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Նալբանդեան Ներկայացուց Արտաքին
Քաղաքականութեան Առաջնահերթութիւնները

Պաշտօնական
այցելութեամբ
Սթոքհոլմ գտնուող Հայաստանի
արտաքին
գործոց
նախարար
Էդուարդ Նալբանդեան հանդիպում
ունեցաւ Շուէտի առաջնակարգ
վերլուծական
կեդրոններու՝
Սթոքհոլմի միջազգային խաղաղութեան ուսումնասիրութեան կեդրոնի,
Միջազգային
յարաբերութիւններու շուէտական հիմնարկի, Ուփսալայի համալսարանի
խաղաղութեան
եւ
հակամարտութիւններու
ուսումնասիրման
կեդրոնի,
«Եարլ
Հեալմարսըն»
հիմնարկի ղեկավարութեան եւ բարձրաստիճան դիւանագէտներու
հետ:
Հանդիպման ընթացքին, Էդուարդ Նալբանդեան ներկայացուց
Հայաստանի արտաքին քաղաքական առաջնահերթութիւնները,
անդրադարձաւ հայ-շուէտական յարաբերութիւններու զարգացման
ուղղութեամբ ձեռնարկուող քայլերուն:
Արտաքին գործոց նախարարը արժեւորեց Շուէտի հետ
համագործակցութիւնը՝ երկկողմ եւ բազմակողմ ձեւաչափերով,
կարեւոր համարելով փոխգործակցութիւնը Հայաստան-ԵՄ
յարաբերութիւններու
եւ
մասնաւորապէս
Արեւելեան
գործընկերութեան
ծիրին
մէջ։
Նախարար
Նալբանդեան
անդրադարձաւ Հայաստան-Եւրոպական Միութիւն Համապարփակ
եւ ընդլայնուած համաձայնագիրին ու անոր հետ կապուած
համագործակցութեան հեռանկարներուն:
Նախարարը
ներկաներուն
ներկայացուց
ղարաբաղեան
հիմնահարցի բացառապէս խաղաղ կարգաւորման ուղղուած
Հայաստանի եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համանախագահ երկիրներուն
համատեղ ջանքերը, ինչպէս նաեւ տարածաշրջանային եւ
միջազգային շարք մը հրատապ հարցերու վերաբերեալ Հայաստանի
մօտեցումները:
Հայաստանի
արտաքին
քաղաքական
գերատեսչութեան
ղեկավարը պատասխանեց ներկաներու բազմաթիւ հարցումներուն,
որոնք կը վերաբերէին կովկասեան եւ յարակից տարածաշրջաններու
մէջ տեղի ունեցող իրադարձութիւններուն եւ միջազգային հարթակին
վրայ տեղի ունեցող գործընթացներուն:

ԵԱՀԿի Նախագահութիւնը Կ՛ուզէ Հասնիլ
Արցախի Տագնապին Քաղաքական Լուծման

ԵՐԵՒԱՆ, «Արմէնփրէս».2018-ին ԵԱՀԿը նախագահող
Իտալիան ջանք պիտի չխնայէ
աջակցելու Արցախի հակամարտութեան
կողմերուն՝
հասնելու տագնապին քաղաքական լուծման, «Արմէնփրէս»ի
հետ
բացառիկ
հարցազրոյցի մը ընթացքին
ըսաւ ԵԱՀԿի մօտ Իտալիոյ ներկայացուցչութեան մամլոյ
պատասխանատու Ճիովաննի Տաւոլի:
Խօսելով Արցախի տագնապի լուծման հեռանկարներուն
մասին՝ ան յայտնեց. «Ճգնաժամի լուծման տարրերը արդէն
դրուած են բանակցութեանց սեղանին՝ շնորհիւ Մինսկի խմբակի
համանախագահներուն: Հետեւաբար, լիակատար աջակցութիւն
կը ցուցաբերենք մինչեւ հիմա որդեգրուած մօտեցումին։
Երբ կողմերը ներգրաւուած էին բարձրագոյն քաղաքական

Մոկերինի. «Հայաստանն ու Եւրոմիութիւնը
երբեք այսքան մօտ չեն եղած, ինչպէս այժմ»

Հայաստանն ու Եւրոպական
Միութիւնը երբեք այսքան մօտ
չեն եղած, ինչպէս այժմ:
Այս մասին յայտարարած է
Եւրոմիութեան արտաքին քաղաքականութեան հարցերով յանձնակատար ֆետերիքա Մոկերինի` այս օրերուն Երեւանի մէջ
տեղի ունեցող «Եւրոպական
ծրագրաւորման
խորհրդաժողով»ի մասնակիցներուն յղած
իր տեսաուղերձին մէջ, կը
հաղորդէ «Ազատութիւն» ռատիոկայանը:
Մոկերինին արձանագրած է, որ այս անգամ խորհրդաժողովը
տեղի կ’ուենենայ Եւրոպայի այս հատուածին` Հայաստանի մէջ:
Ընդգծելով, որ նախորդ տարուան Նոյեմբերին Պրիւքսելի մէջ
Հայաստանի հետ Եւրոմիութիւնը երեք հիմնարար համաձայնագիր
կնքած է, Մոկերինին յոյս յայտնած է, որ ատոնք պիտի բարելաւեն
մարդոց կեանքը ինչպէս Հայաստանի, այնպէս ալ Եւրոպական
Միութեան մէջ:
«Ստորագրեցինք նաեւ այլ համաձայնագիրներ, որոնք կոչուած
են բարելաւելու Հայաստանի եւ ԵՄ-ի կապակցուածութիւնը օդային
եւ ցամաքային ճանապարհներով: Խնդրած ենք քաղաքացիական
հասարակութեան կազմակերպութիւններէն օգնել մեզի իրենց
խորհուրդներով
եւ
առաջարկներով,
որպէսզի
այս
համաձայնագիրները իսկապէս յաջողին», - նշած է Մոկերինի:

մակարդակի վրայ՝ երկու նախագահներու միջեւ, ուղղակի
հաղորդակցութեան ձեւով, մենք ականատեսը եղանք դրական
զարգացումներու: Այս առումով մենք կ՛աջակցինք եւ կը
սատարենք բարձրագոյն մակարդակով կայանալիք ապագայ
շփումներուն՝ գիտակցելով, որ կողմերուն մօտ քաղաքական
կամքի գոյութիւնը Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղութեան
հոլովոյթին առանցքային գործօնն է»:
Խօսելով յատուկ նախաձեռնութիւններու մասին, որոնք կրնան
յառաջ մղել Արցախի տագնապի լուծման բանակցային
հոլովոյթը՝ ան ըսաւ. «ԵԱՀԿի Իտալիոյ նախագահութիւնը
նպատակ կը հետապնդէ հասնիլ Լեռնային Ղարաբաղի
տագնապի քաղաքական, բանակցային եւ կայուն լուծման: Մենք
պիտի գործենք ԵԱՀԿի նախկին համանախագահողներու
օրինակով՝ հետեւողականօրէն աջակցելով Մինսկի խմբակի
համանախագահներուն: Մենք ջանք պիտի չխնայենք օգնելու եւ
աջակցելու
կողմերուն՝
համաձայն
Մատրիտեան
սկզբունքներուն եւ Հելսինքիի եզրափակիչ հռչակագիրին»:
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Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ ï»Õ³ß³ñÅ»ñÁ ë³ÑÙ³Ýáõ³Í ã¿ÇÝ - áõ ã»Ý ÙÇ³ÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ: ê÷ÇõéùÝ ³É áõÝ»ó³õ áõ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ áõÝ»Ý³É
ºðàô²Ü¸ ²¼²îº²Ü ÑëÏ³Û ï»Õ³³ñÅÝ»ñ` ØÇçÇÝ ²ñ»õ»Éù¿Ý` ºõñáå³ »õ ³Ý¹ÇÝ` ÙÇÝã»õ
Հ³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý í»ñçÇÝ ÁÝïñáõÃÇõÝÁ բ³½áõÙ ²Ù»ñÇÏ³Ý»ñ: ºõ ³Ù¿Ý ï»Õ³ß³ñÅ Çñ Í³Ýñ ·ÇÝÁ áõÝÇ, »õ áõÝÇ Çñ
Ñ³ñó»ñáõ Ñ»ï å³ñ½»ó Ý³»õ Ï³ñ· ÙÁ Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñ, áñáÝóÙ¿ ÏáñáõëïÝ»ñÁ:
ê÷ÇõéùÇ Ù¿ç ÏÁ Ï³Õ³Û Ù³ÙáõÉÁ, ÏÁ ÷³ÏáõÇÝ í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñÁ, ÏÁ
·ÉË³õáñÁ ë÷ÇõéùÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÝ ¿, Ï³Ù Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ
Ý³Ñ³Ýç¿
É»½áõÝ »õ ÏÁ ïÏ³ñ³Ý³Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ, »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç: î³Ï³õÇÝ ã»Ýù ·Çï»ñ Ã¿ áñù³Ý ³ÝÏ»ÕÍ áõ ó³ÝÏ³ÉÇ
¿ ³Û¹ Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ: ¶áõó¿ Ý³»õ ³ÏÝÏ³ÉáõÃÇõÝÁ ³ÛÝ ã¿ áñ ë÷ÇõéùÇ áõ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÁ:
²Ûëï»Õ ß³ï ÑëÏ³Û Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÙÁ Ï³Û áñáõÝ Ï'áõ½»Ýù
Ó³ÛÝÁ Éë»ÉÇ ÁÉÉ³Û Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç, ³ÛÉ ÙÇ³ÛÝ ³Ýáñ ³ñÓ³·³Ý·Á:
ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ßñç³ÝÇÝ, »ñբ ÅáÕáíáõñ¹Á ï³Ï³õÇÝ ³Ýç³ïáõ³Í ¿ñ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É ³é³Ýó Ù»Õ³¹ñ³Ï³Ý ¹ÇïáõÙÇ: ²ïÇÏ³ ³ÛÝ
§»ñÏ³Ã»³Û
í³ñ³·áÛñ¦áí`
³ÝÇñ³å³ßï Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ñ³ñóáõÙÝ ¿ Ã¿ Ç±Ýã ïáõ³õ Ð³Û³ëï³ÝÁ ë÷ÇõéùÇÝ:
բ³õ³Ï³Ý
å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñ »õ ³ÏÝÏ³ÉáõÃÇõÝÝ»ñ ÏÁ ïÇñ¿ÇÝ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ù¿ç: ²ÛëÇÝùÝ, áñù³Ýáí Ý»ñáÛÅ Ñ³Ý¹Çë³ó³Ý Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý ·³ÕÃ³Ï³Ý
ê³ÑÙ³ÝÝ»ñáõ բ³óáõÙÝ áõ ½³Ý·áõ³ÍÝ»ñáõ ï³ññ»ñ³ÛÇÝ ß÷áõÙÝ»ñÁ Ñáë³ÝùÝ»ñÁ ë÷ÇõéùÇ ïÏ³ñ³óáÕ Ï³éáÛóÝ»ñáõÝ:
´³Õ¹³ïáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ýß»É áñ ØÇçÇÝ ²ñ»õ»ÉùÇ Ñ³Û
»ñÏáõ
×³Ï³ïÝ»ñáõÝ
íñ³Û
³é³ëå»ÉÝ»ñ
»õ
բ³õ³Ï³Ý
å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñ ÷áË»óÇÝ: ê³Ï³ÛÝ íëï³Ñ ã»Ýù áñ ù³éáñ¹ ¹³ñáõ ½³Ý·áõ³ÍÝ»ñáõ ï»Õ³÷áËáõÙÁ ºõñáå³ »õ ²Ù»ñÇÏ³ ßûß³÷»ÉÇ
Û³ñ³բ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÷áË³¹³ñÓ ×³Ý³ãÙ³Ý ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý Ï»ñåáí Ï»Ýë³õáñ»ó ³Û¹ ÑÇõñÁÝÏ³É ·³ÕáõÃÝ»ñÁ: ÜáÛÝÁ Ï³ñ»ÉÇ ã¿
Áë»É Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý ï»Õ³ß³ÅÇÝ: Î³Ù, ³é Ýáõ³½Ý, Ï³ñ»ÉÇ ã¿ ¹Ý»É
Ù³Ï³ñ¹³Ï ÙÁ ëï»ÕÍáõ³Í »Ý:
Üáñ Ý³Ë³·³ÑÇ ÁÝïñáõÃ»³Ý å³ñ³·³ÛÇÝ բ³õ³Ï³Ý ß»ßïáõ»ó³õ ½³ÛÝ ³½¹»óáõÃ»³Ý ÙÇ»õÝáÛÝ ã³÷³ÝÇßÇÝ íñ³Û:
²Ûë Ñ³ñóÁ í»ñÉáõÍÙ³Ý »õ բ³ó³ïñáõÃ»³Ý Ï³ñûï ËÝ¹Çñ ÙÁÝ ¿
Ã»ÏÝ³ÍáõÇÝ` ²ñÙ¿Ý ê³ñ·ë»³ÝÇ ×³Ý³ãáÕáõÃÇõÝÁ ë÷ÇõéùÇ
áñå¿ë½Ç
ã½·»Ýáõ ùÝÝ³¹³ïáõÃ»³Ý բÝáÛÃ. ûñÇÝ³Ï, ÚáõÝ³ëï³ÝÇ Ù¿ç
Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý:
²ñÙ¿Ý ê³ñ·ë»³Ý Ã»ñ»õë ³Ù¿Ý¿Ý ×³Ýãóáõ³Í Ñ³Û³ëï³ÝóÇÝ»ñ¿Ý ·áÛáõÃÇõÝ áõÝÇ 8-10 Ñ³½³ñ Ñ³ßáõáÕ ³õ³Ý¹³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝù ÙÁ.
Ù¿ÏÝ ¿ ë÷ÇõéùÇ Ù¿ç »õ Çñ Ñ»ñÃÇÝ ë÷ÇõéùÇ Í³Éù»ñáõÝ Í³ÝûÃ í»ñçÇÝ ù³éáñ¹ ¹³ñáõÝ 25,000 Ñ³Û³ëï³ÝóÇÝ»ñ Ñ³ëï³ïáõ³Í »Ý
³ÛÝï»Õ »õ Ï'³åñÇÝ Çñ»Ýó Ù»Ïáõë³ó³Í Ï»³Ýùáí ³é³Ýó ÷áñÓ ÙÁ
³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝ ÙÁ áñ ³éÝãáõ³Í ¿ ë÷ÇõéùÇ Ï³éáÛóÝ»ñáõÝ Ñ»ï:
²ñÙ¿Ý ê³ñ·ë»³ÝÇ ³½¹³ÏÁ Ã¿ áñù³Ýáí ÏÁ ÷áË³¹ñ¿ ë÷ÇõéùÁ ÁÝ»Éáõ áñ Ù»ñáõÇÝ áõ ½ûñ³óÝ»Ý ïÏ³ñ³·áÕ ³õ³Ý¹³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÁ:
¹¿åÇ Ð³Û³ëï³Ý åÇïÇ Ñ³ëï³ïáõÇ ³ÛÝ ßñç³ÝÇÝ áñ ³Ý Ó»éÝ³ñÏ¿ ÜáÛÝÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ï»ëÝ»É Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ¶³ÉÇýáñÝÇáÛ Ù³ëÇÝ áõñ
Ñ³Û³ëï³ÝóÇÝ»ñÁ ëï»ÕÍ³Í »Ý Çñ»Ýó ³ßË³ñÑÁ »õ Ï'³åñÇÝ Çñ»Ýó
Çñ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý:
Àëï ß³ï ÙÁ í»ñÉáõÍ³բ³ÝÝ»ñáõÝ Ý»ñÏ³Û Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÝ Çõñ³Û³ïáõÏ Ï»Ýó³Õáí: ²ÝáÝù ÎÉ»Ýï¿ÛÉÇ Ù¿ç ëï»ÕÍ³Í »Ý
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ýáñ Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÙÁ Û³é³ç³ó³Í ¿ ½áõ·áñ¹áõÃ»³ÙբÁ Ð³Û³ëï³Ý ÙÁ բ³Ûó Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç Ï³ñ»ÉÇ ã¿ »Õ³Í ëï»ÕÍ»É
Ð³Û³ëï³ÝÇ, ²ñó³ËÇ »õ ë÷ÇõéùÇ: ²Û¹ ÙÇ³õáñÝ»ñÁ ³Ýó»³ÉÇÝ ³É ë÷Çõéù ÙÁ, Ï³Ù ³éÝáõ³½Ý ½·³É ï³É ³Ýáñ ³½¹»óáõÃÇõÝÁ:
Ð³Û³ëï³Ý¿Ý ³ñï³·³ÕÃáÕÝ»ñÁ ã³ñ³ÙïáõÃÇõÝ ÙÁ Ï³Ù ¹ÇïáõÙ
·áÛáõÃÇõÝ áõÝ»ó³Í »Ý ³ÝÏ³Ë³բ³ñ Çñ³ñÙ¿, ³é³Ýó ÷áË³¹³ñÓ
ÙÁ
ãáõÝÇÝ ³Ûë Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç: ÊÝ¹ÇñÁ ÁÝÏ»ñ³բ³Ý³Ï³Ý
Ý»ñ½ûñáõÃ»³Ý: ²Ûëûñ ³Û¹ »ñ»ù ûÕ³ÏÝ»ñáõÝ Û³ñ³ÏóáõÃÇõÝÝ áõ
÷áË³¹³ñÓ Ý»ñ½ûñáõÃÇõÝÁ ù³Õ³ù³Ï³Ý áÛÅÇ Û³õ»É»³É áñ³Ï ÙÁ ÏÁ í»ñÉáõÍáõÙÇ Ï³ñûï Ñ³ñó ÙÁÝ ¿:
ØÇÝã ë÷ÇõéùÁ ë»ñáõÝ¹¿ ë»ñáõÝ¹ ëÝáõó³Í ¿ Ñ³õ³ù³Ï³Ý
Û³é³ç³óÝ»Ý Ñ³Û Ï»³ÝùÇ Ù¿ç:
ÇÝùÝ³å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý
բÝ³½¹Á - ³Û¹ Ó»õáí ³É ÑÇÝ· ¹³ñ å³Ñ»Éáí
ê÷ÇõéùÇ ·áñÍûÝÁ ·»ñ·Ý³Ñ³ïáõ³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç:
ä³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÁ ³Ýáñ Ãáõ³ÛÇÝ ½³Ý·áõ³ÍÇÝ Ù³ëÇÝ ÏÁ Çñ ³½·³ÛÇÝ ¹ÇÙ³·ÇÍÁ - Ñ³Û³ëï³Ý³բÝ³Ï Ñ³ÛÁ ³Û¹åÇëÇ å³Ñ³ÝçÇ
ï³ñáõբ»ñ»Ý 7 ÙÇÉÇáÝÇ »õ 12 ÙÇÉÇáÝÇ ÙÇç»õ: ê³Ï³ÛÝ, ÝáÛÝÇëÏ »ûÃ ÙÁ ¹ÇÙ³ó ã¿ ·ï³Í ÇÝù½ÇÝù:
²ÝÑ³ï
Ñ³Û³ëï³ÝóÇÇÝ
Ñ³Ù³ñ
Ñ³õ³ù³Ï³Ý
ÙÇÉÇáÝÇ å³ñ³·³ÛÇÝ »ñբ ÙÇ³ÓáÛÉ ã¿ ³Û¹ ½³Ý·áõ³ÍÁ Ãáõ³ÛÇÝ
ÇÝùÝ³å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý
Ñ³ñó
·áÛáõÃÇõÝ
ã¿
áõÝ»ó³Í:
²Û¹
ù³Ý³ÏÁ Ï³ñ»ÉÇ ã¿ áñ³Ï³Ï³Ý ù³Ý³ÏÇ í»ñ³Í»É:
ì»ñçÇÝ ßñç³ÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ å³ïÙ³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝÁ ·áÑ³ó³Í ¿ ³½·³ÛÇÝ ÑáÕÇ, å»ïáõÃ»³Ý »õ
Û³é³ç³ó³Ý ³é³Ýó Ù»ñ Íñ³·ñáõÙÇÝ »õ ³ÏÝÏ³ÉáõÃ»³Ý£ Ùß³ÏáÛÃÇ ³éÏ³ÛáõÃ»³Ùբ: ºõ ³Û¹ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÝ ï³Ï Ñ³Û³ëï³ÝóÇ
²ÝÏ³ËáõÃÇõÝÁ »Ï³õ` ³é³Ýó Ù»ñ ³ÏÝÏ³ÉáõÃ»³Ý, »ñÏñ³ß³ñÅÁ »Ï³õ` Ñ³ÛÁ Ùï³Ñá·áõ³Í ¿ ÙÇ³ÛÝ Çñ ³ÝÓÝ³Ï³Ý »õ ÁÝï³Ý»Ï³Ý
³é³Ýó Ù»ñ ³ÏÝÏ³ÉáõÃ»³Ý, å³ï»ñ³½ÙÁ ëÏë³õ` ³é³Ýó Ù»ñ բ³ñûñáõÃ»³Ùբ, ÝáÛÝÇëÏ »Ã¿ Ñ³ñÏ³¹ñáõ³Í ÁÉÉ³ñ բÝ³ÏÇÉ
³ÏÝÏ³ÉáõÃ»³Ý »õ ³Ûë բáÉáñÇÝ Çբñ»õ Ñ»ï»õ³Ýù` ³ñï³·³ÕÃÁ Ã³÷ èáõë³ëï³ÝÇ Ï³Ù Æõ½å»ùÇëï³ÝÇ Ù¿ç:
àõñ»ÙÝ, »ñբ ³Ý ÏÁ ÷áË³¹ñáõÇ ²ñ»õÙáõïù Ñ³õ³ù³Ï³Ý
³é³õ ³é³Ýó Ù»ñ Ñ³Ï³ÏßÇéÇÝ áõ Ý³Ë³ï»ëáõÃ»³Ý: ¸¿åù»ñáõ
ÇÝùÝ³å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý
բ»éÁ ãáõÝÇ Çñ áõë»ñáõÝ: ÜáÛÝÇëÏ
óáõÝ³ÙÇ ÙÁÝ ¿ áñ áÕáÕ»ó Ù»ñ Ï»³ÝùÁ, áñ ³ÛÉ³å¿ë ³É
Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í ã¿ñ: ²Ù»Ý¿Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í »õ ³õ»ÉÇ Ñ½ûñ ³ÝÑ³ëÏÝ³ÉÇ ÏÁ ÙÝ³Û ³Ýáñ Ñ³Ù³ñ »Ï»Õ»óõáÛ ³Ý¹³Ù³·ñáõ»Éáõ,
»ñÏÇñÝ»ñ Ñ³½Çõ Ã¿ Ï³ñ»Ý³ÛÇÝ բÝ³Ï³Ý ³ÝóáõÙ ÙÁ Ï³ï³ñ»É ÝÙ³Ý Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý Ï³Ù Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÙÇáõÃ»³Ý Ù³ëÝ³Ïó»Éáí Ï³Ù³õáñ
³ßË³ï³Ýù ï³Ý»Éáõ »ñ»õáÛÃÁ:
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÝ ï³Ï:
²ÛÝ Ñ³Û³ëï³ÝóÇÝ»ñÁ áñáÝù ·Çï³Ï³Ý ÏáãáõÙ ÙÁ Ï³Ù ß³Ñ³բ»ñ
ê÷ÇõéùÇ Ý»ñ·ñ³õáõÙÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï»³Ýù¿Ý Ý»ñë ÷áñÓáõ»ó³õ
Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙÝ³¹ñ³Ùáí: ²Û¹ Ï³éáÛóÇÝ ³ëå³ñ¿½ ÙÁ áõÝÇÝ` ³Ù»ñÇÏ»³Ý ûñÇÝ³Ïáí Ï'³åñÇÝ Çñ»Ýó
³å³Ñáí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ ³ñ¹¿Ý բ³õ³Ï³Ý ËûëáõÝ »Ý ³Ýáñ ÁÝï³Ý»Ï³Ý բ³ñûñ Ï»³ÝùÁ: ÆëÏ ³ÝáÝù áñ É»½áõ³Ï³Ý
íñÇåáõÙÇÝ Ù³ëÇÝ, áñáíÑ»ï»õ ë÷ÇõéùÇ ·áñÍûÝÁ ³ÛÝï»Õ ¹Åáõ³ñáõÃ»³Ý Ï³Ù ï³ñÇùÇ բ»ñÙ³Ùբ ã»Ý ÏñÝ³ñ Ñ³ëÝÇÉ ³Û¹
·Ý³Ñ³ïáõ³Í »õ ë³ÑÙ³Ýáõ³Í ¿ñ ëáí»ïÇ ßñç³ÝÇ ³éÏ³Û բ³ñûñáõÃ»³Ý` Ï'³åñÇÝ Çñ³ñÙáí Ñ³õ³ù³Ï³Ý Ï³ñÇùÇ Ù¿ç:
ê³Ï³ÛÝ, ë÷ÇõéùÁ Çñ³Ï³Ý áõ ïÇñ³Ï³Ý áÛÅ ÙÁ ÏñÝ³ñ ¹³éÝ³É »Ã¿
ïáõ»³ÉÝ»ñáí:
²Ûëûñ ÏÁ ËûëáõÇ Í»ñ³ÏáÛïÇ ÝÙ³Ý Ù³ñÙÇÝ ÙÁ ëï»ÕÍ»Éáõ Ù³ëÇÝ Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý ½³Ý·áõ³ÍÁ ûÅïáõ³Í ÁÉÉ³ñ Ýå³ï³Ï³ëÉ³ó
ÙÁ`
»ñÏáõ
³ÛÉÁÝïñ³ÝùÝ»ñ¿Ý
Ù¿ÏÁ
áñå¿ë½Ç ë÷ÇõéùÁ ³Û¹ ÙÇçáó³õ Çñ Ý»ñ¹ñáõÙÁ áõÝ»Ý³Û Ð³Û³ëï³ÝÇ Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ùբ
å»ï³Ï³Ý Ï³éáÛóÝ»ñ¿Ý Ý»ñë: ò³ÝÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ բ³ñÇ »Ý »õ ÏñÝ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ, Ï³Ù, ³õ»ÉÇ բ³Ëï³õáñ å³ñ³·³ÛÇÝ` »ñÏáõ
û·ï³Ï³ñáõÃÇõÝ ÙÁ áõÝ»Ý³É »Ã¿ ÑÇÙÝáõ³Í ÁÉÉ³Ý Çñ³å³ßï ³ÛÉÁÝïñ³ÝùÝ ³É Ñ»ï³åÝ¹»Éáõ Ï³Ù` Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝ բ»ñ»Éáí
ë÷ÇõéùÇ ïÏ³ñ³óáÕ Ï³éáÛóÝ»ñáõÝ »õ Ï³Ù ½áõ·³Ñ»é ëï»ÕÍ»Éáí
ïáõ»³ÉÝ»ñáõ íñ³Û:
î³Ï³õÇÝ ÏÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÇ áÙ³Ýó ÙÇïùÇÝ Ù¿ç ÙÝ³É Ù³ß³Í Ï³éáÛóÝ»ñ áñáÝù ÏñÝ³Ý »ñ³ßË³õáñ»É ÇÝùÝ³å³ßïå³ÝáõÃÇõÝÁ »õ
å³ïÏ»ñ³óáõÙ ÙÁ, áñ` »Ã¿ ²ïñå¿Û×³ÝÁ ù³ñÇõÕ »õ Ï³½ áõÝÇ, ë÷ÇõéùÁ í»ñ³Í»É Çñ³Ï³Ý áõ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍûÝÇ ÙÁ:
ÆÙ³ëï³ÏÝ»ñ ã»Ý å³ÏëÇñ ë÷ÇõéùÇ Ù¿ç áñáÝù Å³Ù³Ý³Ï³íñ¿å ÏÁ
Ð³Û³ëï³ÝÝ ³É ë÷ÇõéùÁ áõÝÇ:
Ñéã³Ï»Ý
³ÛÝ Ï³éáÛóÝ»ñÁ áñáÝù ÑÇÝ· ¹³ñ Ï»Ý¹³ÝÇ å³Ñ³Í »Ý
²Ûë ·»Õ»óÇÏ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÇõÝÁ ¹Åբ³Ëï³բ³ñ ÷áõ× ¿ ù³ÝÇ ÙÁ
å³ï×³éÝ»ñáí. ²ïñå¿Û×³ÝÁ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛÇ íñ³Û ÏñÝ³Û ½³Ý·áõ³ÍÝ»ñÁ: ²Ûëûñ ³É ³ÝáÝù ÏñÝ³Ý ÙÇ»õÝáÛÝ ¹»ñÁ Ï³ï³ñ»É ù³ÛÉ
Ù³ÙáõÉ »õ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÇõÝ ·Ý»É Çñ ù³ñÇõÕÇÝ »Ï³Ùáõïáí, å³Ñ»Éáí Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Ñ»ï, բ³Ûó Ù³Ý³õ³Ý¹` ï¿ñÁ ÙÝ³Éáí Çñ»Ýó
³ÛÝ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃ»³Ùբ áñáõÝ ãÇ ÏñÝ³ñ ë÷ÇõéùÁ Ñ³ëÝÇÉ: Ð³ñóÁ ÏáãáõÙÇÝ - ³Ûëå¿ë` »Ï»Õ»óÇÝ ¹³ñÓ³Í ¿ ½բûë³í³Ûñ, Ñ»é³Ý³Éáí Çñ
բ³ó³Û³Ûï ¹³ñÓ³õ ÷ñáÃáùáÉÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, »ñբ å³Ñ ÙÁ բ³ñáÛ³Ï³Ý Ï³ñ·³å³ÑáõÃ»³Ý »õ Ùß³ÏáÛÃ ëï»ÕÍáÕÇ ¹»ñ¿Ý,
ÍÇ³Í³Ýáõ»ó³õ ÛáÛëÁ áñ ÏñÝ³ñ í»ñç ·ïÝ»É ßñç³å³ïáõÙÁ, áñù³Ý ³É Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÉÍáõ³Í »Ý բ³ÝÏ³ÉÇ ÏéáõÇ, ÷áË³Ý³Ï
ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ, Ù³ÙáõÉÁ ³Õù³ï³ó³Í ¿, Ññ³Å³ñ»Éáí
ËÝ¹ñ³Ï³Ý ÁÉÉ³ñ ÷ñáÃáùáÉÝ»ñáõ å³ñ³·³Ý:
Çñ ³é³çÝáñ¹áÕÇ ¹»ñ¿Ý: ²Ûë բáÉáñÁ ÏñÝ³Ý ß³ñáõÝ³Ï»É Çբñ»õ ³½¹áõ
ê³Ï³ÛÝ, ²ïñå¿Û×³ÝÇ ·áñÍûÝÁ Ë³÷³Ý»ó ½³ÛÝ:
ØÇõë ÏáÕÙ¿ ë÷ÇõéùÁ ÙÇ³ÓáÛÉ Ï³éáÛó ÙÁ ã¿ áñ Ï³ñ»ÉÇ ÁÉÉ³Û ½³ÛÝ ·áñÍûÝ, »Ã¿ í»ñ³¹³éÝ³Ý Çñ»Ýó »ñբ»ÙÝÇ ¹»ñÇÝ:
ù³Õ³ù³Ï³Ý Ý»ñ³½¹áÕ ·áñÍûÝÇ í»ñ³Í»É: ê÷ÇõéùÁ §÷áßÇ ³½·¦
Շարունակութիւնը էջ 3
ÙÁÝ ¿ áñ »ñÃ³Éáí »ÝÃ³Ï³Û ¿ ³õ»ÉÇ ÷áßÇ³Ý³Éáõ:
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Պ ա տշա ճ եւ խո ր յ ար գ ա նք ով նշո ւե ցա ւ
Ա ր ցա խ- ի Ա նկ ա խո ւթե ա ն ե ւ
Ղ ար ա բա ղ եա ն Շ ար ժ ո ւմ ի 30 - ա մե ա կը

Երկուշաբթի Մարտ 12-ին, Թէքէեան Մշակ.
Միութեան
Կեդրոնին
մէջ
նշուեցաւ
Ղարաբաղեան Շարժման 30-ամեակը եւ
Արցախի
անկախութեան
տարեդարձը,
կազմակերպութեամբ, Ռ.Ա.Կ.-եան Էօժէն
Բաբազեան ակումբին եւ Մոնթրէալի Թ.Մ.Մ.եան:
Այս նշանակալից առիթով բացառիկ
պատեհութիւնը ստեղծուած էր որպէս
բանախօս հրաւիրելու ազգային հերոս Մոնթէ
Մելքոնեանի այրին՝ Սեդա ԳպրանեանՄելքոնեանը որ եկած էր Թորոնթոյէն
ընկերակցութեամբ ծանօթ ազգային եւ
Թորոնթոյի Հայաստան Համահայկական
Հիմնադրամի անխոնջ ատենապետ Մկրտիչ
Մկրտիչեանի
որ
նաեւ
կատարեց
հանդիսավարութիւնը
եւ
ներկայացուց
հանգրուանային կարեւոր վիտէօներով
պատկերացուած պատշաճ յայտագիր մը:
Այս առիթով Թէքէեանի Յարութիւն եւ
Սիմա Արզումանեան սրահը լեցուած էր
երկու հարիւրի մօտ՝ հայրենասէր եւ
գիտակից հոծ բազմութեամբ մը: Հանդէսի
բացումը
կատարեց
անցնող
երկար
տարիներու Թ.Մ.Մ.-եան ատենապետ պրն.
Արթօ Մանուկեան: Ապա՝ պրն. Մկրտիչեան
խորազգաց խօսքերով եւ տեսերիզներով իր
ելոյթին
մէջ,
տպաւորեց
ներկայ
հասարակութիւնը վեր առնելով Ղարաբաղի
մեծ նշանակութիւնը Հայաստանի այսօրուայ
իրականութեան մէջ եւ անոր արդէն իսկ
ապահոված
հսկայական
յառաջդիմութիւնները բազմաթիւ բնագաւառներու
մէջ: Ապա ան հրաւիրեց օրուայ բանախօսը
Տիկին Սեդա Մելքոնեան տալու իր սրտի
խօսքը այս նշանակալից առիթով:
Բնականաբար ներկաներուն համար
գրեթէ անկրկնելի ապրումներու առիթ մըն էր
լսել նոյն ինքը Ղարաբաղեան ազգային մեծ
հերոս Մոնթէ Մելքոնեանին այրիին բերնէն
իսկ, մեծ հերոս Մոնթէի հարազատ
զգացումներուն,
մտածումներուն
եւ
ապրումներուն մասին: Մոնթէ Մելքոնեան
այն
բարձրոգի
եւ
համակ
հայրենասիրութեամբ լեցուն մարտիկն էր որ
ճակատեցաւ,
ապահովեց
կրկնակի
յաղթանակներ եւ աւանդեց իր ազնիւ հոգին
այն գոհունակութեամբ, որ իր թանկագին
բաժինը
կը
բերէր
Ղարաբաղը
վերադարձնելու իր արդար տիրոջ՝ հայ
Շարունակուած էջ 1-էն

Հայաստանի տարեդարձին պաշտօնական
հանդիսութեան
ընթացքին
օրուայ
Խորհրդային Միութեան ղեկավար Նիքիթա
Խրուշչովին ուղղած իր կուռ խօսքին մէջ
յանուն սփիւռքահայութեան եւ խորապէս
ձգտուած մթնոլորտի մը մէջ թերեւս առաջին
պաշտօնական պահանջքը ներկայացուցած է
որպէսզի հայկական «Ներքին հողերը»,
Ղարաբաղը եւ Նախիջեւանը միացուին
Հայաստանի Հանրապետութեան:
Դոկտ. Կէօնճեան ապա անդրադարձաւ
1988
Փետրուարին
Մոնթրէալի
մէջ
կազմակերպած
մեծ
ցոյցին
իբրեւ
զօրակցութիւն Ղարաբաղեան շարժումին եւ
վերջապէս ան բացայայտեց թէ այսօր իսկ
Ռ.Ա.Կ.-իւնը առանց աղմուկի եւ սակայն
ազդու գործունէութեամբ իր կարեւոր
աջակցութիւնը կը բերէ Հայաստանի եւ
Արցախի պաշտպանութեան ոյժերուն:
Անմոռանալի
այս
հանդիսութիւնը
փակուելէ ետք խորապէս ազդուած եւ
գոհունակ հասարակութիւնը տակաւին
երկար մնաց Թ.Մ.Մ.-եան կեդրոնին մէջ
շարունակելով իրարու հետ փոխանակել
հայրենասիրական ջերմ զգացումներ եւ
ապրումներ:

Ապագայ

ժողովուրդին:
Տիկին Սեդա Մելքոնեանի ելոյթը յաճախ
ընդհատուեցաւ
ծափերով
եւ
վերջաւորութեան յոտնկայս թնդացնող ծափերով:
Իր ելոյթին վերջաւորութեան, Տիկին
Մելքոնեան
սիրով
պատասխանեց
ներկաներուն բազմաթիւ հարցումներուն:
Հանդէսի վերջաւորութեան պրն. Արթօ
Մանուկեան ներկաներուն փոխանցեց օրուայ
խորհուրդին հետ կապուած իր անձնական
յուզիչ ապրումներէն հատուածներ 1996-ին
Ղարաբաղ կատարած իր ճամբորդութեան
առիթով:
Վերջապէս խօսք առաւ նաեւ Ռ.Ա.Կ.-ի
երկարամեայ ղեկավար Դոկտ. Արշաւիր
Կէօնճեան որ ներկաներուն եւ Տիկ.
Մելքոնեանին
փոխանցեց
քանի
մը
նշանակալից եւ յիշատակելի դրուագներ: Ան
նախ յիշեց թէ Ղարաբաղեան Շարժումէն
տասնեակ
տարիներ
առաջ
Ռ.Ա.Կ.
Կեդրոնական Վարչութեան ներկայացուցիչ
հանգուցեալ
Համբարձում
Պէրպէրեան
Երեւան հրաւիրուած ըլլալով, Սովետական

êöÆôèøÆ Ò²ÚÜÀ Ð²Ú²êî²ÜÆ Ø¾æ

²Ýßáõßï ã»Ý å³ÏëÇñ ëñïó³õ »õ ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý ÉÇóù áõÝ»óáÕ
ï³ññ»ñ Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý ½³Ý·áõ³ÍÇÝ Ù¿ç, ë³Ï³ÛÝ ³ÛÝù³Ý ³ï»Ý áñ
ã»Ý
³Ý¹ñ³¹³éÝ³ñ
ë÷ÇõéùÇ
·áÛ³ï»õÙ³Ý
³½¹³ÏÝ»ñáõ
Ýß³Ý³ÏáõÃ»³Ý, Çñ»Ýó Ûáõë³Ë³բáõÃÇõÝÝ áõ íÑ³ïáõÃÇõÝÁ ÏÁ
¹ñë»õáñ»Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ¹³ï³å³ñï»Éáí »ñբ»ÙÝ, ÝáÛÝÇëÏ ·é»ÑÇÏ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³Û - »õ Ï³Ù` ³é³çÝáñ¹áõ»Éáí
ÇÝùÝ³Ù»Ïáõë³óÙ³Ý:
Ð³Û³ëï³Ý»³Ý ½³Ý·áõ³ÍÁ ÑëÏ³Û ï³ñáÕáõÃ»³Ùբ Ñ³ñëïáõÃÇõÝ
ÙÁÝ ¿ áñ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý å³ñ³·³ÛÇÝ ÏñÝ³Û Ýáñá·»É ë÷ÇõéùÇ
Ý»ñáÛÅÁ, ë³ï³ñ»É ³Ýáñ ·áÛáõÃ»³Ý »ñÏ³ñ³Ó·Ù³Ý »õ Ç í»ñçáÛ
ë³ï³ñ»Éáí Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ:
Æբñ»õ áñ³Ï ³É Ð³Û³ëï³Ý¿Ý ³ñï³·³ÕÃáÕ Ñ³ÛÁ ß³ï ³õ»ÉÇ

Forbes-ի «Միլիառատէրեր-2018»
Ցանկին Մէջ Երեք
Հայ Գործարար Կայ

Ամերիկեան
հեղինակաւոր
Forbes հանդէսը
հրապարակած է
2018-ի միլիառատէրերու վարկանիշային աղիւսակը, ուր ընդգրկուած աշխարհի ամենահարուստ մարդոց
շարքին կան նաեւ հայեր:
Մէկ այլ յայտնի հայ գործարար Էտուարտօ
Էռնեկ-եանը, որ կը բնակի Արժանթին,
ընդգրկուած է Forbes-ի ցանկի 887-րդ տեղը:
Անոր կարողութիւնը կը գնահատուի
2.7 միլիառ տոլար:
«Միլիառատէրեր 2018» վարկանշային
աղիւսակի
առաջատարը
Amazon-ի
հիմնադիր, ամերիկացի գործարար Ճեֆ
Պեզոսն
է, որու կարողութիւնը կը
գնահատուի 112 միլիառ տոլար:

բ³ñÓñ ¿ Çñ áõëÙ³Ùբ »õ áÛÅÇ Ã³ñÙáõÃ»³Ùբ ù³Ý ²ñ»õÙáõïù
Ñ³ëï³ïáõáÕ Ñ³Û»ñÁ áñáÝù ³ùëáñáõ³Í ¿ÇÝ Çñ»Ýó բÝûññ³Ý¿Ý »õ
áõëÙ³Ý áõ ·Çï³ÏóáõÃ»³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ïáí ß³ï ³õ»ÉÇ ïËáõñ íÇ×³ÏÇ
Ù¿ç ÏÁ ·ïÝáõ¿ÇÝ:
ê÷ÇõéùÇ Ù³ëÇÝ »Õ³Í å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ã»Ý
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»ñ Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý: ê÷ÇõéùÁ ëå³é»Éáõ íñ³Û ¿ Çñ
áÛÅ»ñÁ »õ Ù³Ý³õ³Ý¹ ãáõÝÇ ³ÛÉ»õë ³Ýó»³ÉÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ, áñáÝù
Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ í³ñÏ ÏÁ í³Û»É¿ÇÝ:
Ð³Û³ëï³ÝóÇÝ»ñ ³ñ¹¿Ý Ï³½Ù³Í »Ý Ýáñ ë÷Çõéù ÙÁ, ³ÝÏ³Ë
³õ³Ý¹³Ï³Ý ë÷Çõéù¿Ý: ²Ý·³Ù ÙÁ áñ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ý Çñ»Ýó áÛÅÇÝ
Ã³ñÙáõÃ»³Ý áõ ï³ñáÕáõÃ»³Ý »õ áñáß»Ý Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ ÍÇñáí
Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÇÉ ³õ³Ý¹³Ï³Ý ë÷ÇõéùÇÝ Ñ»ï, ³õ»ÉÇ Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ
³å³·³Û ÙÁ Ï'áõÝ»Ý³Û Ñ³Ù³ÛÝ ë÷ÇõéùÁ »õ ³Û¹ å³ñ³·³ÛÇÝ ³ñ¹¿Ý
Ï³ñ»ÉÇ Ï'ÁÉÉ³Û Çñ³å³ßïûñ¿Ý ë÷ÇõéùÇ Ó³ÛÝÁ Éë»ÉÇ ¹³ñÓÝ»É
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç:
îÇÃñáÛÃ
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Դոկտ. Ռիչըրտ Յովհաննէսեան Ցեղասպանութենէն
Վկայութիւններ Կը Յանձնէ
«Շօա» Հիմնարկի Արխիւին

ԼՈՍ
ԱՆՃԵԼԸՍ.Հարաւային
Քալիֆորնիոյ համալսարանի «Շօա»
հիմնարկը այսուհետեւ իր արխիւին մէջ
պիտի
ունենայ
Հայոց
Ցեղասպանութենէն վերապրածներու վկայութիւններու ամենամեծ հաւաքածոներէն մէկը, որ 1972-էն սկսեալ մինչեւ
2000-ականները հաւաքուած է Քալիֆորնիոյ համալսարանի Լոս Անճելըսի
մասնաճիւղի հայ պատմաբան դոկտ.
Ռիչըրտ Յովհաննէսեանի կողմէ:
Վկայութեանց պաշտօնական յանձնումը տեղի ունեցած է Ուրբաթ, Մարտ
9ին,
որուն
շնորհիւ
դոկտ.
Յովհաննէսեանի՝ Հայոց Ցեղասպանութեան բանաւոր պատմութեան մասին
հաւաքածոն պաշտօնապէս դարձած է
«Շօա» հիմնարկի Տեսողական պատմութեան համացանցային արխիւին մէկ
մասը:
Անիկա կը ներառէ աւելի քան 1000 հարցազրոյցներ, ինչպէս նաեւ
լուսանկարներ
եւ
փաստաթուղթեր:
Հաւաքածոյի
գերակշիռ
մեծամասնութիւնը ձայնագրուած է հայերէնով եւ միայն 20 տոկոսը՝
անգլերէնով: Կան նաեւ թրքերէնով եւ սպաներէնով փոքրաթիւ
վկայութիւններ:
Ցարդ, հանրութեան հասանելի պիտի ըլլան միայն թուայնացած
առաջին 10 վկայութիւնները, որոնցմէ եօթն անգլերէնով, իսկ երեքը՝
հայերէնով: Աշխատանք պիտի տարուի մնացեալ բոլոր վկայութիւնները
եւս հիմնարկին չափանիշներով թուայնացնելու:
Յովհաննէսեան, որ Հայոց Ցեղասպանութենէն վերապրածներու զաւակ
է, խորապէս հաւատացած է, որ վկայութիւնները մեծ կարեւորութիւն ունին
ապագայ սերունդները կրթելու եւ ուրացման դէմ պայքարելու համար:
Արխիւի կարեւորութիւնը ընդգծած է նաեւ «Շօա» հիմնարկի
պաշտօնատարներէն Սթեֆան Սմիթ՝ ըսելով. «Տեսողական պատմութեան
արխիւին մէջ աւելի մեծ բովանդակութիւն աւելցնելով՝ մենք կը յարգենք
յիշատակը անոնց, որոնց կեանքը ընդհատուած է: Այս ձայներէն՝ ապագայ
սերունդները պիտի սորվին Հայոց Ցեղասպանութեան սարսափները ա՛յն
մարդոցմէ, որոնք անձամբ անցած են արհաւիրքներու ընդմէջէն»:
Այս արխիւին արդէն իսկ մաս կը կազմեն Մայքըլ Յակոբեանի
արձանագրած՝ Հայոց Ցեղասպանութենէն վերապրածներու աւելի քան 400
վկայութիւններ։

Ապագայ Կառավարութիւնը Պիտի
Ունենայ Վարչապետ, 3 Փոխվարչապետ
եւ 17 Նախարար

Հայաստանի Ազգային ժողովի օրակարգին վրայ է
«Կառավարութեան կառուցուածքի եւ գործունէութեան
մասին» եւ կից ներկայացուած օրէնքներու նախագիծերու
ծրարը:
Հիմնական զեկուցողը Հայաստանի արդարադատութեան
նախարար Դաւիթ Յարութիւնեան նշեց, որ համաձայն
նախագիծին՝ կառավարութեան կազմը պիտի բաղկանայ
վարչապետէ,
առաջին
փոխվարչապետէ,
երկու
փոխվարչապետներէ եւ 17 նախարարներէ:
«Վարչապետը կարող է զրկուել իր լիազօրութիւնները
կատարելուց, եթէ կորցնում է քաղաքացիութիւնը, ձեռք է
բերում այլ երկրի քաղաքացիութիւն կամ էլ օրէնքով
սահմանուած անհամատեղելիութեան պահանջներն է
խախտել: Վարչապետը նաեւ կարող է զրկուել իր
լիազօրութիւններից, եթէ ընտրուելուց յետոյ 5 օրեայ
ժամկէտում կառավարութեան կազմաւորման համար
անհրաժեշտ թուով թեկնածուներ չներկայացնի», զեկուցեց
Յարութիւնեան:
Յստակեցուած է նաեւ կառավարութեան, նախարարութիւններուն եւ վարչապետին ենթակայ մարմիններու
շրջանակը: Վարչապետին ենթակայ մարմիններն են՝
ոստիկանութիւնը, ազգային անվտանգութեան ծառայութիւնը,
պետական պահպանութեան ծառայութիւնը եւ պետական
վերահսկողութեան ծառայութիւնը:
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Համահայկական Ֆլեշմոպ. Խրոխտ Քոչարին Ոտքի Կը Հանէ Հայ Ժողովուրդը

Հայաստանի համար 2018 թ. յոբելենական տարի է. ազգովին պիտի
նշենք Հայաստանի առաջին հանրապետութեան ստեղծման, Մայիսեան
հերոսամարտերու 100 եւ Երեւանի հիմնադրման 2800-ամեակները:
Սփիւռքի մէջ բնակող հայերը նոյնպէս անմասն պիտի չի մնան այս
կարեւոր իրադարձութիւնները նշելէն: Ֆրանսայի Կրենոպլ քաղաքի
հայկական մշակոյթի տունը օրինակ, մայիս 26-ին հանդէս պիտի գայ
լայնածաւալ
նախաձեռնութեամբ` կազմակերպելով համահայկական
«Արի՛, պարիր քոչարի» խորագիրով ֆլեշմոպը, որուն կրնան մասնակցիլ
անհատներ, ստեղծագործական անձնակազմեր, պարային համոյթներ,
մշակութային կեդրոններ, կրթօճախներ, զօրամասեր:
Մտայղացման համաձայն` այդ օրը մեր հայրենակիցները պէտք է
իրենց բնակութեան քաղաքին մէջ քոչարի պարեն, տեսանկարահանեն
պարն ու ուղարկեն կազմակերպիչներուն: Աւելի ուշ տեսանիւթը պիտի
հրապարակուի ֆլեշմոպի ֆէյսպուքեան պաշտօնական էջին վրայ:
Ինչպէս Հայերն այսօր-ին կը տեղեկացնէ Կրենոպլի հայկական
մշակոյթի տան հոգաբարձուներու խորհուրդի անդամ, նախաձեռնութեան
հեղինակ Սիրանոյշ Խաչատրեան, նախագիծին նպատակը Հայաստանի եւ Սփիւռքի մէջ բնակող հայերուն յաղթական քոչարի պարելու
գաղափարի շուրջ համախմբելն է` ի նշան մեր հերոսական անցեալի եւ ազգային միասնականութեան:
Կրենոպլի հայերու նախաձեռնութեան կ’աջակցին ՀՀ սփիւռքի նախարարութիւնը եւ Լիոնի հիւպատոսարանը:
Աւելցնենք, որ նախագիծն առաւել հանրահռչակելու նպատակով ստեղծուած են կայքէջ, ֆէյսպուքեան եւ թուիթերեան էջեր, պատրաստուած
է գովազդային տեսահոլովակ:
info@aripariqochari.com - www.facebook.com/aripariqochari/
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Գագիկ Յարութիւնեան միաձայնութեամբ
ընտրուեցաւ բարձրագոյն
դատական խորհուրդի նախագահ

Հ ա յ ա ս տ ա ն ի
Հանրապետութեան
դ ա տ ա կ ա ն
բ ա ժ ա ն մ ո ւ ն ք ի
Արարողակարգի
եւ
հասարակութեան հետ
կապերու վարչութենէն
կը տեղեկացնեն, որ
Հ ա յ ա ս տ ա ն ի
Հանրապետութեան
Սահմանադրութեան
174-րդ յօդուածի, «Հայաստանի Հանրա-պետութեան դատական
օրէնսգիրք» սահմանադրական օրէնքի 84-րդ յօդուածի, 166-րդ
յօդուածի 8-րդ մասի հիմքով` 5 Մարտ 2018-ին Հայաստանի
Հանրապետութեան Գիտութիւններու ազգային ակադեմիայի
նախագահութեան սրահին մէջ տեղի ունեցած է Բարձրագոյն
դատական խորհուրդի առաջին նիստը:
Նիստը հրաւիրուած է Հայաստանի Հանրապետութեան
Ազգային ժողովին կողմէ ընտրուած 5 անդամներէ Բարձրագոյն
դատական խորհուրդի նախագահ ընտրելու նպատակով:
Օրէնքով սահմանուած կարգով խորհուրդը գաղտնի
քուէարկութեամբ
միաձայնութեամբ
Հայաստանի
Հանրապետութեան Բարձրագոյն դատական խորհուրդի
նախագահ ընտրած է Գագիկ Յարութիւնեանը:

Կարօ Փայլան Դատ Կը Բանայ «Ա. Հապեր»
Կայանին Դէմ

ՊՈԼԻՍ, «Մարմարա».- Թուրքիոյ քրտամէտ Ժողովուրդներու
ժողովրդավարութիւն
կուսակցութեան հայ
երեսփոխան
Կարօ
Փայլան դատ բացած է
«Ա. Հապեր» կայանին
կողմէ հրապարակուած
լուրի
մը
կապակցութեամբ, որ կը կրէր՝
«Կարօ Փայլանէն Սեւ
Քարոզչութիւն» խորագիրը եւ կ՛առնչուէր Հայոց Ցեղասպանութիւնը հաստատելու
Փայլանի քայլին։
Փայլան դիտել կու տայ, որ այդ լրատուութիւնը իր մասին
զրպարտութիւններ կը բովանդակէ, եւ որ լուրի հաղորդման
ընթացքին իր անձին դէմ անարգական արտայայտութիւն
կատարուած է։
Հարցը կը վերաբերի Փայլանի ու Ֆրանսայի նախագահ
Էմանուէլ
Մաքրոնի
միջեւ
հանդիպման
ընթացքին
խօսուածներուն։ Կարօ Փայլան կը գրէ, որ Փարիզի մէջ Մաքրոնի
հետ քննարկութեան նիւթ դարձած էին Սուրիոյ վերջին
քաղաքական զարգացումները եւ Աֆրինի հարցով իրենց
մտահոգութիւնները։ Իր այս արտայայտութիւնները սփռուած են
ֆրանսական «Ֆրանս 24» կայանէն։ Արդարեւ, իրեն ուղղուած
հարցումի մը պատասխանելով՝ ան ըսած է, թէ քրտամէտ
կուսակցութիւնը ժողովրդավարութիւն կ՛առաջարկէ եւ Թուրքիոյ
մէջ ժողովրդավարութիւն հիմնել կը փափաքի, նաեւ աւելցուցած է,
որ իբրեւ հայ՝ ինք մտավախութիւններ ունի։
«100 տարի առաջ միեւնոյն բանը եկաւ հայոց գլխուն, տագնապը
ցեղասպանութեամբ վերջ գտաւ։ Այն ատեն հայերը առաջարկներ
ունէին, իսկ հիմա քիւրտերն են որ առաջարկներ ունին, եւ
դժբախտաբար,
կառավարութիւնը
այս
առաջարկներուն
պատասխան չի տար։ Մարդիկ Թուրքիոյ մէջ հաւասարութիւն,
ժողովրդավարութիւն եւ խաղաղութիւն կ՛ուզեն։ Մեր խոստումն
ալ Թուրքիոյ ա՛յս է։ Ես մինչեւ այսօր, որպէս քաղաքագէտ, միշտ
խաղաղութեան պաշտպան հանդիսացայ։

Մամուլի հաղորդագրութիւններ

Աւստրիայում ՀՀ դեսպան Արման Կիրակոսեանի
հանրային դասախօսութիւնը
Մարտի 6-ին Ավստրիայում
ՀՀ
դեսպան,
ԵԱՀԿ-ում
և
Վիեննայի
միջազգային այլ կազմակերպություններում ՀՀ ներկայացուցիչ Արման Կիրակոսյանը
հանդես եկավ «Հայաստանի
արտաքին
քաղաքականություն. համադրելով շահերն
ու
հնարավորությունները» (Armenian Foreign
Policy. Combining Interests and
opportunities)
խորագրով
հանրային
դասախոսությամբ, որը ՀՀ դեսպանության
հետ
գործակցությամբ
կազմակերպել էր Վիեննայում գործող «Ռուսաստանի և
նորանկախ պետությունների
ընդլայնված և համեմատական
ուսումնասիրությունների միջազգային
կենտրոնը»
(International
Center for Advanced and
Comparative EU-Russia&NIS
Research - ICEUR):
Դասախոսությանը ներկա
էին
ավստրիական
և
միջազգային
քաղաքագիտական
ուսումնասիրությունների
կենտրոնների,
համալսարանների գիտաշխատողներ,
քաղաքական
վերլուծաբաններ, ԶԼՄ-ների և դիվանագիտական առաքելությունների
ներկայա-ցուցիչներ:
Բացման խոսքով հանդես եկավ կենտրոնի փոխնախագահ, քաղաքագիտության պրոֆեսոր Հանս-Յորգ Հայնրիխը, ով հավաքվածներին
ներկայացրեց
օրվա
բանախոսին,
հակիրճ
անդրադարձավ
դասախոսության թեմայի ընտրության ակտուալությանը, ապա խոսքը
փոխանցեց դեսպան Կիրակոսյանին:
Վերջինս պատմեց անկախությունը վերականգնելուց հետո
Հայաստանի Հանրապետության առջև ծառացած խնդիրների ու դրանց
լուծման հայկական տեսլականի մասին, ապա անդրադարձավ
միջազգային և տարածաշրջանային ինտեգրացիոն գործընթացներին
Հայաստանի ներգրավվածությանը՝ մանրմանասն ներկայացնելով
ԵԱՏՄ-ում ՀՀ անդամակցության և ԵՄ-ի հետ վերջին շրջանում
համագործակցության բարձրացման և ստորագրված համաձայնագրի
կարևորությունը:
Պատասխանելով լսարանից հնչած հարցերին՝ դեսպան Կիրակոսյանն
անդրադարձավ
Հայաստանում
տեղի
ունեցած
քաղաքական
բարեփոխումների ընթացքին, տնտեսական զարգացմանը, ղարաբաղյան
շարժման 30-ամյակին, ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանն
ուղղված Հայաստանի ջանքերին, տարածաշրջանային խնդիրներին,
ինչպես նաև ներկայացրեց հայ-թուրքական հարաբերությունների
համատեքստում տեղի ունեցած վերջին զարգացումները:

Հայաստանի Հանրապետութեան
Արտաքին Գործերու Նախարարութիւն

Այսպէս՝ «Ֆրանս 24» կայանէն համոզումս ցոլացուցի։ Թուրքիոյ եւ
Սուրիոյ
միջեւ
տեղի
ունեցած
պայքարին
մասին
իմ
մտավախութիւններս յայտնեցի։ Յայտնեցի, որ բախումներով եւ
պատերազմներով տեղ մը հասնիլ կարելի չէ», կ՛ըսէ Փայլան։
Ան ապա կը յայտնէ որ իր խօսածները թրքական լրատուական
կեդրոններէն՝
զրպարտութիւններով
եւ
անարգանքներով
զարդարուած ու իր անձին դէմ մահափորձի ձեւը առած են, եւ ա՛յդ
պատճառով է, որ այժմ որոշած է դատական իշխանութիւններուն
դիմել։
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« Եթէ Կ՛ուզես, Կ՛ըլլայ…»

ԴՈԿՏ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ

Փետրուար ամսուն վերջին օրերուն եւ
մարտի սկիզբը կը գտնուէի Անգլիա եւ
Հիւսիսային Իրլանտա: Ճիշդ այն օրերուն
էր, երբ վրայ հասաւ այսպէս կոչուած
«Արեւելքի հրէշը»: Ցուրտ եւ պաղ կլիման
ոչ
միայն
անդամալուծեց
տարածաշրջանը,
այլեւ
բաւական
մարդկային եւ նիւթական վնասներ
պատճառեց : Ես պէտք էր ելք մը գտնէի
դուրս գալու համար Պելֆասթի փակ
օդային տարածքէն` հասնելու համար
Պէյրութ: Դժուար էր, բայց երեւցաւ դուրս
գալու լաւ միջոցը: Պելֆասթէն դէպի
Փարիզ, որմէ ետք` Պէյրութ:
Շաբաթ, մարտ երեքին կը մտնեմ Փարիզի «Շարլ տը Կոլ»
օդակայանը: Առաւօտ բաւական կանուխ կարծէք օդակայանը նոր
կ’արթննար: Հանդարտ էր ամէն տեղ եւ ամէն բան: Հասայ
Ֆրանսական ընկերութեան օդանաւի մուտքի ընդունման
կեդրոնները, ուր պաշտօնեանները մէկը միւսին քով եւ ազատ
վիճակի մէջ կը սպասէին զիս: Ի՜նչ հաճելի է հանդարտ եւ ոչ
խճողուած մթնոլորտը, երբ առջեւդ կան շատ մը պաշտօնեաններ,
որոնց դէմքին ժպիտը պատրաստ է քեզ ընդունելու:
Կ՛երեւի միայն ետքը պիտի անդրադառնայի եւ կամ գիտակցէի, թէ
ինչո՛ւ եւ ինչպէ՛ս պատահականութիւնը զիս մղեց, որպէսզի անցնիմ
այն կարգին, որուն ետեւ աշխուժ ժպիտով երիտասարդ օրիորդ մը
զիս ընդունեց:
Փարիզ էի: Պատշաճ էր, որ տեղական լեզուով բարեւէի: Չուշացաւ
իմ կողմէս « պոնժուրը» եւ անցագիրս յանձնեցի օրիորդին:
Երիտասարդ պաշտօնեայ օրիորդը նայեցաւ անցագիրիս եւ գլուխը
վեր առնելով` ինծի ըսաւ. «Կրնաս նաեւ բարի լոյս ըսել»:
« Աղջի՞կ…», եղաւ իմ շատ արագ պատասխանս… Չեմ գիտեր, եթէ
իմ արագ արտայայտութիւնը առանց անդրադառնալու էր, բայց
զգացի, որ թօթափած էի պաշտօնական հանգամանքը եւ դուրս եկած
էի զսպուած եւ կաղապարուած այդ մթնոլորտէն` Փարիզի
օդակայանին մէջ: «Մայրենիով» սկսած մեր զրոյցը ստացաւ
բարեկամական եւ հաղորդական հիմք:
«Իմ մականունս Թաշճեան է». ըսաւ ան:
Եւ չեմ գիտեր` ինչո՞ւ, բայց նոյնքան արագ եկայ հաստատելու, որ
ան պէտք էր ըլլար Պէյրութէն կամ Կիպրոսէն:
«Շատ հաւանաբար Լիբանանէն կամ Կիպրոսէն եկած էք», ըսի
իրեն` փորձելով կամրջել Թաշճեան ընտանիքներու իմ
ծանօթութիւններս մեր այս շրջաններուն մէջ:
«Ինչու միայն Լիբանանէ՞ն եւ Կիպրոսէ՞ն մէկը կրնայ ըլլալ», եղաւ
իր հաստատ պատասխանը:
Կը զրուցէի ինքնավստահ, խելահաս եւ համարձակ հայուհիի մը
հետ:
«Հայրս Հալէպ ծնած է», շարունակեց ան: «Պատանի տարիքին`
տասնմէկ տարեկանին, եկած է Ֆրանսա»:
Ճիշդ էր: Ես պէտք էր կարենայի տեսնել եւ կռահել, որ Թաշճեան
ընտանիքէն ալ ծանօթութիւններ ունիմ Հալէպի մէջ: « Մայրս
քեսապցի է` Սարգիսեան ընտանիքէն եւ երջանկայիշատակ
Գարեգին Ա. վեհափառին զարմիկն է», շարունակեց ան հպարտ ու
հաստատ հայերէնով:
«Զարմիկներ…»: Մեր զրոյցին մէջէն սկսած էի տեսնել, որ կը խօսիմ
երիտասարդ օրիորդի մը հետ, որ ոչ միայն հպարտ հայ է, այլ նաեւ
բաւական լաւ տիրապետած է մայրենիին: Ան չգործածեց «քուզին»
կամ « քուզեն» ֆրանսերէն արտայայտութիւնները, ինչ որ թերեւս
կրնար շատ աւելի դիւրին ըլլալ իրեն համար…
«Ես Ֆրանսա ծնած եմ, բայց շատ փափաք ունէի այցելելու
Սուրիա` իմ ծնողքիս ծննդավայրը,- ըսաւ ան.- Բայց կարելի չեղաւ.
հիմա ալ քիչ մը ուշ է»: Իսկ «ուշ»-ով ան կ՛ակնարկէր անշուշտ Սուրիոյ
ներկայ օրերու քաղաքական եւ պատերազմական վիճակին:
«Իմ ալ ծնողներս հալէպցի են,- եղաւ իմ մասնակցութիւնը այս
զրոյցին.- բայց ես Պէյրութ ծնած եմ»:
Այս բոլորէն անդին կար մէջս հարցում-հետաքրքրութիւն մը, որ
ուզեցի ուղղել երիտասարդ Թաշճեանին: Բաւական ծանօթութիւն

ունիմ ֆրանսահայ իրականութեան հետ եւ գիտեմ նաեւ, որ
մայրենիին գործածութիւնը գաղութին մէջ տեղքայլի մէջ է,
մանաւանդ` երիտասարդ սերունդին պարագային: Իսկ իմ առջեւս
կեցած էր Ֆրանսա ծնած երիտասարդ հայուհի մը, որ մեր
խօսակցութեան ընթացքին ոչ մէկ օտար բառ գործածեց…:

«Ինչպէ՞ս կ՛ըլլայ, որ Ֆրանսա ծնած ես եւ լաւ հայերէն կը խօսիս»,
եղաւ իմ հետաքրքիր ու դիպուկ հարցումը:
Երիտասարդ Թաշճեանի երեսին վրայ գծուեցաւ ժպիտ մը: Նոյն
այդ ֆրանսական ընկերութեան պաշտօնեայի հանգամանքի
«պարտադրուած» ժպիտէն շատ աւելի անդին էր… Սկսած էի
աւելիով տեսնել Թաշճեանին հայկական ինքնավստահութիւնը եւ
հպարտութիւնը իր դէմքին վրայ: Եւ իմ հարցումին ան դրաւ իր
պատասխանը, որ դարձաւ ինծի համար մարտահրաւէր. «Եթէ
կ՛ուզես, կ՛ըլլայ», ըսաւ ան:
Պատասխանը շատ պարզ էր եւ ունէր իր մէջ բովանդակութիւն մը,
որ
կ’ենթադրէր
անձնական
պատասխանատուութիւն
եւ
ինքնագիտակցութիւն:
Հրաժեշտ առի Թաշճեանէն եւ շնորհակալութիւն յայտնեցի այս
հաճելի հանդիպումին համար, բայց մէջս կար մէկ շատ կարեւոր
հարցում. «Ո՞վ է, որ պիտի ուզէ…»:
«Մայրենի»-ին
օրուան
առիթով
կային
ուղերձներ
եւ
արտայայտութիւններ: Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի
նախարար Հրանուշ Յակոբեանը ըսաւ. «Հայոց լեզուն` հայ
ինքնութեան ու ազգային միաբանութեան առաջնային գրաւականն ու
հայապահպանութեան հիմնասիւնը, ուծացման վտանգի դէմ զօրեղ
վահանը»: Եւ նոյնքան հետաքրքրական էր նաեւ Սեւան
Տէյիրմենճեանին արտայայտութիւնը. «Լեզուն կենդանի է
դիմադրութեամբ»:
Բայց կայ տակաւին իմ հարցումը: Ո՞վ է, որ պիտի ուզէ «ուծացման
վտանգի» դէմ կենալ, եւ ո՞վքեր են անոնք, որոնք պիտի ու պէտք է
«դիմադրեն»` լեզուն կենդանի պահելու գրաւականին ի խնդիր…
Փարիզ ծնած ու հոն ապրող Թաշճեանը գտած է եւ ունի
պատասխանը: «Ինքն է, որ ուզած է»: Եւ ինքը իւրաքանչիւր հայն է: Ես
եմ, դուն ես եւ` բոլորս: Բոլորս եթէ «ուզենք», «կ՛ըլլայ», եւ կը պահուի
«մայրենին»:
Օդանաւի դրան մուտքին նոյն ընկերութեան այլ պաշտօնեայ մը
փոխարինեց իմ նստելու աթոռիս թուղթը եւ տուաւ ինծի առաջին
կարգի տեղ: Ինծի համար քիչ մը տարօրինակ էր: Լիբանանեան մեր
օդանաւային ընկերութեան հետ միշտ ալ ունեցած եմ այս
փորձառութիւնը, քանի յաճախ կը ճամբորդեմ իրենց հետ: Բայց` ոչ
ֆրանսականին հետ: Եւ դժուար չեղաւ հետեւցնելը… Թաշճեանն էր…
Հայկական ծանօթութիւնը, որ սկսած էր Փարիզի օդակայանին մէջ, եւ
որ ջերմացաւ մեր մայրենիին հաղորդակցութեամբ: Հոն, ուր երկու
հայեր կրցած էին զիրար աւելի լաւ ճանչնալ, բայց նաեւ`
հաղորդակցիլ:
Եւ եթէ «հայուն ինքնութիւնը եւ ազգային միաբանութիւնը» պիտի
պահպանենք, այս պիտի նշանակէ, որ նաեւ պիտի պահպանենք
«հայոց լեզուն»: Եւ «մայրենիին» պահպանումը մեծապէս պիտի օգնէ,
որպէսզի հայը աւելի լաւ կրնայ հասկնալ «միւս» հայը: Բայց «հայոց
լեզուն» պահելու համար պէտք է «դիմադրութիւն»: «Դիմադրութիւնը»
նախ եւ առաջ անձնական ընտրանք է… Իմ ընտրանքը, բայց նաեւ`
իւրաքանչիւր հայունը:
«Եթէ կ՛ուզես, կ՛ըլլայ»:
Երիտասարդ Թաշճեանը «ուզած» է… Ան Փարիզի օդակայանին
մէջ ապացուցեց, որ «կ՛ըլլայ» եղեր… որ «մայրենին» կը պահուի, եթէ
ուզես…:
Եւ ուզո՞ղը: Պէտք է ըլլամ ես, դուն եւ` բոլորս:
Թաշճեանին ընտրանքը, բայց նաեւ` իւրաքանչիւր հայունը:
«Մայրենիին» պահպանումը…
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ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ 2018-Ի ԶԱՏԿԱԿԱՆ
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԵԱՆՑ

Æ ·ÇïáõÃÇõÝ Ñ³õ³ï³ó»³É Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ÏÁ ï»Õ»Ï³óÝ»Ýù
ö»ñÇëÃ¿ñÇÇ êáõñµ ²ëïáõ³Í³ÍÇÝ »Ï»Õ»óõáÛ ¼³ïÏ³Ï³Ý
»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ Å³Ù³Ý³Ï³óáõó³ÏÁ.

Ì²ÔÎ²¼²ð¸, ÎÆð²ÎÆ 1 ²äðÆÈ 2018
ê. ä³ï³ñ³·
¸éÝµ³ó¿ù` »ñ»ÏáÛ»³Ý

Å³ÙÁ 10.00-ÇÝ
Å³ÙÁ
6.00-ÇÝ

²ô²¶ ÐÆÜ¶Þ²´ÂÆ, 5 ²äðÆÈ 2018

Ð³Õáñ¹áõÃ»³Ý ä³ï³ñ³·
àïÝÉáõ³Û` »ñ»ÏáÛ»³Ý
Ê³õ³ñáõÙ` »ñ»ÏáÛ»³Ý

Å³ÙÁ 10.00-ÇÝ
Å³ÙÁ 6.00-ÇÝ
Å³ÙÁ 8.00-ÇÝ

²ô²¶ àôð´²Â, 6 ²äðÆÈ 2018

Î³ñ· Ê³ã»ÉáõÃ»³Ý
Î³ñ· Â³ÕÙ³Ý` »ñ»ÏáÛ»³Ý

Å³ÙÁ 12.00-ÇÝ
Å³ÙÁ 8.30-ÇÝ

²ô²¶ Þ²´²Â, 7 ²äðÆÈ 2018

ºñ»ÏáÛ»³Ý Å³Ù»ñ·áõÃÇõÝ
Öñ³·³ÉáÛóÇ ä³ï³ñ³·

Å³ÙÁ 7.00-ÇÝ
Å³ÙÁ 8.00-ÇÝ

ê. ¼²îÆÎ, ÎÆð²ÎÆ 8 ²äðÆÈ 2018
ä³ï³ñ³·

Å³ÙÁ 10.00-ÇÝ

ØºèºÈàò, ºðÎàôÞ²´ÂÆ 9 ²äðÆÈ 2018
Ðá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý Ï³ñ·

Å³ÙÁ

11.00-ÇÝ

Αγαπητοί μας αναγνώστες και φίλαθλο κοινό
της ομάδας μας,

Πέρασε άλλη μία εβδομάδα με διαδοχικές νίκες και γεμάτη με επιτυχίες για τις ομάδες μας. Σαφώς και αντιμετωπίσαμε κάποιες
δυσκολίες αλλά με συγκρότηση και σοβαρότητα, καταφέραμε και κρατήσαμε το απόλυτο, πραγματοποιώντας νίκες και αυτήν την εβδομάδα
στις αγωνιστικές υποχρεώσεις.
Η ομάδα μας, πάει τρένο και ευελπιστούμε να συνεχίσει αυτή την
πορεία, όπου πάμε να αποκτήσουμε το αβαντάζ για τους προκριματικούς αγώνες. Φυσικά, η φυσική και ηθική αυτουργοί αυτής της κατάστασης (για Τετάρτη ΛΕΒΟΝ ΑΓΑΖΑΡΙΑΝ στο πόστο του και,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΚΟΣ, ΣΟΥΡΕΝ ΧΑΡΟΥΤΟΥΝΙΑΝ,
ΓΚΑΡΙΚ ΤΟΒΜΑΣΙΑΝ, ΘΟΔΩΡΑΣ, ΑΡΜΕΝ ΚΑΙ ΑΡΤΑΚ
ΜΑΡΚΑΡΙΑΝ ΚΑΙ ΒΑΙΚ ΧΑΛΑΤΙΑΝ) και την Παρασκευή, (ΛΕΒΟΝ
ΑΓΑΖΑΡΙΑΝ, ΑΛΕΞ ΤΟΒΜΑΣΙΑΝ, ΓΚΑΡΙΚ ΤΟΒΜΑΣΙΑΝ,
ΧΑΜΠΙΚ ΑΓΑΖΑΡΙΑΝ, ΑΡΤΟΥΡ ΜΕΛΚΟΝΙΑΝ, ΡΟΜΠΕΡ ΚΑΙ
ΑΛΜΠΕΡΤ ΓΚΑΛΣΤΙΑΝ και ΧΑΤΣΙΚ ΓΚΝΤΙΚΙΑΝ).
Αποτελέσματα.- MASSIS-ΚΑΝΙΑΡΗ 6-0 και MASSIS-VIET KONG
5-1.
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ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Յունահայոց թեմի Թեմական խորհուրդը տեղեկացնում է, որ
նրանք ովքեր փափաք ունեն Քրիստոսի խորհրդանշական
գերեզմանի զարդարման ծաղիկների համար նուիրատուութիւն
անեն, կարող են կապ հաստատել 00306939971320 Վարդան կամ
ուղղակի փոխանցում կատարել Յունաստանի Ազգային
դրամատան հետեյալ հաշիւին՝ GR5501101750000017548009079:

Թեմական Խորհուրդ

Սեւակ Խանաղեան «Եւրոտեսիլ 2018»-ի
Հայաստանի Ներկայացուցիչ

«Եւրոտեսիլ
2018»-ին Հայաստանը
պիտի ներկայացնէ Սեւակ Խանաղեանը:
Վերջերս կայացած «դէպի Եւրոտեսիլ»
նախագիծի
եզրափակիչ
համերգին՝
պայքարեցան տասը մասնակիցներ, որոնց
մէջէն՝
միջազգային
ժիւրիի
եւ
հեռուստադիտողի քուէարկութեան իբրեւ
արդիւնք` յաղթող ճանչցուեցաւ Սեւակ
Խանաղեանը իր «Քամի» երգով:
«Արմէնփրես»-ի փոխանցմամբ՝ Մայիսին
Սեւակը պիտի մեկնի Փորթուկալ` Լիզպոն, ուր պիտի կայանայ
«Եւրոտեսիլ 2018»-ը:
Հայաստանի ներկայացուցիչը ելոյթ պիտի ունենայ առաջին
կիսաեզրափակիչին, որ պիտի կայանայ Մայիս 9-ին:

Լեւոն Արոնեան Կը Մնայ
Աշխարհի Ճատրակի
5րդ Լաւագոյն Վարպետը

ՆՈՐ ԱՇԽԱՐՀ

ԱԶԳԱՅԻՆ, ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ.
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ
ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ

Սեփականութիւն
ԱՐԱՐԱՏ Մ Մ ՄԻՈՒԹԻՒՆ
Սիսթու 33, Նիքէա, Յունաստան
Համակարգչային
շարուածքը եւ էջադրումը`
ՆՈՐ ԱՇԽԱՐՀ շաբաթաթերթի
ԵՐԵՒԱՆ.Ճատրակի
համաշխարհային
դաշնակցութիւնը (ՖԻԴԷ) հրապարակած
է ճատրակի վարպետներու
դասակարգման
աղիւսակ՝
Մարտ ամսուան դրութեամբ:
Ըստ թարմացուած տուեալներու՝
Լեւոն
Արոնեան,
ինչպէս
նախորդ ամիս, կը շարունակէ
եզրափակել լաւագոյն հնգեակը:
ՖԻԴԷի
դասակարգման
աղիւսակի լաւագոյն հարիւրեակին
մէջ,
բացի
Լեւոն
Արոնեանէն, ընդգրկուած են
Հայաստանը ներկայացնող եւս
երեք վարպետներ: Գաբրիէլ
Սարգսեան գրաւած է 66-րդ
հորիզոնականը,
Վլադիմիր
Յակոբեան՝ 77-րդ, իսկ Հրանդ
Մելքումեան հանգրուանած է
81-րդ տեղը:
Կին վարպետներու վարկանիշային աղիւսակին վրայ Էլինա
Դանիէլեան գրաւած է 54րդ, իսկ
Լիլիթ Մկրտչեան՝ 63րդը տեղը:

Տնօրէն`
Ընկ. Սարգիս Խաչատուրեան
Արտօնատէր Փաստաբան`
ընկ. Յակոբ Ֆէսճեան

“ΝΟΡ ΑΣΧΑΡ”
Αρμένικη Εβδομαδιαία
Εφημερίδα
Ιδιοκτησία “ΑΡΑΡΑΤ”
Φιλολογικό Αθλητικό Σωματείο
Διευθυντής
Σαρκίς Χατσατουριάν
Εκδότης Ιάκωβος Φετζιάν Δικηγόρος

Σηστού 33 - TK 18450 - Νίκαια
Τηλ: 210-4926085
“NOR ASHKHAR”
Armenian Cultural Social Weekly
33 Sistou Str.
GR 18450 NIKEA GREECE
Tel-Fax: 00+30+210-4926085

Բացի խմբագրականներէն,
յօդուածագիրներու տեսակէտներն ու գաղափարները անպայմանօրէն չեն արտայայտեր թերթին ուղեգիծը:
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ՀՐԱՒԷՐ

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ՝ ՊԵՐԼԻՆԻ ՎԵՀԱԺՈՂՈՎԻ
140-ԱՄԵԱԿԻՆ

Կիպրոսի դեսպանութեան մշակութային բաժնի և Յունահայկական Ուսումնասիրութիւններու Կեդրոնի համատեղ նախաձեռնութեամբ և համագործակցութեամբ՝
«Հայաստան» հ/կ կենտրոնի, սոյն թուի Մարտ 26-ին, կազմակերպուած է Պերլինի
վեհաժողովի 140-ամեակին նուիրուած գիտաժողով, ուր քննարկման առարկայ պիտի
դառնան՝
— Հայկական բարենորոգումներու հարցը։ - Խրիմեան Հայրիկը և Հայ Ազգային
Ազատագրական Պայքարը։
— Մակեդոնական և Կիպրական Հարցերու արմատները։
Մուտքն ազատ է։

ՄԻՋԻՆՔ

Արարատ Մ. Մ. Միութեան Տիկնանց Մարմինը իր աւանդութիւնը
պահելով
Մարտ
12,
2018ին
կազմակերպեց Միջինքի հաւաքոյթը
որ տեղի ունեցաւ “Անանիա եւ
Վարդուհի Խաչատուրեան” սրահին
մէջ:
Անդամներուն ներկայութիւնը քաջալերական էր որոնք համտեսեցին
տիկիններու պատրաստած համեղ
պահքի ճաշերը:
Օրուայ
պատգամը
տուաւ
Յունահայոց Թեմի Առաջնորդական
Տեղապահ
Հայր
Խորէն
վրդ.
Առաքելեանը:

Զապել Եսայեանի անուան ծառուղի՝ Փարիզի մէջ

Մարտ 8-ին` կանանց իրաւունքներու
համար պայքարի օրուան առիթով,
Փարիզի քաղաքապետ Անն Իտալկօ
Ֆրանսայի մէջ ՀՀ դեսպան Վիգէն
Չիտեչեանի ներկայութեամբ քաղաքի
Հանրապետութեան
պողոտայի
եւ
Թլիմսեն ու Սփինոզա փողոցները (20-րդ
եւ 11-րդ շրջաններ) իրար կապող
հատուածին մէջ գտնուող ծառուին
անուանակոչեց հայ կին գրող, մարդու
իրաւունքներու
պաշտպան
Զապէլ
Եսայեանի անունով: Ծառուղին կ’երկարի Մենիլմոնթան
պողոտայի կեդրոնական հատուածովը:
1878-ի Փետրուար 4-ին Կ. Պոլսոյ
Սկիւտար
թաղամասին մէջ
ծնած Զապէլ Եսայեան (ծն.
Յովհաննիսեան)
ուսած
է
Փարիզի
Սորպոնի
համալսարանին մէջ:
Իր «Աւերակներուն մէջ» (1911) աշխատութեան մէջ Զապէլ Եսայեան վաւերագրած է
Ատանայի մէջ 1909-ին տեղի ունեցած հայերու ջարդերը, որոնց ընթացքին աւերուած են
քաղաքի հայկական թաղամասերը, սպաննուած աւելի քան 30.000 հայ:
Զապէլ Եսայեան ճամբորդած է Եւրոպայով` բարձրաձայնելով հայերու ջարդերու մասին,
նուիրուած երիտասարդ աղջիկներու կրթութեանեւ ցեղասպանութենէն որբացած երեխաներու
փրկութեան առաքելութեան:

1933-ին
ան
մշտական
կը
հաստատուի Խորհրդային Հայաստան։ Երեւանի մէջ կը ղեկավարէ
Պետական համալսարանի Արեւմըտեան գրականութեան բաժինը:
Զոհ
երթալով
ստալինեան
բռնութիւններուն՝ կը ձերբակալուի
1937-ին եւ կ’անհետանայ 1943
թուականին:

