն համահայկա-
կան կեանքեր ապահովելու կռուանները: 

 

«Կտակ»-ը… 

Պիտի տեսնե՞ն նաեւ անոնք, որոնք հայրենա-

դարձութեան որպէս չափանիշ կ՛ընդունին կեն-
սամակարդակը, ապահովութիւնը` ափ առնելու 

համար «հրեշտակաց» Լոս, Թորոնթօ, Սիտնի, 

Շանկհայ: 
Պիտի պատահի՞, որ հրաշք օր մը հասցէները 

ճշդուին այս տեղատուութիւնները շաբաթավեր-
ջի զբաղում համարող եւ բառերով զուարճացած 

եւ զուարճացող նաւավարներուն: Այսինքն` տե-
ղատուութիւնները տնտեսածներուն եւ յաւերժա-

ցող տնտեսողներուն: 

Հայրենալքում-արտագաղթը եւ ճառերը դա-
տափետող հայրենադարձութեան բացակայու-

թիւնը պատասխանատուներ ունի, եւ ազգա-
վընաս է ճկոյթի ետին թաքնուիլ եւ արդարանալ: 

Գերմանիան կամ Քանատան աշխատողներու 

պէտք ունի: Օտարը պիտի չըսէ, բայց գէթ մենք 
թերթերէն, բեմերէն եւ ամպագորգոռ ժողովներու 

ընթացքին պիտի չըսե՞նք (չըսէի՞նք), որ մեր 
ՀԱՅՐԵՆԻՔն ալ իր զաւակներու ուժին եւ աշխա-

տուժին պէտք ունի: 
Հայրենադարձութեամբ ուժ` ամրանալու, տո-

կալու եւ տեւելու համար, ընթացք, որ տարբեր է 

հեռուն նստածի բարեսիրութենէն, բարձրախօ-
սային աղմուկէն, բեմերէն փոշի հանող պարե-

րէն եւ «տուրիստ»ական արձակուրդ մը տեւող 
յուզումներէն: 

Բայց ինչպէ՞ս այս ընել, երբ որդ ինկած է, որ 

երիտասարդին ըսել կու տայ, թէ` «Հայաստանը 
ի՞նչ պիտի տայ ինծի»… 

Հայաստանը պիտի տայ շարունակելու, 
շարունակութիւն եւ յարգելի ըլլալու ազնիւ 
հպարտութիւնը: 

16 Յունուար 2016  
Նուազի-լը-Կրան 

Շար. Էջ 14-էն   Ի՞նչ պիտի տայ... 
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     Ուրբաթ Փետրուար 12-ի երեկոյեան, Առաջ-

նորդարանի «Իւթիւճեան» սրահին մէջ տեղի ու-
նեցաւ լրագրող-վերլուծաբան՝ Նիկոսիոյ «Լիտրա 

Քոլէճ»ի հիմնադիր Տոքթ. Եաննոս Խարալամ-

պիտիսի՝ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցին 
մասին հեղինակած՝ «The Rage of War» գիրքի 

ներկայացումը։ 
Յոյն-կիպրացի երեսփոխաններէ եւ քաղաքա-

քէտներէ, ինչպէս նաեւ՝ կիպրահայ համայն-

քի ղեկավարութեան եւ անդամներէ բաղկացած 
հոծ բազմութիւն մը ողողած էր սրահը, ուն-

կընդրելու Նիկոսիոյ Համալսարանի Իրաւաբա-
նութեան Բաժանմունքի ղեկավար Ախիլլէաս 

Էմիլիանիտիսի կողմէ կատարուած՝ գիրքին ներ-

կայացումը։ 

Ներկաներուն իրենց ուղղերձը փոխանցեցին 
Եւրոպայի Հայ Դատի Յանձնախումբի նախագահ 

Գասպար Կարապետեան, Կիպրոսի Հայ Դատի 

Յանձնախումբի ատենապետ Սիմոն Այնէճեան, 
ինչպէս նաեւ՝ կիպրացի եւրոերեսփոխան եւ հայ 

ժողովուրդի ու Հայ Դատի բարեկամ Տոքթ. Էլէնի 
Թէոխարուս, որոնք առանց բացառութեան, Խա-

րալամպիտիսի գովքը հիւսեցին, իբրեւ հայ ժողո-

վուրդի եւ մասնաւորապէս՝ Արցախի դատին ան-
վերապահ պաշտպանը։ 

Ձեռնարկի աւարտին, ելոյթ ունեցաւ Եաննոս 
Խարալամպիտիս, որ լայն բացատրութիւններ 

տուաւ «The Rage of War» գիրքը հրատարակելու 

իր որոշումին մասին, բացատրելով նաեւ Ար-
ցախեան հիմնահարցի իրաւացի եւ արդար ըլ-

լալու նկատմամբ՝ իր համոզումին պատճառները, 

պնդելով որ ան հիմնուած է Արցախի ժողովուրդի 
ինքնավարութեան իրաւունքին վրայ, յստակաց-

նելով միաժամանակ, որ Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետութեան միջազգային ճանաչումի բա-

ցակայութիւնը որեւէ ձեւով չի կրնար բաղդատ-

ւիլ հիւսիսային Կիպրոսի այսպէս կոչուած պե-
տութեան միջազգային ճանաչումի բացակայու-

թեան հետ։  
                                                                                                               

ՀԱՅ ԴԱՏԻ ԲԱՐԵԿԱՄ ՏՈՔԹ. ԵԱՆՆՈՍ ԽԱՐԱԼԱՄՊԻՏԻՍԻ ԳԻՐՔԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ 

 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ «ԱՐՄԵՆԱԿԻ» ՃԱՇԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ 

Չորեգշաբթի Փետրուար 17-ին, Նիկոսիոյ հայկական «Արմենակի» ճաշարանին 
մէջ կազմակերպուեցաւ հայկական երեկոյ Կիպրոսի Երիտասարդական Խորհուրդին 
կողմէ։ Ներկաները համտեսեցին հայկական համադամ ճաշեր եւ ըմբոշխնեցին հայ-
կական ժողովրդական պարեր։ Լրագրող-հետազօտող Ալէքսանտըր Հաճիլիրաս հա-
կիրճ կերպով ներկաներուն ներկայացուց հայ ժողովուրդի եւ յատկապէս՝ կիպ-
րահայ համայնքի պատմութիւնը։  

 

դիւանագիտութիւնը կարեւոր նկատելով հաւաքական ուժը 
անտեսելը, պետութեան, կազմակերպութեանց, եկեղեցւոյ, 

մշակոյթի, ու հայ մարդու հայկականութեան նահանջը մեզ կը 

դնեն վտանգներու դիմաց, որոնք երբ կ՛աւելնան քաղաքական 
թէ ռազմական փոփոխութեանց ոչ նպաստաւոր պայմաննե-

րուն վրայ, կը պարտաւորեցնեն հայ ժողովուրդի դիմադրակա-
նութեան անհամեմատ, արագ ու անմիջական բարձրացում ու 

կռանում` ի խնդիր մեր բոլոր իրաւունքներու ձեռքբերման: 
թ) Վերջապէս, 100-ամեակի պահանջատիրութեան երթին 

մէջ Լիբանանը իր ողջ հայութեամբ ունեցաւ անվիճելի հսկա-

յական ներդրում, Լիբանանի հայութիւնը իր բոլոր հատուած-
ներով ու լիբանանեան քաղաքական, համայնքային, կրօնա-

կան, կրթական, լրատուական շրջանակներով բոլորուեցաւ 
հայ ժողովուրդի արդար պահանջներուն շուրջ: Լիբանանը է ու 

կը մնայ հայութեան մարտունակ զանգուածին հիմքը: Սուրիա-

հայ մեր քոյրերու եւ եղբայրներու ժամանումը Լիբանան յաւել-
եալ ուժ եւ կարելիութիւն կը հայթայթէ հայապատկան հողերու 

սահմանամերձ այս երկրի հայութեան: Պարտաւոր ենք մենք, 
նախ` Լիբանանի հայութիւնը եւ մեզի հետ համայն հայութիւ-

նը, Հայաստանի պետութիւնն ու աշխարհատարած հայութիւ-

նը, միասնաբար ամուր պահել Հայ դատի պահանջատիրու-
թեան այս ամրոցը: Իբրեւ կուսակցութիւններ մենք արեամբ 

դրոշմուած կենսափորձը ունինք Լիբանանի հայութեան ան-
վտանգութիւնը պահպանելու: Արեամբ ամրագրուած այս կեն-

սափորձէն ու ձեռքբերումէն չենք կրնար զիջում կատարել հա-
մեմատաբար խաղաղ օրերուն, կամ` տնտեսական ու նիւթա-

կան մտահոգութիւններով: Միասնաբար ամուր պահենք հա-

յութեան յառաջապահ ամրոցը` Լիբանանի հայութիւնը: 
Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի փակումը նոր հան-

գըրուան կը բանայ անկասկած, բայց` ոչ նոր հարիւրամեակ: 
Մենք 100 տարի եւս սպասելու հաշտուածութիւնը չենք կրնար 

ցուցաբերել: Այդ մէկը պարտութիւն է արդէն: Պարտաւոր ենք 

ծրագրել ու պայքարիլ այնպէս, որ Ցեղասպանութեան ոգեկոչ-
ման երկրորդ հարիւրամեակը վերածուի հայութեան յաղթա-

նակի փառատօնին:  

Շար. Էջ 15-էն   Ցեղասպանութեան... 
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Փետրուար 17-ի երեկոյեան տեղի ունեցաւ Հա-

մազգայինի Կիպրոսի «Օշական» Մասնաճիւղի 

վարչութեան կազմակերպած երկրորդ մշակու-
թային երեկոն: Յայտագիրը կը բաղկանար երկու 

բաժիններէ՝ Գրական եւ Գեղանկարչական: 
Վարչութեան ատենապետ Արթօ Դաւիթեանի 

ողջոյնի խօսքէն ետք սկսաւ երեկոյի գրական բա-
ժինը, նուիրուած Շահան Շահնուրի: Ասատուր 

Տեվլէթեան հակիրճ ու խորիմաստ վերլուծումով 

մը ներկայացուց գրագէտին կեանքը, գործերը ու 
անոր դերը հայ գրականութեան մէջ, որմէ ետք 

անոր գործերէն ընթերցումներ կատարեցին Լորա 
Մկրտիչեան, Նայիրի Մուրատեան, Սօսի Թորոս-

եան եւ Յասմիկ Լիպարիտեան-Գույումճեան: 

Երկրորդ բաժինով, Արթօ Դաւիթեան ներկա-
յացուց Յովհաննէս Այվազովսկիի կեանքն ու գոր-

ծը, որմէ ետք ան ցուցադրեց Այվազովսկիի գոր-
ծերէն նմոյշներ, հետաքրքրական բացատրու-

թիւններ տալով իւրաքանչիւրի մասին: 

Մշակութային երեկոն ամբողջացաւ գինիի եւ 
թեթեւ ուտելիքի սպասարկութեամբ, որմէ ետք 

ներկաները հրաժեշտ առին, գեղեցիկ ու ջերմ 
երեկոյ մը վայելած ըլլալու գոհունակութեամբ: 

ԿԻՊՐՈՍԻ «ՕՇԱԿԱՆ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑ  
ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՐԵԿՈՆ 

Համազգայինի Կիպրոսի «Օշական» Մասնա-

ճիւղի «Դիմակ» թատերախումբը նոր տարուայ 

առաջին օրերուն՝ Յունուար 3-ին զաւեշտով մը 
ներկայացաւ կիպրահայութեան, ուրախ եւ զը-

ւարճալի պահեր պարգեւելով ներկաներուն: 
Ներկայացուեցաւ  Յարութ Թահմազեանի «Ես 

Պարոնեանն եմ» զաւեշտը, հեղինակի բեմադ-
րութեամբ եւ մասնակցութեամբ «Դիմակ» 

թատերախումբի հին ու նոր անդամներուն: Նիւ-

թը կը ներկայացնէր Պարոնեանը, որ դարձեալ 
երկիր ղրկուած էր, մեղմելու իր խայթոցները, որ-

պէսզի հանգիստ խղճով դրախտ կարենար մըտ-
նել: Սակայն ան կը տեսնէ, որ ոչինչ փոխուած է 

եւ նոյնիսկ անհրաժեշտ կը համարէ աւելի խըս-

տացնելու իր խայթոցները: 
«Նարեկ» վարժարանի հանդիսասրահին մէջ 

տեղի ունեցած այս թատերական երեկոյին ներ-
կայ գտնուեցան աւելի քան 150 հոգի, որոնք գի-

նիի ու թեթեւ ընթրիքի սեղաններու շուրջ բոլոր-
ւած ըմբոշխնեցին տօնական մթնոլորտը: 

«Դիմակ» թատերախումբի ամանորեան այս 

ձեռնարկները լաւագոյն առիթ են ուրախ եւ զը-

ւարթ մթնոլորտի մը մէջ բոլորելու Համազգայինի 

անդամներն ու բարեկամները, միեւնոյն ատեն 

պատեհութիւն ստեղծելով՝ թատերական նոր 
ձիրքերու յայտնաբերման: 

Համազգայինի Կիպրոսի «Օշական» Մասնա-
ճիւղի վարչութիւնը կը շնորհաւորէ թատերական 

յանձնախումբը, «Դիմակ» թատերախումբի բոլոր 
անդամներն ու բեմադրիչ Յարութ Թահմազեանը 

այս գեղեցիկ իրագործման համար: Վարձքը կա-

տար բոլորի՛ն: 

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «ԴԻՄԱԿ» ԹԱՏԵՐԱԽՈՒՄԲԻ  
ԱՄԱՆՈՐԵԱՆ ԶԱՒԵՇՏԸ 

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ 
 

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ   
ԵՐԵԿՈՅԵՐԵԿՈՅ  

 

 
 
 
 
 
 

Հրայր Ճէպէճեան՝ 
ՇԱՒԱՐՇ ՆԱՐԴՈՒՆԻ 

Նանար Սարգսեան՝ 
ՍԱՅԱԹ ՆՈՎԱ 

 

Դշ. 16 Մարտ, ժամը 20:00 

ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբ 
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ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի վարչութիւնը, որպէս մարզական 

ոգիին եւ մարզական առաքելութեան հաւատա-
ւոր պահակը, կը կազմակերպէ այս երեկոն՝ ար-

տայայտելու մարզական յաջողութեան նշանա-
կութիւնը, շնորհաւորելու եւ պարգեւատրելու 

2015-ի ընթացքին մեր գաղութին մարզիկներուն 

կողմէ ձեռք բեռուած յաջողութիւնները։ 
Յաջողութիւններ, որոնք արդիւնք են մարզի-

կին անվերապահ զոհողութեան՝ պարտաւորու-
թեան եւ պատասխանատուութեան գիտակցու-

թեան, ինչպէս նաեւ մարզական անսահման ոգի-

ի պաշարին։ Այս խանդավառ եւ միեւնոյն ատեն 
պատուաբեր երեւոյթը, մեր գաղութին միայն 

հպարտութիւն եւ պատիւ կը բերէ։ 
Այսօր, մեր վարչութեան որոշումով պիտի 

պարգեւատրուին մեր մարզիկները, համահայկա-
կան խաղերուն ընթացքին փայլող աստղերը, մե-

տալներու արժանացած մարզիկները։ Մեր գա-

ղութին համար  բացառիկ այս առաջնութիւնները 
նոր մակարդակ ու տարբեր մեկնակէտ կը դրսե-

ւորեն գաղութի մարզական կեանքին համար։ 
Բարձր ցուցանիշ եւ արտակարգ չափանիշ, մըր-

ցակցութեան ուղղութեամբ նոր մակարդակ եւ 

հզօր կազմակերպուածութիւն պահանջող իրա-
վիճակ։ Եթէ նկատի ունենանք որ Համահայկա-

կան վեցերորդ ամառնային խաղերուն մասնակ-
ցեցան 36 երկիրներէ, 165 քաղաքներէ, 6215 

մարզիկ, այն ատեն միայն կրնանք անդրադառ-
նալ Կիպրոսի պատուիրակութեան մարզիկներու 

յաջողութեան տարողութիւնը։  

Այլ խօսքով խաղերը բացառիկ էին աշխար-
հագրութեամբ, մասնակցողներու թիւով եւ ընդ-

գըրկուած 17 անհատական եւ խաղային մար-
զաձեւերու քանակով։ Այս խաղերուն ընթացքին 

էր որ Մարի Սոմաքեան-Եորղիու  իր թեւերը 

լայն բացած արժանացաւ լողի 2 ոսկի 3 արծաթ 

եւ 1 պրոնզ մետալներու, ապշեցնելով, խանդա-
վառելով եւ հպարտացնելով բոլորս։ Կիպրոսի 

անունն ալ իր հետ բարձրացաւ, Մարիին զոյգ 
հայրենիքները իրմով հպարտացան։ Այս անբաղ-

դատելի մարզական յաջողութիւնը կը պատկանի 

Մարիին, որու հոգեկան եւ մտային կայունու-
թիւնը ինչպէս նաեւ իսկական մարզիկի վայել 

կարգապահութիւնը զինգ առաջնորդեցին յաղ-
թանակներուն։  

Oգոստոս 11 2015-ին, ան շնորհաւորագիր 
ստացաւ Հայաստանի սպորտի եւ երիտասարդու-

թեան նախարար՝ յարգարժան Գաբրիէլ Ղազար-

եանէն, որ զինք կը պատուէր որպէս հրաշալի 
մարզիկ։ Իսկ համահայկական համաշխարհային 

կոմիտէի նախագահ՝ տիար Իշխան Զաքարեան 
յատուկ պատուագիրով «Տարւոյն լաւագոյն մար-

զիկ» տիտղոսը շնորհեց անոր։ Ուրախութեամբ 

կը յայտնենք թէ Մարիին ծննդեան տարեդարձը 
կը զուգադիպի Հայաստանի Ա հանրապետու-

թեան անկախութեան պանծալի տօնին։ 
 Այսօր մեր մէջ կը գտնուի նաեւ Ճիմ Լիվին, 

մեր Կոլֆի ախոյեանը։ Ճիմ, յատուկ մարզական 

կարողութիւններով օժտուած, դժուար մարզաձե-
ւի մը փորձառութիւնը ունի։ 

 Կոլֆը որպէս մարզաձեւ կը պահանջէ հան-
դարտութիւն, կեդրոնացում, բազուկներու եւ ար-

մուկներու հաւասարակշռուած եւ ներդաշնակ 
հարուած տալու կարողութիւն։ Ճիմ շատ փոքր 

տարիքէն զբաղած է կոլֆով, միեւնոյն ատեն 

շատ սիրած է ֆութպոլը։  
Ճիմի առաջին յաջողութիւնը, 1977-ին, Սու-

տանի բաց ախոյեանութեան յաղթանակն էր հո-
վանաորուած Հիլթըն պանդոկներուն կողմէ։  Փո-

խադրուելով Քուէյթ եւ ապա Պահրէյն, ուր այդ 

օրերուն կարելիութիւնը չկար զբաղելու կոլֆով՝ 
1980-էն մինջեւ 1988 ան հեռու կը մնայ իր նա-

խասիրած մարզաձեւէն: 1988-ին կը փոխադրուի 
Կիպրոս, անմիջապէս կը սկսի մասնակցիլ մրցա-

շարքերու, կը վերագտնէ իր վարժութիւնը եւ 
շարք մը յաջողութիւններ կ՛արձանագրէ, որոնց 

գլխաւորը կը հանդիսանայ 2009-ին Կիպրոսի 

Բաց Ախոյեանութեան առաջնութիւնը։ 
Համահայկական խաղերուն, մեր կոլֆի ներ-

կայացուցիչը իր բազուկներու կարողութեան շը-
նորհիւ, խլեց առաջնութիւնը, արժանանալով ոս-

կի մետալին։ Իր իսկ վկայութեամբ, համա-

հայկական խաղերուն նուաճած ոսկի մետալը 
զինք ամենէն շատ գոհացնող յաղթանակն էր, 

որովհետեւ ան առաջին անգամ ըլլալով մաս-
նակից կը զգար ամբողջ մարզիկներու խումբի 

մը։ 
Արմանտօ Արխիմանտրիտիս իր մարզա-

կան բարձր ոգիով գրաւած է բոլորիս ուշադրու-

թիւնը։ Ան 16 տարեկանէն՝ հեծանիւը իր գլխա-
ւոր մարզական առարկան վերածելով՝ 

տպաւորած է իր շուրջինները։ Զինակոչը իր 
մարզական ծրագիրները դանդաղեցուցած է, 

բայց ան՝ որպէս կարող մարզիկ 26 տարեկանին 

լրջօրէն  զբաղած է հեծելարշաւով, մասնակցած 
զանազան մրցումներու: Շնորհիւ իր կարողու-

թեան ան փաստած է որ լաւագոյնն է իր մարզին 

մէջ, 2014-ին խլելով Կիպրոսի մրցաշարքին առա-

ջին տեղը, արժանանալով «Էլիթ Հեծանիւի Խում-
բ»ի կոչումին։ Ան իր մասնակցութիւնը բերաւ 

համահայկական խաղերուն եւ չափազանց  դըժ-
ւար պայմաններու տակ արժանացաւ արծաթէ 

մետալին։  

Մեր մէջ կը գտնուի Եաննոս Գույումճեա-

նը։ Ինչպէ՞ս կարելի էր, որ Եաննոսի նման մար-

զիկ մը բացակայէր այդպիսի մարզական փառա-
տօնէ մը: Մարզիկ մը որ 3 տարեկանէն կը հետե-

ւի դահոյկի մարզաձեւին։ Դահոյկները իր ուսին, 
Եաննոս այցելած է Կիպրոսի եւ արտասահմանի 

զանազան լեռնալանջերը։ Լիբանանի մէջ, մի-

ջազգային խաղերուն, ան արժանացած է պրոնզ 
մետալին, մեծ յաջողութիւն արձանագրելով նաեւ 

Եւրոպայի Երիտասարդական Ողիմպիական 
խաղերուն որոնք տեղի ունեցան 2015-ին, Լիխ-

տընշտայնի մէջ։ Յիշենք նաեւ, որ Եաննոս  մեր 
շրջանէն առաջին մարզիկն էր որ համահայկա-

կան ձմեռնային խաղերուն տիրացաւ մետալի: 

Էտմոնտ Այնէճեանի մարզական նախասի-

րութիւնը թենիսն է եւ ան բոլորիս ծանօթ է որ-

պէս բացառիկ մարզիկ։ Իր հօրմէն ժառանգած 
թենիսի հանդէպ սէրը զինք մղած է համա-

պատասխան յաջող արդիւնքներու, Կիպրոսի մէջ 
ինչպէս նաեւ արտասահման։ Օտար ափերու վը-

րայ՝ Լիբանան, Յորդանան, Ալպանիա, Մոնթե-
նեկրօ՝ ան կրցած է կարեւոր յաջողութիւններ 

արձանագրել։ Էտմոնտ ախոյեան հանդիսացաւ 

ΙΤF զոյգերու մրցաշարքին եւ երկու տարի առաջ 
16-էն վար եւ անցեալ տարի 18-էն վար տարիքի 

խաղերուն Կիպրոսի ախոյեան հանդիսացաւ։ 
2013-ի ամառը, համաՀՄԸՄ-ական խաղերուն ան 

տիրացաւ պրոնզ մետալին։ Էտմոնտ ներկայիս 

հպարտօրէն կը ծառայէ կիպրական բանակին 
մէջ։ Շարք մը ամերիկեան համալսարաններ 

Էտմոնտին տրամադրած են մարզա-ուսումնա-
կան թոշակ,  կարելիութիւն ընծայելով որ ան 

մասնակցի  ամերիկեան Համալսարանի մը թենի-
սի խումբին մէջ։ 

ՀՄԸՄ-ՀԵՄ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐԵՑ ԿԻՊՐԱՀԱՅ ԳԱՂՈՒԹԻ ՄԱՐԶԻԿՆԵՐԸ 

ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի վարչութիւնը Շաբաթ 16 Յուն-
ւար 2016-ին կազմակերպած էր ճաշկերոյթ-
ձեռնարկ մը, պարգեւատրելու համար 2015-ի 
ընթացքին փայլած եւ յաջողութիւններ արձա-
նագրած մարզիկները։ 

Ձեռնարկին ներկայ գտնուեցան Թեմիս Կա-
թողիկոսական Փոխանորդ Տէր Նարեկ Արքե-
պիսկոպոս, Հայ Համայնքի Պետական Ներկա-
յացուցիչ Վարդգէս Մահտեսեան եւ Կիպրոսի 
Հանրապետութեան նախարարներու խորհուր-
դի քարտուղար Թէոտորոս Ցիոլաս: 

Ստորեւ՝ միութեան վարչութեան ատենա-
պետ եղբ. ՅԱԿՈԲ ԳԱԶԱՆՃԵԱՆի խօսքը, ար-
տասանուած այդ երեկոյ: 

 

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ 

ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի վարչութիւնը իր բոլոր 

անդամներուն եւ սկաուտներուն անու-

նով խոր շնորհակալութիւն կը յայտնէ 

Աւագ Արիապետ եղբ. Յարութիւն 

Անմահունիին, սկուտական ֆոնտին՝ 

2.000 եւրոյի նուիրատուութեան համար: 
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Պարգեւատրողներուն մէջ ամենէն կրտսերը 
Արի Հապէշեանն է։ Ան 2008-էն ի վեր կը զբա-

ղի օդափչիչ զէնքի գործածութեամբ: Այս մարզա-
ձեւին կապակցութեամբ, նշանառութեան պա-

հուն մարզիկին կեդրոնացումը, սրատեսութիւնը, 

նոյնիսկ շնչառութիւնը որոշիչ դեր ունին հասնե-
լու յաջողութեան. յատկութիւններ, որոնց Արին 

կը տիրապետէ։ Ան իր պատանի հասակին շարք 
մը յաջողութիւններ արձանագրած է, նուաճած ըլ-

լալով բարձր դիրքեր, արժանանալով մետալնե-
րու։ Համահայկական խաղերուն ընթացքին ան 

սփիւռքէն միակ մարզիկն էր որ այս մարզաձեւի 

զտումներուն կրցաւ յառաջանալ մինչեւ աւար-
տական փուլ:  

Սիրելի ներկաներ, ուրախութեամբ կը յայ-
տարարենք, թէ այսօր պիտի պարգեւատրուի 

նաեւ  ՀՄԸՄ-AYMA Գնդախաղի խումբը, որը շատ 

կարճ ժամանակամիջոցի մը ընթացքին, աս-
տիճանաբար, իրար յաջորդող յաջողութիւններով 

մեզ ոգեւոեց։ Խումբին ընթացքը յուսադրիչ է եւ 
խոստումնալից, ուշ կամ կանուխ արժանանալու 

Կիպրոսի լաւագոյն գնդախաղի խումբի կոչու-
մին։ Մեր խումբը, մեր վարչական եղբօր Վար-

դան Կոստանեանի առաջնորդութեամբ, ցու-

ցաբերած է այն անվերապահ զոհողութեան ո-
գին, արժանիքները գիտակից եւ պատասխա-

նատու ՀՄԸՄ-ական մարզիկին, որոնց մարզա-
կան յաջողութիւնները հպարտութիւն եւ պատիւ 

կը բերեն մեր ակումբին եւ գաղութին։ Մեր 

գնդախաղի խումբը 2015 -ին տիրացաւ 
մրցաշարքի բաժակին։ 

Վերջապէս՝ մեր ֆութպոլի ակադեմիին, մեր 
ակումբի գլխաւոր մարզական առաքելութեան։ 

Մեր վարչութիւնը մարզադաշտի կառուցման 

ծրագիրը յաջողութեամբ իր աւարտին հասցուց 
Օգոստոս 2014-ին, կղզիին տնտեսական ամենէն 

յոռի եւ աննպաստ պայմաններուն տակ։ Մարզա-
դաշտը բազմատեսակ հնարաւորութիւններ կը 

խոստանայ մեզի։ Այս ուղղութեամբ կուզեմ յայ-
տարարել մեր վարչութեան որոշումը, յառաջիկայ 

ամառ ՀՄԸՄ-ի շրջանային ֆութպօլի մրցաշարք 

կազմակերպելու ծրագիրը։ Սիրելիներ, այս եւ 
նման այլ ծրագիրներ մենք պիտի կարենանք 

իրագործել, գլխաւորաբար շնորհիւ մեր 30 կըրտ-
սեր ֆութպոլիստ մարզիկներուն, որոնք արհես-

տավարժ ձեռքերու մէջ կը մարզուին։ Մենք պիտի 

կարենանք մրցունակ խումբ մը ներկայացնել, 
շնորհիւ մեր մարզիչին՝ Ռոմիկ Խաչատըր-

եանին, որու ղեկավարութեան տակ մեր ակա-
դեմին թէ որակական եւ թէ քանակական աճ 

կ՛արձանագրէ։ Իր հմտութեամբ եւ մարզիկ-պա-
տանիին ճիշտ ու արհեստավարժ մօտեցման 

եղանակով, ան բոլորին համար ընդունելի, հաճե-

լի եւ վստահելի մարզիչն է։ Այսօր մենք պիտի 
պատուենք Ռոմիկ Խաչատրեանը իր  ծառայու-

թեան համար։ 
Փակելէ առաջ, ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի վարչութեան կող-

մէ կ՛ուզեմ շնորհաւորել բոլոր մարզիկները 

իրենց իրապէս բարձր մարզական ոգիին համար: 
Անոնք, որպէս մարզիկ հասնելու համար այս 

մակարդակին, զոհողութիւններ ըրած են, զըր-
կանքներ ունեցած եւ քրտինք թափած են, հաս-

նելու այս յաջող արդիւնքներուն: 
Վարձքը կատար բոլորի՛ն։ 

Կիպրոսի Թենիսի Ֆետերասիոնի «Թենիսի Օր» 

տարեկան ձեռնարկին, որ այս տարի տեղի ունե-

ցաւ Հինգշաբթի 18 Փետրուարին Նիկոսիոյ «Լէ-
մոն Փարք» սրահին մէջ, կիպրահայ գաղութն ալ 

ներկայ էր մրցանակաբաշխութեան ժամանակ: 
Կիպրոսի ազգային խումբի նախկին անդամ 

եւ անցեալ տարուայ աշխարհի վեթերաններու 

թիւ 20 Հայկ Աշճեան, պարգեւատրուեցաւ 1985-ի 
Կիպրոսի առաջին «Տէյվիս Քափ» խումբի իր ըն-

կերներուն հետ: 
Պարգեւատրուեցաւ նաեւ 2015-ի Կիպրոսի 

«Մասթըրզ» Ազգային խաղերուն, «Ֆիլտ Քլապ»ի 
եւ Ազգային Ախոյեանութիւններուն 18 տարե-

կաններու ախոյեան Էտմոնտ Այնէճեան, որ 

ստացաւ «Ֆէր Փլէյ» մրցանակը, իր ընդհանրա-

պէս ազնիւ ու բարոյական խաղարկութեան հա-
մար եւ մասնաւորապէս՝ մէկ ամիս առաջ Կիպ-

րոսի աւարտականին, իր օգտին տրուած դա-
տաւորին որոշումը ինքնակամ կերպով իր հա-

կառակորդին վերադարձուցած ըլլալուն համար:  

ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի մարզիկ եւ ՀՄԸՄ-ի Համահայ-
կական խաղերու թենիսի մետալակիր Էտմոնտ 

այժմ կը ծառայէ Կիպրական բանակի մարզական 
յատուկ ջոկատին մէջ, Կիպրոսի 20 այլ լաւագոյն 

մարզիկներու հետ: 

 

Σεβασμιότατε,  
Κύριε Εκπρόσωπε της Αρμενικής κοινότητας  
     στη Βουλή των Αντιπροσώπων,  
Κύριε Πρόεδρε του Σωματείου ΑΫΜΑ,  
Φίλες και Φίλοι Αρμένιοι, 
 

Είναι μεγάλη η χαρά μου να παρευρίσκομαι 
μαζί σας, στην αποψινή εκδήλωση, για να τιμή-
σουμε αθλητές που διέπρεψαν σε αγώνες και 
συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Σωματείου 
σας.  

Η Ενωση Αρμενίων Νέων (Armenian Young 
Mens’ Association – ΑΫΜΑ) έχει μακρά πολι-
τιστική και αθλητική δράση. Είναι μάλιστα από τα 
ιστορικότερα σωματεία της Κύπρου. Με την 
ίδρυση της το 1934, αποτέλεσε πόλο συσπείρω-
σης και αλληλεγγύης των Αρμενίων της Κύπρου, 
ενώ με τη συμμετοχή της στα ποδοσφαιρικά και 
άλλα πρωταθλήματα συνέβαλε σημαντικά στη 
σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ Ελληνοκυπρίων και 
Αρμενίων και στην περαιτέρω ανάπτυξη και 
ενδυνάμωση της ελληνοαρμενικής φιλίας.  

Ιδιαίτερα αισθητή και αξιόλογη ήταν για πολλά 
χρόνια η συμμετοχή της ΑΫΜΑ στο κυπριακό 
ποδόσφαιρο. Πρώτα, μέχρι το 1945, στα διάφορα 
αγροτικά πρωταθλήματα, και από το 1945 και 
μετά, μέχρι το 1962, στις διοργανώσεις της 
Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ). 
Έκτοτε συμμετέχει στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα, 
διατηρώντας και ακαδημία ποδοσφαίρου υπό την 
καθοδήγηση επαγγελματικής ομάδας προπονη-
τών. Αξιόλογες είναι και οι ομάδες futsal και 
bowlng του Σωματείου, ενώ παράλληλα η ΑΫΜΑ 
διαθέτει και μεγάλη ομάδα προσκόπων για την 
υγιή και πάλι απασχόληση των παιδιών και τη 
συμμετοχή τους σε διάφορες κοινωφελείς δρασ-
τηριότητες. 

Απόψε τιμούμε ειδικά αθλητές του σωματείου. 
Και θα πρέπει να τονίσουμε πως πάντοτε οι 
Αρμένιοι αθλητές διακρίνονταν για το ήθος και 
τον καλό τους χαρακτήρα, όπως και για τη 

διατήρηση υψηλού επιπέδου κουλτούρας στις 
σχέσεις με τους άλλους Κύπριους συναθλητές 
τους. Αυτό, βέβαια, και σαν απότοκο των πολύ 
καλών σχέσεων και δεσμών που αναπτύχθηκαν 
μέσω της μακρόχρονης μεταξύ μας φιλίας, με 
δεδομένες και τις άριστες πραγματικά σχέσεις 
μεταξύ της Κύπρου και της Αρμενίας.  

Μαζί ζήσαμε τις μεγάλες χαρές και τις μεγάλες 
λύπες της σύγχρονης ιστορικής μας διαδρομής. 
Μαζί ζήσαμε τις επιτυχίες και τις τραγωδίες μας. 
Μαζί θρηνήσαμε για τα θύματα και τα άλλα δεινά 
της τουρκικής επιθετικότητας και βαρβαρότητας. 
Μαζί αγωνιζόμαστε για την επανόρθωση των λα-
θών που διαπράξαμε και εμείς στην πορεία μας, 
αλλά και για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης 
και της δημοκρατίας σε όλη την Κύπρο.  

Προς αυτή την κατεύθυνση ο Πρόεδρος Ανασ-
τασιάδης και η κυβέρνηση εργάζονται ακούραστα 
για την εξεύρεση μιας λύσης, η οποία θα 
διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώ-ματα και τις 
βασικές ελευθερίες όλων των Κυπρίων πολιτών, 
μιας λύσης λειτουργικής και βιώσιμης που θα 
επανενώνει την πατρίδα μας και θα τερματίζει την 
κατοχή και τον εποικισμό.  

Αυτό τον στόχο τον διεκδικούμε μαζί. Όπως 
μαζί πετύχαμε πολλά στα προηγούμενα χρόνια με 
την ουσιαστική συμμετοχή των Αρμενίων, σε κάθε 
πτυχή της οικονομικής και κοινωνικής μας 
δραστηριότητας, μαζί θα αντιμετωπίσουμε και τις 
νέες προκλήσεις, οδηγώντας την κοινή μας 
πατρίδα στην επανένωση, τη σταθερότητα, την 
ασφάλεια και την ευημερία.  

Σας μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς του 
Προέδρου της Δημοκρατίας και εύχομαι κάθε 
επιτυχία στους στόχους και τις επιδιώξεις του 
σωματείου σας. Ειδικά προς τους αθλητές και τις 
αθλήτριες που τιμώνται απόψε, εκφράζω τον 
θαυμασμό και την εκτίμησή μου για όσα έχουν 
πετύχει και τους εύχομαι ακόμη πιο πολλά και 
σημαντικά κατά τη νέα χρονιά. 

 Θ. Τσιόλα 

 Χαιρετισμός του Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου κ. Θ. Τσιόλα  
στη βράβευση αριστούχων αθλητών της αρμενικής κοινότητας 

Թէոտորոս Ցիոլաս 

ԿԻՊՐՈՍԻ ԹԵՆԻՍԻ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ «ԹԵՆԻՍԻ ՕՐ»Ը 
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ՍՐԲԱՆԿԱՐԻ ՆՈՒԻՐԱԲԵՐՈՒՄ 

Կիրակի Յունուար 24-ի Սուրբ Պատարագի 

մատուցումէն ետք տեղի ունեցաւ Սրբանկարի 
նուիրաբերման արարողութիւն։ Գերաշնորհ Տէր 

Նարեկ Արքեպիսկոպոս օրհնեց Սուրբ Աստուա-
ծածինի, Սուրբ Գրիգոր Նարեկացիի եւ Սուրբ Մա-

կարի սրբանկարը, որ նուիրուած էր Տէր եւ Տկն. 

Յարութիւն եւ Սիրարբի Անմահունիներուն կողմէ 
եւ նկարուած՝ լիմասոլաբնակ Ռոպերթ Ոսկերիչ-

եանին կողմէ։ 
 

ՄԻՋ-ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՓԱՌԱՏՕՆ 

Շաբաթ, Յունուար 30-ին, յոյն-կիպրական 
ՏԻՍԻ կուսակցութեան եւ թուրք-կիպրական TDP 

կուսակցութեան կողմէ միասին կազմակերպուած 
միջ-համայնքային փառատօնի ծիրէն ներս, Նի-

կոսիոյ մայրաքաղաքը երկուքի բաժնող՝ Լիտրա 

փողոցի անցակէտի զոյգ կողմերը կազմակեր-
պըւեցան զանազան գեղարուեստական ելոյթ-

ներ։ Մասնակցեցան կղզիի բոլոր համայնքերէն 
երգչախումբեր, պարախումբեր եւ նուագախում-

բեր, որոնց կարգին նաեւ՝ Սուրբ Աստուածածին 

եկեղեցւոյ երգչախումբը, Նառա Սարտարեանի 
ղեկավարութեամբ, ինչպէս նաեւ՝ Համազգայինի 

«Սիփան» պարախումբը, պարուսոյց Գօգօ Քէլէշ-
եանի ղեկավարութեամբ։ 

Փետրուար 20-ի երեկոյեան, Նիկոսիոյ Ս. Աստ-

ւածածին եկեղեցւոյ Տիկնանց Միութիւնը կազ-
մակերպեց Մեծ Պահքի Հաւաք, հովանաւորու-

թեամբ Գերաշնորհ Տէր Նարեկ Արքեպիսկոպոսի։  

Հաւաքի աւարտին, ներկաներուն իր խօսքը 

ուղղեց Տէր Մոմիկ Քահանայ Հապէշեան, արտա-
յայտելով իր գնահատանքը Տիկնանց Միութեան 

տարած ժրաջան աշխատանքին։ 

      ՀՕՄ-Ի ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ 
 

ՀՕՄ-ի այս կրթաթոշակը հաստատուած է 1983-ին նպատակ ունենալով երի-

տասարդ մասնագէտներ պատրաստել, որոնք իրենց ուսման աւարտին յանձնառու պիտի 

ըլլան պաշտօններ ստանձնելու մեր ազգային հաստատութիւններէն ներս՝ իրենց մաս-

նագիտական շրջագիծին մէջ:  

ՀՕՄ-ի կրթաթոշակ ստանալու ընդհանուր պայմաններն են. 

- Լրացուցած ըլլալ համալսարանի առաջին տարին. 

- Ցուցաբերած ըլլալ ազգային նուիրումի եւ ծառայութեան ոգի. 

- Համաձայնիլ, ուսման ընթացքը աւարտելէ ետք, երկու տարի պաշտօնավարելու հայ-

կական հաստատութենէ մը ներս. 

Նախընտրութիւն պիտի տրուի այն ուսանողներուն, որոնք պիտի հետեւին ընկերային 

ծառայութիւններու, հաշուապահութեան, վարչագիտութեան, ընկերաբանութեան, քաղա-

քագիտութեան եւ մարդկային գիտութիւններու ճիւղերուն: 

Հետաքրքրուողները կրնան դիմել ՀՕՄ-ի Կիպրոսի Վարչութեան մինչեւ 30 Ապրիլ 2016: 
 

ՀՕՄ-ի Կիպրոսի “Սօսէ” Մասնաճիւղի ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ 

ՊԱՏԱՆԻՆԵՐԸ Կ՛ԱՒԵՏԵՆ ՓՐԿԻՉԻ ԾՆՈՒՆԴԸ 

Ըստ 35-ամեայ ընկալեալ սովորութեան, այս տարի եւս, ՀՅԴ ԿԵՄ-ի Պատանեկան Միութեան 
քառասուն անդամներն ու համակիրները, Յունուար 5-ի երեկոյեան, Սուրբ Ծնունդի նախօր-
եակին շրջեցան Նիկոսիոյ մայրաքաղաքի հայկական բնակարանները, աւետելով Սուրբ Փրկիչի 
ծննդեան ուրախ լուրը։ Պատանիները այս առթիւ հաւաքեցին 1221 եւրո, որ պիտի օգտագործուի 
ՀՅԴ ԿԵՄ-ի պատանեկան ծրագիրներու իրականացման համար։   

ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՏԻԿՆԱՆՑ ՄԻՈՒԹԵԱՆՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ՀԱՒԱՔԸ 

http://www.idealist.org/images/uploads/45_/o45_54_81-m.jpg
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ԼՈՒԾՈՒՄ ԽԱՉԲԱՌ ԹԻՒ 53-Ի 

 

 
 

ԱՐՁԱԳԱՆԳ-ԻՆ 
 

Յակոբ Գարաօղլանեան       €50 
Տ. Մաշտոց Քհնյ. Աշքարեան        30 
 

Ողբ. Նուրիձա Նաճարեանի մահուան առթիւ 
փոխան ծաղկեպսակի 
Արթօ Թէլլալեան ընտանիք              €30 

 
ՀՕՄ-Ի ԿԻՊՐՈՍԻ “ՍՕՍԷ” ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ 

 

Ստեփանակերտի “Սօսէ” Մանկապարտէզի 
Շինութեան ֆոնտի “Ծառին”  տերեւ ($200) 
Մկրտիչ, Յասմիկ Գույումճեան՝ 3 տերեւ     $600 

Ռոպերթ, Թալիա Պայրամեան՝ 2 տերեւ    400 
Արամ Պաղճեան՝ 2 տերեւ      400 

Մարալ Այնէճեան՝ 1 տերեւ      200 

Արամ Դաւիթեան՝ 1 տերեւ      200 
Արթօ, Վերա Դաւիթեան՝ 1 տերեւ     200 

Սօսի Թորոսեան՝ 1 տերեւ      200 
Ալիս Դաւիթեան՝ 1 տերեւ      200 

Ազնիւ Եաննոպուլոս՝ 1 տերեւ      200 

Թագուհի Թաստարեան՝ 1 տերեւ     200 
 

Ողբ. Նուրիձա Նաճարեանի մահուան առթիւ 
փոխան ծաղկեպսակի 
Արթօ, Վերա Դաւիթեան                       €20 
Ճոն, Իսկօ Կէվհէրեան         20 

Եւա Այնէճեան          20 
 

ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ԻՆ 
 

Ողբ. Նուրիձա Նաճարեանի մահուան առթիւ 
փոխան ծաղկեպսակի 
Նարեկ, Մարինէ Դաւիթեան                   €20 

Գէորգ, Վարդ Մահտեսեան        20 
Րաֆֆի Մահտեսեան         20 
 

Ողբ. Նատիա Խաչատուրեանի մահուան 
առթիւ փոխան ծաղկեպսակի 
Նարեկ, Մարինէ Դաւիթեան              €10 

Գէորգ, Վարդ Մահտեսեան        20 
Րաֆֆի Մահտեսեան         20 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՀԱՄԱՀԱՅԿ. ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻՆ 
 

Ողբ. Կիւլա Կոստանեանի մահուան առթիւ 
փոխան ծաղկեպսակի 
Սիրվարդ Գալայճեան                  €30 
 

Ողբ. Լենա Կոստանեանի մահուան առթիւ 
փոխան ծաղկեպսակի 
Սիրվարդ Գալայճեան                  €20 
 

Ողբ. Հայկ Կէօչէրեանի մահուան առթիւ 
փոխան ծաղկեպսակի 
Սիրվարդ Գալայճեան                 €30 

Սեպուհ, Ալիս Դաւիթեան        20 
 

Ողբ. Նուրիձա Նաճարեանի մահուան առթիւ 
փոխան ծաղկեպսակի 
Սիրվարդ Գալայճեան                  €20 

Սեպուհ, Ալիս Դաւիթեան        20 
Վարդան, Սիլվա Թաշճեան        20 
 

Ողբ. Նատիա Խաչատուրեանի մահուան 
առթիւ փոխան ծաղկեպսակի 
Սեպուհ, Ալիս Դաւիթեան              €20 

ÜàôÆð²îàôàôÂÆôÜ 

 

ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ 
1. Ճար, ելք - երկրէ մը ներս ապրանքը գաղտնի 

մտցնող. 
2. Նշանակութիւն - զօդ, յօդ - գործ, վարմունք. 

3. Ան, ինք - յարմար - դուռ ծեծելու երկաթ. 
4. Էական բայ (հակ.) - տառի մը անունը - անձ-

նական դերանուն. 

5. Տառ, գրութիւն - փառաւոր, հոյակապ - նիզակ 
- տառի մը անունը (հակ.). 

6. Հռոմէական բանակի զօրամաս.  
7. Վեր բռնող նեցուկ, կոթող (հակ.) - մետաղէ 

գործիք, որ կը հնչեցնեն, բոժոժ. 
8. Կտրելու ատամնաւոր գործիք - 2006՝ այբուբե-

նի տառերով - վիզի զարդ. 

9. Մազերու երկայն հիւսք, վարս - անզօր, թոյլ. 
10. Ականջի կակուղ մասը, հրացանի ձգան - թել 

փաթթելու ձեռային գործիք - իրերայաջորդ գի-
րեր այբուբենի կարգով - իգական անուն. 

11. Կարմիր, բոսոր - երեկոյ (հակ.) - հող, արտ 

(հակ.). 
12. Կրկնուած գիրեր - լեռներու միջեւ ինկած նեղ 

տարածութիւն - մակաբոյծ միջատ - 4900՝ այբու-
բենի տառերով. 

13. Նաեւ - խոշոր - յոգնակերտ մասնիկ. 

14. Գնդաձեւ - երկու ձայնաւորներ - գիրի մը ա-
նունը - անձնական դերանուն (հակ.). 

15. Կապոց (հակ.) - խոհուն, արթուն: 
 

 

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ 
1. Նախկին, մաշած - ձիու եղունգ - աչք (հակ.). 
2. Նմանութիւն ունենալ - տանջել, չարչարել. 

3. Կրկնուած ձայնաւորներ - հանդէս կամ ժա-
մանց, որ իրիկունը տեղի կ՛ունենայ - եւ (հակ.). 

4. Ոչխարի բուրդ՝ կտրուած ու մաքրուած (հակ.) 

- անհատ - կրկնուած գիրեր. 
5. Տուն շէնցնող - կրծող կենդանի (հակ.). 

6. Բամբասանք - ցեղի այր մարդիկը. 
7. Աղբիւր - զէնք տալ, ամրացնել (հակ.) - փոք-

րակերտ մասնիկ - գանահարութիւն, պատիժ. 

8. Անվախ - ծիլ տալ. 
9. Զինուորական աստիճանաւոր - տարի (հակ.) - 

թէ՝ շաղկապ (հակ.) - լծկան կենդանի, ցուլ. 
10. Սեղմ, թանձր - կողով, սակառ. 

11. Եռանդ, ջանք (հակ.) - զեփիւռ - թունաւոր, 
սողուն կենդանի (հակ.). 

12. Գոյն, ներկ - աղեղի արձակած սլաք - ատ-

եան. 
13. Ամենէն առաջ - էգ սեռի պատկանող. 

14. 5003՝ այբուբենի տառերով (հակ.) - կրկնուած 
ձայնաւորներ - աչքով տեսած, վկայ. 

15. Փորագրութեամբ ստացուած գծագրութիւն՝ 

արձան - ստացական դերանուն (հակ.) - ջուր 
տալ, որոգել: 

  

Ê²â´²è 
ԹԻՒ 54  
Պատրաստեց 

Մարինէ £Մանուշեան 

ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ 
1. Գէորգ Չաւոուշ - ափ 
2. Ոչ - աղ - եւ 
3. Ապ - րախ - թուղթ 
4. Աշտէ - բուք - իր 
5. Ետ - գունատ - մանր 
6. Եր - մաշիլ 
7. Նաւ - Շիրակ 
8. Ոմն - ակումբ 
9. Եփուն - մարզ 
10. Մարդ -ՐԽ -երամ –իր  
11. Խիտ - դա 
12. Դրամ - ես - ան 
13. Անդ - զօրանոց 
14. Ակ - իա -  
15. Սերժ Սարգիսեան: 
 

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ 
1. Գոյատեւում - սարդ 
2. Էր - շերամ - այր - եկ 
3. ՏԱ - նն - ալ 
4. Րոպէ - եդ - իժ 
5. Տարափ - դաս 
6. Չարքաշ - կորիւն 
7. Աղաւնի - ուխտ - ասր 
8. Խուլ - ՒՆ 
9. Ու - ՈԲ - ամ - եզ 
10. Եւ - էգ - բարդ 
11. Թի - աա - եզր 
12. Տորմ - մմ - աա -  
13. Ինն 
14. Այրի - ոչ 
15. Փոթորիկ - զրոյց: 

 

 
 

06 ՄԱՐՏ 13:00 
Միջինքի աւանդական ճաշկերոյթ 

ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբ 
ՀՕՄ-ի “Սօսէ” Մասնաճիւղ 
 

16 ՄԱՐՏ 20:00 

Մշակութային երեկոյ, ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբ 
Համազգայինի “Օշական” Մասնաճիւղ 
 

18 ՄԱՐՏ 

Դասախօսութիւն 
“Իւթիւճեան” սրահ 

Ազգային Առաջնորդարան 
 

19 ՄԱՐՏ 
Զատիկի թէյասեղան 

ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբ 

ՀՕՄ-ի “Սօսէ” Մասնաճիւղ 
 

27 ՄԱՐՏ 13:00 

Սկաուտներու Զատիկի ճաշ 

ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբ 
77-րդ Սկուտական Խումբ - ՀՄԸՄ-ՀԵՄ 
 

29 ՄԱՐՏ 19:30 

Դասախօսութիւն Արցախի Տիգրանակերտի 
Նասին՝ Փրոֆ. Համլետ Պետրոսեան 

Կիպրոսի Պետական Համալսարան 
 

31 ՄԱՐՏ 19:30 
Սեմինար՝ Արցախի կացութեան մասին 

Փրոֆ. Համլետ Պետրոդեան 
Կիպրոսի Պետական Համալսարան 
 

02 ԱՊՐԻԼ 

Ս. Աստուախախին Եկեղեցիի երգչախումբի 
Տարեկան համերգ 
 

07 ՄԱՅԻՍ  

“Սիփան” եւ “Նանօր” պարախումբերու ելոյթ 
Ստրովոլոսի Քաղ. Հանդիսասրահ 

Համազգայինի “Օշական” Մասնաճիւղ 

úð²îºîð 

      ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԿԻՊՐՈՍԻ «ՕՇԱԿԱՆ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ  
   

       Յայտարարութիւն 
 

Համազգայինի ուսանողական ամառնային հաւաքը տեղի պիտի ունենայ 16-30 Յուլիս 

2016-ին, Հայաստանի եւ Արցախի մէջ:  Մանաճիւղիս վերջին Ընդհանուր Ժողովին որոշու-

մով, վարչութիւնը ծրագրած է մէկ մասնակցող հովանաւորել, հոգալով անոր մասնակ-

ցութեան սակը եւ/կամ  երթեւեկի ծախսը: 

Հետաքրքրուողները կրնան դիմել վարչութեան մինչեւ 30 Ապրիլ 2016, հեռա-

խօսելով Արթօ Դաւիթեանին 99633715 կամ Լորա Մկրտիչեանին 99922741: 
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L E C T U R E 
The Turkish and Middle Eastern Studies Department  

And The Department of History And Archaeology  
 invites you to the lecturE 

 

 

Tigranakert: a city of the Classical period  
and Middle Ages in Nagorno-Karabagh 

 
 

Speaker: 

Hamlet Petrosyan 
Professor, Department of Cultural Studies, University of Yerevan 

 

 
 

Tuesday, 29 March 2016, 7:30 p.m. 
Room A019, Old Campus  (Kallipoleos ave.) 

University of Cyprus 

 

 

 

 

 

Postgraduate Seminar 
The Turkish and Middle Eastern Studies Department  

invites you to the Postgraduate Seminar: 
 
 

Nagorno-Karabagh:  
An Overview of the Current Situation 

 
 
 

Speaker: 

Hamlet Petrosyan 
Professor, Department of Cultural Studies, University of Yerevan 

 
 
 

 
Thursday, 31 March 2016, 7:30 p.m. 
Room E010, Old Campus-New Wing 

University of Cyprus 

«ՍԻՓԱՆ» ԵՒ «ՆԱՆՕՐ» ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԵՐՈՒ 

ՏԱՐԵԿԱՆ ԵԼՈՅԹԻՆ 

Ղեկավարութեամբ Պարուսոյց 

ԳՕԳՕ ՔԷԼԷՇԵԱՆԻ 

 

ՇԱԲԱԹ, 7 ՄԱՅԻՍ 2016 

ՍՏՐՈՎՈԼՈՍԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ 

ՀԱՆԴԻՍՐԱՀԻՆ ՄԷՋ 

ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԵՑԷ՛Ք 


