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Հայաստանի Պետականութեան, Մայիսեան
Հերոսամարտերու եւ Առաջին Հանրապետութեան
100-ամեակի Ազգային Տօնակատարութիւնները
Տեղի Ունեցան Աննախընթաց Շքեղութեամբ
Մայիսի 28-ին, Սկսելով Սարդարապատի
Համալիրէն, Զինուորական Տպաւորիչ Շքերթով

Վարչապետ
Նիկոլ Փաշինեան
Սարդարապատի
հերոսամարտի
յ ու շ ահ ա մալ ի րի ն
մէջ Գարեգին Բ
Ամենայն
Հայոց
Կաթողիկոսի,
նախագահ Արմէն
Սարգսեանի,
Ա ր ց ա խ ի
Հանրապետութեան
նախագահ
Բակօ
Սահակեանի, Հանրապետութեան բարձրագոյն ղեկավարութեան եւ
յուշահամալիր այցելած հիւրերու հետ մասնակցեցաւ Հայաստանի
Հանրապետութեան եւ Մայիսեան հերոսամարտերու 100-ամեակին
նուիրուած`
«Յաղթանակի
դար»
խորագիրը
կրող
տօնակատարութեան:
Վարչապետը
ծաղկեպսակ
դրաւ
Սարդարապատի
ճակատամարտի
հերոսներու
յիշատակը
յաւերժացնող
յուշակոթողին եւ յարգանքի տուրք մատուցանեց: Զօրահանդէսի
մասնակիցները ողջունելէ եւ Պատուոյ նուագախումբի հանդիսաւոր
քայլերթը ընդունելէ ետք վարչապետ Փաշինեան պաշտպանութեան
նախարարի ուղեկցութեամբ միջոցառման մասնակիցներու հետ
կատարեց զինտեսակներու ստուգատես: Սարդարապատի
յուշահամալիրի մէջ ցուցադրուած էին հայկական զինուժի ինչպէս
գերճշգրիտ, գերժամանակակից, այնպէս ալ թանգարանային նմուշի
զինատեսակներ, որոնք մասնակցած են Սարդարապատի
հերոսամարտին:
Այնուհետեւ տեղի ունեցաւ զինուորական շքերթ նուիրուած
Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Մայիսեան հերոսամարտերի
100ամեակին: Շքերթը կը ներկայացնէր պետականութեան հարիւր
տարուան երեք ռազմական յաղթանակները:
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի շնորհաւորական ուղերձը
Հայաստանի Հանրապետութեան ևՄայիսեան հերոսամարտերի
100-ամեակի առթիւ`
Շարունակութիւնը էջ 4

Պարտավոր ենք առանձնահատուկ
խորությամբ գիտակցել հայոց
պետականության նշանակությունը.
ՀՀ նախագահի ուղերձը

ՀՀ
նախագահ
Արմեն
Սարգսյանը
շնորհավորական
ուղերձ է հղել Հանրապետության
տոնի և Հայաստանի առաջին
հանրապետության ու մայիսյան
հերոսամարտերի 100-ամյա հոբելյանների առթիվ:
Ուղերձում ասվում է.
«Սիրելի՛ հայրենակիցներ,
Այսօր միասին՝ Հայաստանում,
Արցախում ու Սփյուռքում նշում
ենք
Հայաստանի
առաջին
հանրապետության ու մայիսյան
հերոսամարտերի 100-ամյա հոբելյանները:
100
տարի
առաջ
ցեղասպանություն տեսած, կյանքի ու մահվան եզրին կանգնած մեր
ժողովուրդը գերագույն ճիգով վերականգնեց Հայոց անկախ
պետականությունը՝
հռչակելով
Հայաստանի
առաջին
հանրապետության ծնունդը: Թեև այն կարճ էր, և նրան բաժին էին
ընկել
բազմաթիվ
խնդիրներ,
այնուամենայնիվ
առաջին
հանրապետության հիմքի վրա հետագա տասնամյակներում
զարգացան երկրի տնտեսությունը, կրթությունը, գիտությունն ու
մշակույթը, ձևավորվեց կիրթ և բանիմաց հասարակություն, որն էլ
1991թ. հանգեցրեց նոր անկախության և նոր հաղթանակների:
Այսօր մենք պարտավոր ենք առանձնահատուկ խորությամբ
գիտակցել հայոց պետականության նշանակությունը։ Հայաստանում
տեղի ունեցած վերջին փոփոխությունների արդյունքում մենք ունենք
կտրուկ մեկնարկի հնարավորություն, որի համար կան բավարար
մարդկային և ինստիտուցիոնալ ռեսուրսներ: Պետք է մեկտեղենք այդ
ռեսուրսները, պետք է գործենք ավելի օպերատիվ ու ճկուն,
որովհետև բեկումնային ժամանակները թռիչքի հնարավորություն են
ստեղծում:
Ուրեմն, եկեք միասին սկսենք կերտել վաղվա Հայաստանը՝
գնահատելով ու շենացնելով այն Հայաստանը, որն ունենք այսօր:
Ի սրտե շնորհավորում եմ մեր Հանրապետության տոնի և
Հայաստանի
առաջին
հանրապետության
ու
մայիսյան
հերոսամարտերի 100-ամյա հոբելյանների առթիվ:
Մաղթում եմ խաղաղություն, բարգավաճում և լավատեսություն:
Կեցցե՛ն Հայաստանի և Արցախի հանրապետությունները:
Կեցցե՛ Սփյուռքը:
Կեցցե՛ Հայաստանի քաղաքացին»:

Վարչապետը Խորհրդարանական
Նոր Ընտրութիւնները
Կը Նախատեսէ Աշնան

ԵՐԵՒԱՆ, «Արմէնփրէս».- Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի
պատկերացումով՝ արտահերթ խորհրդարանական ընտրութիւններ
պէտք է տեղի ունենան աշնան:
«Մեր պատկերացումն է արտահերթ ընտրութիւններն անցկացնել աշնանը, բայց դա պէտք է փորձենք համադրել այլ
քաղաքական ուժերի պատկերացումների հետ ու փորձել դուրս
բերել ընդհանուր լուծումներ:
Այդ ուղղութեամբ քննարկումներ, իհարկէ, հնարաւոր են»,
վերջերս, լրագրողներու հետ ճեպազրոյցի մը ընթացքին յայտնեց
Փաշինեան:
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ՀԱՅՈՒՆ «ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆԸ»
«Ուզեցի
որ
զաւակս
աւելի
ապահով տեղ մը
ապրի»

Մարտ
2018:
Քուէյթէն
դէպի
Ամսթերտամ,
Հ ո լ ա ն տ ա ,
օդանաւային թռիչքը բաւական երկար էր:
Սկսայ փնտռել զբաղմունքի լաւ միջոց-ներ եւ
առաջին
հերթին
սկսայ
կարդալ
հոլանտական օդանաւային ընկերութեան
գրքոյկը: Անոր առաջին էջին վրայ կար
գրութիւն մը, որուն մէկ նախադասութիւնը
ուշադրութիւնս գրաւեց: «Կեանքը ամբողջ
շարժում է եւ շարժումը քեզի յառաջ կը տանի`
բառացիօրէն
եւ
փոխաբերաբար»:
Հաւանաբար այդ օր, այդ թռիչքին ընթացքին
այս նախադասութիւնը բան մը չըսաւ ինծի,
սակայն սկսայ մտածել անոր մասին թէ
կեանքը շարժո՞ւմ է. այդ շարժուն դրութիւնը
քեզի յառա՞ջ կը տանի, եւ յառաջը իր
ամբողջական
հասկացողութեա՞մբ
ու
բովանդակութեա՞մբ:
Կեանքն ու անոր շարժուն իրականութիւնը
միայն մեր անձնական կեանքերուն համար
չեն, այլեւ` ընտանեկան ու տակաւին
հաւաքական ու ազգային կը վերաբերին: Մեր
հաւաքական եւ ազգային կեանքերն ալ կը
կազմակերպուին
ու
կը
յառաջանան
պատմութեան ընթացքին: Ճի՛շդ է, որ նոյն
պատմութեան ընդմէջէն մեր կեանքերը կը
տանին մեզ դէպի յառաջ` եւ այս կը
կատարուի բառացիօրէն ու փոխաբերաբար:
Եթէ մեր ազգային պատմութիւնը կը
կերտուի տեղ մը, ժամանակաշրջանի մը մէջ,
անիկա սակայն տեղքայլի մէջ չի մնար, այլ`
կ՛երթայ յառաջ: Եւ այս յառաջ երթալու
հոլովոյթին մէջ կան կեանքերուն մէկը միւսին
միացնող օղակները իրենց բոլոր ելեւէջներով,
որոնք կը կազմակերպուին ու կը կերտուին
իրենց տարբեր բնութագրումներով: Կան
նաեւ մեր պատմութեան եւ անոր կերտած
կեանքերուն իրարու հետ առընչուող
իրականութիւնները: Իրարու հետ այս
առնչուածութիւնն է, որ յառաջ կ՛երթայ ու կը
կերտէ նոր կեանքեր` նոյնինքն այդ սկսած
պատմութեան: Եւ իբրեւ արդիւնք այս
յառաջխաղացքին, այս նոր կեանքերն են,
որոնք կ՛ընդգրկեն բառացի եւ փոխաբերական բոլոր գրաւականները:
Հայ ժողովուրդին համար 2018 տարին
յատկանշական է: Հայաստանի Ա. հանրապետութեան 100-ամեակն է: Այս հանրապետութիւնը, որ ծնաւ դժուար պայմաններու
մէջ, եւ նոյնքան ու աւելի դժուար
իրավիճակներով, սակայն անիկա հայ
կեանքին տուաւ ազգային ինքնութեան
իւրայատկութիւն, իմա` հիմնաքարը հանդիսանալով, իր կերտած ազատութեան ամբողջական հասկացողութեան ընդմէջէն:
Սիմոն Վրացեան կը նկարագրէ այս հայուն
իւրայատուկ ազգային ինքնութիւնը` «իր
տունը» հասկացողութեամբ: «Ինչպէս ամէն
մարդ ունի իր տունը, ամէն ազգ պէտք է
ունենայ իր տունը: Եւ սեփական տունը պէտք
է լինի ազգի գոյատեւութեան հիմնաքարը»:

ԴՈԿՏ.ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ

Սիմոն Վրացեան կրցաւ տեսնել թէ հայուն
կեանքը` անոր անհատական, հաւաքական
ու ազգային հիմքերով «իր տան» մէջէն է եւ
անոր իրականութեամբ է: Նոյն այս «տուն»-ն է
որ հայուն պիտի տայ իր ինքնութիւնը, ինչպէս
նաեւ կեանքը շարունակելու գրաւականը:
Վրացեանի մարտահրաւէրը չուշացաւ:
«Հայը նախ եւ առաջ պէտք է շինէ ու շէնցընէ
իր տունը»: Ան հաւատացած էր հայուն
կեանքին` իմա` տան շէնացման անհրաժեշտութեան, որպէս նոյն հայուն կեանքին
յառաջխաղացքը ապահովող երաշխիք:
Հայաստանի ու հայ կեանքին տեսլականը ան
ներկայացուց հետեւեալ ձեւով. «Մենք դարեր
շարունակ հաւկիթ ածեցինք օտարների
հաւնոցում եւ երբ ստիպուած եղանք
վերադառնալ տուն, մեր հաւնոցը պարապ
գտանք: Այժմ աշխատում ենք սեփական տուն
ունենալ եւ հաւկիթ ածել մեր հաւնոցում...»:
Ան կառչեցաւ հայկական «հաւնոցին»
իրականութեան եւ անոր յառաջխաղացքը`
տեսաւ Հայաստանի պետա-կանութեան
իրականութեան մէջ: Հոն ուր հայը պիտի
ապրէր իր ինքնութիւնը` իր հարազատութեամբ:
«Այս
է
պատմութեան
տրամաբանութիւնը», ըսաւ ան: «Ամէն ազգ իր
տունը պէտք է ունենայ, ամէն տուն` իր
հաւնոցը»:
Այս նոյն «տան» 100-ամեակն է, որ կը
տօնենք այս տարի: Հոն ուր հայը սկսաւ
ապրիլ կեանքը իր հարազատութեամբ, եւ ուր
հայուն կեանքը չդադրեցաւ շարժելէ ու յառաջ
երթալէ: Ա. հանրապետութեան յաջորդեց Բ.ը,
որ սովետական համակարգի մէջ էր, բայց
անոր յաջորդեց նաեւ Գ.ը` ներկայ օրերու
հայրենի պետականութիւնը: Այս հարիւր
տարիներուն
վրայ
երկարող
հայուն
պետական կեանքը կանգ չառաւ..., այլ` եղաւ
մնայուն շարժումի մէջ` բառացիօրէն եւ
փոխաբերաբար, որուն ընթացքին հայը`
Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի թէ
սփիւռքի մէջ շարունակեց կերտել իր
«հաւնոցը»...:
Իսկ ներկայ օրերուն կը զուգադիպին նոյն
հայուն ու անոր ստեղծած կեանքի
պատմութեան յառաջխաղացքին մէկ նոր
տուեալը`
այսպէս
ըսած
«թաւշեայ»
յեղափոխութիւնը ներկայ օրերու Հայաստանի իրականութեանը մէջ: Հոն ուր
ժողովրդային մակարդակի վրայ հայը կ՛ուզէ
«վերանորոգել» ցարդ իր ստեղծած ազգայինհաւաքական կեանքը: Այս տուեալը նոյն
կեանքին ու անոր յառաջխաղաղացքին
իրական մէկ մասնիկն է. իրարու հետ
շաղկապուած եւ իրարու հետ առնչուած
մասնիկը: Այն, որ դարձաւ օրինակելի ու
քաղաքակիրթ արտայայտութիւն, փաստելով,
որ հայը իր կեանքին այս նոր տարբերակը
ստեղծելու յառաջխաղացքին մէջ չդիմեց
«քաոս»-ի ու «բռնութեան»: Ան նորը կ՛ուզէ
ստեղծել
«թաւշեայ»
կեցուածքով
ու
մտայղացումով: Մէկ կողմէ ժողովուրդը
փողոց իջաւ խաղաղ միջոցառումներով եւ
պահանջեց «նոր»-ը, իսկ միւս կողմէ նոյնքան
վեհանձն
եղաւ
պետութեան
եւ
վարչապետին` Սերժ Սարգիսեանի կեցւածքը: «Նիկոլ Փաշինեանը ճիշդ էր: Ես
սխալուեցի: Ես թողնում եմ երկրի ղեկավարի,

վարչապետի պաշտօնը»: Եթէ ժողովուրդը կը
պահանջէ նորը` «թաւշեայ» միջոցառումով,
վարչապետը` նոյնպէս: Եւ ինչպէս Կարինէ
Սարիբեկեանը նկարագրեց. «Հայաստանի
մէջ տեղի ունեցածը «սիրոյ յեղափոխութիւն» է
ու անիկա կը համապատասխանէ «Առաջին
Քրիստոնեայ
ազգի
քաղաքակրթական
արժէքներուն»: Այս արժէքներով, է որ մենք
պիտի կարենանք պահել մեր տունը, եւ
շարունակենք կերտել մեր կեանքերուն
տարբեր յառաջխաղացքները:
Լենա Պալըգճին կուգայ Պոլիսէն: Ան
ներկայիս իր փոքր երեխային հետ
հաստատուած է Հայաստան: Լենան քոյրն է
Սեւակ Պալըգճիին` այն հայ զինուորագրեալին, որ թրքական բանակին մէջ 2011-ին
սպաննուեցաւ` անյայտ պատճառներով:
Թրքական պետութիւնը մինչեւ այսօր
տակաւին չէ յայտնաբերած սպանութեան
պատճառները եւ չէ բացայայտած յանցագործները: Անոնց համար Սեւակին մահը
պարզապէս արկած էր...: Բայց Սեւակին
քոյրը`
Լենան
տակաւին
կը
տգնի
արդարութեան հասնելու համար: Ան իր
երեխան ունեցած էր իր եղբօր սպանութենէն
ետք
եւ
հաստատուած
Հայաստան,
«որովհետեւ ուզեցի որ զաւակս աւելի
ապահով տեղ մը ապրի», կ՛ըսէն ան: Լենային
համար չկայ աւելի ապահով տեղ` քան իր
«հաւնոց»-ը...: Իր «տուն»-ը...: Հոն, ուր ան իր եւ
իր երեխային կեանքը կրնայ կերտել եւ
շարունակել ամենայն ապահովութեամբ:
Ապահովութիւնը բառացի իմաստով է,
սակայն ըսուած է նաեւ փոխաբերաբար: Եթէ
բառացին` ֆիզիքական ապահովութիւնն է,
փոխաբերաբարը` հոգեկան ու մտաւոր
ապահովութիւնն է: Հայուն կեանքին ու անոր
յառաջխաղացքին համար շատ կարեւոր է
ապահովութիւնը, իր ֆիզիքական եւ հոգեմըտաւոր տարբերակներով: Եւ այս տեսակի
ապահովութիւն մը հայը ո՞ւր կրնայ գտնել,
եթէ ոչ իր սեփական «հաւնոց»-ին մէջ, իր
սեփական «տան» մէջ: Այս եղած է հայուն
«պատմութեան տրամաբանութիւն»-ը, որ
նոյնպէս պէտք է շարունակուի: 100-ամեակի
տրամաբանութիւնը,
նոյնինքն
այս
ապահովութեան
հասկացողութեան
եւ
գիտակցութեան մէջ է, եւ սկսած է
պատմութեան օրերէն ու շարունակած մինչեւ
օրս:
Բայց առկայ է ներկայ ժամանակներու
գիտակցութիւնը` եւ տակաւին ներկայ օրերու
մեր «թաւշեայ» յեղափոխութեան միտք
բանին: Հայը իր նորը կերտելու այս
գործընթացը սկսաւ ճիշդ ուղիով` «թաւշեայ»
իրականութեան մէջ ու անոր միջոցաւ,
սակայն ան կը գտնուի նոյն հոգիով եւ
մտածումներով
զայն
ամբողջացնելու
հրամայականին տակ, որովհետեւ հայուն
կեանքին համար անհրաժեշտ հրամայական
է «ապահովութիւն»-ը: Իսկ ինչպէս որ
Մայսթրօ
Ամիրխանեանը
Հայաստանի
պետական պատկերասփիւռի կայանին հետ
ունեցած զրոյցի մը ընթացքին կատարեց
«Մենք շատ թշնամիներ ունենք» կարճ ու
դիպուկ մատնանշումը, կու գանք հաստատելու, որ այս իմաստով հայուն համար
ֆիզիքական ու իր տարածաշրջանի ապահովութիւնը` Հայաստանի ու Արցախի
հանրապետութիւնները իրականութիւններ
են, որոնք կ՛արժէ պահել ու ամրապնդել:
Շարունակութիւնը էջ 6
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Տգիտութի՞ւն, Թէ Սատանայամիտ
Խորամանկութիւն

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

Նիկոլ Փաշինեան Հայաստանի
ժողովրդական
յեղափոխութեան
փառահեղ
յաղթանակով
նստաւ
վարչապետի
աթոռին: Նորընտիր
վարչապետին կը սպասեն բազմաթիւ եւ
բազմաբնոյթ խնդիրներ, որոնց լուծումը
կ՛ակնկալուի ամբողջ հայ ազգին կողմէ:
Նկատի ունենալով Հայաստանի
Հանրապետութեան հարեւան երկու
երկիրներու թշնամական եւ յաճախ
սպառնացող մերձեցումը, երրորդի մը անվստահելիութիւնը եւ չորրորդին ալ
վերջերս ալ աւելի սրուած կերպով մատնուած ամերիկեան հալածանքը,
գլխաւոր խնդիրը մնալ կը շարունակէ երկրի անվտանգութիւնը:
Թուրքիա եւ Ատրպէյճան հայոց երրորդ Հանրապետութեան
հիմնադրուած օրէն իսկ կը պահեն վանող, հետզհետէ շրջափակման
միջոցով Հայաստանը մեկուսացնել ջանացող ռազմավարութիւն մը: Երկու
հարեւան երկիրներն ալ պետական քաղաքականութեան միջոցով
արտադրած ատելութեամբ կ՛աշխատին թունաւորել սեփական ժողովուրդը:
Հայատեաց պատգամներով կը փորձեն ամրապնդել իրենց իշխանութիւնը:
Երրորդ հարեւանը՝ Վրաստան, ի տարբերութիւն Հայաստանի
հանրապետութեան, անկախացումէն ետք նախընտրեց հեռանալ ռուսական
ազդեցութեան տարածքէն եւ հետեւելով Ուքրանիոյ օրինակին, մերձեցաւ
արեւմտեան երկիրներու ու անոնց իշխած միջազգային կազմակերպութիւններուն:
Հայաստանի սահմանակից չորրորդ երկիրը Պարսկաստանն է, որուն
սահմանային տարածքը կարճագոյնն է բաղդատմամբ միւսներուն: Իրան,
յատկապէս ձմրան ամիսներուն դժուար անցանելի պարսկական
լեռնադաշտին հիւսիսային ծայրամասէն կը հասնի Զանգեզուրի շրջանը:
Աւելին՝ Թրամփի հակաիրանեան քաղաքականութիւնն ալ կրկնակի կը
դժուարացնէ այդ երկրի նոյնիսկ իր բարեկամ երկիրներուն հետ միջազգային
յարաբերութիւնը:
Հայաստան եւս շփման մէջ է Եւրոմիութեան հետ, բայց զգուշօրէն կը
պահէ որոշ հաւասարակշռութիւն մը հակադրուած բեւեռներու միջեւ:
Յայտնի դարձաւ, որ նորընտիր վարչապետն ալ հեռու պիտի մնայ
արկածախնդրական շեղումներէ, նաւարկելու համար խաղաղ ջուրերու
վրայ:
Այդ զսպուածութեան մէջ իսկ հարեւան Թուրքիոյ հետ առանց երրորդ
երկիրներու միջամտութեան բանակցելու առաջարկը, որ յարիր է բոլոր
քաղաքակիրթ կառավարութիւններու, բախաւ թրքական աւանդական
դժկամութեան: Թուրքիոյ վարչապետ Պինալի Եըլտըրըմ լրագրողներու այս
մասին հարցումներուն պատասխանելու ժամանակ, անգամ մը եւս
ներկայացուց նախապայման մը, պահանջելով թէ Հայաստան հրաժարի
Թուրքիոյ հողերու նկատմամբ իր պահանջէն:
Եըլտըրըմ թերեւս տգէտ է եւ չի գիտեր թէ երրորդ Հանրապետութեան
նախորդ բոլոր կառավարութիւնները պաշտօնապէս եւ բազում անգամներ
յայտարարած են այս մասին: Կամ ալ սատանայական խորամանկութեամբ
կը փորձէ Նիկոլ Փաշինեանին պարտադրել Խորհրդային Միութեան հետ
կնքուած պայմանագիրի Հայաստանի կողմէ ալ վաւերացումը:
Պարտադրանք մը՝ որ խստիւ ու վճռական կերպով մերժուած էր նախորդ
նախագահներու կողմէ:
Ինչ զարմանալի է, որ նախագահ Էրտողանն ալ Անգլիա, «Չեթըմ Հաուզ»ի
մէջ ունեցած ելոյթին կ՛անդրադառնայ Հայաստանի թնճուկին եւ իր երկրին
կղպած անելը յաղթահարելու համար Հայաստանէն կ՛ակնկալէ բանիմաց
մերձեցում:
Փաստացի եւ անուրանալի իրողութիւն է թէ հայոց բնօրրանը երկար
դարերէ ի վեր գրաւուած է զանազաններու կողմէ, որոնց վերջինն է Թուրքիոյ
Հանրապետութիւնը: Համայն հայութեան արդար երազանքն է պատմական
հայրենիքի ազատութիւնը շեփորող արշալոյսը, իսկ պետական միտքը գործ
չունի երազներու հետ: Անիկա պայմանաւորուած է տիրացած երկիրը
արկածախնդրութիւններէ զերծ պահելու մտադրութեամբ:
Մին հրապուրիչ է ինչպէս ոմանց Թուրանի երազանքը, որ կը միտի
չինական պարիսպներէն մինչեւ Ատրիաթիկ ծով երկարող թրքական
աշխարհի մը տիրանալ: Իսկ միւսը իրաւացի՝ առկայ երկրի բնակչութեան
բարգաւաճման հեռանկարով: Թող մէկը երկուքին տարբերութիւնը յիշեցնէ
Թուրքիոյ վարչապետին ու նախագահին:
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Արա Վարդանեան «Հայաստան»
Համահայկական Հիմնադրամի Գործադիր
Տնօրէն Պիտի Ըլլայ Եւս 3 Տարի

Վերջերս
տեղի
ունեցող
«Հայաստան» համահայկական
հիմնադրամի հոգաբարձուներու
խորհուրդի նիստի ընթացքին
Արա Վարդանեան հիմնադրամի
գործադիր տնօրէնի պաշտօնին
ընտրուեցաւ եւս 3 տարի
ժամկէտով:
Հոգաբարձուներու խորհուրդի
անդամները իրենց ելոյթներուն
մէջ դրական գնահատեցին Արա Վարդանեանի աշխատանքը:
Անոնք նկատեցին, որ իրենց բարձրացուցած խնդիրներուն
Արա Վարդանեան շատ արագ կ՛արձագանգէ եւ կարճ
ժամանակի մէջ սեղմ լուծում կու տայ:
Խօսելով հիմնադրամի աշխատանքի ձեռքբերումներէն`
Արա Վարդանեան նշեց, որ իրեն համար ամենագլխաւորը այն
երեխաներու, այն մարդոց ուրախութիւնն է, որ տեղի
կ՛ունենայ տարբեր ծրագիրներու ժամանակ:
«Նախորդ տարի լրացաւ հիմնադրամի 25-ամեակը, եւ մենք
յայտարարեցինք, որ հիմնադրամը իր ծրագիրներով ուղղակի
կամ անուղղակի օգնած է 500 հազար մարդու: Այսինքն`
այսքան մարդու կեանքի մէջ մենք կրցանք փոփոխութիւններ
մտցնել: Այս տարիներու ընթացքին ունեցած ենք 700 հազար
նուիրատու: Այս թիւերը կը խօսին այն մասին, որ ե՛ւ
նուիրատուները
կ՛աւելնան,
ե՛ւ
ծրագիրները»,-ըսաւ
Վարդանեան:
Անդրադառնալով
հիմնադրամի
գործունէութեան
նկատմամբ վստահութեան հարցին` Արա Վարդանեան նշեց,
որ այդ առումով բաւական բարձր մակարդակ ունինք:
«Այսօրուան ժամանակաշրջանին դժուար է որեւէ բան
թաքուն պահել, եթէ ըլլայլ ամենաչնչին բողոքը, ընկերային
ցանցերու շնորհիւ շատ արագ կը բարձրաձայնուի: Վերջին 10
տարուան մէջ չեմ յիշեր որեւէ դէպք, որ մեզի մեղադրեն այս
կամ այն ծրագրի սխալ իրականացման, բարձր ծախսերու կամ
մրցոյթի կանոնները խախտելու մէջ»,- ըսաւ ան:
1992 թուականին ՀՀ նախագահ Լեւոն Տէր- Պետրոսեանի
հրամանագիրով ստեղծուեցաւ «Հայաստան» համահայկական
հիմնադրամը` որպէս եզակի կառոյց` կոչուած համախմբելու
Հայաստանի եւ արտերկրի մէջ ապրող բոլոր այն հայերը ու
անոնց համախոհները, որոնք պատրաստակամ են իրենց
ջանքերը ուղղել Հայաստանի ու Արցախի Հանրապետութիւններու կայուն զարգացման:

Հայաստանի Եռագոյնը երկիր պիտի
վերադառնայ Սեպտեմբերին

Ռուսաստանաբնակ բարերար Հրաչեայ Պողոսեանի
մտայղացմամբ` Մարտէն ի վեր տիեզերքի մէջ «կը
շրջագային» Հայաստանի Հանրապետութեան եռագոյն դրօշը
ու Երեւանի 2800-ամեակին նուիրուած պաստառը, կը
հաղորդէ «Երկիր մեդիա»-ն՝ վկայակոչելով NovostiNK.ru-ն:
Ռուսական տիեզերանաւի անձնակազմը Երկիր պիտի
վերադառնայ Սեպտեմբերին, իսկ արդէն Հոկտեմբերին`
հանդիսաւոր
պայմաններու
մէջ,
Հայաստանի
ղեկավարներուն պիտի յանձնեն դրօշն ու պաստառը:

¾ç 4
Շարունակուած էջ 1-էն

Հայաստանի Պետականութեան,
Մայիսեան Հերոսամարտերու...

Սիրելի՛ ժողովուրդ,
Հայաստանի Հանրապետութեան հպա՛րտ
քաղաքացիներ,
Հայոց բանակի փառապա՛նծ զինուորներ և
սպաներ,
Հայաստանի
Հանրապետութեան
մեծարգոյ՛ Նախագահ,
Արցախի Հանրապետութեան մեծարգոյ՛
Նախագահ,
Վեհափա՛ռ Տէր,

Ուղիղ 100 տարի առաջ այս օրը՝ 1918
թուականի Մայիս 28ին, հայ ժողովրդի
պատմութեան
մէջ
տեղի
ունեցաւ
աննախադէպ մի իրադարձութիւն. մեր
իրականութեան մէջ առաջին անգամ
հիմնադրուեց պետութիւն, որտեղ իշխանութիւնը պատկանում է ոչ թէ թագա-ւորին,ոչ
թէ
իշխաններին,
այլ
իշխանութիւնը
պատկանում է ժողովրդին, քաղաքացիներին,
և այդ պատճառով այդ պետութիւնը կոչուեց
հանրապետութիւն՝ Հայաստանի Հանրապետութիւն: Ու քանի որ մեր ժողովրդի
պատմութեան մէջ նման բան նախկինում
երբեք չէր եղել, այդ պետութիւնը կոչում ենք
նաև Առաջին Հանրապետութիւն:
Իր պատմութեան մէջ առաջին անգամ հայ
ժողովուրդը ոչ թէ Հպատակ էր, այլ
քաղաքացի, ոչ թէ ծառայ էր, այլ տէր: Եւ սա
ճակատագրական շրջադարձ էր: Իհարկէ, դա
առայժմ միայն իրաւական կարգավիճակի
փոփոխութիւն էր, բայց այս կարգավիճակը
հայ ժողովուրդը ոչ թէ նուէր ստացաւ ինչ-որ
մէկից, այլ նուաճեց քրտինքով ու արիւնով:
Պաշ-Ապարանում և Սարդարապատում
տարաւ
իր
պատմութեան
փառահեղ
յաղթանակներից՝ ջախջախելով թուրքական
զօրամիաւորումներին, և այդ յաղթանակի
թագն
ու
պսակը
դարձաւ
Առաջին
Հանրապետութեան հռչակումը: Հերոսական
այս
ճակատամարտերի
պատմութիւնն
աներևակայելի է: Ինչպէ՞ս, այդ ինչպէ՞ս
կարողացաւ Ցեղասպանութեան ենթարկըւած, սրի քաշուած, թալանուած ու
ոչնչացման եզրին կանգնած հայ ժողովուրդը
յաղթել թուրքական բանակին: Արդեօ՞ք դրա
համար կային սոցիալ-տնտեսական, ռազմաքաղաքական նախադրեալներ: Ո՛չ և երիցս ոչ:
Պրագմատիզմի
և
սառը
հաշուարկիտեսակէտից հայ ժողովուրդը չունէր յաղթելու ոչ մի շանս, ոչ մի հնարաւորութիւն,
բայց մենք յաղթեցինք,որովհետև սթափեցնող
մի արթնացումով հասկացանք, որ մեր
էութիւնն
անապատներ
քշուելն
ու
կոտորուելը չէ, որ մեր երակներով հոսում է
Մեսրոպ Մաշտոցի արիւնը, մեր երակներով
հոսում է Արտաշէս Արքայի արիւնը, մեր
երակներով հոսում է Վարդան Մամիկոնեանի արիւնը:
Հայ ժողովուրդը յաղթեց, որովհետև իր
պատմութեան վերջին չորս հարիւր տարում
առաջին անգամ յոյսը դրեց ոչ թէ ուրիշների,
այլ ինքն իր վրայ: Հայ ժողովուրդը յաղթեց,
որովհետև
հասկացաւ,
որ
ազգային
պետութիւնն է ինքնութեան ու արժանապատուութեան միակ երաշխիքը, որ մեզ՝
քաղաքացիներիս պատկանող պետութիւնն է
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միայն, որ կարող էապահովել մեր իրաւունքը,
մեր անվտանգութիւնն ու ապագան: Մենք
հասկացանք, որազգային որևէերազանք
հնարաւոր չէ ի կատար ածել առանց
պետութիւն ունենալու,ինքնիշխանութիւն
ունենալու, անկախութիւն ունենալու: Եւ
անկախ պետութիւնը իւրաքանչիւր ազգային
երազանք ի կատար ածելու առաջին
անհրաժեշտ
նախապայմանն
է:
Հայ
ժողովուրդը յաղթեց, որովհետև ունէր Արամ
Մանուկեանի պէս նուիրեալ առաջնորդ, որ
պատրաստ էր ոչ թե զոհել և վայելել
իշխանութեան
բարիքները,
այլ
կրել
զրկանքներ և զոհուել յանուն սեփական
ժողովրդի, որ պատրաստ էր յանուն իր
ժողովրդի կռիւ տալ մինչև կեանքի վերջին
վայրկեանները: Հայ ժողովուրդը յաղթեց,
որովհետև ունէր այնպիսի զօրահրամանատարներ, ինչպէս Թովմաս Նազարբեկեանը, Դրոն, Մովսէս Սիլիկեանը,Դանիէլ
Բէկ-Փիրումեանը: Հայ ժողովուրդը յաղթեց,
որովհետև որոշեց յաղթել:
Հայ ժողովուրդը յաղթեց և դրանից յետոյ
հայ ժողովուրդը յաղթել է բոլոր այն
դէպքերում, երբ որոշել է, որ պէտք է յաղթի,
երբ հաւատացել է ինքն իրեն, իր մտքին, իր
բազկին, իր անցեալին և ապագային:
Սիրելի՛ բարեկամներ,
Սա է մեր ժողովրդի յաղթանակի բանաձևը՝
մենք յաղթել ենք և յաղթելու ենք բոլոր այն
դէպքերում, երբ որոշենք յաղթել, երբ մեր
յոյսը դնենք մեր և ոչ թէ ուրիշների վրայ, երբ
չընկրկենք որևէ դժուարութեան առաջ, երբ
սիրենք, անսահման սիրենք մեր հայրենիքն
ու միմեանց, երբ չփորձենք մեր նեղ
անձնական շահերը կապել սեփական
ժողովրդի և պետութեան վզին, երբ
իւրաքանչիւր քաղաքացի գիտակցի, որ տէր է
սեփական երկրում, ոչթէ հպատակ, երբ
տիրոջ այդ զգացումն իրաւունք չէ միայն, այլև
պարտականութիւն, այլևպարտավորություն,
երբ հայրենիքի ամէն անկեան վերաբերուենք
խանդաղատանքով, երբ մէկս միւսիս
վերաբերուենք յարգանքով, համբերութեամբ
ու արժանապատւօրէն:
Հէնց
այսպէս
Սարդարապատի
յաղթանակից ուղիղ հարիւր տարի անց՝ 2018
թուականի Ապրիլ-Մայիսին հայ ժողովուրդը
տարաւ
իր
հերթական
փառահեղ
յաղթանակը՝ սեփական իշխանութիւնը
հաստատելով սեփական հայրենիքում: Այդ
յաղթանակը նոյնքան անհնար էր թւում, և
շատերը մինչև օրս հարց են տալիս, թէ
ինչպէս դա պատահեց և ինչու: Պատասխանը
հետևեալն է՝ հայ ժողովուրդը հերթական
անգամ յոյսը դրեց իր և ոչ թէ ուրիշների վրայ,
հայ ժողովուրդը հաւատաց ինքնիրեն,
վստահեց իր ուժերին և ապագային: Հայ
ժողովուրդը պիտի յաղթէր, որովհետև իր
երակներում հոսում է Սարդարապատի ու
Պաշ-Ապարանի
հերոս-ների
արիւնը,
ԱրամՄանուկեանի
արիւնը,
Թովմաս
Նազարբէկեանի արիւնը, Մովսէս Սիլիկեանի
արիւնը,Դանիէլ Բէկ-Փիրումեանի արիւնը:
Սիրելի՛ ժողովուրդ,
Առաջին Հանրապետութիւնն ընդամէնը
երկու տարուայ կեանք ունեցաւ, բայց Առաջին
Հանրապետութեան հիմնադիր հայրերը
անհեռանկար գործերով չէին զբաղւում, այլ
հայոց նոր պետականութեան հիմքերն էին
դնում:Միայն Առաջին Հանրապետութեան
գոյութեանշնորհիւ էր, որ Հայաստանը

Խորհրդային Միութեան կազմում ընդգրկուեց
որպէս լիարժէք միութենական հանրապետութիւն: Եւ միայն այս կարգավիճակի
շնորհիւ էր, որ Հայաստանը կարողացաւ
անցնցում դուրս գալ ԽՍՀՄ կազմից և
ստանալ միջազգայնօրէն ճանաչուած անկախ
երկրի կարգավիճակ: Ասել է թէ՝ Առաջին
Հանրապետութեան հիմնադրումը պսակուեց
Երրորդ Հանրապետութեան հռչակմամբ,
փառաւորուեց Արցախեան պատերազմում
մեր ժողովրդի տարած յաղթանակով և
աշխարհահռչակուեց ոչ բռնի, թաուշեայ,
ժողովրդական յեղափոխութեամբ: Եւ ահա
հայ ժողովուրդը, Հայաստանի քաղաքացին
այսօր տօնում է Առաջին Հանրապետութեան
100ամեակը: Եւ հայ ժողովուրդը, Հայաստանի
Քաղաքացին ապրում է քաղաքացիական
պատմութեան ամենափառապանծ էջը, երբ
երկրում հաստատուած է ժողովրդի անշրջելի
իշխանութիւն: Եւ այլևս երբեք, այլևս երբեք ոչ
ոք չի համարձակուի բռնանալ ժողովրդի
կամքի վրայ, այլևս երբեք որևէ մէկը չի
համարձակուի ժողովրդին նուաստացնել
ընտրակաշառքի, վարչական հարկադրանքի
կամ որևէ այլ միջոցով: Հայ ժողովրդի
վերածնունդն ու թռիչքը կասե-ցնելու,
ժողովրդի
յոյսն
ու
լաւատեսութիւնը
կոռուպցիայի ու ամենաթողութեան մէջ
խեղդելու ցանկացած փորձ, ցանկացած փորձ
կարժանանայ ջախջախիչ հակահարուածի:
Եւ
Հայաստանի
Հանրապետութեան
յաղթական քաղաքացին այլևս երբեք թոյլ չի
տայ պետականութեան կամ քաղաքացիութեան կորուստ, ինքնիշխանութեան և
իրաւունքի
կորուստ,
հաւատի
և
լաւատեսութեան կորուստ:
Հայաստանի Հանրապետութիւնը երկիր
մոլորակի վրայ պէտք է գոյութիւն ունենայ
յաւիտեան, Հայաստանի դրօշը պէտք է
յաւիտեան ծածանուի՝ խորհրդանշելով մեր
ոգին ուհպարտութիւնը, մեր ազատութիւնն ու
ինքնիշխանութիւնը: Եւ մեզ համար այսօր
պատմական, աննախադէպ հնարաւորութիւն
է ստեղծուել դառնալ մեր ժողովրդի
հազարամեայ
ցաւերի
դարմանողը,
անփարատելի սգի ամոքիչը, դարաւոր
երազանքների
իրականացնողը:
Եւ
ժամանակակից սերունդը՝ որպէս Առաջին
Հանրապետութեան հիմնադիր հայրերի,
Պաշ-Ապարանի
ու
Սարդարապատի
հերոսների
ժառանգներ,պարտաւոր
է
ստանձնել և ստանձնում է պատմական այդ
առաքելութիւնը: Եւ ուրեմն՝ Կեցցէ՛ հայ
ժողովրդի յաղթանակների Մայիսը,
Կեցցե՛ն Պաշ-Ապարանի, Ղարաքիլիսայի,
Սարդարապատի հերոսները,
Կեցցե՛ն Առաջին Հանրապետութեան
հիմնադիր հայրերը, և ուրեմն՝
Կեցցէ՛ ազատութիւնը,
Կեցցէ՛ Արցախի Հանրապետութիւնը,
Կեցցէ՛ Հայաստանի Հանրապետութիւնը,
Կեցցե՛նք մենք ու մեր երեխաները, որ
ապրում ենք ու շարունակելու ենք ապրել
ազատ ևերջանիկ Հայաստանում:
Սիրելի՛ ժողովուրդ,
Սիրելի՛ զինուորներ, սպաներ,
Շնորհաւորում եմ բոլորիս Հայաստանի
Առաջին Հանրապետութեան և Մայիսեան
Հերոսամարտի 100-ամեակի առիթով:
Փա՛ռք Հայաստանի Հանրապետութեանը,
Փա՛ռք Հայաստանի զինուած ուժերին:
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Եւրոխորհրդարանը Պրիւքսէլին
կոչ ուղղեց աւելցնելու Երեւանին
ցուցաբերուող աջակցութիւնը

Եւրոխորհրդարանի արտաքին յարաբերութիւն-ներու
յանձնաժողովը գրեթէ միաձայնութեամբ հաւանութիւն
տուաւ
Հայաստանի
եւ
Եւրոմիութեան միջեւ անցեալ
տարի ստորագրուած Համապարփակ եւ ընդլայնուած
գործընկերութեան
համաձայնագիրին, կը հաղորդէ
“Ազատութիւն”-ը:
Եւրոխորհրդարանի
արտաքին
յարաբերութիւններու
յանձնաժողովը Չորեքշաբթի, Մայիս 16-ին աւելի քան մէկ ժամ
քննարկեց
հայաստանեան
վերջին
զարգացումները՝
Պրիւքսէլին
կոչ
ընելով
աւելցնելու
աջակցութիւնը
Հայաստանին եւ անմիջապէս պատրաստուիլ ակնկալուող
արտահերթ
խորհրդարանական
ընտրութիւնները
դիտարկելու:
«Այս յանձնաժողովը, ողջ Եւրոպական խորրհդարանն
անհամբեր է Հայաստանի, այդ երկրի նոր ղեկավարներու եւ
քաղաքացիական
հասարակութեան
հետ
համագործակցութիւնը ընդարձակելու հարցով», քննարկման ընթացքին
յայտարարեց Հայաստանի հարցով զեկուցող, հունգարացի
Լասլօ Թոքեշ:
«Այն,
ինչ
կատարուեցաւ
Հայաստանի
մէջ,
ժողովրդավարութեան դաս կրնայ ըլլալ շատերու համար»,յայտնեց
լիթուանիացի
Պետրաս
Աուստրեւիչիուս՝
շարունակելով. «Ժողովուրդն ու քաղաքացիները ամէնէն լաւ
գիտեն՝ ինչ փոփոխութիւններ պէտք են երկրին, եւ սա շատ լաւ
դաս է այն քաղաքական գործիչներու համար, որոնք կը փորձեն
մոլորեցնել անոնց: Եւ ես կը դիմեմ Եւրոմիութեան՝ մենք պէտք
է աւելի մեծ պատուիրակութեամբ հիմա երթանք Հայաստան եւ
ցոյց տանք մեր համերաշխութիւնն ու աջակցութիւնը»:
«Եւրոմիութիւնը կենսական դեր ունի Հայաստանի մէջ
ժողովդրավարութեան ամրապնդման հարցով: Վերջին
ներքաղաքական զարգացումները ցոյց տուին, որ Հայաստանի
ժողովուրդը ժողովրդավարութեան գաղափարները սրտին մօտ
ընդունած է ու լիովին հաւատարիմ է անոնց: Այսօր, երբ
ճգնաժամը այլեւս անցեալ է, կարեւոր է նշել, որ այս ընթացքին
Հայաստանի քաղաքացիները ազատօրէն իրացուցին իենց
իրաւունքները խաղաղ ու ոչ բռնի եղանակներով:
Կողմներն
ալ
ցուցաբերեցին
զսպուածութիւն,
ներգրաւուեցան բովանդակալից երկխօսութեան մէջ, ինչ որ
հնարաւոր
դարձուց
իշխանութեան
փոխանցումը
հանդուրժողականութեան ու համերաշխութեան մթնոլորտի
մէջ:
Սա անկասկած ի ցոյց դրաւ քաղաքական այն
հասունութիւնը, որուն մեր երկիը հասած էր վերջին
տարիներուն», յայտարարեց Եւրոմիութեան մօտ Հայաստանի
դեսպան Մարգարեան, անդրադառնալով յանձնաժողովի
կոչին:
Ժողովրդավարութեան ընթացքը այսօրուան Հայաստանի
մէջ այլեւս անշրջելի է՝ եւրոպացի պատգամաւորներու
մտահոգութիւններուն ի պատասխան, յայտարարեց դեսպան
Թաթուլ Մարգարեան:
«Նոր կառավարութիւնը խոստացած է ընել առաւելագոյնը,
որպէսզի ժողովրդավարական զարգացումներն աւելի
սնուցուին եւ համապատասխանեն եւրոպական լաւագոյն
օրինակներուն:
Նիկոլ Փաշինեանի գխաւորած նոր՝ միասնութեան
կառավարութեան մէջ կան մասնագէտներ, ինչպէս նաեւ
տարբեր քաղաքական ուժերու ներկայացուցիչներ:
Մենք անհամբերութեամբ կը սպասենք Եւրոպական
խորհրդարանի եւ Եւրոմիութեան աջակցութեան՝ մեր
ժողովուրդի ակնկալիքներն ու սպասումներն արդարացնելու
ճանապարհին»,- յայտնեց Մարգարեան:

Նախագահ Արմէն Սարգսեան.
«Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ
քաղբանտարկեալներ պէտք չէ ըլլան»

Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ
քաղբանտարկեալներ պէտք չէ ըլլան: ՀՀ
նախագահի
մրցանակի
յանձնման
հանդիսաւոր
արարողութենէն
ետք՝
լրագրողներու հետ զրոյցի մը ընթացքին՝ այս
մասին
նշեց ՀՀ
նախագահ
Արմէն
Սարգսեան:
«Մեր
երկրին
մէջ
քաղաքական
բանտարկեալներ պէտք չէ ըլլան: Ես
ստացած եմ մարդու իրաւունքներու հետ
կապուած կազմակերպութիւններիէն որոշ
փաստաթուղթեր, անոնք մօտ ժամանակներս պիտի ուղարկուին ՀՀ
կառավարութիւն՝ համապատասխան նախարարութիւններ: Պէտք է
սպասել, որ ՀՀ կառավարութիւնը որոշումներ ընդունի, եթէ համաներման
հետ կապուած որոշ գնահատականներ կան»,- ըստ Armenpress.am-ի՝ ըսաւ
ՀՀ նախագահ Արմէն Սարգսեան:

Տաղանդաւոր Եւ Աշխատասէր. Նախագահ Արմէն
Սարգսեան Բնութագրած Է Վարչապետը

Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեան
տաղանդաւոր,
աշխատասէր
մարդ
է.
Հայաստանի նախագահի մրցանակի յանձնման հանդիսաւոր
արարողութենէն ետք, լրագրողներու հետ զրոյցի ընթացքին
բնութագրեց նախագահ Արմէն
Սարգսեան՝
լրագրողներու
խնդրանքով պատասխանելով այն
հարցին, թէ արդեօք Նիկոլ
Փաշինեանի հետ աշխատիլը դիւրի՞ն է:
«Յանձին Նիկոլ Փաշինեանի, ես յայտնաբերեցի տաղանդաւոր, շատ
արագ մտածող, պատրաստակամ, աշխատասէր մարդը, որուն հետ ունիմ
շատ լաւ աշխատանքային յարաբերութիւններ: Իմ տպաւորութիւնն է, որ
ունինք յարգալից, կառուցողական աշխատանքային փոխադարձ
յարաբերութիւններ: Որեւէ խնդիր չեմ տեսներ իր հետ աշխատելու հարցին
մէջ, ընդհակառակը, կը կարծեմ, որ կրնանք շատ լաւ աշխատիլ միասին»,
ըստ «Արմէնփրէս»ի՝ ըսաւ Արմէն Սարգսեան:

Յառաջիկայ Ամիսները Հեռանկարներ Պիտի Բանան
Արցախի Հարցի
Կարգաւորման Համար. Թրամփ

ՊԱՔՈՒ,
«Էյ.Փի.Էյ.».Ատրպէյճանի
նախագահին գրասենեակը Մայիս 24ին
տեղեկացուց, որ Միացեալ Նահանգներու
նախագահ Տանըլտ Թրամփ նամակ մը յղած
է իր պաշտօնակից Իլհամ Ալիեւին՝
շնորհաւորելով
Ատրպէյճանի
հանրապետութեան հարիւրամեակը։
Ստորեւ՝ նամակին թարգմանութիւնը.
«Յարգելի պարոն նախագահ,
Ամերիկացի ժողովուրդին եւ իմ անունով կը շնորհաւորեմ ձեզ,
Ատրպէյճանի ժողովրդավարական հանրապետութեան ստեղծման
100ամեակին առթիւ:
Ատրպէյճանն
ու
Միացեալ
Նահանգները
սերտօրէն
կը
համագործակցին տարածաշրջանային բարդ մարտահրաւէրներ
յաղթահարելու
համար:
Բարձր
կը
գնահատեմ
մեր
համագործակցութիւնը՝ ապահովութեան եւ ահաբեկչութեան դէմ
պայքարի ոլորտներուն մէջ, ինչպէս նաեւ մեր երկարամեայ առեւտրական
կապերը:
Յառաջիկայ ամիսները հեռանկարներ պիտի բանան Լեռնային
Ղարաբաղի հակամարտութեան կարգաւորման համար, ինչ որ աւելի լաւ
պայմաններ
պիտի
ստեղծէ
ամերիկա-ատրպէյճանական
համագործակցութեան ընդարձակման համար»:
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Վաղինակ Գալայճեանի Յիշատակին

1952ի ամառը Տրամայէն արձակուրդի
համար Աթէնք եկան Վաղինակը եւ
Վարդուհին
եւ
մնացին
իրենց՝
ազգականներուն՝ Նուպար եւ Թագուհի
Պուրմայեաններուն տունը որոնք կը բնակէին
մեր տունին ճիշդ քովը: Այս պատճառով իրենց
Գոգինիա առաջին ծանօթութիւնը եղաւ
եղբօրս Մանուէլին եւ քրոջս Վիքթորիային
հետ, որոնց հետ տարեկից էին, 20-22
տարեկան, իսկ ես 7 տարեկան:
Այդ մէկ ամսուան ընթացքին մեզի հետ
մասնակցեցան
Արարատի
միօրեայ
պտոյտներուն եւ ակումբային հաւաքոյթներուն ստեղծելով նոր ծանօթութիւններ: Չմեկնած՝ մեր փողոցի միւս հայ
երիտասարդներուն եւ պատանիներուն հետ նկարուեցան, եւ ուրախ
յիշատակներով եւ տրամադրութեամբ մեկնեցան Տրամա: Երկու տարի
ետք ընտանեօք փոխադրուեցան Գոգինիա՝ Բսարոն փողոցը: Վաղինակը
անդամագրուեցաւ Արարատ Միութեան եւ մասնակցեցաւ զանազան
ձեռնարկներու ծանօթանալով երիտասարդ տղոց եւ աղջիկներուն, որոնք
1950-60 տասնամեակի սերունդն էին, եւ վերջերս ներկայ էին Վաղինակի
յուղարկաւորութեան. յիշեցի իրենց:
Կը յիշեմ իր մասնակցութիւնը թատերական խումբին ուր Յակոբ
Առաքելեանի բեմադրութեամբ եւ դերակատարներ՝ Հայկ Քաջիկեան,
Ռուբէն Խաչատուրեան, Վահան Կարապետեան, Արշակուհի Տէր
Գէորգեան, Լեւոն Կիւլէսերեան, Էլիզ Հաճըքէօսէեան, Նազարէթ
Թիւֆէնքճեան, եղբօրս, քրոջս եւ ուրիշներու հետ միասին ներկայացուցին
թատրերգութիւններ ինչպէս՝ «Կոյր Նկարիչը», «Անմեղ դատապարտեալը»,
«Չարշըլը Արթին Աղա» եւլն: Կը յիշեմ իր մասնակցութիւնը Արարատի
երգչախումբին, Տիմիթրի Գալգանիսի ղեկավարութեամբ, ուր Աթէնքի
Գէնտրիքոն թատրոնի ելոյթներէն զատ մասնակցեցաւ երգչախումբներու
փառատօնին Աթէնքի Գալիմարմարօ սթատիոնին մէջ, ուր իրենց
ներկայութեամբ պատուեցին Յունաստանի Բավլոս թագաւորը եւ
Ֆրէտէրիքի թագուհին:
Կը յիշեմ 1956-58 նոր տարուան գիշերները Կարօ Աւագեանի տունը
կազմակերպած բարդիները ուր իր քրոջ Ալիսէն զատ Վաղինակը,
Վարդուհին, Արիս Հազարեանը, Մէննուշ
եւ
Վարդուհի
Կիւլէսերեանները, Ասատուր Էպէյեանը, Իսկուհի, Մարօ, Զատիկ Չուլեանները,
եղբայրս քոյրս եւ ուրիշներ, իսկ Կարոյին քոյրը Այտան եւ ես աւելի փոքր
ըլլալով կը դիտէինք անոնց ու կը զուարճանայինք: Կարոյին կատակները,
ուրախութիւն, երգ, պար, (հալի կալի, պօսանովա), երիտասարդական
անհոգ երանելի օրեր:
Կը յիշեմ ամառ մը Արղոս Գէֆալարիի պտոյտը երբ կէսօրէն ետք ժամը
4.00ի ատենները խումբ մը երիտասարդներ մտանք յունական եկեղեցին եւ
Վաղինակը ըսաւ:- Եկէք հոս Հայր Մերը երգենք. անոր յաջորդեց Տէր
Ողորմեան, Սուրբ Սուրբը եւլն. իսկ Կարօ Աւագեանը որ միքրոֆոններէ կը
հասկնար բացաւ միքրոֆոնը եւ հայկական երգեցողութիւնը լսուեցաւ
եկեղեցիին դուրսի տարածքը. յոյները զարմացան թէ ինչ է այս անծանօթ
երգեցողութիւնը կիրակի այս ժամուն:
2018 մայիս 13 Արարատի Տիկնանցը մայրերու տօնին առիթով միօրեայ
պտոյտ մը կազմակերպած էր դէպի Հիւսիսային Էվիա: Ժամը 7.30ին
մտանք բուլման. քիչ ետք եկաւ Վաղինակը իրեն կանչեցի եւ նստաւ քովի
նստարանը. Ճամբայ չելած եւ քիչ մը կատակելով ըսի իրեն «Վաղինակ
այսօր եկեղեցիէն արտօնութիւն առիր՞». դարձաւ իմ կողմս նայեցաւ եւ
ձեռքը բարձրացնելով դէպի Փէրիսթէրի ըսաւ «վաղը միւս օր երբ մեռնիմ
ինծի հոն պիտի տանին»:
Դժբախտաբար այդ անիծեալ «ՎԱՂԸ ՄԻՒՍ ՕՐԸ» շատ շուտ եկաւ:
Հասանք Խալքիտա, քառասունըհինգ վայրկեան պիտի մնայինք. կրկին
Վաղինակին կանչեցի եւ նստաւ մեր սեղանը. առաւօտեան զովութեան
մէջ, կամուրջի քովի սրճարանը սուրճերնիս խմեցինք, հաճելի ժամանակ
անցուցինք առանց կասկածելու թէ ինչ պիտի յաջորդէր այդ
վայրկեաններուն: Ճամբայ չելած Վաղինակը ինկաւ ու գլուխը վիրաւորեց
որուն յաջորդեց իր մահը երեք օր ետք:
Կեանքի եւ բախտի բերումով Գոգինիա զինք ճանչցողներուն
առաջիններէն ես էի, եւ իր կեանքի վերջին սուրճը խմելու ընկերակցողը
դարձեալ ես էի:
Բարի ճանապարհ Վաղինակ

Պերճ Կիւրինլեան

Շարունակուած էջ 2էն

ՀԱՅՈՒՆ «ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ...

Այս բոլորին կողքին կայ նաեւ հայուն հոգեմտաւոր
ապահովութիւնը, ուր հայը կ՛ապրի իր կեանքը` կատարեալ
հարազատութեամբ, կ՛ապրի իր ինքնութեամբ եւ ազգայինքրիստոնէական մշակոյթով: Հայը պարտի կառչիլ իր
հոգեմտաւոր ապահովութեան` որպէս իր կեանքին ու անոր
շարունակականութեան հիմքը:
«Հայը պէտք չէ կորսնցնէ իր հայու հաւատքը», դարձեալ
կ՛ըսէ Մայսթրոն: Հաւատքը` հայկական կեանքին ու հայրենի
պետականութեան եւ երկրին, ուր հայուն կեանքը պիտի
կերտուի ու շարունակուի, բառացիօրէն եւ փոխաբերաբար:
Հայու կեանքին արգասիքը` հայուն տունը, պետականութիւնը
ստեղծելու, ինչպէս նաեւ զայն պահելու ու կեանքի շարժումին
իմա` յառաջխաղացքին մէջ ճիշդ հունին մէջ դնելու
ճշմարտութիւնն է: Հարիւր տարիներու վրայ երկարող հայուն
պատմութեան տրամաբանութիւնը ասոր մէջ է ու ասոր համար
է:
Այս տրամաբանութեամբ է, որ հայը պէտք է շարունակէ
ապրիլ: Եւ այս տրամաբանութեան խորքը հայուն
«ապահովութիւն»-ն է, որուն հայը պէտք է շարունակէ
հաւատալ: Այս ապահովութեան ընդմէջէն է, որ հայը պիտի
շարունակէ ապրիլ ֆիզիքապէս ու տակաւին իր հոգեմտաւոր
աւանդին մէջ մնալ:
Այս ապահովութիւնը կրնայ գալ միասնական ջանքով ու
հաւաքական միտքով` հայրենի պետականութիւն եւ
ժողովուրդին ու սփիւռքին միջեւ: Եւ ան անպայմանօրէն պէտք
է իրականանայ «թաւշեայ» միջոցառումով եւ կեցուածքով:
Հայուն պատմութեան տրամաբանութիւնը հայուն տունը
կերտելու եւ զայն ապահով պահելու իրականութեան մէջ է: Հոն
է, որ հայը պիտի շարունակէ իր գոյութիւնը` որպէս հայ եւ
հայկական պետականութիւն:
Հայուն պատմութեան տրամաբանութիւնը իր ազգային
ինքնութեան համար հարազատ կեանք մը կերտելուն մէջ է:
Մայիս 1918-ի Հայաստանի Ա. Հանրապետութիւնը
կերտուած է նոյնինքն այս
հայուն պատմութեան
տրամաբանութեամբ: Հանրապետութիւն մը, ուր հայը սկսաւ
ապրիլ իր կեանքը` կատարեալ հարազատութեամբ եւ որ
մինչեւ օրս կը շարունակուի, ու տակաւին պէտք է
շարունակուի:
Հայուն պատմութեան տրամաբանութիւնը:
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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 2012-ին:
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:
Ձեր ուշադրութեան կը յանձնենք, թէ աշակերտներու տեղերը ինքնաշարժերու մէջ պիտի ապահովուին,
ըստ արձանագրութեան թուականին:
Հեռաձայններ.- Տնօրէնութիւն՝ 210-9816679
Հ.Բ.Ը.Մ. Քարտուղարութիւն՝ 210-9825685

Նուիրատուութիւն

Վաղինակ Գալայճեանի մահուան տխուր առիթով կ՛ըլլան
հետեւեալ
նուիրատուութիւնները
Փերիսթէրիի
Ս.
Աստուածածին եկեղեցիին՝
Կարպիս Հազարեան ընտանիք
200 եւրո
Տիկ. Լուիզ Ֆէնէրճեան
200 “
Յարութ եւ Սիլվա Չինարեան
100 “
Էջմիածնասէր Տիկիններ
100 “
Նազարէթ Թիւֆենքճեան
50 “
Վազգէն եւ Փառանձ Էյլենճէ
50 “
Պօղոս Չոլաքեան
50 “
Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակեան Կուսակցութիւն
50 “
Մաքրուհի Արըճեան
50 “
Սթամաթի եւ Մէրի Բօնիրու
50 “
Հէրման եւ Լուսի Մէնէնտեան
50 “
Տիգրան եւՍօնիա Քաջիկեան
30 “
Պօղոս եւ Շաքէ Կորիւն
30 “
Պերճ եւ Մարի Կիւրիւնլեան
20 “
Սերգօ եւ Կիւլա Բաջանեան
20 “
Τατιάνα Μπουμπουρούζ
20 “

Տնօրէնութիւն

Հ.Բ.Ը.Մ.
«Ա. ԳԱԼՓԱՔԵԱՆ»
ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ
ԱՄԱՎԵՐՋԻ ՀԱՆԴԷՍ

Հ.Բ.Ը.Միութեան
«Ա.
Գալփաքեան»
վարժարանի
Մանկապարտէզի
եւ
Նախակըրթարանի ամավերջի հանդէսը,
տեղի
պիտի
ունենայ`
Չորեքշաբթի 13 Յունիս 2018,
երեկոյեան ժամը 7-ին, «Հրանդ եւ
Լուիզ
Ֆէնէրճեան»
հանդիսասրահին մէջ:
Սիրով հրաւիրուած է յունահայ
հասարակութիւնը:
Տնօրէնութիւն

ԱՒԵՏԻՍ ՊԱՐԱԽՈՒՄԲ

Մայիս 26 կայացավ Ավետիս պարի դպրոցի հոբելյանական երեկոն՝ ՔՈ ՍԻՐՈՒՑ ԵՆՔ ԾՆՎԵԼ,
ՀԱՅՐԵՆԻՔ խորագրով:
Ավետիսը դարձավ 5 տարեկան:

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:
ՏՆՕՐԷՆՈՒԹԻՒՆ

Նուիրատուութիւն

Քրիստին Պէրպէրեանի

մահուան քառասունքին առթիւ
Տէր եւ Տիկ. Սերգօ եւ Զապէլ
Թիւֆէնքճեան 50 եւրո կը
նուիրեն Փերիսթէրիի Ս.Աստւածածին եկեղեցւոյ:

ՆՈՐ ԱՇԽԱՐՀ

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 4 Յունիս, 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

Այս առիթով առաւօտեան ժամը 10.00 նախկին Արմինիա ճաշարանէն եւ ժամը 10.20 Intercontinental պանդոկէն
հանրակառք պիտի մեկնի դէպի թատրոն: Կը խնդրուի ճշդապահ ըլլալ:

Հայ իշխանը իր հաւաքածուէն 20 կտաւ պիտի նուիրէ Հայաստանին

Հաւաքածուներ ունեցող, «Կորչաքովներու իշխանական տան» ղեկավար իշխան Անտրէյ
Կորչաքով-Ապամելիքովը Ուքրանիոյ մէջ Հայաստանի արտակարգ եւ լիազօր դեսպան
Անդրանիկ Մանուկեանի հետ հանդիպման ժամանակ խոստացած է իր հաւաքածուէն 20 կտաւ
նուիրել Հայաստանին: Այս մասին ֆէյսպուքեան իր էջին մէջ գրած է դեսպան Մանուկեան:
«Բացի այն, որ ան կը համարուի հայկական իշխանական Ապամելիքովներու տոհմի
ներկայացուցիչ, ինչով ան կը հպարտանայ, ան նաեւ ամբողջ հոգիով կ՛երկրպագէ
Հայաստանին: Յայտնի նկարիչներու կտաւներու բաւական լայն հաւաքածու ունենալով եւ
ոգեշնչուելով Հայաստանի մէջ տեղի ունեցած փոփոխութիւններով ու Առաջին
Հանրապետութեան 100-ամեակով` ան որոշած է իր հաւաքածուէն 20 կտաւ նուիրել
Հայաստանին:
«Բանակցութիւններու արդիւնքով նաեւ պայմանաւորուեցանք, որ յետագային Անտրէյ իր
ողջ հաւաքածուն պիտի կտակէ Հայաստանի թանգարաններուն»,- կը գրէ դեսպանը:

