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Նիկոլ Փաշինեան Ժողովրդային
Զօրակցութեան Ալիքի Վրայ
Վարչապետ Ընտրուեցաւ

ԵՐԵՒԱՆ.- Երեքշաբթի,
8 Մայիսին, Ազգային
ժողովի յատուկ նիստին,
Նիկոլ Փաշինեան ընտրըւեցաւ
Հայաստանի
վարչապետ:
Խորհըրդարանին մէկ երրորդին
կողմէ Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետի պաշտօնին առաջադրուած Նիկոլ Վովայի
Փաշինեանին
կողմ
քուէարկեցին 59 եւ դէմ՝ 42
պատգամաւորներ:
Փաշինեանին կողմ քուէարկեցին «Ելք» դաշինքի, ՀՅԴ եւ
«Ծառուկեան» խմբակցութեանց պատգամաւորները: Անոնց միացան
Հայաստանի Հանրապետական կուսակցութենէն 11 պատգամաւորներ:
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¸²ÜÆ¾È Ì. ìð¸. üÀÜîÀøº²Ü ÜàðÀÜîÆð
²è²æÜàð¸ Ð²Úàò ²ØºðÆÎ²ÚÆ ²ðºôºÈº²Ü ÂºØÆ

²Ù»ñÇÏ³ÛÇ
ï³ñ»Ï³Ý
Ã»Ù³Ï³Ý
å³ï·³Ù³õáñ³Ï³Ý ÅáÕáíÁ ·áõÙ³ñáõ³Í
àõ³ÛÃ öÉ¿ÛÝ½Ç (ÜÇõ ºáñù) ê. ¶ñÇ·áñ
Èáõë³õáñÇã »Ï»Õ»óõáÛ Ù¿ç, ÁÝïñ»ó Çñ
Ã»Ù³Ï³É Ýáñ ³é³çÝáñ¹Á Û³ÝÓÇÝ ¸³ÝÇ¿É Ì.
ìñ¹. üÁÝïÁù»³ÝÇ, Ø³ÛÇë 4, 2018ÇÝ
÷áË³ñÇÝ»Éáí 28 »ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ ³Û¹
å³ßïûÝÇÝ Í³é³Û³Í ³é³çÝáñ¹Á` Ê³Å³Ï
²ñù. ä³ñë³Ù»³ÝÁ: ²Ý ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Û
³é³çÇÝ ³Ù»ñÇÏ³ÍÇÝ Ñá·»õáñ³Ï³ÝÁ áñ ÏÁ
բ³½ÙÇ Ô»õáÝ¹ ¸áõñ»³ÝÇ, ¶³ñ»·ÇÝ
Úáíë¿÷»³ÝÇ, îÇñ³Ý Ü»ñëáÛ»³ÝÇ, êÇáÝ
Ø³ÝáõÏ»³ÝÇ, Âáñ·áÙ Ø³ÝáõÏ»³ÝÇ »õ
Ê³Å³Ï ä³ñë³Ù»³ÝÇ ·³ÑÇÝ:
ÌÝ³Í ¿ Â»ùë³ë Ý³Ñ³Ý·Ç üáñÃ àõÁñÃ ù³Õ³ùÇÝ Ù¿ç »õ Û³×³Ë³Í`
ê. Ü»ñë¿ë ÞÝáñÑ³ÉÇ ×»Ù³ñ³ÝÁ: îÝûñ¿ÝÝ ¿ ²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ ¶ñÇ·áñ »õ
¶É³ñ³ ¼ûÑñ³å Ï»¹ñáÝÇÝ »õ ÙÇ³բ³Ý ¿ Ø³Ûñ ²ÃáéÇ ÙÇ³բ³ÝáõÃ»³Ý:
§ä³Ûù³ñ¦ ÏÁ ßÝáñÑ³õáñ¿ Ð³Ûñ ¸³ÝÇ¿ÉÁ Ù³ÕÃ»Éáí բ»ÕÙÝ³õáñ »õ
³½·³ß¿Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝ »õ Çñ ³Ûë å³ßïûÝÇÝ Ù¿ç, Ñ³Û³ïñá÷ áõ
Ñ³Û³ßáõÝã ÙÃÝáÉáñï ÙÁ å³Ñ»Éáí Ù»ñ ³Ûë Ù»Í Ã»Ù¿Ý Ý»ñë:

Մայիս 9-ը Դարձած է Մեր
Հերոս Ժողովուրդի Յաղթանակներու
Խորհրդանիշը . Բակօ Սահակեան

Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեան Մայիս
9-ին շնորհաւորական ուղերձ մը յղած է Յաղթանակի տօնին, Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետութեան պաշտպա-նութեան բանակին եւ
Շուշիի ազատագրման 26-րդ տարե-դարձին առիթով: Այս մասին կը
տեղեկացնեն Արցախի Հանրա-պետութեան նախագահի աշխատակազմի տեղեկատւութեան գլխաւոր վարչութենէն:
Ուղերձին մէջ ըսուած է.
«Սիրելի՛ հայրենակիցներ,
Հայրենական մեծ պատերազմի եւ Արցախեան ազատամարտի
թանկագի՛ն վեթերաններ,
Պաշտպանութեան բանակի յարգարժա՛ն զօրավարներ, սպաներ,
զինուորներ,
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Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը շնորհաւորեց
ՀՀ նորընտիր վարչապետին

Մայիսի 8-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ
Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսը շնորհաւորագիր է հղել տիար
Նիկոլ Փաշինեանին՝ Հայաստանի Հանրապետութեան
վարչապետի
պաշտօնում
ընտրուելու առիթով:
Վեհափառ Հայրապետի շնորհաւորական
նամակում մասնավորապես ասուած է. «ՀՀ
Ազգային ժողովի կողմից Հայաստանի
Հանրապետութեան վարչապետ ընտրուելու կապակցութեամբ
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից յղում ենք Ձեզ Մեր
շնորհաւորանքներն ու օրհնութիւնը:
Պատասխանատու այս պաշտօնին Դուք կոչուում եք երկրում
ստեղծուած ներքաղաքական բարդ իրավիճակի պայմաններում՝
հանրային լայն շրջանակների աջակցութեամբ, քաղաքական
ընդարձակ խորհրդակցութիւնների արդիւնքում:
Լիահոյս ենք, որ նախանձախնդիր ու հետեւողական ջանքերով
պիտի նպաստեք մեր երկրում կայունութեան հաստատմանը եւ
մեր ժողովրդի առջեւ ծառացած խնդիրների լուծմանը՝ հանուն մեր
հայրենիքի զօրացման ու առաջընթացի»:
Յաջողութիւններ
մաղթելով
նորընտիր
վարչապետին
հայրենաշեն ու ազգօգուտ իր ծրագրերի ու նախաձեռնութիւնների
իրագործման ճանապարհին՝ Նորին Սրբութիւնը յայցել է
Բարձրեալին խաղաղութեան ու բարօրութեան մեջ պահել Հայոց
երկիրն ու հաւատավոր ժողովրդին:

Ռամկավար Ազատական կուսակցութեան
շնորհաւորանքը Նիկոլ Փաշինեանին
ՀՀ վարչապետ ընտրուելու կապակցութեամբ

Ռամկավար Ազատական կուսակցութիւնը Հայաստանում եւ
Սփիւռքում գործող իր բոլոր կառոյցների անունից ջերմօրէն
շնորհաւորում եւ յաջողութիւններ է մաղթում պրն Նիկոլ
Փաշինեանին ՀՀ վարչապետ ընտրուելու կապակցութեամբ։ Իրոք¸
ծանր բեռ եւ պարտաւորութիւն¸ որի արդիւնաւորումից է
կախուած մեր ժողովրդի ու պետութեան անվտանգ¸ խաղաղ եւ
բարօր կեանքը¸ պետական եւ ազգային բոլոր մարզերում մեր
երկրի¸ ողջ հայութեան յետագայ զարգացման ընթացքը։
Համաժողովրդական ոգեւորութիւնից¸ ինքնահիացումից եւ
արդար յաղթանակի բերկրանքից սթափուելու ժամն է արդեն¸
տքնանքի¸ ուժերը լարելու¸ դիմանալու եւ դիմակայելու ժամը¸
ժամը իմաստուն եւ իմաստաւորուած աշխատանքի¸ որի միջոցով
միայն պիտի կերտենք մեր մատղաշ սերունդների ապագան։
Պատմական այդ լրջագոյն առաքելութեան յաջողութեան
համար ՌԱԿ-ը պատրաստակամ է Մայր հայրենիքում թէ
Սփիւռքում իր ողջ կարողականութիւնները միաձուլել յետագայ
օրերին կազմուելիք նոր կառավարութեան ջանքերին¸ ամէն գնով
նպաստել երկրում ժողովրդավարութեան¸ արդարութեան¸
տնտեսութեան իսկական ազատականացման¸ արդիւնաբերութեան¸ գիւղատնտեսութեան¸ առեւտուրի¸ կրթութեան¸
մշակոյթի եւ զբօսաշրջութեան զարգացման ուղղութեամբ
տարուելիք աշխատանքներին։
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ

ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

ԳԵՐԱԳՈՅՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Ատենապետ

Ատենապետ

Յակոբ Ավետիքեան

Վարդան Նազիրեան
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Նոր Աշխարհի Արխիւէն 1991

ՍԱՐՏԱՐԱՊԱՏԻ ՀԵՐՈՍԱՄԱՐՏԸ ԵՒ
ՄԱՅԻՍԵԱՆ ՇՈՒՆՉԸ
«Չիք Անցք»

