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Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց
ՀԲԸՄ նախագահին

Յունիսի 15-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ
Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում
հիւրընկալեց
Հայկական
Բարեգործական
Ընդհանուր
Միութեան
նախագահ
Պերճ
Սեդրակեանին:
Հանդիպմանն Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը եւ
ՀԲԸՄ նախագահն անդրադարձան Հայաստանում
եւ Սփիւռքում ազգի առջեւ ծառացած զանազան
մարտահրաւէրներին, դրանց դիմագրաւման
գործում Հայ Եկեղեցու դերակատարութեանը,
ինչպէս նաեւ քննարկեցին Մայր Աթոռի եւ ՀԲԸՄ
համատեղ ծրագրերի ընթացքը:
Այս կապակցութեամբ պրն. Պերճ Սեդրակեանն
ընդգծեց, որ միութիւնը, կարեւորելով ազգային կեանքում Հայոց Եկեղեցու պատմական
առաքելութիւնը, մշտապէս բարոյական եւ նիւթական աջակցութիւն է բերել Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածնի տարբեր ազգօգուտ նախաձեռնութիւններին՝ նպաստելով եկեղեցաշինական,
հոգեւոր-կրթական, բարեգործական, սոցիալական եւ առողջապահական բազմաթիւ
ծրագրերին: Դրանց շարքում մեծ ուշադրութիւն է դարձուել եկեղեցականների նոր սերնդի
պատրաստութեան գործին, ինչի շնորհիւ այսօր բազում երիտասարդ հոգեւորականներ իրենց
գնահատելի սպասաւորութիւնն են բերում Հայոց Եկեղեցու աշխարհասփիւռ թեմերում:
Զրոյցի ընթացքում կարեւորուեցին մատաղ սերնդի հոգեւոր եւ հայեցի
դաստիարակութեանն ուղղուած ձեռնարկները:

ՄԵԾ ԿՈՐՈՒՍՏ

Ընկ.
Յովհաննէս
Առաքելեան
Չորեքշաբթի
20
Յունիս
2018-ին,
անակնկալօրէն մեկնեցաւ մեր մօտէն
դառն
կսկիծի
մատնելով
համայն
գաղութը:
Ճշմարիտ մարդ մը յորդուն մարդկային
վսեմ զգացումերով եւ խոհերով, ճշմարիտ
քրիստոնեայ
մարդ
մը,
ճշմարիտ
հաւատարիմ գաղափարի ընկեր մը, որ
ամբողջ կեանք մը նախանձախնդիր
զոհողութեամբ
ծառայած է Յունաստանին, Յունահայ գաղութին, Հայաստան
աշխարհին, Հայաստանեայց Առաքելական
եկեղեցիին
եւ
հաստատ
հաւատքով Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնին,
Հ.Բ.Ը.Միութեան, Արարատ Մշակութային
Մարզական Միութեան, Ռ.Ա.Կուսակցութեան, ինչպէս նաեւ Աթէնքի ΕΘΝΙΚΟΣ
մարզական համախմբումին:
Յունահայ գաղութը խորապէս կը սգայ
իր անփոխարինելի կորուստը:

Պիտի անդրադառնանք իր կեանքին ու
գործունէութեան մասին:

Այս
առնչութեամբ
անդրադարձ
կատարուեց Մայր Աթոռի եւ ՀԲԸՄ հովանու
ներքոյ գործող հայորդեաց տների կառոյցի
յետագայ ընդլայնման եւ ուսումնական
գործընթացի արդիականացման ծրագրերին:
Նորին Սրբութիւնն այս առիթով իր
գնահատանքն
ու
շնորհակալութիւնը
յայտնեց ՀԲԸՄ նախագահին եւ ՀԲԸՄ
անդամներին Մայր Աթոռի առաքելութեանը
ցուցաբերուող զօրակցութեան համար:
Գարեգին Բ Կաթողիկոսը եւ ՀԲԸՄ
նախագահը նաեւ խօսեցին ներհայաստանեան
քաղաքական
վերջին
զարգացումների
մասին։
Համոզում
արտայայտուեց, որ երկրում տեղ գտած
փոփոխութիւնները կ’ամրապնդեն հայրենաբնակ ժողովրդի բարօր կեանքն ու կը
նպաստեն պայծառ ապագայի կերտմանը։
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ΟΙ ΑΡΜΕΝΙΚΟΙ ΑΠΡΙΛΟ-ΜΑΗΔΕΣ
Χαιρετισμός του Σήφη Κασσεσιάν
εκ μέρους του Κέντρου Ελληνο-Αρμενικών Μελετών

Σαν άλλος δρόμος δεν υπάρχει,
τη λύση δίνουν οι τρελλοί...
Λόγια του μεγάλου Αρμένη ποιητή Μπαρούιρ Σεβάκ για τις
Μαησιάτικες μάχες του 1918...
Κάθε Απριλο-Μάη τιμούμε την αρμενική εθνική “τρέλλα”. “Τρέλλα”
συνώνυμη με την υπέρβαση το σπάσιμο των δεσμών της λογικής, με την
άρνηση της υποταγής σε τετελεσμένα... “τρέλλα” ισότιμη και αντάξια και
ομοούσια με την “τρέλλα” του Ζαλόγγου, με το “Μολών Λάβε” των
Θερμοπυλών, με το ΟΧΙ του ‘40, με την απάντηση του Μαρμαρωμένου
Βασιλιά που αντηχεί εκκωφαντικά από τα βάθη των αιώνων:
“Το δε την πόλιν σοι δούναι ουκ εμπόν εστί ουδέ τινός των εν αυτή
οικούντων...”
Ήταν τρέλλα άραγε το ότι οι Αρμένιοι έμειναν 800 χρόνια υπό τον
τουρκικό ζυγό χωρίς ν’ αρνηθούν την πίστη τους, όπως π.χ. οι Κούρδοι, οι
Βόσνιοι κι ένα μεγάλο μέρος των Αλβανών; Ήταν τρέλλα που δεν το
έκαναν αυτό ακόμα κι όταν το γιαταγάνι του δήμιου υψώθηκε πάνω από
τους αυχένες τους; Μπορεί...
Ήταν τρέλλα όταν στάθηκαν να προασπίσουν το τελευταίο κομμάτι
πατρικής γης, το Μάη του 1918, αντί να σκορπιστούν στις γύρω χώρες,
στη Γεωργία, την Περσία, τη Ρωσία, αντί να παραδοθούν στους εισβολείς;
Μπορεί...
Ωστόσο, τέτοιες κι ανάλογες τρέλλες χαρίζουν στους λαούς την
αθανασία...
Η ιστορία είναι ένα τερπνό ανάγνωσμα. Η ευφυία ενός πολιτικού, η
ετοιμότητα ενός στρατηγού, ο ηρωισμός ενός απλού μαχητή, αλλά και οι
λεπτομέρειες του ιδιωτικού και του δημόσιου βίου και του έργου ενός
μεγάλου σσυγγραφέα ή καλλιτέχνη μας συναρπάζουν. Το σπουδαιότερο,
όμως, χαρακτηριστικό της ιστορίας είναι ότι διδάσκει, ότι προβάλλει
παραδείγματα προς αποφυγήν και πρότυπα προς μίμηση.
Η διδαχή που προβάλλει μέσα από τα γεγονότα του αρμένικου ΑπριλοΜάη έχει ένα όνομα: ομοθυμία. Ομόθυμα δεχτήκαμε τον θάνατο τον
Απρίλη του 1915, για να κερδίσουμε ως λαός το δικαίωμα στην αθανασία.
Ομόθυμα σταθήκαμε απέναντι στον εισβολέα το Μάη του 1918 και τον
νικήσαμε. Όσο πολεμούσαμε ως στρατός -από το Δεκέμβρη του 1917υποστήκαμε ήττες πολλές. Χάσαμε το Ερζιντζάν, την Ερζερούμ, το Καρς,
το Βαν... Στα τέλη του Μάη του ‘18, όμως, σταθήκαμε απέναντι στον εχθρό
όχι σαν στρατός, αλλά σαν λαός. Ένοπλοι και άμαχοι. Άντρες, γυναίκες
και παιδιά. Και νικήσαμε. Νικήσαμε γιατί πολεμήσαμε ομόθυμα.
100 χρόνια μετά το 1918, τον Απριλο-Μάη του 2018 -στις μέρες μας,
δηλαδή- ο αρμένικος λαός κέρδισε μια πιο σπουδαία μάχη από εκείνη του
Σαρνταραμπάτ. Χάρη στην ομοθυμία του. Η νίκη ήταν πιο σπουδαία γιατί
ο εχθρός ήταν πιο επικίνδυνος. Γιατί ήταν εντός των τειχών και γιατί τ’
όνομά του ήταν αρμένικο. Μιλούσε τη γλώσσα μας κι έμοιαζε να είναι ένας
από μας. Όμως ήταν χειρότερος από τον Τούρκο. Ο Τούρκος σκότωνε τα
σώματά μας. Η κλεπτοκρατική ολιγαρχία δολοφονούσε την ψυχή του
λαού μας. Στα τριάντα χρόνια της ύπαρξής της η κλεπτοκρατία έδιωξε
από την πατρίδα τουλάχιστον 1.500.000 Αρμενίους. Πέντε φορές
περισσότερους απ’ όσους έσφαξε ο Σουλτάνος Αμπντούλ Χαμίτ, σε ίσο
χρονικό διάστημα. Η κλεπτοκρατία καταρράκωσε την ιδέα της
ανεξαρτησίας κι έκανε την Αρμενία μια χώρα στην οποία δεν μπορούσαν
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να ζήσουν οι Αρμένιοι.
Η πλουτοκρατία έπεσε χάρη στην ομόθυμη στράτευση του λαού μας.
Έχουμε τώρα μια λεύτερη πατρίδα. Μπορούμε να πούμε τώρα σ’
ολόκληρο τον κόσμο ό,τι εμείς, οι Αρμένηδες, δεν ανεχόμαστε κανένα
τύραννο. Ακόμα κι αν τ’ όνομά του είναι αρμένικο. Ακόμα κι αν είναι
αρμενόφωνος...
Φίλοι, ο λαός μας όρθωσε το ανάστημά του απέναντι στον εχθρό το
1915, το 1918, το 2018. Μπορούμε να είμαστε περήφανοι γι’ αυτό.
Μπορούμε να είμαστε περήφανοι, να είναι καθένας από σας περήφανος,
για τον σπουδαίο ρόλο που του επιφυλλάσσει η Ιστορία. Τι καλούμαστε
τώρα να πράξουμε εμείς οι Αρμένιοι της διασποράς; Καλούμαστε να
ενισχύσουμε τη λαοπρόβλητη κυβέρνηση της πατρίδας μας, να
βοηθήσουμε στο ρίζωμα και τη διεύρυνση της δημοκρατίας, να ζητήσουμε
την επιστροφή στη χώρα του εθνικού πλούτου που κλάπηκε και την ηθική
και ποινική καταδίκη των τυράννων. Καλούμαστε να συμβάλουμε στην
αποκατάσταση πραγματικών ψυχικών δεσμών ανάμεσα στη διασπορά
και το λαό και την ηγεσία της Αρμενίας, σχέση ειλικρινή, άμεση και
ανοιχτή, χωρίς τη μεσολάβηση ύποπτων, ιδιοτελών μεσαζόντων.
Καλούμαστε να κρατήσουμε την πολιτιστική κληρονομιά μας και την
εθνική μας ταυτότητα. Και να να μην επιτρέψουμε να παραγραφούν από
τη συνείδηση της Ανθρωπότητας τα εθνικά μας δίκαια.
Ο αγώνας μας συνεχίζεται. Ο Μαμικονιάν, ο Χριμιάν Χαϊρίκ, οι
φενταήδες μας, ο Παραμάζ, ο Νταματιάν, οι ήρωες-μάρτυρες του 1915, οι
μαχητές του 1918, οι αγωνιστές του 2018, όλοι οι “τρελλοί” της αρμενικής
ιστορίας μας προσκαλούν να βαδίσουμε στα χνάρια τους, να μιμηθούμε το
παράδειγμά τους.
Αγώνας με ομοθυμία, ομοψυχία, ομόνοια, ενότητα...
Για να βγουν αληθινά και για τη δική μας γενιά τα λόγια του Μπαρούιρ
Σεβάκ (διαβάζω από την ωραία μετάφραση του Αγκόπ Τζελαλιάν):
Μα εμείς δεν πέσαμε, τραβάμε μπρος
Δεν αργοσβήνουμε, νάμαστε εμείς
Όταν σημάνει συναγερμός
για να πληρώσουμε χρέος τιμής.

Ամերիկահայ Բանաստեղծ
Փիթըր Պալլաքեան Հայաստան Կ’այցելէ

Հայաստան կը գտնուի
ամերիկահայ գրող եւ
բանաստեղծ
Փիթըր
Պալաքեան:
Բանաստեղծը
«Արմռատիօ»-ի
թղթակիցին յայտնած է, որ
ոգեւորուած է Հայաստանի նոր սերունդով:
Չորեքշաբթի, 13 Յունիսին
ան իր ծննդեան օրը նշած
է Վանաձորի մէջ ու
հիացած Լոռիի բնութեամբ ու մարդոցմով:
«Ծնունդս 20/6/18-ին նշած եմ Վանաձորի մէջ, ապա գացած
Հաղպատ: Մարդիկ շատ ջերմ կ’ընդունէին զիս, բոլորը կարկանդակ
կ’առաջարկէին: Տարեդարձս երկու կարկանդակով նշած ենք, ասիկա
իմ ծննդեանս լաւագոյն օրն էր»,- հարցազրոյցին ընթացքին
խոստովանած է ամերիկահայ գրողը։
Յիշեցնենք, որ
«Օզոնի Հանդէս» բանաստեղծութիւններու
ժողովածուին համար 2016-ին Փիթըր Պալաքեան արժանացաւ
«Փուլիցըր» մրցանակին, «Բանաստեղծութիւն» անուանակարգին մէջ:
Նշենք,
թէ
«Օզոնի
Հանդէսը»
ժողովածուին
հայերէն
թարգմանութիւնը շուտով պիտի հրատարակուի Հայաստանի մէջ:
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ºÃ¿ ûï³ñÝ»ñÝ »Ý, áñáÝù ÏÁ íÏ³Û»Ý, Ã¿ ë÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ,
áãÇÝã¿Ý Ïñó³õ Ï³½Ù»É áõ Í³ÕÏ»óÝ»É Çñ ·³ÕÃ³í³Ûñ»ñÁ
¥Ñ³Ù³ÛÝù³í³Ûñ»ñÁ¤, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³½·³ÛÇÝ Ï³éáÛóÝ»ñáí,
í»ñ³Ï»Ý¹³Ý³óÝáÕ »õ í»ñ³åñ»óÝáÕ ó³Ýó»ñáí »õ Ù³ñ¹áõÅ»ñáí,
³å³, Ç±Ýã ¿ å³ï×³éÁ ³ÛÝ ³ÝÙËÇÃ³ñ ·áÛ³íÇ×³ÏÇÝ, áñáõÝ
Ù³ïÝáõ³Í ¿ ³Ûëûñ ³Ý áõ ÏÁ Í÷Í÷³Û Çñ å³ñáõÝ³ÏÇÝ Ù¿ç£
²Ýßáõßï, ³ñï³ùÇÝ ³½¹³ÏÝ»ñÝ áõ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ áõÝ»ó³Í »Ý
Çñ»Ýó
ÅËï³Ï³Ý
¹»ï»ñÁ,
ûï³ñáïÇ
ÙÇç³í³Ûñ»ñÝ
áõ
ä²ðàÚð Ú. ²Ôä²Þº²Ü Ùï³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñÁª »õë, Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÝ³óáõÙÁª Çñ Ñ»ñÃÇÝ, բ³Ûó,
³ïáÝù բ³õ³ñ³±ñ å³ï×³éÝ»ñ »Ý, áñª
Ú³×³Ë ¥Ï³Ù ÙÇ±ßï¤ ÏÁ ËûëáõÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝբաÕÓ³ÉÇ
- Ð³ÛÁ Çñ ÇÝùÝáõÃ»Ý¿Ý ÃáõÉÝ³Û
Ï³óáõÃ»³Ý, ³ÝÑ³Ý¹áõñÅ»ÉÇ í»ñÇí³ÛñáõÙÝ»ñáõÝ Ï³Ù ³ÝÑ³×áÛ
- Ð³ÛÁ Ñ»é³Ý³Û Çñ ßñç³å³ï¿Ý
»ñ»õáÛÃÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ, áñáÝù ÏÁ ï³Ýç»Ý áõ ÏÁ Ùï³Ñá·»Ý Ý³»õ
- Ð³Û»ñ¿Ý É»½áõÇ ·áñÍ³ÍáõÃÇõÝÁ Ý³Ñ³Ýç¿
ë÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ£
- Ð³Û»ñ¿Ý ·ñ³õáñ Ã¿ Ëûë³Ïó³Ï³Ý É»½áõÝ ³Õ×³ïáõÇ
²ÝÏ³ëÏ³Í, բÝ³Ï³Ý ¿ ÝÙ³Ý Ùûï»óáõÙÁ »õ ×Çß¹ ¿
- Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáÛÃÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý Ã³÷Á Ýáõ³½Ç
Ñ³Ï³½¹»óáõÃÇõÝÁ, ³ÛÝù³Ý ³ï»Ý áñ Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ
- Ð³ÛÏ³Ï³Ý å³ïÏ³Ý»ÉÇáõÃ»³Ý ·Çï³ÏóáõÃÇõÝÁ ·ïÝáõÇ
Çñ³õáõÝù áõÝÇ ³Û¹ Ó»õáí ³ñï³Û³Ûïáõ»Éáõ »õ ³Û¹ á×áí
Ë³ñË³÷áõÙÇ Ù¿ç
í»ñ³բ»ñáõ»Éáõ
Çõñ³ù³ÝãÇõñ
Ñ³Û³ëï³Ý³íÝ³ë
Ï³Ù
àÙ³Ýó Ñ³Ù³ñ, í»ñáÛÇß»³É Ù³ïÝ³ÝßáõÙÝ»ñ¿Ý áÙ³Ýù ÏñÝ³Ý
Ñ³Û³ëï³Ý³¹¿Ù ³ñ³ñùÇ ÙÁ áõ Ï»óáõ³ÍùÇ ÙÁ å³ñ³·³ÛÇÝ£
íÇ×»ÉÇ ÃáõÇÉ, բ³Ûó, ³ïÇÏ³ Ç±Ýã ÏÁ ÷áË¿ ãáñ Çñ³Ï³ÝáõÃ»Ý¿Ý Ï³Ù
ÀÝ¹áõÝÇÝù áñ ³ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³ÝÁ, Çñ ¶. Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ùբ »õ
ÇÝãá±í Ïþ³ñ¹³ñ³óáõÇ ïËáõñ íÇ×³ÏÁ, »ñբ Ù»ñ ãáñë¹ÇÝ §ÏÁ íËï³Ý¦
»ñ»ù Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáí, ³Ýó³õ »É»õ¿çÝ»ñ¿,
Ï³Õ³óáõÙÇ áõ Ã»ñ³óáõÙÇ բ³½Ù³ï»ë³Ï ûñÇÝ³ÏÝ»ñ£
³ñÏ³Í³ËÝ¹ñáõÃÇõÝÝ»ñ¿ áõ óÝóáõÙÝ»ñ¿, áñáÝù ³Ñ³õáñ ³½¹»óáõÃÇõÝ
Ø»ñ Ï³ñÍÇùáí, ³Ù»Ý¿Ý Ëáó»ÉÇ ÏáÕÙÁ ïÇñáÕ ×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý
áõ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñ áõÝ»ó³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ áõ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ íñ³Û, ¹áõé
³éÏ³ÛáõÃÇõÝÝ ¿, Çñ ³ÝÝ³Ë³ÝÓ»ÉÇ, ³Ý÷³éáõÝ³Ï »õ ³ÝûñÇÝ³Ï
բ³Ý³Éáí ³ñï³·³ÕÃÇ íï³Ý·³բ»ñ »õ ³Ýíëï³ÑáõÃ»³Ý
½³ñ·³óáõÙÝ»ñáí, áõñ Ù»Í³·áÛÝ բ³ó³Ï³Ý»ñÝ »Ý.
³é³ç³óÙ³Ý íñ³Û£
- î»ëÇÉùÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ
²Ûë բáÉáñÁ ã¿ÇÝ ÏñÝ³ñ ³õ»ÉÇ »ñÏ³ñ ï»õ»É Ï³Ù ÙÝ³É ³Ý½ëå»ÉÇ,
- ¶Çï³ÏÇó å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñÁ
Ù³Ý³õ³Ý¹ áñ ë÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃ»³Ý Çñ³å³ßï »õ Çñ³ï»ë
- ¶áñÍÝ³ÙÇï ³é³çÝáñ¹Ý»ñÁ
Ñ³ïáõ³ÍÝ»ñÁ »õë ÏÁ ï»ëÝ¿ÇÝ ÇßËáÕ í³ñã³Ï³ñ·ÇÝ ß³ñáõÝ³ÏáõáÕ
- Ú³ÝÓÝ³éáõ ³½·³ÛÇÝÝ»ñÁ
ë³ÝÓ³ñÓ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ ÏÁ բ³ÅÝ¿ÇÝ ½ñÏ»³É Ë³õ»ñáõÝ բáÕáùÝ»ñÝ
- ä³ïñ³ëï³Ï³Ù »ñ³ßË³õáñÝ»ñÁ
áõ ó³ëáõÙÝ»ñÁ£
Î³ñ»ÉÇ± ¿ Ñ³õ³ï³É ¥Ï³Ù ï»ëÝ»É¤, áñ ³Ûë Ó»éÝÑ³ëáõÃ»³Ùբ áõ
ÜÇÏáÉ ö³ßÇÝ»³ÝÇ ß³ñÅáõÙÁ »Ï³õ §ÏÁ բ³õ¿°¦ ·áé³Éáõ »õ Ýáñ
բ³ñ»Ù³ëÝáõÃ»³Ùբ ÝáõÇñ»³ÉÝ»ñáõ ÃÇõÁ ß³ï ¿ Ï³Ù ³Û¹ ïáõ»³ÉÝ»ñáí
ÇßË³Ý³÷áËáõÃÇõÝ Ó»õ³õáñ»Éáõ. ÇëÏ ÅáÕáíáõñ¹Á áã ³Ýå³ÛÙ³Ý
Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÁ ÏÁ ·ñ³õ»Ý å³ïáõ³բ»ñ ï»Õ ÙÁ£
ö³ßÇÝ»³ÝÇÝ Ñ»ï»õ»Éáõ Ñ»õùÇ Ù¿ç ¿ñ, ³ÛÉ ³Ù¿Ý áù, Çñ ³ÝÛ»ï³Ó·»ÉÇ
²ÝÏ»ÕÍûñ¿Ý, ËÇëï ï³ñ³Ïáõë»ÉÇ ¿, Ã¿»õ, ÁÝ¹áõÝÇÝù áñ, Ñ³Û
å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ÝÏ³ï»ó ï³å³É»É ïÇñ³å»ïáÕ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÁ,
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ù¿ç ã»Ý å³ÏëÇñ ³ÛÝåÇëÇÝ»ñ, áñáÝù Çñ»Ýó ³½·³ÛÇÝ
Ñ»ï»õ³բ³ñ բáÉáñÇÝ ß³Ñ»ñÁ ÝáÛÝ³ó³Ý, û·ïáõ»Éáõ »õ Çñ³·áñÍ»Éáõ
Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ áõ ÝáõÇñ³բ»ñáõÙÝ»ñáõÝ Ù¿ç, ÏÁ ½բ³ÕóÝ»Ý
½³ÝáÝù£
Ý³Ë³Ù»Í³ñ ï»Õ»ñ£
²Ûëûñ, Û»ï Ã³õß»³Û Û»Õ³ßñçáõÙÇÝ, Ý³ËÏÇÝ ÇßË³ÝáõÃ»³Ý
²Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ, Ù»ñ ËûëùÁ ÏÁ í»ñ³բ»ñÇ ³ÛÝ բ³óÃáÕáõÙÝ»ñáõÝ,
³ÝÏáõÙÁ, Ýáñ í³ñã³å»ïáõÃ»³Ý å³ßïûÝ³ÏáãáõÙÁ å»ï³Ï³Ý
áñáÝù ë÷Çõéù³Ñ³Û Ï»³ÝùÁ ½ñÏ³Í »Ý Çñª
í³ñã³Ù»ù»Ý³ÛÇÝ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ, ÛáÛë»ñ ÏÁ Ý»ñßÝã»Ý, áñ ³Ù¿Ý ÇÝã,
- Ð³õ³ù³Ï³Ý áõÅ¿Ý
³éÝáõ³½Ý, բÝ³Ï³Ý áõÕÇ ÙÁ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û£
- ØÇ³ëÝ³Ï³Ý Ï»¹ñáÝ³óáõÙ¿Ý
²ñó³ËÇ Ù¿ç å³ï³Ñ³Í í»ñçÇÝ ËéáíáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ÷³ëïûñ¿Ý,
- Ð³Ù³·áñÍ³Ïó³Ï³Ý ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ïáõÃ»Ý¿Ý
ÏñÏÝáõÃÇõÝÝ »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç Ï³Û³ó³ÍÇÝ, å³ñ½³å¿ë ³Ýáñ
- Ìñ³·ñáõ³Í Ýå³ï³Ï³ëÉ³óáõÃ»Ý¿Ý
Ñ³Ù³ñ, áñ ÑáÝ ³É å³ñï³õáñáõÃÇõÝÁ Ï³Û բ³Ý ÙÁ ÷áË»Éáõ, ³ÛëÇÝùÝª
- ²ßË³ïáõÝ³Ï ×Ç·»ñ¿Ý
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÁ, áñ Ï³éã³Í ÏÁ ÙÝ³Û Çñ Ù»Ý³ïÇñáõÃ»³Ý, Û³ñ »õ ÝÙ³Ý
´Ý³Ï³Ý ¿, ³Ûë å³Ï³ë³õáñáõÃ»Ý¿Ý Ç±Ýã ÏñÝ³Û ³é³ç³Ý³É,
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý, ³é³õ»Éª »ÝÃ³Ï³Û
³ÛÝù³Ý ³ï»Ý áñ ³ÝáÝù Ç íÝ³ë ë÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃ»³Ý ïÏ³ñ³óáõÙÇÝ
ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ é³½Ù³í³ñáõÃ»³Ý£
ÏÁ Í³é³Û»Ý, ê÷ÇõéùÁ ÏÁ ÙÕ»Ý բ»õ»é³óáõÙÝ»ñáõ£
²Ûëï»Õ Ñ³ñóÁ ß³ï ³õ»ÉÇ ÷³÷áõÏ áõ ½·³ÛáõÝ ¿, áñáíÑ»ï»õ
ì»ñçÇÝ Ñ³ßáõáí, Ùï³Ñá·Çã å³ïÏ»ñÁ Ù»ñ ³éç»õÝ ¿. ³Ù¿Ýáõñ»ù
ë³ÑÙ³ÝÇ Ñ³Ý¹Çå³Ï³ó ÏáÕÙÁ ÏÁ ·ïÝáõÇÝ ³½»ñÇ³Ï³Ý ½³õÃÇã
բ³Å³ÝáõÙÝ»ñ, »ñÏ÷»ÕÏáõÙÝ»ñ, ï³ñ³Ýç³ïáõÙÝ»ñ, ³Ýï³ñíáÑÙ³ÏÝ»ñÁ, ²ñó³Ë»³Ý ×³Ï³ïÁ Ýáõ³×»Éáõ ÁÝã³ù³ÕóáõÃ»³Ùբ£
³Ý÷áõÃáõÃÇõÝÝ»ñ,
Ù³ñ¹áõÅÇ
Ýáõ³½áõÙÝ»ñ,
բ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ,
²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³ÑáõÃ»³Ý áõ å»ï³Ï³Ý
ë»ñÝ¹³÷áËáõÃ»³Ý բ³ó³Ï³ÛáõÃÇõÝ, ç³Ñ³ÏñáõÃ»³Ý ßÇçáõÙÁ »õ
³õ³·³ÝÇÇÝ ÏÁ ÙÝ³Ý ßáõï³÷áÛÃ »õ ³ñÙ³ï³Ï³Ý ÉáõÍáõÙÝ»ñ ·ïÝ»É
բ³½Ù³ÃÇõ ³ÛÉ ·áñÍûÝÝ»ñ, áñáÝù ÏÁ Ë³Ëï»Ý Ñ½ûñáõÃ»³Ý
ëï»ÕÍáõ³Í ï³·Ý³åÇÝ, ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ¥³ñ¹»û±ù¤ Ýáñ Ý³Ë³·³ÑÇ
Ë³ñÇëËÁ£
ÙÁ
ÁÝïñáõÃ»³Ùբ,
áñ
áõÝ»Ý³Û
½ûñ³õáñ
»õ
³Ý½ÇçáÕ
²õ»ÉÇÝ. Ï³±Û ù³ïñ³ÛÇÝ Ûëï³Ï áõ Ù»ÏÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÙÁ, áñ
³ÝÑ³ï³Ï³ÝáõÃÇõÝ, Û³ñ·áõ³Í ³½·³ÛÇÝ-ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇã »õ
ÏñÝ³Û ê÷ÇõéùÁ å³Ñ»É ½·ûÝ áõ ½·³ëï, å³ïñ³ëï³Ï³Ù »õ
Ñ»éáõ ÙÝ³Û Çñ ßáõñç ¹»·»ñáÕ §ëïáõ»ñ¦Ç ÉÍ³ÏÇóÝ»ñ¿£
Û³ÝÓÝ³éáõ£
²Ûëå¿ë ÏÁ ï³ñáõÇÝù Ùï³Í»Éáõ, áñáíÑ»ï»õ ³ÛÅÙáõ Ý³Ë³·³ÑÁ
´³Ûó. á±í åÇïÇ å³ïñ³ëï¿, ËÝ³Ù¿, ¹³ëïÇ³ñ³Ï¿ áõ Ïá÷¿ ³Û¹
¥ÇÝãå¿ë Çñ Ý³Ëáñ¹Á¤, Çñ ß³ñù ÙÁ ·áñÍ³ñùÝ»ñáí, ·áñÍÁÝÏ»ñ ÙÁÝ ¿ñ
ë»ñáõÝ¹Á, »ñբ ³Ýáñ §Õ»Ï¦Á Ï³Ù §Ý³õ³å»ï¦Á ãÏ³Û, ÇëÏ »Ã¿ ÇÝã áñ
ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇÝ »õ, Ù»ÕÙ Áë³Í, Ñ»ï»õáñ¹ ÙÁ ³Ýáñ
ï»Õ Ï³Û, ³å³, ³ïÇÏ³ ÏÁ Í³é³Û¿± Ñ³Ù³ÛÝ³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ
óáõóÙáõÝùÝ»ñáõÝ£
³ßËáõÅáõÃ»³Ý£
ìëï³Ñ³բ³ñ, ³Û¹ ¿ñ å³ï×³éÁ, áñ Ã³õß»³Û Û»Õ³÷áËáõÃ»³Ý
ÆÝãá±õ Ñ³ëáõÝóáÕ Ýáñ³Ñ³ë ë»ñáõÝ¹Á ÏÁ Ëáõë³÷Ç ³½·³ÛÇÝ
ÁÝÃ³óùÇÝ »õ ³ÝÏ¿ »ïù, ²ñó³ËÇ Ý³Ë³·³ÑÁ Û³ïáõÏ Ñ³Ù³ÏñáõÃÇõÝ
Í³é³ÛáõÃ»Ý¿Ýª Ù³ÝÏ³í³ñÅáõÃ»Ý¿Ý, Ù³ÙáõÉÇ Ù¿ç Ý»ñ·ñ³õáõ»É¿Ý, ³Û¹
óáõó³բ»ñ»ó ³Ýáñ ¹»ñ³í³ñÇÝ, Ã»ñ»õë ³ÛÝ Ùï³í³ËáõÃ»³Ùբ, áñ
»õ Û³ñ³ÏÇó ³ëå³ñ¿½Ý»ñÁ ÝÏ³ï»Éáí ³ÝÛáõë³¹ñ»ÉÇ Ï³Ù
ÏñÝ³Ý ÝÙ³Ý ß³ñÅ»ñ ³É áõÝ»Ý³É »ñÏñáñ¹ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ù¿ç...
³Ý³å³·³Û£
ÇÝã áñ å³ï³Ñ»ó³õ£
Î³ñ»ÉÇ ¿ ß³ñáõÝ³Ï»É ß³ñùÁ »õ ÃáõáõÙÝ»ñÁ, բ³Ûó, Ç±Ýã û·áõï, »ñբ
¹³ñÙ³ÝÝ»ñÝ áõ ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ... óÝ¹³Í »Ý, áñáíÑ»ï»õ ½³ÝáÝù
***
Ñáí³Ý³õáñáÕÝ»ñÝ áõ ·áñÍ³¹ñáÕÝ»ñÁ ÃáÛÉ »Ý, ³Ýå³ï³ëË³Ý³ïáõ
»õ ³ÝÑ»é³ÝÏ³ñ, §ÑáÕ¦ å³ïñ³ëï»Éáí å³ñïáõáÕ³Ï³ÝáõÃ»³Ý,
²Ûë ³ñ³· å³ïÏ»ñ¿Ý »ïù, ùÇã ÙÁÝ ³É ËûëÇÝù ê÷ÇõéùÇ áõ
³ÝÓÝ³ïáõáõÃ»³Ý »õ áõÝ³ÛÝáõÃ»³Ý ïÇÕÙ»ñáõÝ Ù¿ç£
ë÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ, áõñ ïÇñáÕ ÙÃÝáÉáñïÁ ÙáËñ³·áÛÝ
Ø»ñ Ëáñ³·ÇñÁ ³Ýáõ³Ý»óÇÝù §ù³áë³óá±õÙ¦ Ñ³ñó³¹ñáõÙáí, áñ
ÁÉÉ³Éáõ ß³¯ï å³ï×³éÝ»ñ »õ »ñ»õáÛÃÝ»ñ áõÝÇ£
ÏñÝ³Û ÏÍáõ ÝÏ³ïáõÇÉ, բ³Ûó, »ñբ ÏÁ Ëáñ³ã³÷»Ýù ê÷ÇõéùÇ
²ÝÙÇç³å¿ë Áë»Ýù, Ã¿ ³½·³ÛÇÝ Ï³éáÛóÝ»ñÁ, Çñ»Ýó ï³ñ³ï»ë³Ï
Çñ³¹ñáõÃÇõÝÁ, Çñ բ³½Ù³·áÛÝ »ñ³Ý·Ý»ñáí, Ñ³õÏá±Ûñ åÇïÇ ÁÉÉ³Û
áõ բ³½Ù³բÝáÛÃ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñáí, ÏÁ ·³É³ñÇÝ ÑÇõ³Ý¹³·ÇÝ
ãï»ëÝ»Éáõ ËáãÁÝ¹áï³ÛÇÝ áõ ËáõÃ³ÛÇÝ áõÕÇÝ»ñÁ, áñáÝù ÏÁ
ï³ï³ÝáõÙÝ»ñáõ Ù¿ç, Ù³ÏÁÝÃ³ó³Ï³Ý áõ ï»Õ»Ï³ïáõ³Ï³Ý ÷ËñáõÝ
Ë³÷³Ý»Ý
áõ
ÏÁ
÷ßñ»Ý
ê÷ÇõéùÇ
ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
ß³ñÅ»ñáí£
áõÅ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ áõ ÏÁ ëï»ÕÍ»Ý Ë³éÝ³÷Ý¹áñ, Ù¿Ï¿ ³õ»ÉÇ
´³Ûó, ÇÝãá±õ ³Ûë ½³éÇÃ³÷ÇÝ íñ³Û åÇïÇ Û³ÛïÝáõ¿ñ ê÷ÇõéùÁ, »ñբ
×³Ï³ïÝ»ñáõ íñ³Û£
Çñ §ÍÝáõÝ¹¦Ý »ïù, ³Ý Ïñó³õ í»ñÁÝÃ³ó ëÉ³óù ÙÁ ï³É Çñ ·áÛáõÃ»³Ý,
ÝáÛÝÇëÏ ³å³·³Û³Ï³Ý ËáëïÙÝ³ÉÇáõÃ»³Ùբ£
ä¿ÛñáõÃ

²¼¶²ÚÆÜ êöÆôèø.
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Նիկոլ Փաշինեան Պարգեւատրուեցաւ
«Արուեստի Խաղաղութեան»
Պատուոյ Ոսկէ Մետալով

2018թ-ի յունիս 12-ին
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեան ընդունեց
«Արուեստի խաղաղութիւնը» կազմակերպութեան հիմնադիր
նախագահ
Դանիէլ
Վարուժան Հեճինեանը
եւ կազմակերպութեան
հայաստանեան ներկայացուցիչ
Հեղինէ
Գէորգեանը: Հանդիպման ներկայ էին նաեւ
մշակոյթի նախարար Լիլիթ Մակունցը եւ վարչապետի մամլոյ
քարտուղար Արման Եղոյեանը:
Զրոյցի ընթացքին Հեճինեան իր խօսքին մէջ նշեց, որ պարոն
վարչապետը կը վայելէ համայն հայութեան սէրն ու վստահութիւնը, եւ
պատմութեան մէջ սա բացառիկ երեւոյթ է, երբ հրապարակի վրայ
ժողովուրդը կ՛ընտրէ իր վարչապետը:
Հանդիպման աւարտին Հեճինեան հանդէս եկաւ ելոյթով.
«2014 թ-ին համահայկական 5-րդ համաժողովի ծիրէն ներս ինծի
առիթ ընծայուեցաւ ծանօթանալու այն ատեն ազգային ժողովի
պատգամաւոր Նիկոլ Փաշինեանի հետ: Պոսթընէն հետեւելով
Հայաստանի քաղաքական կեանքին եւ ծանօթ ըլլալով անոր
գործունէութեան` ծանօթանալէ եւ այցեքարտեր փոխանակելէ ետք
զինք հարցուցի` պարոն Փաշինեան ուկէ՞ Ձեզ այդքան դուխ:
Իմ հարցիս պատասխանը ստացայ 4 տարի անց: Պարզուեցաւ, որ
պատմութիւնը կը ծնի յեղափոխութիւնը, ժողովուրդը կ՛իրականացնէ,
իսկ առաջնորդը կը նշանակուի ի վերուստ: Անոր դուխը
պայմանաւորուած է ժողովուրդի սիրով, համերաշխութեամբ,
փոխադարձ վստահութեամբ եւ միասնականութեամբ, ուր չկայ
ամերիկահայ, չկայ պարսկահայ, կամ սուրիահայ, այլ կայ մէկ
միասնական հայ ժողովուրդ, որոնք մէկ մարդու նման կը կատարեն
իրենց առաջնորդին հրահանգները` որդեգրելով ձեռքերը վեր, խաղաղ,
առանց բռնութեան պայքարի ձեւը:
«Արուեստի խաղաղութիւնը» կազմակերպութիւնը հիմնուած է
2003 թ-ին, Պոսթընի մէջ, որ կրթական, մարդասիրական, անշահոյթ
կազմակերպութիւն է, չունի որեւէ կուսակցական կամ կրօնական
ուղղուածութիւն, որ կ՛օգտագործէ արուեստի համընդհանուր լեզուն
մարդոց բարօրութեան, հակամարտութիւններու խաղաղ լուծման,
հայոց ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչման եւ արտերկրի մէջ
Հայաստանի հեղինակութեան բարձրացման համար:
«Արուեստի խաղաղութիւնը» կազմակերպութիւնը ձօնուած է
աշխարհի մէջ խաղաղութեան պահապաններուն, խաղաղութիւն
իրականացնողներուն եւ բոլոր անոնց, որոնք իրենց կեանքը կը
վտանգեն մարդոց բարօրութեան համար www.peaceofart.org:
Ուստի, «Արուեստի խաղաղութիւնը» կազմակերպութիւնը կը
պարգեւատրէ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը «Արուեստի
խաղաղութիւնը» կազմակերպութեան պատուոյ ոսկէ մեդալով խաղաղ
թաւշեայ յեղափոխութեան համար:
Ստորագրուած մայիս 8-ին, 2018 թվ.»:

Մահացած է ղարաբաղեան շարժման
ականաւոր գործիչ Իգոր Մուրատեան

Կիրակի՝ 17 Յունիսին, Երեւանի մէջ
իր մահկանացուն կնքեց Ղարաբաղեան
Շարժման ակունքներուն կանգնած Իգոր
Մուրատեան: ԱՆ վերջերս Ուաշինկթըն
եղած էր բժշկական խնամք ստանալու:
Իգորի անուան հետ կապուած են
Արցախի Հայասատանին միանալու
ստորագրահաւաքի նախաձեռնութիւնը
եւ Արցախեան ժողովրդային առաջին ցոյցերու կազմակերպումը:
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի հրահանգով Մուրատեանի
յուղարկաւորութիւնը պիտի կազմակերպուի պետականօրէն:

Հաճելի էր Երեւանը Տեսնել Իբրեւ Ժպիտներու
Քաղաք. Washington Post
Ամերիկեան հեղինակաւոր
The Washington Post օրաթերթի
լրագրող Տէյվիտ Իգնատիուս, որ
ժամանած
էր
Հայաստան՝
մասնակցելու «Աւրորա» ամենամեայ մրցանակի յանձնման
պաշտօնական արարողութեան,
Հայաստանի
մէջ
նախորդ
ամիսներուն տեղի ունեցած
քաղաքական գործընթացներուն
վերաբերեալ յօդուած հրապարակ է՝ արձանագրելով, որ Հայաստանի
մէջ տեղի ունեցած են լժողովրդավարական
բարե-փոխումներ:
«Եթէ դուք լաւ լուրեր կը սպասէք հեռու
հեռաւոր երկրէն, ահա Հայաստանի «թաւշեայ
յեղափոխութեան»
պատմութիւնը».
այս
խօսքերով կը սկսի յօդուածը ամերիկեան պարբերականի յայտնի
լրագրողը: Ան կը նշէ, որ ներկայիս երկրին մէջ իշխանութեան
գլխուն է երիտասարդ բարեփոխիչներու խումբ մը՝ նկատելով, որ
ատիկա կարեւոր սկիզբ կրնայ ըլլալ՝ ընդդէմ ողջ աշխարհի մէջ
առկայ այն միտումին, թէ ազատութեան ու լաւ կառավարման
ցուցանիշները անկում կ՝ապրին:
«Այստեղ, հիմա, կարծես տօնական մթնոլորտ է, քանի որ հայերը
կը վայելեն նոր վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի կողմէ «սիրոյ ու
համերաշխութեան յեղափոխութիւն» որակուած դէպքերուն
արդիւնքները: Փողոցներու մէջ կը նուագեն նուագախումբեր,
մարդիկ հանրային վայրերու մէջ շատ հանգիստ կերպով կ՝ողջունեն
Փաշինեանը, եւ կը թուի, թէ յետխորհրդային մշուշը մաքրուած է»,կը նշէ Իգնատիուս:
Ան կը պատմէ, որ Յունիս 8-ին հանդիպում ունեցած է ՀՀ
վարչապետին հետ: Խօսելով յեղափոխութեան յաջորդող քայլերուն
մասին՝ Փաշինեան Իգնատիուսին ըսած է, որ իր առաջնահերթ
նպատակներէն մէկը պիտի ըլլայ վերջ տալու կաշառակերութեան:
«Ես չեմ պատրաստուիր հրամաններ տալ դատաւորներուն, սակայն
մենք պիտի փորձենք յստակացնել ու պատասխանատուութեան
ենթարկել ամենաշատ կաշառակեր անձերը»,- ըսած է ՀՀ
վարչապետը:
Լրագրողը կը նշէ, որ մենաշնորհներու դէմ պայքարելու
նպատակով վարչապետին անհրաժեշտ է շահագործել նոր, աւելի
փոքր ընկերութիւնները, եւ հաւանաբար ատիկա հնարաւոր ըլլայ
ազգային ներդրումային դրամատան միջոցով:
«Անցեալի ծանրացած դաշտը կոտրելը Փաշինեանէն պիտի խլէ
իր ողջ իտէալիզմն ու ուժը: Ան ինծի ըսաւ, որ շատ հաւանական է, որ
արտահերթ խորհրդարանական ընտրութիւններ իրականացնէ
Հոկտեմբերին կամ Նոյեմբերին»,- կը գրէ Իգնատիուս:
Ան կը նշէ, որ Հայաստանը այն հարցն է, որուն պարագային ինքը
չի կրնար չէզոք դիրքի վրայ մնալ՝ հաշուի առնելով, որ իր հօր
ընտանիքը հայկական արմատներ ունի: Պատմելով Հայաստանի
մէջ տեղի ունեցած «Աւրորա» մրցանակաբաշխութեան մասին՝
Իգնատիուս կը նկատէ, որ Հայաստանը թէ՛ պատմականօրէն, թէ՛
յետխորհրդային ոչ վաղ անցեալին ունեցած է շատ վատ պահեր:
«Հաճելի էր փոփոխութիւններու դրամաթիկ պահէն ետք Երեւանը
տեսնել իբրեւ ժպիտներու քաղաք»,- կ՝եզրափակէ ան:
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Ազգային Ժողովը Կողմ Քուէարկեց
Մանուէլ Գրիգորեանի Նկատմամբ Քրէական
Հետապնդում Յարուցելու Միջնորդութեան

Ազգային ժողովը փակ
գաղտնի
քուէարկութեամբ
կողմ քուէարկեց Ազգային
ժողովի ՀՀԿ խմբակցութեան
պատգամաւոր Մանուէլ Գրիգորեանի նկատմամբ քրէական հետապնդում յարուցելու միջնորդութեան: Ինչպէս
կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը,
քուէարկութեան
արդիւնքները ներկայացուց Ազգային
ժողովի հաշուիչ յանձնախումբի նախագահ Գագիկ Մելիքեանը:
Քուէարկութեան մասնակցած է 85 պատգամաւոր: Կողմ
քուէարկած է 81, դէմ՝ 3 պատգամաւոր 1 քուէաթերթիկ անվաւեր
համարուած է:
Մանուէլ Գրիգորեան Յունիս 16-էն ձերբակալուած է:
Իրականացուած խուզարկութիւններով Մանուէլ Գրիգորեանին
պատկանող կամ իր փաստացի տիրապետութեան տակ գտնուող
առանձնատուներուն, մեքենաներուն, շէնքերուն, շինութիւններուն մէջ կատարուած են 6 խուզարկութիւններ, որոնց
արդիւնքով յայտնաբերուած եւ վերցուած են 26 նռնակ, 19
հակահրասայլային ականանետ, աւելի քան 17,000 տարբեր
տրամաչափի փամփուշտ, ինչպէս նաեւ այլ ռազմամթերքներ ու
հրազէն: Խուզարկութեամբ յայտնաբերուած է նաեւ 71,760
ՀՀ դրամ, 80,000 ԱՄՆ տոլար, 67,350 եւրօ, 246,500 ուքրանական
արժոյթ:
Բացի այդ, Արմաւիրի մարզի Արշալոյս գիւղի եւ Էջմիածին
քաղաքի համապատասխան հասցէներուն վրայ գտնուող
շինութիւններուն մէջ կատարուած խուզարկութիւններու
արդիւնքով յայտնաբերուած է 33 փոխադրամիջոց, ներառեալ՝
զինուորական նշանակութեան փոխադրամիջոցներ:
Արմաւիրի մարզի Արշալոյս գիւղի համապատասխան հասցէի
վրայ կատարուած խուզարկութեամբ՝ կենդանիներ պահելու
համար առանձնացուած հատուածին մէջ յայտնաբերուած են,
Տաւուշի մարզի Չորաթան գիւղի, Վերին Ծաղկաւան գիւղի,
Շիրակի մարզի Ախուրեանի, Երեւանի մի քանի եւ Էջմիածնի
դպրոցներու աշակերտներուն եւ ուսուցիչներուն կողմէ
հաւաքագրուած
գումարներով
ապրիլեան
քառօրեայ
պատերազմի մասնակիցներուն համար որպէս օգնութիւն
ուղարկուած 160 հատ միսի պահածոյ, 44 հատ բանջարեղէնի
պահածոյ, 33 հատ ձէթ, 9 պարկ եւ 60 տուփ մաքարոն, 14 տուփ
թէյ, դեղորայք, զինուորական նախշերով պայուսակներ,
տուփերով ներքնաշոր եւ այլն:
Պահածոներու, կաթի տուփերուն մէջէն եւ արկղերուն վրայ
յայտնաբերուած են «Իմ քաջ զինուոր» վերտառութեամբ
աշակերտներու գրառումներ:

Ազգային Ժողովը 77 Կողմ Եւ 3 Դէմ Քուէով
Հաւանութիւն Տուաւ Մանուէլ Գրիգորեանը
Ազատութենէ Զրկելու Միջնորդութեան

ԵՐԵՒԱն.- Հայաստանի Ազգային ժողովը հաւանութիւն տուաւ ՀՀԿ
խմբակցութեան պատգամաւոր Մանուէլ Գրիգոր-եանը ազատութենէ
զրկելու մասին Հայաստանի գլխաւոր դատախազի միջնորդութեան:
Փակ քուէարկութեան արդիւնքները ներկայացուց Հայաստանի
Ազգային ժողովի ժամանակաւոր հաշուիչ յանձնախումբի նախագահ
Գագիկ Մելիքեան:
Մանուէլ Գրիգորեան ազատութենէ զրկելու մասին Հայաստանի
գլխաւոր
դատախազի
միջնորդութեան
քուէարկութեան
մասնակցեցան 82 պատգամաւորներ: Կողմ քուէարկեցին 77, դէմ 3
պատգամաւորներ: Անվաւեր ճանչցուեցան 2 քուէաթերթիկներ:
Յիշեցնենք որ, Ազգային ժողովը 81 թեր քուէով արդէն հաւանութիւն
տուած էր Մանուէլ Գրիգորեանը անձեռնմխելիութենէ զրկելու եւ անոր
նկատմամբ քրէական գործ յարուցելու միջնորդութեան:
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ՍԽԱԼ ՈՒ ԺԽՏԱԿԱՆ

Հայաստանի մէջ Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածնի եւ Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գարեգին
Բ. Վեհափառ Հայրապետի դէմ օրակարգի
վրայ բերուած անհիմն պահանջները
ազգային-եկեղեցական կեանքէ ներս կը
շարունակեն արձագանգ գտնել։ Թէեւ, սա
շատ մեծ ազդեցութիւն մը չէ ունեցած,
սակայն
հաւատացեալ
ժողովուրդին
տեսակէտէ ցաւալի կը համարուին նման
ծայրայեղական մօտեցումները, որոնք կը
սպառնան հոգեւոր կեանքի անդորրութեան։
Այս կապակցութեամբ Պոլսոյ Պատրիարքական Աթոռի Կրօնական ժողովի ատենապետ Տ. Սահակ Եպսկ.
Մաշալեան յայտարարութիւններ ըրաւ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթին։
Նորին սրբազնութեան հետ այս առաւօտ ունեցանք հեռախօսազրոյց
մը, որու ընթացքին ան զօրակցութիւն յայտնեց Ամենայն Հայոց Տ.Տ.
Գարեգին Բ. Կաթողիկոսին համար եւ ըսաւ.
«Ճիշդը ըսելու համար՝ ես շատ լուրջ չեմ ընկալեր այս բոլորը։
Ընդդիմադիր շարժումներ միշտ եղած են ու կրնան ըլլալ։ Այս վերջին
իրադարձութիւնները աւելի տարբեր համայնապատկերի մը վրայ
կ՚ընթանան։ Այս ընդդիմադիր շարժումը ի յայտ եկած է՝ ուժ առնելով
Հայաստանի ներքին քաղաքական իրադարարձութիւններէն։ Որքան
կը հետեւիմ, Վեհափառ Հայրապետի դէմ հանդէս եկողները
համակիրներ գրեթէ չունին։ Յամենայնդէպս սա վտանգաւոր երեւոյթ
մըն է, սխալ ու ժխտական։ Վտանգաւոր է, որովհետեւ
Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ տեսակէտէ յաչս
աշխարհի ու յաչս համաքրիստոնէական ընտանիքին սա լաւ երեւոյթ
մը չէ։ Ես կը զարմանամ, որ իրենց գլուխը կան քանի մը
եկեղեցականներ։ Անհասկնալի է նաեւ, որ ինչու կամ ինչպէս
հանդուրժողութիւն ցոյց կը տրուի իրենց նկատմամբ։ Ես կը
փափաքիմ առաջին յարմար առիթով մեկնիլ Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածին, տեղւոյն վրայ շնչել մթնոլորտը՝ աւելի խորաթափանց
ընկալելու համար այս բոլորը։
«Մեր եկեղեցւոյ պատմութիւնը ծանօթ է բոլորին։ Կաթողիկոսներու
կամ պատրիարքներու առանց մահու փոփոխութիւնը միայն
քաղաքական դրդապատճառներով կ՚ըլլայ։ Աշխարհի ամէն տեղ
պետութիւնը երկրի մը մէջ Աստուծոյ ստուերը կը համարուի։ Այս
խնդրի պարագային ալ հիմնական նրբութիւնը հետեւեալին մէջ է.
արդեօք Հայաստանի ներկայ իշխանութիւնները նեցուկ պիտի
կանգնի՞ն այս բոլորին, թէ՞ ոչ։ Եթէ պետական աջակցութիւն չըլլայ,
արդէն այս փոքր խումբը ոչինչ կրնայ ընել»։
Երկուշաբթի, Յունիս 11, 2018

ÜÆÎàÈ ö²ÞÆÜº²ÜÜ ÀÜ¸àôÜ²Ì ¾
§ÂàôØú¦ êîºÔÌ²ð²ð îºÊÜàÈà¶Æ²Üºðàô
Îº¸ðàÜÆ ÐÆØÜ²¸Æð êºØ êÆØàÜº²ÜÀ

ì³ñã³å»ï ÜÇÏáÉ ö³ßÇÝ»³Ý
ÁÝ¹áõÝ³Í ¿ §ÂáõÙû¦ ëï»ÕÍ³ñ³ñ
ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñáõ Ï»¹ñáÝÇ ÑÇÙÝ³¹Çñ
ê»Ù
êÇÙáÝ»³ÝÁ:
¼ñáõó³ÏÇóÝ»ñÁ ùÝÝ³ñÏ³Í »Ý
§ÂáõÙû¦ Ï»¹ñáÝÇ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý
Ýáñ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ »õ
Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝ ³éÝãáõáÕ ß³ñù ÙÁ
Ñ³ñó»ñ: ì³ñã³å»ïÁ Ï³ñ»õáñ³Í ¿
§ÂáõÙû¦-Ç ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ »õ ÁÝ¹·Í³Í, áñ ³ÛÝ ÏñÝ³Û ³ÙբáÕç
³ßË³ñÑÇ Ù¿ç ¹³éÝ³É Ð³Û³ëï³ÝÇ ·Éáբ³É բñ»Ý¹Á: ÜÇÏáÉ ö³ßÇÝ»³Ý
Ýß³Í ¿, áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ å³ïñ³ëï ¿ ³ç³Ïó»Éáõ
ê»Ù êÇÙáÝ»³ÝÇ ·ÉË³õáñ³Í ËáõÙբÇ ï³ñբ»ñ Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ, áñáÝù áõÕÕáõ³Í »Ý ÏñÃáõÃ»³Ý áñ³ÏÇ
բ³ñÓñ³óÙ³Ý »õ »ñÇï³ë³ñ¹ ë»ñáõÝ¹Ç ½³ñ·³óÙ³Ý: ä³ñáÝ
êÇÙáÝ»³ÝÁ áÕçáõÝ³Í ¿ í³ñã³å»ïÇ Ý»ñÏ³Û³óáõó ³Í ·³Õ³÷³ñÁ »õ
ï»Õ»Ï³óáõó³Í ¿, áñ ÏÁ Ý³Ë³ï»ë»Ý §ÂáõÙû¦-Ç Ï»¹ñáÝÝ»ñ ÑÇÙÝ»É
ö³ñÇ½Ç, ØáëÏáõ³ÛÇ, ÂÇñ³Ý³ÛÇ, ä¿ÛñáõÃÇ, ÇÝãå»ë Ý³»õ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ½ÇÝáõ³Í áõÅ»ñáõ ï³ñբ»ñ ½ûñ³Ù³ë»ñáõÝ Ù¿ç:
²ÛÝáõÑ»ï»õ ê»Ù êÇÙáÝ»³Ý ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Í ¿ ´³ñÓñ³·áÛÝ ÏñÃáõÃ»³Ý
ÙÇçåáõÑ³Ï³Ý Ï»¹ñáÝÇ ëï»ÕÍÙ³Ý Íñ³·ÇñÇÝ, բ³ñÓñ³·áÛÝ
ÏñÃáõÃ»³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ Ù¿ç բ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñáõ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
í»ñ³բ»ñáÕ ³ÛÉ Ñ³ñó»ñáõ »õ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ:

Երկուշաբթի 25 Յունիս, 2018
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑΣ
«ΑΡΤΑΚΙ ΚΑΛΠΑΚΙΑΝ»

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε για μία ακόμη χρονιά η τελική γιορτή του καλοκαιριού που
διοργάνωσε το Ιδιωτικό Σχολείο της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας «Αρτάκι
Καλπακιάν», την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 στην αίθουσα εκδηλώσεων «Χραντ και Λουίζ
Φενερτζιάν», παρουσία επίτιμων προσκεκλημένων, γονέων, μαθητών και άλλων φίλων του
Σχολείου.
Μεταξύ άλλων την γιορτή τίμησαν με την παρουσία τους ο Πανοσιολογιότατος
Τοποτηρητής του Μητροπολίτη της Αρμενικής Εκκλησίας στην Ελλάδα, κύριος Χορέν
Αρακελιάν, ο
Πρέσβης της Αρμενικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, κύριος Φατέι Τσαρτσογλιάν, η Πρόεδρος της Διοίκησης της Γ.Α.Ε.Α στην Ελλάδα και Αντιδήμαρχος Κοινωνικής
Αλληλεγγύης στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, κυρία Ωσαννά Καραγιάν. Επιπλέον,
παρευρέθηκαν στην εκδήλωση ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Σχολείου, Δρ. Χαμπίκ-Σαχάκ
Μαρουκιάν, η επί σειρά ετών ευεργέτιδα του Σωματείου, κυρία Λουίζα Φενερτζιάν, καθώς και
εκπρόσωποι των φορέων, των σωματείων, των συλλόγων και των σχολείων της Παροικίας
μας.
Οι μαθητές του Σχολείου με μεράκι και φαντασία δραματοποίησαν θεατρικά έργα στην
αρμενική και ελληνική γλώσσα δίνοντάς τους ζωή πάνω στη σκηνή. Ακόμη, χόρεψαν
παραδοσιακούς αρμένικους χορούς, απήγγειλαν ποιήματα, τραγούδησαν και παρέσυραν με
τον ενθουσιασμό τους όλους τους παρευρισκομένους.
Στο τέλος της εκδήλωσης έγινε η απονομή των διπλωμάτων στους απόφοιτους του
Νηπιαγωγείου και της Στ’ τάξης Δημοτικού από τον κύριο Πρέσβη και από την κυρία
Πρόεδρο της Γ.Α.Ε.Α. Το γιορταστικό κλίμα ολοκληρώθηκε με αναμνηστικές φωτογραφίες
εκπαιδευτικών και μαθητών και με ευχές για καλή αντάμωση τον Σεπτέμβρη.

Հ.Բ.Ը.Մ.-ԵԱՆ «Ա. ԳԱԼՓԱՔԵԱՆ» ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ
ԱՄԱՎԵՐՋԻ ՀԱՆԴԷՍԸ

Հ.Բ.Ը.Մ.-եան «Ա. Գալփաքեան» Վարժարանի ամավերջի հանդէսը, տեղի ունեցաւ
Չորեքշաբթի Յունիս 13-ին, երեկոյեան ժամը 7-ին, վարժարանի «Հրանդ եւ Լուիզ
Ֆէնէրճեան» հանդիսասրահին մէջ:
Հանդիսութիւնը իրենց ներկայութեամբ պատուեցին Յունահայոց Թեմի
Առաջնորդական Տեղապահ Տ. Խորէն Վարդապետ Առաքելեան, Հ.Հ. Դեսպան՝ Ֆադէյ
Չարչօղլեան, Հ.Բ.Ը.Մ.-եան Ատենապետ եւ փոխ քաղաքապետ Վարի, Վուլա,
Վուլիաղմէնի քաղաքապետարանի՝ Օվսաննա Գարայեան եւ վարչական անդամներ,
Նախկին Ատենապետ Հ.Բ.Ը.Մ.-եան՝ Դոկտ. Համբիկ-Սահակ Մարուքեան, երկարամեայ
բարերարուհի՝ Տիկ. Լուիզ Ֆէնէրճեան, մարզական եւ մշակութային միութիւններու եւ
վարժարաններու ներկայացուցիչներ, Ծնողաց Մարմինը ինչպէս նաեւ յունահայ
հասարակութիւնը:
Բացումը կատարուեցաւ յունական-հայկական եւ Հ.Բ.Ը.Մ.-եան քայլերգներով,
նախակրթարանի աշակերտներու կողմէ:
Մանկապարտէզի եւ նախակրթարանի աշակերտները, իրենց ճոխ յայտագրով,
ուրախ զուարթ երեկոյ մը հրամցուցին հանդիսականներուն:
Բեմը կենդանացաւ յունական - հայկական թատերականներով, հայկական –
յունական աւանդական պարերով, արտասանութիւններով եւ երգերով: Վարժարանի
սան – սանուհիները յաջողապէս հաղորդեցին յունական եւ հայկական մշակոյթի
ժառանգութիւնը:
Շրջանաւարտներու հրաժեշտի խօսքէն վերջ, Հ.Հ. Դեսպան՝ Պրն. Ֆադէյ Չարչօղլեանի
եւ Հ.Բ.Ը.Մ. Ատենապետ՝ Օվսաննա Գարայեանի ձեռամբ տեղի ունեցաւ վկայականաց
բաշխումը:
Հ.Բ.Ը.Մ.-եան Ծնողաց Մարմինը եւ Հ.Բ.Ը.Մ.-եան Տիկնանց Մարմինը յուշանուէրներ
բաժնեցին շրջանաւարտներուն:
Հանդէսի աւարտին, Աթէնքի Հ.Բ.Ը.Մ.-եան Կեդրոնական Յանձնաժողովը հիւրասիրեց
ներկաները:
Շնորհաւորութիւններ բոլոր շրջանաւարտներուն եւ ծնողաց, մաղթելով յաջողութիւն եւ փայլուն ապագայ:

«Երեւան Տարազֆէստ» 4-րդ Փառատօնը Պիտի Կայանայ
Օգոստոս 4-ին

«Երեւանեան ամառ 2018»-ի ծիրէն ներս Օգոստոս 4-ին Հիւսիսային պողոտայի
վրայ պիտի կայանայ «Երեւան Տարազֆէստ» 4-րդ փառատօնը:
Ըստ «Հայերն այսօր»-ի՝ ձեռնարկին ծիրէն ներս ժամը 18:00-20:00 տեղի պիտի
ունենայ
ցուցահանդէս-տօնավաճառ`
մասնակցութեամբ
ժողովրդական
վարպետներու, հայկական արտադրանքը ներկայացնող ընկերութիւններու,
թանգարաններու, իսկ 20:00-23:00` տարազային եւ մանրանկարչութեան բաղադրիչ
ընդգրկող նմոյշներու հաւաքածոներու անհատական ցուցադրութիւն՝ «Տէրեան
մշակութային կեդրոնի եւ անհատ ձեւաւորողներու մասնակցութեամբ»:
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Յունաստանի Հայ Կաթողիկէ
Առաջնորդարան

Ձեզ կը հրաւիրէ ներկայ գտնուելու
յատուկ հանդիսութեան մը յիշատակելու համար
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ՄԱՀԱԶԴ

Տիկ. Լուսածին Առաքելեան, այրի Տիկ. Գաթէրինա Առաքելեան եւ զաւակները ՝
Առաքել եւ Մարիա եւ Անասթասիոս եւ Անասթասիա եւ զաւակը, Տէր եւ Տիկ.
Վարդան եւ Անթառամ Առաքելեան եւ զաւակները՝ Յակոբ եւ Էլէնի եւ զաւակները
եւ Անասթասիա եւ Սթէլիոս, եւ համայն ազգականները կը գուժեն մահը իրենց
զաւակին, հօր, մեծ հօր, եղբօր եւ հարազատին`

Յովհաննէս Առաքելեանի

որ պատահեցաւ 20 Յունիս, 2018ին, եւ մարմինը ամփոփուեցաւ
գերեզմանատունը:

Նազարէթ Խուպեարեան

Սարօ Զաւէն Տէմիրճեան

Երեւանի 2800 ամեակը

Հովանաւորութեամբ
Հայր Յովսէփ Թ.Ծ.Վ. Պէզազեանի
Առաքելական Կառավարիչ Յունաստանի
Հայ Կաթողիկէ Համայնքին
Գեղարուեստական ղեկավար
Սարօ Զաւէն Տէմիրճեան

Տեղի կ՛ունենայ Չորեքշաբթի 27 Յունիս 2018,
երեկոյեան ժամը 9ին, Սուրբ Գրիգոր
Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ ներբակին մէջ Նէոս Գոզմոս:
Յաւարտ Հանդիսութեան հաճոյք ունի նաեւ
Ձեզ հրաւիրելու
Տաղանդաւոր Գծագրիչ եւ Գանդակագործ

Նազարէթ Խուպեարեանի

անդրանիկ ցուցահանդէսին
որ տեղի կ՛ունենայ Առաջնորդարանիս
հիւրանոցին մէջ։
Յ.Գ. Այս համեստ ցուցահանդէսին նպատակն է
մեզ ծանօթացնել մեր պատմական հռչակաւոր
անձնաւորութիւններուն հետ։
Ընդհանուր հրաւէր

Աթէնքի Գ.

Ցաւակցութիւն

Մեր խորին ցաւակցութիւնները եւ վշտակցութիւնը կը յայտնենք Առաքելեան
ընտանիքներուն եւ համայն պարագաներուն իրենց զաւկին, հօր, մեծ հօր եղբօր եւ
հարազատին`

ընկ . Յովհաննէս Առաքելեանի

մահուան տխուր առթիւ:

Շարժավար
կը փնտռուի

Ռ.Ա.Կ.
“Արարատ” Մ.Մ.Միութիւն
“Արարատ”ի Տիկնանց Մարմին
“Նոր Աշխարհ” շաբաթաթերթ

ՆՈՐ ԱՇԽԱՐՀ

ԱԶԳԱՅԻՆ, ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ.
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ
ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ

Հ.Բ.Ը.Միութեան
«Ա.
Գալփաքեան»
վարժարանը շարժավար կը փնտռէ,
դպրոցական նոր տարեշրջանին համար:
Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար՝
փափաքողները կրնան դիմել մինչեւ Յունիս
29, 2018-ը, Հ.Բ.Ը.Միութեան գրասենեակի
հեռաձայնի թիւին .- 2109825685:

Սեփականութիւն
ԱՐԱՐԱՏ Մ Մ ՄԻՈՒԹԻՒՆ
Սիսթու 33, Նիքէա, Յունաստան

Հ.Բ.Ը.Միութեան “Ա.Գալփաքեան” վարժարանին
եղած
են
հետեւեալ
նուիրատուութիւնները:Պրն. Գէորգ Արապեան 1.900,00 եւրո
Տիկ. Սիլվա Ներսէսեան 300,00 եւրո
Տիկ. Լուիզ Ֆէնէրճեան
200,00 եւրո:

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

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ

Սերժ Սարգսեանն Ու Ռոպերթ
Քոչարեանը Կը Զրկուին Գիւմրիի
Պատուաւոր Քաղաքացիի
Կոչումներէն

Վերջերս
կայացած
Գիւմրի
համայնքի
աւագանիի
հերթական
նիստին,
Գ Ա Լ Ա ի
ա ռ ա ջարկին համաձայն՝ որոշում տրուեցաւ
Ռոպերթ Քոչարեանը, Սերժ Սարգսեանն ու
Լեւոն Սարգսեանը (Լեւոնի եղբայրը) զրկել
Գիւմրիի պատուաւոր քաղաքացիի կոչումէն:
Այս մասին կը յայտնէ «Հրապարակ»ը:
Սերժ Սարգսեանին Գիւմրիի պատուաւոր
քաղաքացիի կոչում շնորհուած էր 2006ին, երբ
ան պաշտպանութեան նախարար էր։

Համակարգչային
շարուածքը եւ էջադրումը`
ՆՈՐ ԱՇԽԱՐՀ շաբաթաթերթի

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

Σηστού 33 - TK 18450 - Νίκαια
Τηλ: 210-4917636
“NOR ASHKHAR”
Armenian Cultural Social Weekly
33 Sistou Str.
GR 18450 NIKEA GREECE
Tel-Fax: 00+30+210-4917636
Բացի
խմբագրականներէն,
յօդուածագիրներու տեսակէտներն ու գաղափարները անպայմանօրէն չեն արտայայտեր թերթին ուղեգիծը:
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Յունոտի Կիրճի Հրաշալիքները Աւելի Հասանելի Դարձան
Զբօսաշրջիկներուն
Յունոտի կիրճը յայտնի է
իբրեւ արցախցիներուն ու
Արցախ ժամանած հիւրերու,
զբօսաշրջիկներու
կողմէ
սիրուած
վայր:
Յունոտի
կիրճին
մէջ
գտնուող
«Զոնտիկներ»
(հովանոցներ)
կոչուող
իւրօրինակ
տեսարժան
վայր հասնիլը այսուհետեւ
կարելի է աւելի կարճ,
բարեկարգ ու ապահով
արահետով:
Ըստ
«Ապառաժ»-ի՝
Արցախի
մշակոյթի,
երիտասարդութեան հարցերու եւ
զբօսաշրջութեան նախարարութեան
եւ
Հայ
լեռնագնացներու միութեան
(Armenian hikes association)
համագործակցութեամբ ոչ
միայն բարեկարգուած է
արահետը,
այլ
նաեւ
կառուցուած է
փայտէ
ապահով կամուրջ՝ գետը
անցանելի
դարձնելու
համար:
Նշենք, որ կամուրջի բացումը տեղի ունեցաւ Կիրակի, 17 Յունիսին:
«Հայ լեռնագնացներու միութեան (Armenian hikes association) հետ
իրականացուող համագործակցութիւնը շարունակական պիտի ըլլայ: Անոր
արդիւնքով՝ Արցախի հրաշալի բնութիւնն ու տեսարժան վայրերը աւելի
հասանելի պիտի դառնան զբօսաշրջիկներուն:
Յունոտի կիրճ տանող արահետի բարեկարգումը այս ծրագիրին յաջող
մեկնարկն է»,- նշեց բացման հանդիսութեան ներկայ գտնուող նախարար
Սերգէյ Շահուերդեան:
Բարեկարգման գաղափարը ծագած է անցեալ տարի, երբ Թելմա Ալթուն
Արցախ կը գտնուէր: Արշաւին ընթացքին, հասնելով Յունոտի կիրճ, ան
խոստացաւ, որ կամուրջներու հարցը պիտի լուծուի:
«Առաջին կամուրջը արդէն պատրաստ է: Կը ծրագրենք Շուշիէն մինչեւ
Քարին տակ հատուածին վրայ երեք կամուրջ կառուցել:
Բացի այդ, ծայրէ-ծայր բարելաւուած է ամբողջ արահետը,
դժուարանցանելի հատուածները փոխուած են, կառուցուած են նոր
արահետներ»,- հպարտութեամբ յատնեց Հայ լեռնագնացներու միութեան
ներկայացուցիչ Գէորգ Գասպարեան:
Յայտնենք, թէ երկրորդ փայտէ կամուրջի շինարարութիւնը պիտի սկսի
Յուլիսին:

Հայաստանէն Պտուղ-բանջարեղէնի Արտահանման
Ծաւալները Աւելցած են

Հայաստանի
Հանրապետութենէն, Յունիս 15-ի
դրութեամբ,
ընդհանուր
առմամբ արտահանուած է
67,294 թոն թարմ պտուղբանջարեղէն`
նախորդ
տարուան նոյն ժամանակահատուածի 33,819 թոնին
դիմաց: Արտահանուած է
14,752 թոն ծիրան` նախորդ
տարուան նոյն ժամանակահատուածի 26 թոնի
դիմաց: Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ գիւղատնտեսութեան
նախարարութեան հասարակայնութեան հետ կապերու բաժինէն:
Հայկական թարմ պտուղ-բանջարեղէնը մասնաւորապէս արտահանուած է
Ռուսիոյ Դաշնութիւն՝ շուրջ 64,178 թոն, մնացեալը՝ Վրաստան,
Պելառուսիա, Ղազախստան, Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ, Իրաք,
Իրանի Իսլամական Հանրապետութիւն, Պելճիքա եւ Ռումանիա:

ՆՈՐ ԳԻՐՔԵՐ. «Արաս»էն Նոր Գիրք

«Արաս» հրատարակչատունը
կը շարունակէ գրականութեան
մասնագէտներուն եւ ընթերցողներու ուշադրութեան յանձնել
Ի.
դարու
արեւմտահայ
գրականութեան
տիրական
դէմքերէն Զապէլ Եսայեանի
ստեղծագործութիւնները: Եսայեանի անդրանիկ՝ «Սպասման
Սրահին Մէջ» վէպը առաջին
անգամ առանձին հատորով
տպելէ ետք, «Արաս»ը այժմ այլ
հատորով
կը
ներկայացնէ
«Շնորհքով Մարդիկ» եւ «Հլուները Եւ Ըմբոստները» վէպերը:
Առաջինը՝ «Շնորհքով Մարդիկ»ը, տպուած է Պոլիս, 1907-ին,
«Սագայեան» տպարանէն՝ իբրեւ «Նշան Պապիկեան»
մատենադարանի հրատարակութիւն:
Վէպը կը պատմէ անցեալին ամիրայական վերնախաւին
պատկանող պոլսեցի ընտանիքի մը մութին մնացած
պատմութիւնը, անոր գաղտնիքները եւ կը բացայայտէ ներքին
փտածութիւնը: Սկիւտարի ու Բերայի մէջ ընթացող պատումը
կը հիւսուի Յակոբի ու Զարուհիի շուրջ: Վէպին գլխաւոր
կերպարները մարդիկ չեն միայն, այլ նաեւ Պոլսոյ
գեղեցկութիւնները՝ Չամլըճան, Ոսկեղջիւրի ու Վոսփորի
տեսարանները: «Շնորհքով Մարդիկ» վէպը տպագրուած է
նաեւ Սովետական Հայաստանի մէջ, 1959-ին:
Գիրքին մէջ տեղ գտած միւս վէպը կը կոչուի «Հլուները Եւ
Ըմբոստները», որ առաջին անգամ կը հրատարակուի առանձին
հատորի մը մէջ: Համիտեան բռնապետութեան շրջանէն
պոլսահայ իրականութենէն դրուագ մը պատկերող կիսաւարտ
այս վէպը իբրեւ թերթօն նախ տպագրուած է 1906-ին, Լեւոն
Լարենցի խմբագրութեամբ Եգիպտոս հրատարակուող «Ազատ
Բեմ» հանդէսին մէջ:
Զապէլ Եսայեան գործածած է Շահան ծածկանունը: Վէպէն
ընդարձակ
հատուած
մը
հետագային՝
Օսմանեան
սահմանադրութեան վերահռչակումի օրերուն, լոյս տեսած է
նաեւ «Ձայն Հայրենեաց»ին մէջ, զոր Լեւոն Լարենց սկսած էր
խմբագրելու Պոլսոյ մէջ:
Բացի այս վէպերէն, հատորի աւարտին զետեղուած է
ֆրանսահայ գրագէտ Գրիգոր Պըլտեանի «Երկու Վէպեր»
խորագրեալ վերջաբանը եւ բանասէր Սեւան Տէյիրմենճեանի
մէկ ուսումնասիրութիւնը, ուր ցոյց կը տրուին «Շնորհքով
Մարդիկ»
վէպի
պոլսական
ու
սովետական
հրատարակութիւններուն տարբերութիւները:
Զապէլ Եսայեանի նոր հատորը, որուն կողքին վրայ տպուած
է Կարապետ Եազմաճեանի մէկ գեղանկարը, հասցէագրուած է
դպրոցական բարձր տարիքի պատանիներուն, ինչպէս նաեւ
ընթերցող լայն շրջանակներու:
Զապէլ Եսայեան՝ Բուն անունով Զապէլ Յովհաննէսեան,
ծնած է 1878-ին Սկիւտար: Նախակրթութիւնը ստացած է
ծննդավայրի Ս. Խաչ վարժարանին մէջ: Տասնեօթ տարեկանին
գացած է Փարիզ եւ հետեւած Սորպոնի գրականութեան
դասընթացքին: Այնտեղ ամուսնացած է նկարիչ Տիգրան
Եսայեանի հետ: Գրական իր նախափորձերը կատարած է
Արշակ Չօպանեանի «Ծաղիկ» եւ «Անահիտ» թերթերուն մէջ:
Փրկուած է Մեծ Եղեռնէն՝ փախչելով Պուլկարիա եւ անկէ
անցնելով Կովկաս, ուր տարած է հանրային եւ ազգային
կեանքը շահագրգռող աշխատանք: 1920-էն ետք անցած է
Եւրոպա: Ազգային գործունէութեան առընթեր զբաղած է նաեւ
գաղթականներու եւ որբերու տեղաւորման հարցերով: 1927-ին
կ՛այցելէ Խորհրդային Հայաստան եւ Փարիզ վերադարձին կը
հրատարակէ «Պրոմէթէոս Ազատագրուած» հատորը:
1933-ին կը տեղափոխուի Երեւան եւ հոն կը շարունակէ իր
գրական գործունէութիւնը: Կը պաշտօնավարէ պետական
համալսարանին մէջ՝ իբրեւ դասախօս, աւանդելով արեւմտեան
երկիրներու
գրականութեանց
պատմութիւն:
1937-ին
կ՛աքսորուի՝ դառնալով Սթանիլեան բռնութիւններուն զոհը:
Հետագային կը յայտարարուի, որ ան մահացած է 1943-ին:

«ԱՐԱՍ»