Այս էր 22 Մայիս 1918ին Սարտարապատի դաշտին վրայ,
հայ ժողովուրդի ապառաժեայ կամքին կարգախօսը:
Դէպի Սարտարապատ, դէպի ճակատամարտ, դէպի
ազատութիւն եւ գոյատեւում:
Եղեռնէն դուրս եկած հազար վէրքերով խոցուած, համայն
հայ ժողովուրդը, որպէս մէկ բռունցք, վերապրելու եւ
գոյատեւելու կրանիտեայ վճռակամութեամբ, ոտքի կանգնեցաւ
կասեցնելու թրքական զինուորական ոյժի փառապսակը,
Կելիպոլի կոչուած բանակը. բանակ մը որ Չանաքալէի
կռիւներուն Անգլիացիներուն դէմ յաղթանակի դրօշները
բարձրացուցած էր, եկած էր անգութօրէն ճզմելու եւ վերջ տալու
հայ ժողովուրդի մնացորդացին:
Հայ ժողովուրդը ամբողջութեամբ հոն էր, Սարտարապատի
դաշտին վրայ: Հայոց Եկեղեցին զէնքի ուժին միացուց հոգեւոր
ոյժը. ժողովուրդը պէտք ունէր այդ ոյժին, ու հնչեցին
Արարատեան դաշտի զանգերը, ոյժ եւ քաջութիւն ղօղանջեցին
եկեղեցւոյ զանգերը, եւ հոգեւորականութիւնը երգեց «Զարթի’ք
փառք իմ, զարթիք...»:
Ամէն հայ զէնքը ի ձեռին, ամէն հայ հաստատ իր հաւատքին
ու կառչած իր հողին կ՛աղօթէր եւ կ՛ուխտէր պոռալով «Չիք
Անցք» Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գէորգ Ե. Սուրէնեան կը
յայտարարէ: «Ես կը մնամ Էջմիածնի մէջ, ես կը մնամ իմ
ժողովուրդիս մէջ, կ՛ապրիմ կը մեռնիմ նրա հետ: Ես իմ
նախորդ Հայրապետներու եւ Էջմիածնի աւանդապահն եմ:
Էջմիածնի Միաբանութիւնն ալ պիտի մասնակցի այս
ճակատամարտին, ցոյց տալով, որ հինգերորդ դարի
Վարդանանց
պատերազմի
ժամանակուայ
հայ
հոգեւորականութեան հոգին անմահ է մեր միաբանութեան
մէջ»:
Թրքական 80.000 զօրքերը 25 Ապրիլ 1918ին Կարսի մէջ կը
գրաւեն ռուսական նահանջող բանակէն մնացած բոլոր
ռազմամթերքները
եւ
սննդամթերքներու
պահեստի
պաշարները, ինչպէս նաեւ բիրին հրետանիներու շարքը, եւ կը
շարունակեն իրենց արշաւանքը դէպի արեւելք:
Անոնք զինուորական գործողութիւններո կ՛անջատեն
հայկական զօրաբաժինները իրարմէ:
15 Մայիսին կը հասնին Ալեքսանդրապոլ եւ կը գրաւեն
երկաթուղագիծը, եւ հայ ժողովուրդը պատերազմական դիրք
կը գրաւէ երեք ճակատներու վրայ՝ Ալեքսանդրապոլ, ԲաշԱպարան եւ Սարտարապատ:
Մայիս 21ին թուրքերու կողմէ գրաւուած Սարտարապատի
կիսակայանը, Մայիս 22ի առաւօտեան գրոհի կը մատնուի հայ
ռազմիկներու կողմէ, եւ մէկ օրուայ մէջ Սարտարապատը
վերագրաւելով նահանջի կը մատնեն ցեղասպան թուրքին
մինչեւ Արաքս գետի ափերը:
Սարտարապատի միօրեայ յաղթանակի լուրը սարէ սար
տարածուեցաւ: Ոգեպնդուեցան հայ ժողովուրդի հերոս ցեղի
անմահ զաւակները, եւ ճակատէ ճակատ ու ռազմէ ռազմ
բարձրացուցին յաղթանակի եւ ազատութեան դրօշը:
Հայ հերոսները «Գորշ Գայլին» անարգ վոհմակները ետ
մղեցին Բաշ-Ապարանէն եւ Ալեքսանդրապոլի պարիսպներէն,
թուրքին առասպելական եաթաղանը փշրուեցաւ Սասունցի
Դաւիթի ոգիով զառնուած հայկեան թուրէն, եւ հայ ժողովուրդը
իր սրբազան պատերազմին շնորհիւ տիրացաւ յաւերժութեան
վկայագրին եւ անկախութեան դրօշին:
Թրքական բռնատիրութիւնը Սարտարապատի յաղթանակի
զարկերուն տակ կը յայտարարէր Հայաստանի անկախութիւնը
Մայիս 28ին, նման անկախութիւն մը որ երկու օրեր առաջ
շնորհուեցաւ Վրացիներուն եւ Ատրպէյճանցիներուն:
Սարտարապատի դիւցազնամարտը հայ ժողովուրդի
արեան
գինով
վաստակուած
յաղթանակ
մըն
է:
Սարտարապատը խորհրդանիշն է հայրենասիրութեան,
նուիրումի,
անձնազոհութեան,
քաջագործութեան
եւ
միասնականութեան:
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Շարունակուած էջ 1-էն

Նիկոլ Փաշինեան Ժողովրդային Զօրակցութեան...

Ընտրուելէ ետք, Փաշինեան միացաւ Հանրապետութեան հրապարակ
հաւաքուած բազմահազար զօրակցողներուն, որոնց ուղղեց իր
շնորհաւորական խօսքը:
Փաշինեան ապա իր կնոջ հետ մեկնեցաւ Բաղրամեան 26՝ վարչապետի
նստավայր:
Նշենք, որ Փաշինեան Չորեքշաբթի, 9 Մայիսին, Արցախ պիտի մեկնի՝
մասնակցելու
Շուշիի
ազատագրութեան
26րդ
տարեդարձի
տօնակատարութեան:
Ստորեւ կը ներկայացնենք կառավարութեան կայքին վրայ
տեղադրուած Նիկոլ Փաշինեանի կենսագրութիւնը.
«Նիկոլ Փաշինեանը ծնուել է 1975թ. Յունիսի 1ին, Իջեւանում:
1991 թուականին աւարտել է Իջեւանի թիւ 1 դպրոցը, նոյն թուականին
ընդունուել է ԵՊՀ բանասիրութեան ֆակուլտետի ժուռնալիստիկայի
(լրագրութեան-Խմբ.) բաժին: Ըստ Նիկոլ Փաշինեանի՝ չնայած գերազանց
առաջադիմութեանը, հինգերորդ կուրսում՝ աւարտական քննութիւնների
մեկնարկից մի քանի օր առաջ, վարչական որոշմամբ հեռացուել է
Երեւանի Պետական համալսարանից (1995թ.):
1992 թուականից ակտիւօրէն զբաղուել է լրագրութեամբ: 1994-1998
թուականներին «Լրագիր» թերթի հետ համագործակցում է որպէս
լրագրող:
1998-99 թուականներին «Օրագիր» օրաթերթի գլխաւոր խմբագիրն էր:
999թ.ից «Հայկական Ժամանակ»ի գլխաւոր խմբագիրն է: Լրագրողական
գործունէութեան ընթացքում մի քանի անգամ Փաշինեանի դէմ յարուցւում
են քրէական գործեր, նոյնիսկ դատապարտւում է ազատազրկման, սակայն
պատժաչափը պայմանականօրէն չի կիրառւում:
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹԻՒՆ
1998 թուականին ՀՀ նախագահի թեկնածու Աշոտ Բլէեանի
նախընտրական շտաբի անդամ էր:
2006 թուականին մասնակցում է «Այլընտրանք» հասարակականքաղաքացիական (հ/ք) նախաձեռնութեան հիմնադրմանը:
2007 թուականին «Ժողովրդավարական Հայրենիք», «Պահպանողական» կուսակցութիւնների եւ «Այլընտրանք» հ/ք նախա-ձեռնութեան
կազմած «Իմպիչմենթ» նախընտրական դաշինքի անդամ, նախընտրական
ցուցակի 1ին համար: «Իմպիչմենթ» դաշինքի նախընտրական
հանրահաւաքների ժամանակ հանդէս է եկել «Ո՛չ դոդացմանը, ո՛չ
ռոբոտացմանը, ո՛չ սերժանտացմանը» կարգախօսով:
Սարտարապատի ճակատամարտէն յաղթական դուրս եկած հայ
ժողովուրդը անակնկալի առջեւ գտնուեցաւ 4 Յունիս 1918ին Պաթումի
դաշնագրին ստորագրութեամբ:
Սարտարապատի յաղթական
ռազմադաշտէն վերադարձած, Սարտարապատի արծիւը զօրավար
Դանիէլ-Բեգ Փիրումեան յախուռն կերպով կը բողոքէ ըսելով: «Ես չեմ
կարող իմ յաղթական զօրքին յայտնել այդ խայտառակ լուրը, նրան ետ
դարձնել իր արիւնով նուաճած դիրքերից: Նահանջը կազմալուծիչ, կը
լինի իմ զօրքի համար, ես գիծը չեմ վերադառնայ, գնացէք եւ այդ սեւ գործը
դուք ինքներդ կատարեցէք»:
Թուրքերուն կրած պարտութիւնը Սարտարապատի դաշտին վրայ,
յաղթանակի վերածուեցաւ Պաթումի դաշնագրով: Այս յաղթանակը
անբաւարար էր թուրքերուն համար, 8 Դեկտեմբեր 1920ին
Ալեքսանդրապոլի դաշնագրով Հայաստանի սահմանները կ՛ամփոփուին
Երեւանի նահանգի 12.000 քառ. Քլմ. տարածութեան մէջ:
Այսօր հայրենի պետականութիւնը եւ ժողովուրդը կը գտնուի
քաղաքական, տնտեսական եւ ռազմական դժուարին վիճակի մէջ: Մենք
այսօր աւելի քան, երբեք պէտք ունինք Սարտարապատի յանդուգն,
միասնական, քաջակորով եւ իմաստուն ոգիին: Չափազանցած չենք ըլլար
եթէ ըսենք, վտանգուած են մեր ափ մը հայրենիքի սահմանները եւ հայ
ժողովուրդը կը գտնուի առանձին, անօգնական դժուարին վիճակի մէջ:
Մեզի համար ներելի չէ որեւէ սխալ, ոչ մէկ արկածախնդրութիւն, ոչ մէկ
գրգռող եւ վնասող քաղաքական արտայայտութիւն: Սարտարապատի
համե-րաշխութեան, միասնականութեան, իրար օգնութեան եւ սիրոյ ոգին
պէտք է տիրէ ամէն մէկ հայու հոգիին եւ միտքին մէջ: Ժամանակն է որ
ազգային ողջամիտ գիտակցութիւնը առաջնորդէ մեր քայլերը, որպէսզի
կարենանք ազատութեան շունչով պահել, պահպանել եւ ծաղկեցնել մեր
փոքր սակայն աննման մեր հայրենիքը:

¾ç 3
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ԿԱՐՈ՞Ղ ԵՆՔ ՄՏՆԵԼ ԻՍԿԱԿԱՆ
ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԱՐԻԶՄԻ ԴԱՇՏ

ՅԱԿՈԲ ԱՒԵՏԻՔԵԱՆ

Առայժմ դժուար է եզրակացնել, թէ ի՞նչը մղեց
ՀՀԿ-ին ընդամէնը կէս օրում փոխելու իր
անտեղիտալի կեցուածքը եւ յայտարարելու, թէ
յառաջիկայ Մայիսի 8-ին Հայաստանը կունենայ
ոչ ՀՀԿ-ական նոր վարչապետ. կարեւոր մայրաքաղաքներից
ստացուած
շտապեցնող
թելադրանքնե՞րը, Մարտի 2-ին երկրի գրեթէ
ամբողջովին անդամալուծուած վիճա՞կը, թէ՞
սեփական շարքերը կուռ պահելու մտահոգութիւնը: Թերեւս այդ բոլորը՝ համատեղ: Ներկայ պահին
կարեւորը այն է, որ մեր երկիրը կարող է դուրս գալ փակուղային
վիճակից եւ ի վերջոյ օժտուել նոր, համաձայնեցուած
կառավարութեամբ: Աւելին մուտք գործել քաղաքական նոր
իսկական պառլամենտարիզմի դարաշրջան, եթէ…
Վերեւում
գործածեցի
«համաձայ-նեցուած»
բառը,
ոչ
պատահաբար: Դա տարբեր է «համաձայնականից», եւ բոլորովին
տարբեր «ազգային համաձայնականից»: Դա այն է, ինչը արդէն մէկ
դարուց աւել կիրառւում է եւրոպական շատ երկրներում եւ կոչւում է
«փոքրամասնական կառավարութիւն»: Այսինքն մի կառավարութիւն,
որի վարչապետը, տուեալ խորհրդարանում մեծամասնութիւն
չունենալով հանդերձ ընտրւում է անհրաժեշտ մեծամաս-նութեան
ձայներով, սակայն չի հանդիսանում մեծամասնութեան ընտրած
վարչապետը, սակայն իր գործունէութեան ընթացքում տուեալ
երկիրը կառավարում է միւս կուսակցութիւնների հետ փոխադարձ
համաձայնութիւնների եւ քաղաքական սակարկութիւնների
պայմաններում, մինչեւ… յաջորդ հերթական կամ արտահերթ
ընտրու-թիւններ:
Որպէս կանոն նման կառավարութիւնները համարւում են տկար
կամ կախեալ: Սակայն տկարութիւնը պատճառ չի դարձել, որ,
օրինակ, նման մօտելը չկիրառուի պառլամենտական կառավարման
ամենադասական երկրում Մեծ Բրիտանիայում, նոյնիսկ երկրի
համար ճակատագրական պահերին, ինչպէս Առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրէին կամ Ուինսթոն Չէրչիլի
վարչապետութեան ժամանակաշրջանում:
Սակայն փոքրամասնական կառավարութիւնների դասական
օրինակը մեզ տալիս է Դանիան, որտեղ նման կառավարութիւնները,
առնուազն վերջին 40-50 տարիներին, աւելի յաճախ են ստեղծուել,
գործել եւ գործում, քան մեծամասնականները: Եւ յաջողութեա՛մբ,
որի բանալին, ինչպէս ասուեց վերեւում, վարչապետի եւ իր
թիմակիցների ճկունութիւնն է, փոխզիջումնային գործե-լակերպը,
այլ խօսքով իսկական պառլամենտարիզմը:
Անշուշտ, փոքրամասնական կամ կախեալ կառավարութիւնները
հէնց հաւեսի համար չեն ստեղծւում: Այլ փակուղային իրավիճակի
հետեւանքով կամ արդիւնքում, հէնց այնպիսի իրավիճակում,
ինչպիսին առկայ է մեր երկրում, ուր հասարակութեան ամենալայն
շերտերը մերժում են խորհրդարանում հանգիստ մեծամասնութիւն
ունեցող ՀՀԿ-ի եւ վերջինիս սկզբնապէս առաջադրած, ընտրած եւ
այնուհետեւ հրաժարական տուած վարչապետի միահեծան, գրեթէ
միապետական կառավարումը, իսկ այնուհետեւ նոյնինքն ՀՀԿ-ի
գերիշխանութիւնը: Ռամկավարական-դեմոկրատական երկրներում
նման փակուղային վիճակից դուրս պրծնելու ձեւերից մէկը կը լինէր
հանրաքուէի կամ խորհրդարանական արտահերթ ընտրութիւնների
անցկացումը: Դժբախտաբար մեր պարագայում այդ երկու ելքերն էլ
դժուար իրագործելի են. հանրաքուէն մեր Սահմանադրութեան
պայմաններում գործնականում անիրագործելի է, իսկ արտահերթ
ընտրութիւնները- ահա՛ գլխաւոր խոչընդոտը- շատ դժուար է լինելու
հրել ՀՀԿ-ի կոկորդից ցած, քանի որ իբրեւ իշխանութիւն նրան մնացել
է այդ վերջին պատառը խորհրդարանական մեծամասնութիւնը, որն
անշուշտ ժամանակաւոր է ըստ ամենայնի:
Անշուշտ կայ նաեւ մէկ այլ ելք բռնի յեղաշրջումը, որը մեր
օրակարգից կտրականապէս դուրս է, դուրս էլ պէտք է մնայ:
Հետեւաբար միակ ելքը, անկախ «Ելքի» ու նրա լիտերի
նախընտրութիւններից, ժամանակաւոր փոքրամասնական կառավարութեան կազմումն է, հասկանալով հանդերձ այն ահռելի
դժուարութիւնները, որոնք դէմ են առնելու դրա կայացմանը եւ

Սէլինա Տողանը շնորհաւորած է հայ ժողովուրդը՝
նոր վարչապետ ունենալուն առիթով

Թուրքիոյ ազգային մեծ ժողովի հայ պատգամաւոր Սէլինա Տողանը
շնորհաւորական խօսք յղած է ՀՀ վարչապետի պաշտօնին Նիկոլ
Փաշինեանի ընտրուելուն առիթով:
Ըստ Ermenihaber.am-ի՝ Թուրքիոյ ընդդիմադիր քեմալական
«Ժողովրդահանրապետական
կուսակցութեան»
(ԺՀԿ-CHP)
պատգամաւոր տիկին Տողանը «Twitter»-ի իր էջին վրայ կատարած է
հետեւեալ արձանագրութիւնը. «Հայաստանի մէջ տեղի ունեցող
զարգացումները
պիտի
մտնեն
ժողովրդավարութեան
համաշխարհային պատմութեան մէջ։ Ոչ մէկ ուժ կրնայ կանգնիլ
ժողովուրդի ժողովրդավարական պահանջներուն առջեւ։ Կը
շնորհաւորեմ այդ պահանջները առաջնորդողները։ Շնորհաւոր
ժողովուրդին յաղթանակը։ Կեցցէ Հայաստանը»

Նիկոլ Փաշինեան...

2008 թուականին եղել է ՀՀ առաջին նախագահ, ՀՀ նախագահի
թեկնածու Լեւոն Տէր Պետրոսեանի նախընտրական շտաբի անդամ:
2008թ. Մարտի 2ին, քաղաքական հետապնդումներից խուսափելով, Փաշինեանն անցնում է ընդյատակ:
2009 թուականի Յուլիսի 1ին, 1 տարի 4 ամիս ընդյատակում
մնալուց յետոյ ինքնակամ ներկայանում է ՀՀ դատախազութիւն եւ
ձերբակալւում:
2010 թուականի Յունուարի 19ին Երեւանի Կենտրոն եւ ՆորքՄարաշ վարչական շրջանի դատարանը դատաւոր Մնացական
Մարտիրոսեանի նախագահութեամբ Նիկոլ Փաշինեանին ՀՀ ՔՕ 225
յօդուածի առաջին մասով դատապարտում է 7 տարուայ ազատազըրկման:
Պատժի սկիզբը հաշուառւում է 2009 թուականի Յուլիսի 1ից:
Յետագայում Փաշինեանի պատժի ժամկէտը կիսով չափ կրճատւում
է, իսկ 2011 թուականի Մայիսի 28ին՝ Հայաստանի անկախութեան
20ամեակի առթիւ յայտարարուած համաներման շրջանակներում,
ազատ է արձակւում:
2012 թուականի Մայիսի 6ին ընտրուել է ՀՀ Ազգային ժողովի
պատգամաւոր՝ ՀԱԿ համամասնական ընտրացուցակով:
2013 թուականին համահիմնադրել է «Քաղաքացիական
Պայմանագիր» հանրային-քաղաքական միաւորումը:
2017 թուականի խորհրդարանական ընտրութիւններին մասնակցում է «Ելք» դաշինքով եւ 7 տոկոս ձայներով դաշինքով մտնում է
խորհրդարան եւ ընտրւում որպէս խմբակցութեան ղեկավար:
2018 թուականին Նիկոլ Փաշինեանի առաջնորդութեամբ
մեկնարկեց «Իմ քայլը» նախաձեռնութիւնը, որը Գիւմրիից դէպի
Երեւան քայլարշաւ էր կազմակերպել ընդդէմ Սերժ Սարգսեանի
վարչապետութեան: Նրա ղեկավարած նախաձեռնութիւնը համագործակցում էր Սերժ Սարգսեանի իշխանութեան դէմ պայքարող այլ
ուժերի հետ եւ լայն աջակցութիւն ստացաւ բնակչութեան տարբեր
հատուածների կողմից: Քաղաքացիական հասարակութեան կողմից
սկսուած
մասշտաբային
անհնազանդութեան
ակցիաների
հետեւանքով Ապրիլի 23ին ՀՀ վարչապետ Սերժ Սարգսեանը
հրաժարական տուեց իր պաշտօնից:
Նիկոլ Փաշինեանն ամուսնացած է, ունի երեք դուստր եւ մէկ որդի:
Կինը՝ Աննա Յակոբեանը, «Հայկական Ժամանակ» թերթի գլխաւոր
խմբագիրն է: Զաւակներն են Մարիամը (ծնուած 1998 թուականի
Նոյեմբերի 14ին), Աշոտը (ծնուած 2000 թուականի Մարտի 11ին),
Շուշանը (ծնուած 2007 թուականի Յուլիսի 17ին) եւ Արփին:
ընթացքին սկսած կառավարութեան կազմութեան, իւրաքանչիւր
օրինագծի ընդունման, նոյնիսկ լաւագոյն նախաձեռնութեան
հաստատման գործում, գումարած համապատասխան եւ անհրա-ժեշտ
աւանդոյթների բացակայութիւնը ե՛ւ մեր հասարակութեան, ե՛ւ
իշխանական-քաղաքական օղակներում, եւ ոչ միայն:
Դժուար է լինելու, շատ դժուար: Պահանջւում է ճկունութիւն, ոչ
սկզբունքային հարցերում զիջողականութիւն, ներքաղաքական
սակարկութիւններ, ռեւանշիզմի դէմ պայքարելու կարողութիւն,
թուացեալ իւրայինների դաշունահարումներից խուսափում: Դժուար
բայց վարձահատոյց:
Որովհետեւ այդ կերպ Հայաստանը կարող է թեւակոխել իսկական
պառլամենտարիզմի ժամանակաշրջան. դա կը լինի պատմական
նշանակալից նուաճում մեր երկրի ու ժողովրդի համար:
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êáõñբ ¾çÙÇ³ÍÝÇ ÎñûÝ³ë¿ñ îÇÏÝ³Ýó Ð³Ù³ËÙբáõÙ

58-²Øº²Ú ²ðÂàôÜ ä²Ð²ÎÜºðÀ Ðà¶ºôàð ²ô²Ü¸ÆÜ
58 ï³ñÇ ³é³ç, 1959ÇÝ, Ð³Û³ëï³Ý»³Ûó
²é³ù»É³Ï³Ý ºÏ»Õ»óÇÝ բ³Ëï³õáñáõ»ó³õ
ä¿ÛñáõÃÇ
Ù¿ç
ÑÇÙÝ³¹ñáõÙáíÁ
êáõñբ
¾çÙÇ³ÍÝÇ ÎñûÝ³ë¿ñ îÇÏÝ³Ýó Ð³Ù³ËÙբáõÙÇÝ, áñáõÝ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý 58 ³Ù»³ÏÁ
ßù»Õûñ¿Ý ïûÝáõ»ó³õ ÎÇñ³ÏÇ, 29 ²åñÇÉ
2018ÇÝ, Ï¿ëûñáõ³Ý Å³ÙÁ 12-¿Ý ëÏë»³É,
Ð´ÀØ-Ç î»ÙÇñ×»³Ý Ï»¹ñáÝÇÝ Ù¿ç, Û³ïáõÏ
Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ùբ:

²ñÙ³ß ²ñբ. Ü³Éå³Ýï»³Ý §¶Çñ úñÑÝáõÃ»³Ý¦Á
ÏÁ Û³ÝÓÝ¿ îÇÏÇÝ ²½³ïáõÑÇ êÇÙáÝ»³ÝÇÝ

58 ï³ñÇ ß³ñáõÝ³Ï, Ð³Ù³ËÙբáõÙÇ
Çõñ³ù³ÝãÇõñ ³Ý¹³ÙáõÑÇ áã Ù¿Ï ×Ç· ËÝ³Û»ó
Ý»óáõÏ
Ï³Ý·Ý»Éáõ
»õ
å³ßïå³Ý
Ñ³Ý¹Çë³Ý³Éáõ Ø³Ûñ ²Ãáé êáõñբ ¾çÙÇ³ÍÝÇÝ`
Çñ բ³ñáÛ³Ï³Ý »õ ÝÇõÃ³Ï³Ý ³Ýß³Ñ³ËÝ¹Çñ
³ç³ÏóáõÃÇõÝÁ բ»ñ»Éáí ³é³Ýó ë³Ï³ñÏáõÃ»³Ý:
²ÝáÝù
Çñ»Ýó
Ñá·³ï³ñ
í»ñ³բ»ñáõÙáí,
³ÝÑáõÝ
ëÇñáí
»õ
½áÑ³բ»ñáõÃ»³Ùբ Ï»ñï»óÇÝ Çñ»Ýó 58³Ù»³Û
å³ïÙáõÃÇõÝÁ,
Û³ñ·³Ýù
å³ñï³¹ñ»Éáí Çñ»Ýó ßñç³å³ïÇÝ:
êáÛÝ Ó»éÝ³ñÏÁ Çñ»Ýó Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùբ
å³ïáõ³Í ¿ÇÝ ÈÇբ³Ý³ÝÇ Ù¿ç Ð³Û³ëï³ÝÇ
³ñï³Ï³ñ· »õ ÉÇ³½ûñ ¹»ëå³Ý ê³Ùáõ¿É
ØÏñïã»³Ý, Ø³Ûñ ²Ãáé êáõñբ ¾çÙÇ³ÍÝÇ
Èáõë³ñ³ñ³å»ï ¶»ñ³ßÝáñÑ î¿ñ ÚáíÝ³Ý
ºåÇëÏáåáë Ú³Ïáբ»³Ý, ¶»ñ³ßÝáñÑ î¿ñ
²ñÙ³ß
ºåÇëÏáåáë
Ü³Éå³Ýï»³Ý`
¸³Ù³ëÏáëÇ Â»ÙÇ ²é³çÝáñ¹, Ø»ÍÇ î³ÝÝ
ÎÇÉÇÏÇáÛ ²ñÅ³Ý³å³ïÇõ Ñá·»õáñ³Ï³Ý î¿ñ
ä»ïñáë
ì³ñ¹³å»ï
Ø³Ýáõ¿É»³Ý,
²ñÅ³Ý³å³ïÇõ î¿ñ ¶³ñ»·ÇÝ ì³ñ¹³å»ï
Ð³Ùբ³ñÓáõÙ»³Ý` Ø³Ûñ ²Ãáé ê. ¾çÙÇ³ÍÝÇ
¶¿áñ·»³Ý Ðá·»õáñ Ö»Ù³ñ³ÝÇÝ ï»ëáõã ¨ Ù»Í
ÃÇõáí ³½·³ÛÇÝÝ»ñ áõ բ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ:
Æñ áÕçáÛÝÇ Ëûëùáí Ó»éÝ³ñÏÁ բ³óáõ³Í
Û³Ûï³ñ³ñ»ó
Ð³Ù³ËÙբáõÙÇ
³ï»Ý³å»ïáõÑÇ îÇÏÇÝ ²Ý³ÑÇï î³ÝÓÇÏ»³Ý: ²Ý
Ñ³Ù³éûï
Ï»ñåáí
Ý»ñÏ³Û³óáõó
Ð³Ù³ËÙբáõÙÇÝ ³é³ù»ÉáõÃÇõÝÝ áõ ³Ýáñ
Ñ³ï³Í 58-³Ù»³Û ×³Ý³å³ñÑÁ: §²Ûá°, Ù»Ýù
ëÇñ³ÛûÅ³ñ í»ñóáõóÇÝù Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý
ºÏ»Õ»óõáÛ
Ëáñ³ÝÇÝ
í»ñ»õ
·ïÝáõáÕ
§Èáõë³õáñãÇ Î³ÝÃ»Õ¦Á »õ ÏáãáõÙ ë»å»óÇÝù
Í³é³Û»É êáõñբ ¾çÙÇ³ÍÝÇÝ, Û³ÝáõÝ Ñ³Û
»Ï»Õ»óõáÛ å³ÛÍ³éáõÃ»³Ý: ÎÁ Ñ³õ³ï³Ýù,
áñ
³Û¹
ÝáõÇñ³Ï³Ý
Û³ÝÓÝ³éáõÃÇõÝÁ
ï³Ï³õÇÝ
»ñÏ³ñ
ï³ñÇÝ»ñ
åÇïÇ
ß³ñáõÝ³ÏáõÇ »õ êáõñբ ¿çÙÇ³ÍÝÇ ÎñûÝ³ë¿ñ
îÇÏÝ³Ýó Ð³Ù³ËÙբáõÙÁ ÷³ÛÉáõÝ ³å³·³ÛÇ
ï»ëÇÉùáí åÇïÇ ¹ÇÙ³õáñ¿ բ³½Ù³ÃÇõ
ï³ñ»ßñç³ÝÝ»ñ: 58 ï³ñÇÝ»ñáõ Ñá·»õáñ,
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Å³é³Ý·Á »õ ÇÙ³ëïáõÃÇõÝÁ
Ëáñ
Ñ³õ³ïùáí
åÇïÇ
÷áË³Ýó»Ýù
Û³çáñ¹áÕ ë»ñáõÝ¹Ý»ñáõÝ: 58 ï³ñÇÝ»ñáõ
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íñ³Û ³Ùբ³ñáõ³Í ×Ç·, ³Ýë³ÑÙ³Ý ÝáõÇñáõÙ,
³ÝË³Ëï Ñ³õ³ïùáí åÇïÇ ÷áË³Ýó»Ýù Ýáñ
ë»ñáõÝ¹Ç Ù³Ûñ»ñáõÝ, áñå¿ë½Ç ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý Ñ³õ³ïùáí å³Ñå³Ý»Ý Çñ»Ýó Ñ³Û
û×³ËÝ»ñÁ¦: îÇÏ. î³ÝÓÇÏ»³Ý ³å³
»ñ³Ëï³·ÇïáõÃ»³Ý Çñ ËûëùÁ Û³ÛïÝ»ó
³ÛÝ
Ñ³Ý·áõó»³É
³ï»Ý³բáÉáñ
å»ïáõÑÇÝ»ñáõÝ, í³ñã³Ï³ÝÝ»ñáõÝ, ³Ý¹³ÙáõÑÇÝ»ñáõÝ,
³ñÅ»õáñ»Éáí
³ÝáÝó
բáÉáñ³Ýáõ¿ñ áõ ÝáõÇñ»³É ³ßË³ï³ÝùÁ: ²å³
ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ó բáÉáñ ³ÝáÝó,
áñáÝù
Ð³Û
ºÏ»Õ»óõáÛ
Í³é³ÛáõÃ»³Ý
×³Ý³å³ñÑÇÝ,
ë³ï³ñ³Í
»Ý
Ð³Ù³ËÙբáõÙÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ:
¶»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý բ³ÅÝáí Ñ³Ý¹¿ë »Ï³Ý
ÉÇբ³Ý³Ý³Ñ³Û
ëÇñáõ³Í
»ñ·Çã
ÖáÝÇ
Î¿ûù»×»³Ý (Â»Ýáñ) »õ úÉÏ³ äáÉáõÝ
(¹³ßÝ³Ùáõñ), áñáÝù Çñ»Ýó »ÉáÛÃÝ»ñáí
Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý ßÝáñÑ»óÇÝ ³é³õ»É ÑÙ³Ûù`
³½·³ÛÇÝ, Ñá·»õáñ »ñ·»ñáõ ÁÝïñ³ÝÇáí:
²Ûë ³éÇÃáí êáõñբ ¾çÙÇ³ÍÝ¿Ý Å³Ù³ÝáÕ
Ñá·»õáñ
Ñ³Ûñ»ñáõ
Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ
¿çÙÇ³ÍÝ³Ï³Ý ûñÑÝáõÃÇõÝÁ բ»ñÇÝ Çñ»Ýó
Ñ»ï, Ø³Ûñ ²ÃáéÇÝ áÕçáÛÝÝ áõ å³ï·³ÙÁ

Ð³Ù³ËÙբáõÙÇ »ñÏ³ñ³Ù»³Û í³ëï³Ï³õáñ
³Ý¹³ÙáõÑÇÝ»ñ Ýëï³Íª
îÇÏÇÝ ØÇÙÇ Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý »õ
îÇÏÇÝ ¶áÑ³ñ Ê³ã³ïáõñ»³Ý

Ð³Ù³ËÙբáõÙÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ բáÉáñÇÝ
³ÝËïÇñ: ¶»ñ³ßÝáñÑ î¿ñ ÚáíÝ³Ý ºåë.
Ú³Ïáբ»³Ý ÁÝÃ»ñó»ó Ü.ê.ú.î.î. ¶³ñ»·ÇÝ ´.
²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Ï³ÃáÕÇÏáëÇ Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý "¶Çñ úñÑÝáõÃÇõÝ" áõÕÕáõ³Í
êáõñբ ¾çÙÇ³ÍÝÇ ÎñûÝ³ë¿ñ îÇÏÝ³Ýó
Ð³Ù³ËÙբáõÙÇÝ` áïÝÏ³Ûë áõÝÏÝ¹ñáõÃ»³Ùբ:
²å³ բ³Ý³Ëûë»ó ²ñÅ³Ý³å³ïÇõ î¿ñ
¶³ñ»·ÇÝ ì³ñ¹³å»ï Ð³Ùբ³ñÓáõÙ»³ÝÁ`
Ø³Ûñ ²Ãáé ê. ¾çÙÇ³ÍÝÇ ¶¿áñ·»³Ý Ðá·»õáñ
Ö»Ù³ñ³ÝÇÝ ï»ëáõã. Ü»ñÏ³Ý»ñÁ Ù»Í
å³ëï³éÇ íñ³Û Ñ»ï»õ»ó³Ý Ø³Ûñ ²Ãáé
êáõñբ ¾çÙÇ³ÍÝÇ Ù³ëÇÝ §ÞáÕ³Ï³Ã¦
Ñ»é³ï»ëÇÉÇ
Ï³Û³ÝÇÝ
å³ïñ³ëï³Í
Ñ³Õáñ¹áõÙÁ:
¶»ñ³ßÝáñÑ î¿ñ ²ñÙ³ß ºåÇëÏáåáë
Ü³Éå³Ýï»³Ý
ÁÝÃ»ñó»ó
Ü.ê.ú.î.î.
¶³ñ»·ÇÝ ´. ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÇ
Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý
"¶Çñ
úñÑÝáõÃÇõÝ"
áõÕÕոõ³Í îÇÏÇÝ ²½³ïáõÑÇ êÇÙáÝ»³ÝÇ`
ÛáïÝÏ³Ûë áõÝÏÝ¹ñáõÃ»³Ùբ, ×³ß¿Ý »ïù, ³é Ç
·Ý³Ñ³ï³Ýù Çñ »ñÏ³ñ³Ù»³Û Ùï³õáñ³Ï³Ý,
³½·³ÛÇÝ áõ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ñ:
²å³, ³Ý³ÏÝÏ³Éáí ÙÁ í³ñã³Ï³Ý Ï³½ÙÁ
å³ïáõ»ó ä³ïáõáÛ ì³ñã³Ï³Ý` îÇÏÇÝ ØÇÙÇ
Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÁ ¨ Ý»ñÏ³Û ²ï»Ý³å»ïáõÑÇÝ
îÇÏÇÝ ²Ý³ÑÇï î³ÝÓÇÏ»³ÝÁ` Çñ ³ÝËáÝç
ÝáõÇñáõÙÇÝ
¨
Ñ»ï»õáÕ³Ï³Ý
Éáõñç
³ßË³ï³ÝùÇÝ Ñ³Ù³ñ, ÇÝãå¿ë Ý³¨ äñÝ.

Ðñ³Ûñ î³ÝÓÇÏ»³ÝÁ áñ Û³ñ³ï»õ Ý»óáõÏ ÏÁ
Ï³Ý·ÝÇ
Ð³Ù³ËÙբáõÙÇ
բáÉáñ
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý:
¸»ëå³Ý ê³Ùáõ¿É ØÏñïã»³Ý Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ
÷áË³Ýó»ó Çñ Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý Ëûëù»ñÁ.
§êáõñբ ¾çÙÇ³ÍÝÇ ÎñûÝ³ë¿ñ îÇÏÝ³Ýó Ð³Ù³ËÙբáõÙÇ Çñ³·áñÍ³Í ³Ûë Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÁ
³ñÅ³ÝÇ
¿
³Ù¿Ý
·Ý³Ñ³ï³ÝùÇ
»õ
ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃ»³Ý:
§Ø»Ýù բáÉáñë å³ñï³õáñ »Ýù Ùßï³å¿ë
³ç³Ïó»Éáõ Ð³Ù³ËÙբáõÙÇÝ Çñ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý ÍÇñ¿Ý Ý»ñë »õ Ý»óáõÏ Ï³Ý·ÝÇÝù
³ÝáÝó Ýå³ï³ÏÝ»ñáõ Çñ³·áñÍÙ³Ý¦: äñÝ.
¸»ëå³ÝÁ ³Ý³ÏÝÏ³Éáí ÙÁ` å³ïáõ»ó îÇÏÇÝ

¸»ëå³Ý ê³Ùáõ¿É ØÏñïã»³Ý ÏÁ å³ñ·»õ³ïñ¿
îÇÏÇÝ ²Ý³ÑÇï î³ÝÓÇÏ»³ÝÁ

²Ý³ÑÇï î³ÝÓÇÏ»³ÝÁ` ê÷ÇõéùÇ Ü³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿ áëÏ¿ ßù³Ýß³Ýáí ÙÁ, áñÙ¿
»ïù
ï»ÕÇ
áõÝ»ó³õ
Ð³Ù³ËÙբáõÙÇ
»ñÏ³ñ³Ù»³Û Í³é³ÛáÕÝ»ñáõÝ å³ñ·»õ³ï
ñáõÃÇõÝÁ:
45³Ù»³Û
Í³é³ÛáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ñ
å³ñ·»õ³ïñáõÙÇ ³ñÅ³Ý³ó³Ý` ÈÇå³ñÇï»³Ý
êÇÉí³,
êÇÙáÝ»³Ý
²½³ïáõÑÇ,
ê³ñ·Çë»³Ý üñÇï³: 35³Ù»³Û Í³é³ÛáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ñ
å³ñ·»õ³ïñáõÙÇ ³ñÅ³Ý³ó³Ý
ê³ñ³ý»³Ý Ø³ñÇÝ³, ²ëÇÉ»³Ý ²Õ³õÝÇ,
ºñ³Ù»³Ý ÈÇõëÇ: 30³Ù»³Û Í³é³ÛáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ñ å³ñ·»õ³ïñáõÙÇ ³ñÅ³Ý³ó³Ý`
¶á×³ûÕÉ³Ý»³Ý ê»¹³, ¼»Ý»³Ý Ø³ñû:
25³Ù»³Û Í³é³ÛáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ å³ñ·»õ³ïñáõÙÇ ³ñÅ³Ý³ó³Ý ä³åáÛ»³Ý ¼³ñáõÏ,
¶áÉ³×»³Ý
ê»¹³,
¶áÉ³×»³Ý
ìÇùÇ,
´³ñ¹Ç»³Ý ²½³ïáõÑÇ, ´³ñ¹Ç»³Ý ¼áõ³ñÃ,
ÆõñÝ¿ßÉ»³Ý Ìáí³Ï, Ö³Ý×³Ý»³Ý ²ÝÅ¿É,
ÊáõñÇ Ú³ëÙÇÏ, Ö»å»×»³Ý È»Ý³: 20³Ù»³Û
å³ñ·»õ³ïñáõÙÇ ³ñÅ³Ý³ó³Ý` ²Ûí³½»³Ý
²ñÇÝ³, Ø³½ÉáõÙ»³Ý ÐñÇբ, àõ½áõÝ»³Ý Þ³ù¿:
10³Ù»³Û å³ñ·»õ³ïñáõÙÇ ³ñÅ³Ý³ó³Ý
º³·áõå»³Ý Ø³Ýáõ¿É, êÇõÝÏÇõÉ»³Ý ì»ñÅÇÝ,
äáõÉïáõù»³Ý Ü³ñ¹áõÑÇ, äáõÉïáõù»³Ý
Ü³Ã³ÉÇ, äáõÉïáõù»³Ý Ø³ñÇ³, ¶áõïáõ½»³Ý
ºõ³,
Þ¿ûÑÙ¿É»³Ý
²½ÝÇõ,
ê»ñáբ»³Ý
²½³ïáõÑÇ:
Ð³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý Ñáõëù բ³ÝùÁ Ï³ï³ñ»ó
Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ î»Õ»Ï³ïոõáõÃ»³Ý
բ³ÅÝÇÝ »ñÇï³ë³ñ¹ í³ñ¹³å»ï Ðá·»ßÝáñÑ
î¿ñ ä»ïñáë ìñ¹.Ø³Ýáõ¿É»³Ý£
Ð³õ³ï³Éáí, áñ ³Ûëûñ Ð³Ù³ËÙբáõÙÁ Çñ
³ÝçÝç»ÉÇ ¹ñáßÙÁ Ó·³Í ¿ Ð³Û³ëï³Ý»³Ûó
²é³ù»É³Ï³Ý ºÏ»Õ»óõáÛ å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç,
Ñ»ï»õ³բ³ñ ³Ý Ý³»õ ÏÁ ËáñÑñ¹³Ýß¿ Ð³Û
ºÏ»Õ»óõáÛ ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ »õ êáõñբ
¾çÙÇ³ÍÝÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ ÎÇÉÇÏÇáÛ êբ.
²Ãáé¿Ý Ý»ñë: Ð³Ù³ËÙբáõÙÇ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý
ßÝáñÑÇõ, ³é³õ»É »õë ³Ùñ³åÝ¹áõÇÉ ëÏë³õ
Ù»ñ ·³ÕáõÃÇ Ñá·»Ï³Ý Ï³åÁ áã ÙÇ³ÛÝ
²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëáõÃ»³Ý Ñ»ï,
³ÛÉ»õ í»ñ³ÍÝ³Í ²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³Ûáó ³ÝÏ³Ë
Ð³Ûñ»ÝÇùÇÝ:
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ՀՀ վարչապետի շնորհաւորական ուղերձը
Յաղթանակի և խաղաղութեան տօնի առթիւ

Սիրելի՛ հայրենակիցներ,
Ջերմօրէն շնորհաւորում եմ ձեզ
Յաղթանակի և խաղաղութեան տօնի
կապակցութեամբ։
Հայրենական մեծ պատերազմում մեր
նախնիների տարած յաղթանակն իսկապէս պատմական էր։ Այդ յաղթանակն ու
նրանով պայմանաւորուած խաղաղութիւնը նոր դռներ բացեցին մեր
ժողովրդի համար և նոր հորիզոններ
բացեցին նրա ստեղծագործ աշխատանքի, երկրի շենացման ու զարգացման համար:
Հայ ժողովրդի բոլոր հատուածներն այդ յաղթանակին տուեցին
այն ամէնը, ինչ կարող էին և փառքով պսակեցին իրենց անունը
երկրորդ աշխարհամարտի բոլոր ճակատներում, ինչպէս նաև
թիկունքում, պարտիզանական կռիւներում և դիմադրական
շարժումներում։
Խորին ակնածանքով այսօր մենք մեր յարգանքն ու
երախտագիտութիւնն ենք յայտնում մեր վետերաններին։
Այսօր մեզ համար կրկնակի տօն է։ Մենք տօնում ենք Շուշիի
ազատագրման հերթական տարեդարձը։ Այդ փառաւոր
յաղթանակը սոսկ ռազմական յաջողութիւն չէր։ Դրանով
արցախահայութիւնը փրկուեց բնաջնջման վտանգից և ձեռք բերեց
խաղաղ ապրելու հեռանկար։
Այսօր մենք գլուխ ենք խոնարհում մեր բոլոր նահատակների
յիշատակի առջև և հաւաստիացնում, որ անհատի և ազգի
ազատութեան
ոտնահարումը
չի
հանդուրժուելու։
Չի
հանդուրժուելու,
որովհետև
մեր
ժողովուրդն
ունի
մարդասիրական իտէալներ, ազատասէր ոգի, ինչպէս նաև
միասնական կամք՝ պաշտպանելու այդ իտէալները։
Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի, ժողովրդական, թաւշեայ
յեղափոխութիւնը, նրա համաժողովրդական ընդգրկումը ևս մի
անբեկանելի ապացոյց է, որ մենք ունենք յստակ պատկերացում,
թէ
ինչ
են
ազատութիւնը,
ժողովրդավարութիւնը
և
խաղաղասիրութիւնը։ Այսօր հայ ժողովուրդը Հայաստանում,
Արցախում և սփիւռքում կրկին վստահ է իր ուժերին, Շուշիի
ազատագրման ոգին արթուն է մեր սրտերում և աչքերում։
Սիրելի՛ ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետութեան հպա՛րտ
քաղաքացիներ,
Չեմ կասկածում, որ վերջին իրադարձութիւններով աւելի
ամրապնդուած հայ ժողովրդի յաղթական ոգին Հայաստանին ու
Արցախին բերելու է նոր յաջողութիւններ։ Հայ ժողովուրդը վստահ
քայլում է իր երազանքների իրականացման ճանապարհով։
Կրկին շնորհաւորում եմ բոլորիս այս փառապանծ տօնի առթիւ
և մաղթում խաղաղ երկինք, արդար ու արդիւնաւէտ աշխատանք՝
ի փառս մեր երկրի և ի բարօրութիւն մեր ժողովրդի։

ԶԱԽԱՐՈՎԱ. «ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԸ ՉԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԻՐ
ՓՈԽԵԼ ԻՐ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄԸ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՐՑԻՆ ԳԾՈՎ»

ԹԱՍՍ լրատու գործակալութիւնը կը
հաղորդէ, որ Ռուսաստանի Արտաքին
Գործոց Նախարարութեան պաշտօնական
ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովա 4
Մայիսին տեղի ունեցած ճեպազրոյցի մը
ընթացքին յայտարարած է, որ Ռուսաստանը
հետեւողական ուղեգիծ ունի Լեռնային
Ղարաբաղի հարցին մէջ եւ այսուհետեւ ալ օժանդակութիւն
պիտի ցուցաբերէ հակամարտութեան լուծումին հասնելու
համար:
«Անտարակոյս, այդ հարցին մէջ մենք շատ
հետեւողական ուղեգիծ ունինք եւ ընդհանրապէս չենք
ընկրկիր, ուստի այսուհետեւ եւս պիտի շարունակենք
կողմերուն օժանդակութիւն պիտի ցուցաբերել: Բայց, անգամ
մը եւս կ’ըսեմ, անհրաժեշտ է սպասել Հայաստանի
քաղաքական իրադրութեան կայունացումին», ընդգծած է
Զախարովա:

Գերմանացի թղթակից. «Ես հպարտ եմ որ
այս հիանալի յեղափոխութեան վկան եմ»

Գերմանական DW գործակալութեան թղթակիցը իր զարմանքը
յայտնելով՝ Հայաստանի մէջ տեղի ունեցած իրադարձութիւններուն
մասին կը գրէ.
Ես չեմ գիտեր ուրկէ՞ պէտք է սկսիլ, ինչպէ՞ս բացատրել եւ ո՞ր
յեղափոխութեան հետ համեմատել այս թաւշեայ յեղափոխութիւնը։
Մինչեւ հիմա չեմ կրնար հասկնալ, թէ ինչ կը պատահի Հայաստանի
մէջ, կատարուածը յեղափոխութի՞ւն է, կամ փառատօն. չեմ կրնար
փառատօն անուանել, որովհետեւ այնտեղ կայ ժողովուրդ, որ
պահանջներ ունի, եւ կայ կառավարութիւն, որ զիջումներու գնաց իր
ժողովուրդին համար։ Չեմ կրնար զայն յեղափոխութիւն անուանել,
որովհետեւ ի տարբերութիւն այլ յեղափոխութիւններու, այստեղ
մարդոց դէմքերուն երջանկութիւն կայ, իսկ ամենէն տարօրինակը այն
է, որ զբօսաշրջիկները վախնալու եւ հեռանալու փոխարէն (ինչպէս կը
պատահի այլ երկիրներու մէջ), կ’երթան մարդաշատ վայրեր:
Ուշագրաւ է այն, որ ժողովուրդը շարժումը սկսաւ ժողովրդական
երգերով ու պարերով, աւարտեց` խորովածով ու խաղերով:
Ես միայն կրնամ ըսել, որ հպարտ եմ վկան ըլլալու պատմութեան
մէջ նման հիանալի յեղափոխութեան մը, ուր ամենածանր պահերուն
անգամ երկու կողմերուն միջեւ փոխադարձ սէրն ակնյայտ էր:
Վերջապէս, առնուազն կ’ըսեմ, որ «Կեանքի սիրահար այս
ժողովուրդը, կը պայքարի իր մարդկային արժէքներով, եւ ոչ թէ`
անտառի օրէնքներով:
Շարունակուած էջ 1-էն

Մայիս 9-ը Դարձած է...

Հանրապետութեան իշխանութիւններու եւ անձամբ իմ անունով՝ ի
սրտէ կը շնորհաւորեմ ձեզ Յաղթանակի տօնին, Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետութեան պաշտպանութեան բանակին եւ Շուշիի
ազատագրման 26-րդ տարեդարձին առիթով։

Մայիս 9-ը շատոնց արդէն դարձած է մեր հերոս ժողովուրդի
յաղթանակներուն խորհրդանիշը։ Պատմութիւնը մէկ անգամ չէ, որ
ապացուցած է, թէ տարբեր ժամանակահատուածներու մէջ հայրենիքի
համար վճռորոշ պահերուն մենք կրցած ենք համախմբուիլ եւ
պաշտպանել համազգային շահը, մեր հողն ու օճախը, ընտանիքն ու
փոքրիկները։ Մեր ժողովուրդը յաջողած է այդպէս ընել իր
խիզախութեան ու արիութեան, հայրենիքի հանդէպ անսահման սիրոյ
եւ նուիրուածութեան, իր միասնականութեան ու անսասան կամքին
շնորհիւ:
Մենք միշտ կը յիշենք մեր հերոս հայրերու եւ պապերու
սխրագործութիւնները Մեծ Հայրենականին, մենք դաստիարակուած
ենք անոնց օրինակով ու նաեւ այդ օրինակով ալ ոգեշնչուած
ազատագրած ենք Շուշին, հայկական հինաւուրց բնակավայրերը եւ
կերտած ազատ ու անկախ պետականութիւն:
Մեր ժողովուրդի հերոսական աւանդոյթները այսօր կը շարունակէ
անկախութեան սերունդը, կը շարունակէ պատուով ու վստահօրէն՝
հարստացնելով մեր տարեգրութեան յաղթական էջերը։
Թանկագի՛ն հայրենակիցներ,
Այս տօնական օրուան առիթով կը շնորհաւորեմ մեր բոլոր քոյրերն
ու եղբայրները Արցախի, Մայր Հայաստանի եւ Սփիւռքի մէջ: Թող
մայիսեան նուիրական յաղթանակները միշտ ուղենիշ ըլլան մեր
ժողովուրդին համար եւ տանին դէպի նոր նուաճումներ ու
ձեռքբերումներ։ Բոլորիս կը մաղթեմ խաղաղութիւն, բարօրութիւն ու
ամենայն բարիք»:
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Հ.Բ.Ը.Մ.-Ի «Ա. ԳԱԼՓԱՔԵԱՆ»
ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՀԱՆԴԷՍԸ
ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ
ՈԳԵԿՈՉՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐՈՒ ԾԻՐԷՆ ՆԵՐՍ

Հայոց Մեծ Եղեռնի 103-րդ տարելիցին առթիւ, «Ա. Գալփաքեան» Վարժարանի
աշակերտութիւնը եւ ուսուցչական կազմը դպրոցական հանդէս մը կազմակերպեցին
Ուրբաթ 27/04/2018-ին, դպրոցի «Հրանդ եւ Լուիզ Ֆէնէրճեան» սրահէն ներս՝ յարգանքի
տուրք մատուցելով Հայոց Ցեղասպանութեան 1.500.000 զոհերու յիշատակին:
Աշակերտներուն ելոյթը մեծ յուզմունք յառաջացուց բոլորին սրտերուն մէջ եւ
միաժամանակ տրուեցաւ լուռ խոստումը որ հայութիւնը ամենուրեք պիտի չմոռնայ ու
պիտի չդադրի պահանջելէ իր արդար դատի իրաւունքները:

ԱՐՁ
Ա Ն Ա ԳՐ
ՒՆ
ՁԱ
Գ ՐՈ Ւ Թ Ի
ԻՒ
ՆՆ Ե Ր
Հ.Բ.Ը.Մ.
«Ա. ԳԱԼՓԱՔԵԱՆ»
ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ

Սիրելի Ծնողք,
Կը տեղեկացնենք թէ 2018-2019 դպրոցական
տարեշրջանի
արձանագրութիւնները,
պիտի
կատարուին Յունիս 1-էն մինչեւ 21 Յունիս 2018-ին:
Յատկապէս Մանկապարտէզի եւ Ա. դասարանի
աշակերտներուն համար, պիտի կատարուին Մայիս
1-էն:
Արձանագրութեան իրաւունք ունին.1. Մանկապարտէզ, այն երեխաները որ ծնած են
2013-ին (Ծաղիկ) եւ 2014-ին (Կոկոն):
2. Ա. դասարան, այն երեխաները որ ծնած եւ 2012ին:
3. Մնացեալ դասարաններու աշակերտներուն
համար, արձանագրութիւնները կ՝ըլլան սովորական
ձեւով:
4. Մանկապարտէզի
եւ Ա. դասարանի
արձանագրութեան,
հարկ
եղած
հաստատագիրներուն համար, կրնաք իմանալ
տնօրէնութենէն:
Կը խնդրուի արձանագրութիւնները կատարել
վերոյիշեալ ժամանակամիջոցին մէջ:
Ձեր անմիջական կապակցութիւնը Տնօրէնութեան
հետ, անհրաժեշտ է, ապահովելու համար
յառաջիկայ դպրոցական տարեշրջանի դպրոցի
հեզասահ
գործունէութիւնը,
ինչպէս
նաեւ
դպրոցական ինքնաշարժերու կարգաւորումը:
Հեռաձայններ.- Տնօրէնութիւն՝ 210-9816679
Հ.Բ.Ը.Մ. Քարտուղարութիւն՝ 210-9825685
Տնօրէնութիւն
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Համբարձման Տօն

Հ.Բ.Ը.Մ.-ի «Ա. Գալփաքեան»
Վարժարանի աշակերտներու
մասնակցութիւն՝
«Արի Տուն» ծրագրին

Յարգելի Հայրենակիցներ,

Հ.Բ.Ը.Մ.-ի «Ա. Գալփաքեան» Վարժարանը կը կազմակերպէ այցելութիւն
մը դէպի Հայաստան, Հ.Հ. Սփիւռքի Նախարարութեան՝ սփիւռքի
պատանիներու հայրենաճանաչութեան «Արի Տուն» ծրագրին միջոցաւ:
«Արի Տուն» ծրագրի նպատակն է՝ կապ ստեղծել աշխարհասփիւռ հայ
պատանիներուն եւ հայրենիքի միջեւ, որպէսզի հայրենիքէն հեռու ապրող
պատանիները մօտէն ծանօթանան իրենց երազած հայրենիքը, վայելեն անոր
չքնաղ բնութիւնը եւ հայկական ոգիով թրծուին:
Ծրագրին տեւողութիւնը պիտի ըլլայ 8 Յուլիս 2018-էն, մինչեւ 21 Յուլիս
2018-ը, ուր կրնան մասնակցիլ 13-18 տարեկան պատանիներ:
Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար՝ փափաքողները կրնան դիմել մինչեւ
Մայիս 15, 2018-ը, հետեւեալ հեռաձայնի թիւերուն.- 2109816679 եւ 2109825685:

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
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Տնօրէնութիւն

Տէր եւ Տիկ. Կիրակոս Պէրպէրեան եւ զաւակները, Տիկ. Լուսի
Պէրպէրեան եւ զաւակը եւ համայն ազգականները, կը ծանուցանեն թէ՝
Կիրակի 20 Մայիս 2018, Փերիսթէրիի Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ մէջ,
յաւարտ Ս. Պատարագի, հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի,
իրենց մօր, մեծ մօր եւ հարազատին՝

Սիրելի յունահայոց թեմի հաւատացեալներ, այսու
հրաւիրում ենք ամենքիդ մայիս 16-ին ժամը 19:00-ին
Փերիսթէրիի Սուրբ Աստուածածին եկեղեցի, միասին
տօնախմբելու համբարձման տօնը:
Նոյն օրը տեղի կ՛ունենայ 2 երիտասարդների մկրտութիւն:
Յաւարտ արարողութեանց երիտասարդաց միութեան կողմից
կը լինի հիւրասիրութիւն, երգ և պար:

Ամավերջի Հանդէս
Հայ Աւետարանական Մանկապարտէզի

Սիրով կը հրաւիրենք Ձեզ, Հայ Աւետարանական
Մանկապարտէզի Ամավերջի հանդէսին, որ տեղի պիտի
ունենայ Չորեքշաբթի 6 Յունիս 2018, կ.ե. ժամը 7-ին Հայ Աւետ.
Եկեղեցւոյ ժողովասրահին մէջ:
Եկէք սիրելիներ քաջալերենք եւ վայելենք մեր երեխաները
եւ գնահատենք մեր ուսուցչական կազմը իրենց անխոնջ,
նուիրեալ եւ անսակարկ աշխատանքին համար:

ՊՏՈՅՏ

ΣΤΙΓΜΕΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ
(ΜΑΓΕΙΑΣ)

Οι ομάδες μας μπαίνοντας
στην τελική ευθεία στην φάση
των προημιτελικών, αντιμετώπισαν την Παρασκευή τους
ΑΜΠΑΛΟΥΣ, η οποίοι ναι μεν
είχαν προκριθεί οριακά στην
φάση των playoff, αλλά στον
αγώνα ΑΜΠΑΛΗ VS MASSIS
είχαν κάνει πολλές μεταγραφές
ενισχύοντας την ομάδα τους σε
βαθμό να χτυπήσουν το πρωτάθλημα. Δυστυχώς γ’ αυτούς
λογάριαζαν χωρίς τον ξενοδόχο.
Αντιμετώπιζαν τους πρωτοπόρους, την ομαδάρα μας, το MASSIS!!! Η ομάδα μας
κερδίζοντας τους 3-2 τους έστειλε πρόωρα για διακοπές, αναγκάζοντας τις μεταγραφές τους να μείνουν μόνο στο ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ.
Σύνθεση: ΚΕΓΑΜ, ΡΟΜΠΕΡΤ, ΑΛΜΠΕΡΤ, ΓΚΑΡΙΚ, ΣΟΥΡΕΝ, ΑΡΤΟΥΡ,
ΧΑΤΣΙΚ.
Η ομάδα της Τετάρτης αντιμετώπισε τον ΦΡΑΠΕΔΑΙΚΟ, πρωταθλητή της
περσινής σεζόν, η οποία και ευτύχησε να προηγηθεί με 1-0. Αν και η ομάδα μας
πίεζε ασφυκτικά για την ισοφάριση χάνοντας πολλές ευκαιρίες και έχοντας 4
δοκάρια, ο ΦΡΑΠΕΔΑΙΚΟΣ κράτησε το σκορ στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο
ημίχρονο όμως, παίζοντας διαστημικό ποδόσφαιρο, κάναμε την ολική ανατροπή
κερδίζοντας με τελικό σκορ 4-1. Αξίζει να αναφερθεί ότι είχαμε στον πάγκο της
ομάδας μας, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑΣ κ. ΟΒΑΝΝΕΣ ΑΡΑΚΕΛΙΑΝ, με τον οποίον μοιράστηκε
η ομάδα μας τις έντονες στιγμές του αγώνα. Τον ευχαριστούμε θερμά εκ μέρους
των παιδιών της ομάδας για την παρουσία του, και σας καλούμε όλους να
στηρίξετε την προσπάθεια της ομάδας μας.

Σύνθεση: ΧΑΜΠΙΚ, ΓΚΑΡΙΚ, ΣΟΥΡΕΝ, ΑΡΝΤΑΓΚ, ΑΡΑΜ (ΚΑΠΤΕΝ)
ΘΟΔΩΡΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ.
Και πάντα ο προπονητής και υπεύθυνος της ομάδας μας ΛΕΒΟΝ
ΑΓΑΖΑΡΙΑΝ.

ø ³ ç ³ É » ñ » ó ¿ ù
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ՆՈՐ ԱՇԽԱՐՀ

ՔՐԻՍՏԻՆԷ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆի

մահուան քառասունքին առթիւ:

ՏՆՕՐԷՆՈՒԹԻՒՆ

Հունահայոց
թեմի
երիտասարդաց միությունը կը կազմակերպե
10/06/2018 կիրակի մեկ
օրյա պտույտ դեպի
Սուրբ Թեոդորա (Αγία
Θεοδώρα): Առավոտյան
7.30
Կոնտինենտալ
Պանդոկ և 7.45 Մետրո
Եգալեո: Տեղ ապահովելու
զանգահարեք
Արմինե
6937678062,
Պետրոս 6987675444 :

Նուիրատուութիւն

Ալիս Քիւրքճեանի

յիշատակին Քիւրքճեան
եղբայրներ` սառնարան
կը նուիրեն Փերիսթէրիի
Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ։

Նուիրատուութիւն

Քրիստինէ Պէրպէրեանի մահուան առթիւ

Կարօ
Պարտաքճեան
ընտանիք 100 եւրո կը
նուիրէ
Փերիսթէրիի
Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ:

ԱԶԳԱՅԻՆ, ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ.
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ
ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ

Սեփականութիւն
ԱՐԱՐԱՏ Մ Մ ՄԻՈՒԹԻՒՆ
Սիսթու 33, Նիքէա, Յունաստան
Համակարգչային
շարուածքը եւ էջադրումը`
ՆՈՐ ԱՇԽԱՐՀ շաբաթաթերթի
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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Երկուշաբթի 14 Մայիս, 2018

ՅիշԷ ... Յարգէ ... Պայքարէ ... Պահանջէ
Յարգելի Հայրենակից
Հայ ազգի ոչնչացման՝ ճգնաժամային ցեղասպանութենէն եւ
տաժանակիր տառապանքի թշուառութիւններէն, 103 տարիներ անցած են:
Վէրքը կը մնայ անունջ եւ անմոռանալի:

Հայոց ցեղասպանութենէն ետք, երեք տարիներու իրարյաջորդ քաղաքական տխուր
եղելութիւններուն, կը յաջորդէ Սարտարապատի դիւցազնամարտի յաղթանակը, որուն
շնորհիւ կը կերտուի՝ Ազատ Անկախ Հայաստանի առաջին պետականութեան հռչակումը,
որմէ արդէն անցած են հարիւր տարիներ:
Յունաստանի Ռ.Ա.Կուսակցութեան՝ Հայ Իրաւանց Խորհուրդը՝ կը նախաձեռնէ,
հովանաւորութեամբ Յունահայոց Թեմական Խորհուրդին,
Կիրակի 3 Յունիս 2018-ի առաւօտեան ժամը 10.30ին,

Աթէնքի «GLORIA” թատրոնին մէջ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 7 και ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
-Ոգեկոչել՝ 24 Ապրիլ 1915-ի Հայոց Ցեղասպանութիւնը

-Փառաբանել՝ 22-26 Մայիս 1918 Սարտարապատի յաղթանակը կերտող
հերոսներու յիշատակի եւ
-Յիշատակել՝ 28 Մայիս 1918ի, Հայաստանի ազատ անկախ հռչակման՝ առաջին
հանրապետութեան 100 ամեակը:

Օրուան խորհուրդը յարգելի ներկաներուն կը հաղորդէ յունարէն լեզուով,
Յոյն հանրածանօթ քաղաքագէտ, Յունաստանի նախկին արդարութեան նախարար եւ
ներքին գործոց նախարար`

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Որ իր հռետորական ոգեւորիչ շունչով՝ միշտ ներշնչած է իր ունկնդիրները:

Ուխտի Օր է՝ Մասնակցէ՝ Յիշէ՝ Յարգէ՝ Պայքարէ՝ Պահանջէ

Քըրք Քըրքորեանի Մասին Պատմող «Խաղացողը»
Գիրքը Հայերէնի կը Թարգմանուի

Ամերիկահայ գործարար, միլիառատէր,
բարերար, «Տրասինդա Քորփորէյշըն»-ի
գործադիր տնօրէն, Հայաստանի ազգային
հերոս Քըրք Քըրքորեանի մասին պատմող
«Խաղացողը» գիրքը կը թարգմանուի հայերէն:
Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու մէջ
լոյս տեսած եւ արդէն իսկ ամենաշատ

վաճառուած գիրքին հեղինակը Ուիլեըմ
Չ. Ռեմփելն է: Գիրքը հայ ընթերցողին կը
ներկայացուի
«Էտիթ
Փրինթ»
հրատարակչութեան նախաձեռնութեամբ.
վերջինս ձեռք բերած է գիրքը հայերէն
թարգմանելու եւ հրատարակելու բացառիկ
իրաւունքը: Գիրքին թարգմանիչն է Ալինա
Միրզոյեանը, աշխատանքները այս պահուն
կ՝ընթանան մեծ թափով։
«Գիտնալով, որ ԱՄՆ-ի մէջ լոյս տեսած է
մեծանուն հայերէն մէկուն՝ Քըրք Քըրքորեանի
մասին գիրք մը, մենք մեծ ցանկութիւն
ունէինք զայն թարգմանելու եւ ներկայացընելու մեր ընթերցողներուն: Մենք պէտք է
ճանչնանք մեր ազգի արժանաւոր զաւակները, հերոսները: Քըրք Քըրքորեանը հայ
բացառիկ անհատներէն է: Եւ այս գիրքին մէջ
ի յայտ կու գան բազում փաստեր, դրուագներ,

որոնք մինչ այդ յայտնի չէին ոեւէ մէկուն եւ
որոնց մասին արժէ գիտնալ: Ասիկա
պատմութիւն մըն է յաջողակ մարդու եւ անոր
անցեալ բացառիկ ճանապարհի մասին»,- կը
նշէ «Էտիթ Փրինթ» հրատարակչութեան
շուկայագիտութեան
տնօրէն
Շաւարշ
Կարապետեանը:
Հրատարակչութենէն կը յայտնեն, որ
«Խաղացողը. Թէ ինչպէս անփող, անուսում
Քըրք Քըրքորեանը դարձաւ քափիթալիստական
պատմութեան
խոշորագոյն
գործարարը» գիրքը լոյս տեսած է 2018
Յունուար 23-ին:
Ի դէպ, ասիկա փաստագրական գիրք է.
բոլոր մէջբերումներն ու նկարագրական
տեսարանները հիմնուած են ականատեսներու
յուշերուն
կամ
նախապէս
հրատարակուած պատմութիւններուն վրայ:
Նշենք, որ գիրքին հայերէն թարգմանութիւնը ընթերցողներու սեղանին պիտի
դրուի այս տարուան Յունիսին:

