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Արաբական Տնտեսական Գագաթաժողովը Ընթացք Առաւ.
Ներկայութեան Մակարդակը Անգոհացուցիչ Նկատուեցաւ
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Այսօր Պէյրութի մէջ ընթացք կ՛առնէ Արաբական 
տնտեսական գագաթաժողովը,  որուն Արաբական 
Լիկայի մէջ արաբական երկիրներու մնայուն ներկա-
յացուցիչներուն մասնակցութեամբ նախապատրաս-
տական ժողովը տեղի ունեցաւ յետմիջօրէին: 

Հակառակ անոր, որ Լիբանան մեծ թափով պատ-
րաստուեցաւ հիւրընկալել համաարաբական տնտե-
սական գագաթաժողովը, սակայն նախագահներու 
մակարդակով ներկայացուցչութիւնը բաւական տկար 
դուրս եկաւ, որուն պատճառը կը նկատուի անցնող 
օրերու տարակարծութիւնները ինչ կը վերաբերի 
Լիպիոյ մասնակցութեան: 

Ամէն պարագայի սակայն այս առիթով գործի 
դրուած են յատուկ կարգադրութիւններ, որոնց ամէ-
նէն գլխաւորը՝ մայարաքաղաքի տարածքին դպրոց-
ներուն, ինչպէս նաեւ երկրին պետական հաստատու-
թիւններուն փակ մնալն է:

Լիբանանի Ներքին գործոց նախարարութեան կար-
գադրութեամբ երկրին մէջ գործող զէնքի բոլոր արտօ-
նագրերը պիտի սառեցուին որոշ ժամկէտով մը:

Յիշեցնենք, որ այս տնտեսական գագթաժողովը 
տեղի կ'ունենայ այն պահուն, երբ արաբական մէկէ 
աւելի պետութիւններ որոշ դրական նշաններ  ուղար-
կած են Սուրիոյ նկատմամբ սակայն ժողովին մաս-
նակցելու համար հրաւէր չուղարկուեցաւ Սուրիոյ հան-
րապետութեան:

Ֆրանժիէ Կը Մերժէ Պետական Այլ Մարմինի 
Որոշումին Նկատմամբ Արգելք Դնելու Իրաւունք 
Շնորհել Ոեւէ Քաղաքական Գործիչի

Շարք մը քրիստոնեայ ղեկավարներ կը մերժեն 
յառաջիկայ կառավարութեան մէջ պետական այլ 
մարմինի որոշումներուն նկատմամբ արգելք դնելու 
իրաւունք շնորհել այն անձին, որ զայն կ'ուզէ կիրար-
կել այլ քրիստոնեաներու դէմ: Այս մասին յայտնեց 
Մարատա շարժումի առաջնորդ Սլեյման Ֆրենժիէ:

Սոյն մեկնաբանութիւններու նախօրէին, Ֆրանժիէ 
եւ արտաքին գործոց նախարարի պաշտօնակատար 
Ժպրան Պասիլ ձեռք սեղմեցին Պքերքէի մէջ քրիս-
տոնեայ առաջատար կուսակցութիւններու ղեկավար-
ներու հանդիպումէն ետք:

«ԶԱՐԹՕՆՔ»ի ԱՐԽԻՒ
«Զարթօնք»ի նախորդ թի-
ւերու ելեկտրոնային օրի-
նակները կարդալու համար 
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ 
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:

«Մենք այստեղ չենք գտնուիր պետական ինչ-որ 
մարմինի որոշումին նկատմամբ արգելք դնելու իրա-
ւունք կամ լիազօրութիւն շնորհելու նախագահին»,- 
Ֆրանժիէ ըսաւ Ազգային ազատ հոսանքի երեսփոխան 
Զիատ Ասուատին: Ան աւելցուց, որ կառավարութեան 
կազմաւորումը ի կատար կ'ածուի, եթէ Ազգային 
ազատ հոսանքը ընդունի նախարարական աթոռ մը 
զիջիլ իր բաժնեմասէն: 

Լիբանանեան Բանակը Կը Ձերբակալէ ԱՄՆ 
Քաղաքացին՝ Իսրայէլէն Լիբանան Մուտք 
Գործելուն Համար

Լիբանանեան բանակը Ամերիկայի Միացեալ Նա-
հանգներու քաղաքացի մը ձերբակալեց՝ Իսրայէլէն 
հարաւային Լիբանան մուտք գործելուն համար: 

«Բանակի շարունակական որոնումներէն ետք, 
պարեկախումբ մը ԱՄՆ քաղաքացի Քոլին Էմերին 
գտաւ Սուր քաղաքը»,- ըսուած է բանակի յայտարա-
րութեան մէջ:

Յայտարարութեան մէջ կը նշուի նաեւ, որ Էմերի 
ձերբակալուած է պաղեստինեան գրաւեալ տարածք-
ներէն 15 Յունուար 2019-ին Լիբանան մուտք գործելու 
կասկածանքով:

Աուն Հանդիպում Ունեցաւ Պոսնիոյ Արտաքին 
Գործոց Նախարարին Հետ

 Նախագահ Միշէլ Աուն հանդիպում ունեցաւ Պոսն-
իոյ եւ Հերցեկովինայի արտաքին գործոց նախարա-
րին հետ՝ կոչ ընելով խթանելու երկկողմ յարաբե-
րութիւնները բոլոր մակարդակներուն վրայ:

Իկոր Ցրնատաքի հետ հանդիպումին Աուն կոչ 
ըրաւ նաեւ զարկ տալու երկկողմ զբօսաշրջութեան՝ 
հաշուի առնելով, որ ամէն տարի մօտ 7000 լիբանան-
ցի կ'այցելէ Հերցեկովինայի Մետուկորիէ քաղաքը: 
Այս մասին կը հաղորդեն Լիբանանի նախագահի 
տեղեկատուական գրասենեակէն:

Սա Ցրնատաքի առաջին այցելութիւնն է Լիբա-
նան: Այս առումով արտաքին գործոց նախարարը 
յոյս յայտնեց, որ այս այցելութիւնը կրնայ մեկնակէտ 
հանդիսանալ երկու երկիրներուն միջեւ նոր եւ 
արդիւնաւէտ գործակցութեան:

ՀՀ Ազգային ժողովի մշտական յանձնաժողովներու 
նախագահներու ընտրութեան հարցի քննարկումը 
կը շարունակուի Այսօր: «Արմէնփրես»-ի հաղորդ-
մամբ` այս մասին Յունուար 17-ի նիստի աւարտին յայտ-
նեց ԱԺ ընդդիմադիր փոխնախագահ Վահէ Էնֆիաճեանը:

«Իմ քայլը» խմբակցութիւնը կը նախագահէ՝ 8,  
«Բարգաւաճ Հայաստան»-ը` 2, իսկ «Լուսաւոր Հա-
յաստանը»՝ 1 յանձնաժողով: Նիստին խմբակցութիւն-
ները ներկայացուցած էին իրենց թեկնածուները:

«Իմ քայլը» խմբակցութիւն
Նարեկ Զեյնալեան- առողջապահութեան եւ ընկե-

րային հարցերու մշտական յանձնաժողով՝ առողջա-
պահութիւն, մայրութիւն, մանկութիւն, ընկերային 
ապահովութիւն, հաշմանդամութեան հիմնահարցեր, 
աշխատանք, զբաղուածութիւն, ժողովրդագրութիւն եւ 
այդ ոլորտները կարգաւորող օրէնքներ (12 անդամ),

Ռուբէն Ռուբինեան- արտաքին յարաբերութիւն-
ներու մշտական յանձնաժողով՝ միջազգային յարա-
բերութիւններ, Միացեալ ազգերու կազմակերպութեան, 
Եւրոպայի խորհուրդի, Եւրոպայի մէջ անվտանգու-
թեան եւ գործակցութեան կազմակերպութեան, ինչ-
պէս նաեւ այլ միջազգային կազմակերպութիւններու 
հետ կապեր, միջխորհրդարանական համաձայնա-
գիրեր եւ կապեր, խորհրդարանական բարեկամական 
խումբեր եւ այդ ոլորտները կարգաւորող օրէնքներ 
(14 անդամ),

Մխիթար Հայրապետեան- գիտութեան, կրթու-
թեան, մշակոյթի, սփիւռքի, երիտասարդութեան եւ 
մարմնակրթութեան հարցերու մշտական յանձնաժո-
ղով՝ գիտութիւն, կրթութիւն, մշակոյթ, հայրենադար-
ձութիւն, սփիւռքի հետ կապեր, երիտասարդութիւն, 
մարմնակրթութիւն, տեղեկութիւն, մամուլ, ռատիօ, 
հեռուստատեսութիւն եւ այդ ոլորտները կարգաւորող 
օրէնքներ (12 անդամ),

Արման Եղոյեան- եւրոպական ներգրաւուածու-
թեան հարցերու մշտական յանձնաժողով՝ Եւրոպա-
կան Միութեան հետ կապեր, Եւրոպական Միութեան 
եւ Հայաստանի Հանրապետութեան միջեւ Համա-
պարփակ եւ ընդլայնուած գործընկերութեան համա-
ձայնագիրի իրագործման հետ կապուած հարցեր, 
Եւրոպական Միութեան իրաւական արարքներու՝ 
Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքներու մօտա-
րկում եւ այդ ոլորտները կարգաւորող օրէնքներ (10 
անդամ),

Վլատիմիր Վարդանեան- պաշտպանութեան եւ 
անվտանգութեան հարցերու մշտական յանձնաժո-
ղով՝ պաշտպանութիւն, ազգային անվտանգութիւն, 
ոստիկանութիւն, արտակարգ իրավիճակներ, ռազ-

ԱԺ Յանձնաժողովներու Նախագահներուն 
Ընտրութիւնը Կը Կայանայ Այսօր
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Ալան Ալեքսանտր Միլն 

Ալան Ալեքսանտր Միլն (անգլ.՝ Alan Alexander 
Milne, 18 Յունուար 1882, Լոնտոն, Մեծն Բրի-
տանիոյ եւ Իռլանտայի Միացեալ Թագաւորութիւն 
- 31 Յունուար 1956, Hartfield, Wealden, East 
Sussex), անգլիացի գրող, բանաստեղծ։ Winnie-
the-Pooh-ի մասին պատմութիւնները Միլն ստեղ-
ծած է իր որդիին՝ Քրիստոֆեր Ռոպին Միլնի հա-
մար (1920-1996): Մինչեւ Winnie-the-Pooh-ի 
մասին գիրքի հրատարակութիւնը, Միլն արդէն 
բաւականին յայտնի թատերագիր էր, սակայն ան 
յայտնի է առաջին հերթին Winnie-the-Pooh-ի 
մասին իր ստեղծագործութիւններով։

Ալան Ալեքսանտր Միլնը ծնած է Լոնտոն։ Ան 
սորված է մասնաւոր դպրոցի մը մէջ, որուն 
սեփականատէրն էր իր հայրը՝ Ճոն Միլնը (John 
Vine Milne): 1889-1890 թուականներուն իր ու-
սուցիչներէն էր Հերպերթ Ուելսը։ Յետոյ ընդուն-
ւած է Ուեսթմինսթըրեան դպրոց, այնուհետեւ 
Քեմպրիճի Թրինիթի գոլէճ, ուր 1900-1903 թուա-
կաններուն ուսումնասիրած է թուաբանութիւնը։ 
Ուսանողական տարիներուն ան նիւթեր կը գրէր 
ուսանողական «Grant» թերթին համար։ Սովորա-
բար ան կը գրէր իր եղբօրը՝ Քեննեթին հետ, եւ 
անոնք կը ստորագրէին ԱՔՄ անունով։ Միլնի 
հետ սկսաւ գործակցիլ բրիտանական «Punch» 
ամսագիրը։ Հետագային Միլն սկսաւ աշխատիլ 
հոն որպէս խմբագիրի օգնական։

Միլնը՝ որպէս բրիտանական բանակի սպայ, 
մասնակցած է առաջին համաշխարհային պատե-
րազմին։ Ան աշխատած է բրիտանական հետա-
խուզութեան քարոզչական ենթակառոյցին մէջ՝ 
MI7: Աւելի ուշ ան գրած է «Պատուով խաղա-
ղութիւն» գիրքը, ուր քննադատած է պատերազմը։
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Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն Ընդունեց Հայաստանում ՄԱԿ-ի Մշտական Համակարգողին

Յունուարի 17-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ 
ծայրագոյն պատրիարք եւ Ամենայն հայոց կաթո-
ղիկոսը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում ընդունեց 
Հայաստանի Հանրապետութիւնում ՄԱԿ-ի մշտա-
կան համակարգող Շոմբի Շարփին՝ ուղեկցութեամբ 
ՄԱԿ-ի մասնագիտացուած գործակալութիւնների 
եւ ծրագրերի պատասխանատուների: Հանդիպ-
մանը ներկայ էին Մայր Աթոռի վարչատնտեսական 
բաժնի տնօրէն, ԵՀԽ հայաստանեան Կլոր սեղան 
միջեկեղեցական բարեգործական հիմնադրամի 
հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Գերաշը-
նորհ տ. Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայեանը եւ Կլոր 
սեղան հիմնադրամի տնօրէն Կարէն Նազարեանը:

Հանդիպման սկզբում տիար Կարէն Նազար-
եանը Նորին Սրբութեանը ներկայացրեց պրն. 
Շարփի գլխաւորած պատուիրակութեանը՝ մաս-
նաւոր անդրադարձ կատարելով Հայաստանում 
ՄԱԿ-ի գրասենեակի գործակցութեանը Մայր 

Աթոռի կառոյցների եւ Կլոր սեղան հիմնադրամի 
հետ եւ դրա հեռանկարներին:

Մայր Աթոռում այս հանդիպման առիթով իր 
ուրախութիւնը յայտնեց նաեւ Հայաստանում ՄԱԿ-ի 
մշտական համակարգողը: Վերջինս Ամենայն հա-
յոց հայրապետին ներկայացրեց Հայաստանում 
ՄԱԿ-ի գրասենեակի կողմից ծաւալուող գործունէ-
ութիւնը տարբեր ոլորտներում` ուղղուած արժանա-
պատիւ կեանքի պայմանների ստեղծմանը, մար-
դու իրաւունքների պաշտպանութեանը, երկրի 
առջեւ ծառացած խնդիրների յաղթահարմանը: 

Ընդգծելով ՄԱԿ-ի գրասենեակի եւ Հայոց եկեղեցու 
առաքելութեան ընդհանրութիւնը մի շարք ոլորտ-
ներում` պրն. Շոմբի Շարփը շնորհակալութիւն յայտ-
նեց ՄԱԿ-ի գործակալութիւնների եւ եկեղեցական 
կառոյցների միջեւ ձեւաւորուած գործակցութեան 
առիթով` պատրաստակամութիւն յայտնելով էլ 
աւելի ընդարձակելու այն: ՄԱԿ-ի մշտական հա-
մակարգողը փոխանցեց վեհափառ հայրապետին 

ՄԱԿ-ի գլխաւոր քարտուղարութեան երախտագի-
տութիւնը Հայոց եկեղեցու` միջկրօնական երկխօ-
սութեան մէջ հետեւողական ներգրաւուածութեան 
եւ տարածաշրջանում խաղաղութեան վերական-
գընմանն ի նպաստ ծրագրերի իրականացման 
կապակցութեամբ:

Այնուհետեւ ներկաներին իր օրհնութիւնը բերեց 
Նորին Սրբութիւն Գարեգին Երկրորդ կաթողիկոսը` 
գնահատելով Հայաստանում ՄԱԿ-ի գրասենեակի 
լայնածաւալ գործունէութեանը: Ամենայն հայոց 
կաթողիկոսը գոհունակութեամբ արձանագրեց 
ՄԱԿ-ի մասնագիտացուած գործակալութիւնների, 
հիմնադրամների եւ ծրագրերի արդիւնաւէտ գոր-
ծակցութիւնը Մայր Աթոռի կառոյցների, թեմերի եւ 
Կլոր սեղան հիմնադրամի հետ: 

Նորին Սրբութիւնը հիւրերին հանգամանօրէն 
ներկայացրեց Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի տար-
բեր կառոյցների գործունէութիւնը մասնաւորապէս 
կրթա-դաստիարակչական եւ սոցիալական ոլորտ-
ներում` տեղեկացնելով առաջիկայ ծրագրերի 
մասին: Վեհափառ հայրապետը յայտնեց, որ 2019 
թուականին, Ընտանիքի տարուայ շրջանակներում, 
Մայր Աթոռի եւ թեմերի կողմից կազմակերպուելու 
են հասարակութեան մէջ ընտանեկան արժէքների 

ամրապնդմանն ուղղուած միջոցառումներ, իրա-
կանացուելու են նաեւ աջակցութեան զանազան 
ծրագրեր:

Զրոյցի ընթացքում խօսուեց առկայ գործակցու-
թեան ընդլայնման հնարաւորութիւնների մասին:

Վերջում վեհափառ հայրապետը ՄԱԿ-ի գրա-
սենեակի պատասխանատուին եւ ներկայացու-
ցիչներին մաղթեց արգասաւոր գործունէութիւն:
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Հայաստան եւ Սփիւռքներ Հոգիները եւ Մտքերը Խռով են եւ Ինչո՞ւ Չըսել` Խռոված

Հայաստան բաւական ներուժ եւ հզօրութիւն 
չունի ինքնիրեն ընծայելու համար անտեսումներու 
եւ պառակտումներու պերճանքը: Ճիշդ է, ժողո-
վուրդը քուէարկեց, ժողովրդավարական կարգ է, 
Սահմանադրութեան տրամադրութիւնները պէտք 
է յարգուին:

Թուղթի վրայ գրուած օրէնքէն տարբեր, կայ 
նաեւ ազգի եւ հայրենիքի միութեան, միացման, 
գոյատեւման եւ ինքնութեան մեր ճակատագրին 
դաջուած անգիր օրէնքը, որուն ըմբռնումով միայն 
կրնայ զարգանալ եւ ամրանալ հայրենատիրութիւնը, 
որ մասնակի խնդիր չէ, քուէարկութեան մը պա-
տահականութեամբ չի բացատրուիր, երբ գիտենք 
որ ընտրական արդիւնք մը միայն ժամանակաւոր է:

Հայաստանի վերանկախացումը երեք տաս-
նամեակէ ի վեր, ոչ միայն փոխեց Հանրապետու-
թեան դիմագիծը, այլ փոխեց նաեւ ՍՓԻՒՌՔ 
կոչուած անբնականութեան հոգին, գիտցանք, որ 
ծովերու հայ տատանող զանգուածներու նաւերը, 
հասնումի կայան մը ունէին: Իրենց ինքնութեան 
կառչած էին իրենց մշակոյթի ծփացող լաստին 
վրայ, իրատեսութեամբ, գիտնալով որ այդ լաստը 
ապաստան չէր, չէր դիմանար ժամանակի աւերին 
եւ մարդոց ուղղակի կամ անուղղակի նախայար-
ձակումներուն:

Խորհրդային եօթանասուն տարիներու ընթաց-
քին Հայաստան չէր կրնար եւ չուզեց ունենալ ամե-
նայն հայոց ղեկավարում, առանց տիրոջ եւ ծա-
ռայի յարաբերութեան: Վերջին երեսուն տարիներու 
ընթացքին Հայաստան կարծէք կը շարունակէ 
խորհրդային աւանդութիւնը, որ օրին սահման-
ւեցաւ հողակտորի փրկութեան կարգախօսով: 
Զանգուածին չներշնչուեցաւ մէկութեան եւ միաց-
ման կառուցողական գիտակցութիւնը, եւ պէտք չէ 
զարմանալ երբ լսէք հայ կնոջ խօսքը, ըստ որուն 
դուք հոս կու գաք մեզ անհանգստացնելո՞ւ: Այս 
բեմէ ըսուած ամբոխ քնացնող խօսք չէ, այլ 
մտայնութեան մը անշպար դրսեւորումը:

Հայաստանի իշխանութիւնները եւ ժողովուրդը 
Սփիւռքի նկատմամբ չունեցան եւ չունին հաւա-
սարի նկատում, ինչ կը վերաբերի ազգի ճակա-
տագրի տնօրինման: Աւելի սիրով եւ հանդուրժողու-
թեամբ կ’ընդունին բարեսիրութիւնները, անհատական 
կամ թէ հաւաքական-միութենական, քան քաղա-
քական, կրթական, մշակութային մարզերու մա-
սին կարծիքները եւ դիրքորոշումները՝ երբ անոնք 
կու գան սփիւռքէն, մանաւանդ երբ անոնք հաւա-
քական-կազմակերպուած կամքի մը արտայայտու-
թիւն են:

Յետխորհրդային երեսուն տարիներուն ոչինչ 
կատարուեցաւ եօթանասուն տարիներու ընթաց-
քին կատարուած «սեւացրէ՛ք»ի պետական քաղա-
քականութիւնը սրբելու համար հանրութեան յի-
շողութենէն: Գէորգ Աբովի «Դուք դաշնակ շներ» 
ծառայական քարոզչութիւնը դրոշմած հանրային 
հոգեբանութիւնը սրբագրել-ուղղելու աշխատանք 
չկատարուեցաւ, յաճախ ալ շեշտուեցաւ: Օրինակ, 
տաքսիի վարորդը համոզումով կ’ըսէ, որ «դաշ-
նակները չարիք գործած են Հայաստանի նկատ-
մամբ»: Օրին, երբ Լեւոն Տէր Պետրոսեան իր 
ուքազով Հ.Յ.Դաշնակցութիւնը արգիլեց Հայաս-
տանի մէջ, Սեւան քաղաքի միութիւններու շէնքին 
մէջ հանդիպումի մը ընթացքին, հայ երիտասարդ 
համալսարանականը կացութիւնը կ’ըմբռնէր հե-
տեւալ ձեւով. «Ան նախագահ է եւ գիտէ»: 

Անտեղեակութիւն եւ ուղղհայեաց դատումի բացա-
կայութեան տեւող մշակոյթ:

Երեւանի քաղաքապետական եւ Հայաստանի 
խորհրդարանական յաջորդական ընտրութիւննե-
րը, ցոյց տուին որ մտայնութիւնները համազգային 
չեն, տեղական, հողակտորային եւ խորհրդային 
ժառանգութիւն են: Հայաստան շատ կը խօսուի 
հայ «աւանդական կուսակցութիւններ»ու մասին, 
բայց ոչ ոք կը զարմանայ եւ կ’անհանգստանայ, 
որ անոնք բացակայ պահուին վերանկախացած 
Հայաստանի բեմին վրայ: Այս երեւոյթը ըստ ար-
ժանւոյն, առանց կիրքի, առանց յաղթականի եւ 
պարտուածի վերաբերումներու, քննութեան չ’են-
թարկուիր եւ չի մատուցուիր Հայաստանի եւ սփիւռք-
(ներ)ի զանգուածներուն, որպէսզի քանդուին 
ներազգային բաժանման պատնէշները: Զանոնք 
հարկ է քանդել ոչ թէ յաւելեալ իրաւունք ձեռք բե-
րելու համար, այլ՝ յաւելեալ պարտքի եւ փոխլրաց-
ման իմաստութեամբ: Այս կրնայ ընել լուսաբան-
ւած հանրային կարծիքը, զոր պէտք կատարէին, 
կատարած ըլլային, պետութիւնը եւ մտաւորակա-
նութիւնը:

Հայաստանի մէջ տեղի ունեցած զոյգ ընտրու-
թիւնները, հակառակ երկրին մէջ անոնց ստեղծած 
յոյսի ալիքին, եւ դուրսը արեւուն տակ տեղ փնտռող 
անբաւարարուածութենէ տառապող եսերու աղմու-
կին, չբերին յաւելեալ պարտքի գիտակցութեամբ 
փոխլրացման ազգային իրաւութեամբ յատկանշը-
ւող գիտակցութեան պատկերը: Փոխան համա-
գործակցութեամբ ժողովրդավարութեան, ծնունդ 
առաւ ամբոխային տրաբամաբանութեամբ գործող 
միանձնեայ ժողովրդավարութիւնը, որ շնչահատ 
պիտի ըլլայ, քանի որ Հայաստան պէտք է ունի 
համազգային համագործակցութեան, իր բազմա-
պիսի անլոյծ հարցերը դիմագրաւելու եւ անոնց 
լուծումներ գտնելու համար:

Երբ անցնի «յաղթանակ»ի գինովութիւնը, երբ 
հարկ ըլլայ գայթակղութիւններէն անդին ազգային-
պետական խնդիրները լուծելու համար հաւաքա-
կան ուժ եւ կամք դրսեւորելու, այն ատեն պիտի 
տեսնենք վտանգը, եւ անհրաժեշտ պիտի ըլլայ 
վերատեսութիւններ ընել, եթէ մինչ այդ յուսախա-
բութիւնները եւ պառակտումները իրենց աւերը 
գործած չըլլան:

Հիմա արդէն կը խօսուի Ազգային Ժողովէն 
դուրս ընդդիմութիւն կազմակերպելու մասին, ինչ 
որ կը նշանակէ իշխանութեան տատանումները 
կամ սխալները ճարակ դարձնել ամբոխային հա-
կազդեցութիւններու, փոխան կառուցողական 
երկխօսութեան եւ գործակցութեան: Մեծ մարգարէ 

ըլլալու կարիք չկայ տեսնելու համար, որ վաղը 
Երեւանի կամ այլ քաղաքներու նոր կամ նոյն 
մարդիկ բողոքի համար ոտքի կրնան ոտքի ելլել: 
Ամբոխի անբաւարարութեան զգացումները շատ 
դիւրաւ կը շահագործուին կարգախօսներ հրապա-
րակ նետելով, երէկի քուէն վերածելով վաղուան 
զղջումի:

Հայաստանի զոյգ քուէարկութիւնները իրենց 
միագոյն արդիւնքով չե՞ն յիշեցներ ոչ հեռաւոր 
անցեալը: Քաղաքացիին ողջմտութեան պէտք է 
դիմել, ոչ կիրքին, ապագայ կառուցելու համար:

Իսկ սփիւռք(ներ)ի հետ յարաբերութիւնները, 
կապեր, գործակցութիւնները եւս ուղղահայեաց 
պէտք չէ ըլլան, այլ ըլլան հորիզոնական, ճշմարիտ 
համագործակցութիւն եւ ոչ զգացական հայրենա-
սիրութեան չարաշահում եւ անոր հետեւող անտե-
սում:

Հայութիւնը ունի ազգային հիմնահարցեր, 
քաղաքական եւ մշակութային, որոնք չեն վերա-
բերիր միայն Հայաստանի: Այս պատճառով ալ 
Հայաստան-Սփիւռք համագործակցութիւնը ձեւա-
կան չի կրնար ըլլալ, պէտք չէ ըլլայ, ան պէտք է 
ունենայ իսկական կազմակերպում եւ անհատա-
կան-քաղքենիականէ տարբեր համազգային ըմ-
բըռնումով ենթահող:

Եւ սխալ չ’ըլլար երբեմն հարց տալ, ներսը եւ 
դուրսը, որ հայրենատիրութիւն եւ ազգի մէկութիւն 
քաղաքական առաջադրա՞նք են, թէ սոսկ բաժա-
կաճառ, հոգեկան-հոգեբանական բաւաւարութիւն-
նե՞ր եւ տուրի՞զմ, թէ աւելին, եւ ո՞ր աւելին:

Այս հարցերու մասին պէտք է խօսիլ ժողովուր-
դին հետ, պէտք է կարենանք խօսիլ իրարու հետ: 
Քաջութիւն պէտք է երբեմն խօսակիցին ըսել՝ դուն 
ալ ճիշդ ես, իրաւունք ունիս:

	

ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ	ՊԱՏԳԱՄԻ	ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ	
«2019	–	ՀԱՅ	ՄԱՄՈՒԼԻ	ՏԱՐԻ»	

	

Կիրակի,	 20	 Յունուար	 2019-ին	 սուրբ	 պատարագի	 ընթացքին,	 Լիբանանի	 Հայոց	 թեմի	
բոլոր	եկեղեցիներուն 	մէջ	պիտի	ընթերցուի	Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.	Արամ	Ա.	կաթողիկոսի	«2019	-	ՀԱՅ	
ՄԱՄՈՒԼԻ	ՏԱՐԻ»	հայրապետական 	պատգամը։	

Կը	 հրաւիրենք	 մեր	 հաւատացեալ	 ժողովուրդը	 ականջալուր	 դառնալու	 վեհափառ	
հայրապետի	 մտածումներուն 	 եւ	 անդրադառնալու 	 հայ	 մամուլի	 կենսական	 դերա-
կատարութեան 	մեր	հաւաքական	կեանքէն	ներս։	

ԴԻՒԱՆ	ԱԶԳԱՅԻՆ	ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ 	

ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ
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ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

Հալէպի Սենտուիչներ Երեւանի Մէջ...

Հայրենադարձները Կը Պատմեն – 2 -

«Զարթօնք», որ հայրենիքէն կը շարունակէ 
յօդուածներ, հարցազրոյցներ ու հետաքրքրա-
կան տեսաձայնագրութիւններ ներկայացնել, 
իր «Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ եւ «Ներդրող-
ներ Հայրենիքի Մէջ» շարքերով, կու գայ անոնց 
վրայ  աւելցնելու նոր շարք մը եւս՝  «Հայրենա-
դարձները Կը Պատմեն…» ընդհանուր խորագ-
րով: Շարքի նպատակն է ներկայացնել Հայաս-
տան ու Արցախ բնակող հայրենադարձներու 
կեանքը, որոնք զանազան պատճառներով 
աշխարհի տարբեր երկիրներէ վերադարձած 
են հայրենիք՝ մշտական բնակութեան: 

Մեր շարքի երկրորդ հերոսը սուրիահայ Վահ-
րամ Տէր-Օհանեանն է, որ 2014 թուականին հայ-
րենիք տեղափոխուած է սուրիական պատերազմին 
պատճառով: Ընտանեօք կ'ապրին Երեւան, ինչպէս 
միւս սուրիահայերը, իրենք ալ վարձու բնակարանի 
մը մէջ: Ընտանիքը սկզբնական շրջանին դժուա-
րութիւններ շատ ունեցած է, աշխատանքի 
փնտռտուքները այս ու այն կողմ տարած են, 
սակայն ապարդիւն։ 

Նոյնիսկ ցանկութիւն ունեցած են դարձեալ վե-
րադառնալ Սուրիա, բայց, ինչպէս կ'ըսէ պարոն 

Վահրամը, Աստուած օգնական եղաւ, եւ իրենք 
յաջողեցան Հանրապետութեան հրապարակի մեթ-
րոյի գետնանցումին վարձակալել փոքրիկ տաղա-
ւար մը ու հայաստանցիներուն հրամցնել սուրիա-
կան ուտեստներ, Հալէպի սենտուիչներ եւ այլն։

Վահրամ Տէր Օհանեանը ծնած է Հալէպ: Այդ-
տեղ ալ զբաղած է նոյն աշխատանքով, սենտուիչ-
ներ պատրաստած է, բայց, ի տարբերութիւն 
Հայաստանի, Հալէպի մէջ եկամուտը աւելի մեծ 
էր, տարածքը մեծ էր, իսկ բնակչութիւնը՝ շատ: 

Հակառակ այդ բոլորին՝ Երեւանի մէջ ձեռք 
բերած է իր մշտական յաճախորդները, որոնք 
յատուկ կու գան իրմէ սենտուիչ գնելու համար։ Ան 
կ'ըսէ, որ Հալէպի սենտուիչները կը տարբերին 
համով եւ բաղադրիչներով, ամէն ինչը կը պատ-
րաստուի սուրիական ձեւով, յատուկ համեմներով, 
այդ իսկ պատճառով Հայաստանի մէջ մեծ պա-
հանջարկ ունին անոնք, տեղացիներն ալ կը սի-
րեն։ 

Իր խօսքով՝ ամառը աւելի շատ կը վաճառէ, 
քան ձմեռը։ Միակ դժուարութիւնը Հայաստանի 
մէջ այն է, որ գիները շատ բարձր են, փոքրիկ 
առեւտուրը սկսելու ժամանակ ալ առանձնապէս 
աջակցութիւն չէ ցուցաբերուած, այս պահուն ալ 
չունի: Հանրապետութեան հրապարակի մեթրոյի 
գետնանցումին չորս մեթր քառակուսի տարածքի 
համար կը վճարէ 100 հազար դրամ վարձավճար, 
ինչը բաւական սուղ է։ Սկզբնական շրջանին 60 

հազար դրամ կը վճարէր, տարուէ-տարի գինը 
բարձրացած է։ 

Հայրենադարձ Վահրամի կարծիքով՝ հարկային 

մարմիններու հետ խնդիրներ չեն յառաջանար, 
եթէ բնական հարկերը մուծես, խախտումներ 
չընես, իսկ ինքը այդպէս ալ կ'աշխատի: Այս տա-
րիներուն հարկային մարմինի ներկայացուցիչ-
ներուն հետ որեւէ խնդիր չէ ունեցած: Վահրամի 
ընտանիքի անդամներն ալ կ'աշխատին: Որդին 

զբօսաշրջային ընկերութիւն ունի, այդ աշխատան-
քով կը զբաղի, կինն ալ կ'օգնէ սենտուիչներու 
պատրաստութեան մէջ, մթերքները կը գնէ, կը 
պատրաստէ, կը մաքրէ, մէկ խօսքով՝ կ'օգնէ 
զարգացնելու ընտանեկան փոքրիկ առեւտուրը: 

Պարոն Վահրամը կ'ըսէ մէկ տարի առաջ 14 
օրով մեկնած էր Սուրիա՝ յոյսով, որ այդտեղ վիճա-
կը կարգաւորուած կ'ըլլայ, կը վերադառնան Սուր-
իա, բայց՝ ոչ, Հալէպի մէջ յառաջիկայ մի քանի տարի-
ներուն դժուար թէ կարենան հանգիստ ապրիլ: 

Ան կ'ըսէ, որ Հայաստանի մէջ ապրիլը դիւրին 
է, կը սիրեն երկիրը, կեանքը շատ լաւ է, բայց 
սղութիւն կայ ապրանքներու, վարձու տուներու, 

տարածքներու պարագային 
եւ այլն: Այս պահուն դեռ չի 
մտածեր փոքրիկ առեւտու-
րը ընդլայնելու մասին, կը 
վախնայ մեծ տարածք վեր-
ցընելու, քանի որ վստահ 
չէ՝ կը կարողանա՞յ գլուխ 
բերել, թէ ոչ:

Յունուար 15-ին, Ռուսիոյ արտաքին գործոց 
նախարարութիւնը Ատրպէյճանի օդակայաններուն 
մէջ Ռուսիոյ քաղաքացիներուն նկատմամբ խտրա-
կան վերաբերմունքին վերաբերեալ գրութիւն մը 
յղեց Ռուսիոյ մէջ Ատրպէյճանի դեսպանատուն: 
Այս մասին կը հաղորդէ Artsakhpress.am-ը՝ վկա-
յակոչելով «ՌԻԱ Նովըսթի»-ն։

Նշենք, որ Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախա-
րարութեան խօսնակ Մարիա Զախարովա Յուն-
ւար 11-ին յայտնած էր, թէ յոյս ունի, որ Պաքու վերջ 
կը դնէ Ռուսիոյ քաղաքացի հայերու նկատմամբ 
խտրական վերաբերմունքին եւ այսուհետեւ չ՛ար-
գիլեր անոնց Ատրպէյճան մուտքը: Ան նաեւ 
Պաքուի օդակայանէն ռուսահայ քաղաքացիները 
արտաքսելու դէպքերը որակած էր «Ռուսիոյ քա-
ղաքացիներուն տարրական իրաւունքներու կո-

Թրքական Բարքեր
Մոսկուա Իր Քաղաքացիներուն Նկատմամբ Խտրական Վերաբերմունքին 
Մասին Գրութիւն Յղեց Ատրպէյճանի Դեսպանատուն

պիտ խախտումներ»:
Աւելի ուշ, Ատրպէյճանի արտաքին գործոց 

նախարարութեան մամլոյ բանբեր Լէյլա Ապտու-
լայեւա «գրգռիչ ու հակաատրպէյճանական» որա-
կած էր Զախարովայի այս պնդումները։
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Հայրենի Տուեալներ
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«Հայաստան» Հիմնադրամը Տարբերանշանի Մրցոյթ կը Յայտարարէ

Երեւանի Մէջ Հինգ Տարուան Մէջ Կէս Միլիոն Ծառ 
Պիտի Տնկուի

Հայաստանի Մէջ Վերջին 3 Տարիներուն 225 
Գրադարան Փակուած է

Շառլ Ազնաւուրի 
Ինքնաշարժը Աճուրդի 
Պիտի Դրուի

 «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամը 
կը յայտարարէ Հիմնադրամի տարբերանշանի եւ 
վերաոճաւորման (rebranding) առաջարկներու 
բաց մրցոյթ։

 «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի 
տեղեկութիւններով՝ մրցոյթը նպատակ ունի վե-
րաիմաստաւորելու Հիմնադրամին դերը իբրեւ 
Համահայկական ամբողջական ներուժը միաւո-
րող, մեր Հայրենիքի հանդէպ հոգատարութիւն 
դրսեւորող կառոյց։ Տարբերանշանի վերաոճա-
ւորման հայեցակարգը պէտք է ներառնէ Հիմնադ-
րամին անուանումը հայերէն («Հայաստան» հա-
մահայկական հիմնադրամ) եւ անոր կիրառման 
հնարաւորութիւն տայ նաեւ անգլերէն, ռուսերէն եւ 
ֆրանսերէն լեզուներով։ Տարբերանշանը պէտք է 
ըլլայ ժամանակակից ու նորարարական լուծումնե-
րով, արտայայտէ Հիմնադրամի առաքելութիւնը։

Ըստ աղբիւրին՝ մրցոյթին կրնան մասնակցիլ 
բոլոր հետաքրքրուած կազմակերպութիւնները կամ 

Երեւանի քաղաքապետարանի բնապահպանու-
թեան վարչութեան պետ Խաչիկ Յակոբեան ներ-
կայացուցած է մայրաքաղաքի 2019-ի կանաչա-
պատման ծրագրի մանրամասնութիւնները: կը 
հաղորդէ «Մետիամաքս»-ը։

Ըստ Յակոբեանի՝ 5 տարուան մէջ Երեւանի 
մէջ պիտի տնկուի 500 հազար ծառ, որոնց մեծ 
մասը պիտի ըլլան ծաղկող ծառեր եւ թուփեր: 
Տնկիները պիտի տեղադրուին բացառապէս այն 
հատուածներու մէջ, ուր կայ ոռոգման համակարգ:

 Օփերայի սրճարաններու որոշ հատուածներ 
պիտի կազմաքանդուին։ Պիտի իրականացուին 
կանաչ տարածքներու թուային գոյքագրման աշխա-
տանքներ:

Բուժման պիտի ենթարկուի 35 000 ծառ, պիտի 
տնկուի 1 միլիոն ծաղիկասածիլ, պիտի ստեղծուին 
ծաղկանոցներ, քաղաքին բնորոշ նոր ծաղկատե-
սակներ պիտի տնկուին: Պիտի կանաչապատուի 

ՀՀ մշակոյթի փոխնախարար Վահէ Բուդում-
եան դիմատետրի իր էջին վրայ գրած է հետեւեալը. 
«Ամփոփելով համայնքներուն մէջ գործող գրադա-
րաններու մասին մարզպետարաններէն ստացած 
տեղեկատւութիւնը եւ զայն համադրելով ՀՀ մշա-

անձինք՝ անկախ բնակութեան վայրէն, մասնագի-
տութենէն եւ քաղաքացիութենէն։ Մշակուած առա-
ջարկի փաթեթը պէտք է ներառնէ տարբերանշանի 
էսքիզն ու անոր կիրառման հնարաւոր տարբերակ-
ները։ Անիկա պէտք է ներկայացուի ելեկտրոնային 
եղանակով՝ հայերէն կամ անգլերէն, առաւելագոյնը 
10 էջէ բաղկացած Adobe Acrobat Reader (PDF) 
ձեւաչափով, որ պէտք չէ գերազանցէ 20 ՄՊ-ը։

Յայտի փաթեթը պէտք է կազմուած ըլլայ շարք 
մը բաղադրիչներէ, ինչպէս՝ տարբերանշանի էս-
քիզ, ունենայ կիրառման հնարաւոր լուծումներ 
(գունաւոր, մոնոխրոմ, մեծ չափերով՝ պաստառի 
վրայ, փոքր չափերով՝ այցեքարտի համար, տար-
բեր այլ կիրառման հնարաւորութիւններ), գաղա-
փարի հակիրճ նիւթի նկարագրութիւն, գաղափարի 
հեղինակներու մասին տեղեկատւութիւն, ինչպէս 
նաեւ իւրաքանչիւրի մասնակցութիւնը ներկայաց-
ւած փաթեթի մշակման գործին մէջ։

Նշենք, որ յայտերը կ՝ընդունուին մինչեւ Փետր-
ւար 16-ը ներառեալ: Յայտը պէտք է ուղարկել d.

«Հիւսիս- Հարաւ» ճանապարհի Դաւթաշէն-Աշտա-
րակ հատուածին յարող 3 հեքթար տարածքը:

Նոր անտառ-պուրակ պիտի ստեղծուի Էրեբու-
նիի` Նուբարաշէնին յարող հատուածին մէջ, 20 
հա տարածքով: 2019-ին կը նախատեսուի շուրջ 5 
քմ.  նոր ոռոգման ցանց ստեղծել:

Ֆրանսայի մէջ աճուրդի պիտի դրուի աշխար-
հահռչակ երգիչ-երգահան Շառլ Ազնաւուրին պատ-
կանած La Vanden Plas Princess մակնիշի ինքնա-
շարժը: «Արմենփրես»-ի փոխանցմամբ` յայտնած 
է ֆրանսական  Le Figaro-ն:

Աճուրդը տեղի պիտի ունենայ Փետրուար 7-ին: 
1996-ի արտադրութեան ինքնաշարժը Ազնաւուրը 
շատ քիչ օգտագործած է: Ան կը գտնուէր Ազնա-
ւուրի քրոջը պատկանող Շաթօ տէ Պուրտոն 
պալատին մէջ:

Ֆրանսահայ յայտնի երգիչ Շառլ Ազնաւուր 
մահացած է 2018-ի Հոկտեմբեր 1-ին:

banuchyan@himnadram.org ելեկտրոնային փոսթի 
հասցէին՝ վերնագիր (subject) տողին վրայ նշելով 
New Himnadram Re-Branding բառակապակցու-
թիւնը։ Լաւագոյն երեք տարբերանշաններուն 
ընտրութիւնը տեղի պիտի ունենայ Փետրուար 18-
22 ինկած ժամանակահատուածին: Հանրային 
քննարկումը պիտի կայանայ Փետրուար 23-27-ի 
ընթացքին: Վերջնական տարբերանշանի ընտրու-
թիւնը տեղի պիտի ունենայ Մարտ 8-ին:

կոյթի նախարարութեան տուեալներու հետ՝ 
արձանագրած ենք, որ այժմ կը գործէ 472 համայն-
քապատկան գրադարան, երբ 2015-ին այդ թիւը 
697 էր:

Ի դէպ հաշուարկին մէջ ներառուած են հա-
մայնքապետարաններուն, գիւղապետարաններուն, 
մշակութային այլ հաստատութիւններուն կից 
գործող գրադարանները, որոնք չունին պատրաս-
տըւած գրադարանային մասնագէտ, հասանելիու-
թիւն եւ իբրեւ կանոն չեն իրականացներ գրա-
դարանի պարտադիր գործառոյթները:

Փակուած կամ լուծարուած գրադարաններու 
ֆոնտերը գրեթէ բոլոր պարագաներուն փոխանց-
ւած է մերձակայ դպրոցին կամ համայնքապե-
տարաններուն: Որոշ պարագաներու գրքային ֆոնտը 
տեղափոխուած է գրադարանավարի տուն»:
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2018 Թուականի Հայաստանի Դրոշմաթուղթերը
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

2018 թուականի դեկտեմբեր ամսուն, Հայաս-
տանի «ՀայՓոստ» ընկերութիւնը թողարկեց տար-
ւան վերջին դրոշմաթուղթերէն մին՝ «Լուսնային 
Նոր տարի» խորագրով, որ պատկերաւոր ձեւով 
կը ներկայացնէ լուսնային օրացոյցին 2019 թուա-
կանի խորհրդանիշը՝ խոզը: Արեւելեան աստղա-
գուշակին համաձայն, 2019 թուականը «Դեղին 
խոզի» տարի է: Առասպելը կը վկայէ, որ կենդանի-
ներէն խոզը վերջինն էր, որ մասնակցելու գացած 
էր Նոր տարուան տօնակատարութեան: Խոզի 
նշանով կ՚աւարտի Արեւելեան աստղագուշակին 
12-ամեայ բոլորաշրջանը: Ահաւասիկ, «ՀայՓոստ»ը 
այս թողարկումով կը ներկայացնէ աշխարհի եւ 
Հայաստանի մէջ արմատացած արեւելեան աստ-
ղագուշակի խորհրդաբանութիւնը:

Կաղանդի նիւթին նուիրուած գեղեցիկ դրոշմա-
թուղթ մըն է նաեւ նոյնպէս դեկտեմբեր ամսուն 
թողարկուած եւ շրջանառութեան դրուած «Ամանոր 
եւ Սուրբ Ծնունդ» խորագրով ուրիշ դրոշմաթուղթ 
մը, որուն վրայ պատկերուած ամանորեայ ձիւնով 
լեցուն ապակեայ յուշանուէրին մէջ տեղադրուած է 
Հանրապետութեան հրապարակի ժամացոյցը: 
Այդ ժամացոյցը դարձած է հայաստանեան Կա-
ղանդի խորհրդանիշներէն. շատ մարդիկ կը սիրեն 
Կաղանդի գիշերը դիմաւորել այդ ժամացոյցին 
տասներկու ղօղանջներուն ներքոյ:

Դեկտեմբերին «ՀայՓոստ»ը թողարկած է 
ուրիշ դրոշմաթուղթեր եւս, որոնցմէ մէկը մանկա-
կան դրոշմահաւաքութեան շարքին գեղեցիկ նմոյշ 
մըն է՝ նուիրուած Հայաստանի մէջ հանրածանօթ 
«Գտնուած երազ» մանկական շարժանկարին: 
Դրոշմաթուղթին վրայ պատկերուած է շարժանկա-
րին պաստառը: Քունը կորսնցուցած եւ յետոյ 
գտած ծերունիին մասին, 1976 թուականին արտա-
դըրուած այս մանկական շարժուն պատկերը սի-
րելի է փոքրերուն եւ մեծերուն:

«ՀայՓոստ»ը ունի մանկական դրոշմահաւաքու-
թեան շարք մը, որուն նիւթը մանկական շարժա-
նըկարներէ առնուած է: Հայկական շարժուն 
գծանկարներ նիւթին 2018 թուականին «ՀայՓոստ»ը 
նուիրած է նաեւ «Անահիտ» դրոշմաթուղթը: Ան կը 
ներկայացնէ հայ գրող Ղազարոս Աղայեանի «Անա-
հիտ» հէքեաթին հիման վրայ 2014 թուականին 
«Սահակեանց սթիւտիոյի» կողմէ նկարահանուած 
շարժուն գծանկարը, որ ժամանակակից լոյսի 
տակ կը մեկնաբանէ Աղայեանի հէքեաթը:

Դեկտեմբերի վերջաւորութեան «ՀայՓոստ»ը 
շրջանառութեան մէջ դրաւ Սուրբ Հռիփսիմէ տա-
ճարի հիմնադրման 1400-ամեակին նուիրուած 
առաջին դրոշմաթուղթով գեղաթերթիկ մը:

Գեղաթերթիկի դրոշմաթուղթին վրայ պատկեր-
ւած է 618 թուականին կառուցուած Սուրբ Հռիփ-
սիմէ տաճարը, իսկ գեղաթերթիկը կը ներկայացնէ 
Վաղարշապատի հին պարիսպին մէկ հատուածը: 
Էջմիածինի մէջ գտնուող Սուրբ Հռիփսիմէ վանքը 
ներառուած է ԻՒՆԷՍՔՕ-ի համաշխարհային ժա-
ռանգութեան ցուցակին մէջ։ Հալածանքներէն 
փախած եւ քրիստոնէութեան քարոզման նուիր-
ւած Հռիփսիմէ կոյսի յիշատակին համար Կոմի-
տաս Ա. Աղցեցի Կաթողիկոսին կողմէ կառուցուած 
այս հրաշակերտ տաճարին 1400-ամեակը անցնող 
2018-ին նշուեցաւ մեծ շուքով: Ձեռնարկներուն 
մեկնարկը տրուած էր Ս. Հռիփսիմեանց յիշատա-
կութեան օրը, որ անցնող տարուան ընթացքին 
տօնախմբուեցաւ մայիսի 28-ին: 7-րդ դարուն 
հիմնուած տաճարը՝ Սուրբ Հռիփսիմէն, մշտական 

ուխտավայր մըն է բազմահազար հաւատացեալ-
ներու համար:

Դրոշմահաւաքորդներուն համար միշտ սպաս-
ւած են «ՀայՓոստ»ի՝ մարմնամարզի նուիրուած 
թողարկումները. ահաւասիկ, անցնող դեկտեմբե-
րին մարմնամարզի նիւթով շրջանառութեան մէջ 
դրուեցաւ «Մարզանք. Ֆութպոլի միջցամաքամա-
սին բաժակ» խորագրով դրոշմաթուղթով գեղա-
թերթիկ մը:

Այս գեղաթերթիկը ունի 500 դրամ անուանական 
արժէք, գեղաթերթիկի դրոշմաթուղթին վրայ պատ-
կերուած է «Նասիոնալ» իտալական ֆութպոլի 
խումբը, իսկ գեղաթերթիկը կը ներկայացնէ 
Մոնթէվիտէոյի «Սենթրըլ փարք» մարզադաշտը:

Միջցամաքամասային բաժակը ֆութպոլի 
ամէնամեայ առաջնութիւն մըն է, որ տեղի ունեցած 
է 1960-էն մինչեւ 2004 թուականը՝ Ախոյեաններու 
լիկայի եւ Լիպերտաթորէսի բաժակը յաղթողներուն 
միջեւ, Եւրոպայի եւ Հարաւային Ամերիկայի ֆութ-
պոլի համադաշնութիւններուն հովանիին տակ: 
Ծանօթ է, որ 2005 թուականէն սկսեալ, Միջցամա-
քամասային բաժակին փոխարէն, տեղի կ՚ունենայ 
Աշխարհի ակումբային առաջնութիւնը: Ահաւասիկ, 
«ՀայՓոստ»ը, ֆութպոլի պատմութեան մէջ հան-
րայայտ այս ախոյենութեան նուիրուած թողարկու-
մով կը համալրէ համաշխարհային մարմնամարզին 
նուիրուած հայկական դրոշմաթուղթերու շարքը եւ 
քանի որ «Նասիոնալ»ը երեք անգամ՝ 1971, 1980 
եւ 1988 թուականներուն հռչակուած է Միջցամա-
քամասային բաժակի յաղթող, ապա դրոշմաթուղ-
թին վրայ կայ իտալական այդ խումբին նկարը՝ 
Ուրուկուայի նշանաւոր մարզադաշտին մէջ:

Մարզանքի սիրահարները, մանաւանդ մարզա-
կան նիւթով դրոշմաթուղթերու հաւաքորդները, 
անցեալ տարի շարունակած են համալրել իրենց 
հաւաքածոները, որովհետեւ «ՀայՓոստ»ը այդ 
շարքէն թողարկած է «Մարզանք. 23-րդ ձմեռնային 
ողիմպիական խաղեր «Փհենչհան-2018» դրոշմա-
թուղթը, ուր պատկերուած է լեռնադահուկորդը 
հայկական եռագոյն դրօշով:

Մարզական նիւթով գեղեցիկ եւ խորհրդանշա-
կան դրոշմաթուղթ մըն է նաեւ Հայ մարմնա-
կըրթական ընդհանուր միութեան 100-ամեակին 
նուիրուածը, որ կը ներկայացնէ հատուած մը՝ Հայ 
մարմնակրթական ընդհանուր միութեան կազմա-
կերպած միջոցառումէ մը՝ սկաուտի պատկերով, 
դրոշմաթուղթին վրայ կայ նաեւ Հայ մարմնա-
կըրթական ընդհանուր միութեան 100-ամեակի 

խորհրդանիշը:
Ֆութպոլի աշխարհի 2018 թուականի ախոյե-

նութիւնը նոյնպէս տեղ գտած է «ՀայՓոստ»ի 
անցեալ տարուան թողարկումներուն մէջ. Ռուսաս-
տանի մէջ տեղի ունեցած ախոյենութեան նուիր-
ւած դրոշմաթուղթին վրայ կայ Ֆութպոլի աշխարհի 
առաջնութեան բաժակը եւ Մոսկուայի Կարմիր 
հրապարակին վրայ գտնուող Վասիլի Երանելիին 
տաճարը:

Հայկական «ԵրԱզ» անունով ինքնաշարժը, որ 
արտադրուած է 1966 թուականէն մինչեւ 1996 
թուականը, պատմութեան գիրկը անցած յիշողու-
թիւն մըն է, եւ պատկերուած է «ՀայՓոստ»ի հեր-
թական դրոշմաթուղթին վրայ՝ փոխադրամիջոց-
ներու շարքին: Հայերու նախագծած եւ Երեւանի 
ինքնաշարժներերու գործարանին մէջ երեսուն 
տարի շարունակ արտադրուած այս սահմանափակ 
թիւով ինքնաշարժ-բեռնասայլէն հազուագիւտ 
օրինակներու այսօր ալ կարելի է հանդիպիլ Հա-
յաստանի փողոցներուն մէջ: Հակառակ երեսուն 
տարի շարունակ արտադրուած ըլլալուն, «ԵրԱԶ 
762» անունով ինքնաշարժը, իր ոչ բարձր որակին 
պատճառով, հինգ տարի յետոյ դուրս կու գար 
շահագործումէ, այդ իսկ պատճառով շատ չեն 
պահպանուած հայկական արտադրութեան այս 
նմոյշներէն, սակայն հայերը միշտ հպարտութեամբ 
կը նշեն, որ հայկական արդիւնաբերութեան ծաղ-
կուն շրջանին Հայաստանը ինքնաշարժ նոյնիսկ 
արտադրած է:

Յատկանշական է «ՀայՓոստ» ընկերութեան 
«Մեծանուն հայեր» շարքը, որուն թողարկումները 
նուիրուած կ՚ըլլան հայոց պատմութեան, գրակա-
նութեան, արուեստի մեր մեծերուն: 2018-ին «Հայ-
Փոստ»ը այդ շարքէն թողարկած է երեք դրոշմա-
թուղթ: «Մեծանուն հայեր»ու՝ 2018 թուականի 
առաջին դրոշմաթուղթը՝ ապրիլ ամսուն թողարկ-
ւած, նուիրուած էր հայ նշանաւոր դերասան 
Բաբգէն Ներսիսեանի ծննդեան 100-ամեակին: 
Թիֆլիզ ծնած, Թիֆլիզի Պետրոս Ադամեանի 
անուան հայկական թատրոնին մէջ դերասանական 
կեանքի ուղիին սկսած տաղանդաւոր դերասանը 
իր ստեղծագործական գործունէութիւնը շարունա-
կած է Երեւանի Գաբրիէլ Սունդուկեանի անուան 
թատրոնին մէջ, մինչեւ մահկանացուն կնքելը։ 
Նշանաւոր դերասանին ծննդեան 100-ամեակին 
առթիւ, 2018 թուականին, Երեւանի Աբովեան 21 
հասցէին վրայ, բացուած է իր յուշասիւնը:
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Եւրախորհրդարանը Ընդունած Բանաձեւին Մէջ Սուր Քննադատութեան 
Ենթարկած Է Ազրպէյճանի Իշխանութիւնը  
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Ընկերային Բաժանմունքի Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր 2018ի 
Գործունէութեան Ամփոփում

Ազգային Առաջնորդարանի Ընկերային յանձ-
նախումբին հովանաւորութիւնը վայելող Ընկերա-
յին բաժանմունքի անցնող երկու ամիսներու գոր-
ծունէութիւնը ներկայացնելու նպատակադրումով, 
ամփոփ կէտերու մէջ կը ներկայացնենք գլխաւոր 
աշխատանքները։

Ա. Կազմակերպութեամբ Ընկերային բաժան-
մունքին, 14 նոյեմբեր 2018-էն սկսեալ, շաբաթական 
դրութեամբ սկսաւ գործել մայրերու վարժողական-
դաստիարկաչական ծրագիրը, որուն նպատակն է 
նպաստել ծնողներու ինքնաճանաչողութեան զար-
գացման՝ ընկերութեան ու ընտանիքին մէջ ունե-
նալու համար առաւել եւս արդիւնաւէտ գործու-
նէութիւն։ Ծրագիրի մասնակցողներու թիւն է 17, 
իսկ ծրագիրը կը պատրաստէ կը ներկայացնէ 
մասնագէտ տիկին Յասմիկ Տանիէլ։ Յայտնենք, 
որ նշեալ ծրագիրի առաջին վեց հաւաքները ար-
դէն իսկ իրականացած են, եւ Փետրուար 2019-ին 
պիտի սկսի երկրորդ հանգրուանը։ Այս առնչու-
թեամբ յառաջիկային պիտի սերտուի նոր խմբակ-
ներ ստեղծելու կարելիութիւնները։

Բ. Բաժանմունքը 8 դեկտեմբեր 2018-ին, բարե-
րարի մը նուիրատուութեամբ 57 անհատներու 
ապահովեց մասնակցութիւնը «Քազինօ Տը Լի-
պան»ի մէջ ցուցադրուած «Ճէնէրէյշընզ» ներկայա-
ցումին, որ երգի, պարի, թատերական եւ մարզա-
կան ցուցադրութիւններու ընդմէջէն շուրջ հարիւր 
արուեստագէտներու մասնակցութեամբ ստեղծե-
ցին հայ մանուկներուն եւ ծնողներուն մօտ խան-
դավառ մթնոլորտ։

Գ. Բաժանմունքը, գործակցաբար «Ժպիտ» 
խումբին, Դեկտեմբերի աւարտին 60 սնտուկ ու-
տեստեղէն բաժնեց հայ ընտանիքներուն։ Բաժան-
մունքը նաեւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսու-
թեան Քրիստոնէական դաստիարակութեան 
բաժանմունքին հետ գործակցաբար եւ մասնակ-

ցութեամբ ծխատէր քահանայ հայրերուն 30 
ընտանիքիներու այցելեց եւ անոնց տրամադրեց 
սննդեղէն։

Դ. Բաժանմունքը անտէր մնացած զոյգի մը եւ 
բազմանդամ ընտանիքի մը պատրաստեց խորհըր-
դանշական Ամանորի ճաշասեղան, որպէսզի ըն-
տանիքները հակառակ տնտեսական դժուարու-
թիւններուն հաւաքաբար անցընեն ուրախ պահեր։

Ե. Համազգայինի Մ. եւ Հ. Արսլանեան ճեմա-
րանի 9-րդ դասարանի նախաձեռնութեամբ, բա-
ժանմունքը աշակերտութեան ապահովեց երկու 
կարիքաւոր ընտանիքներ, որոնց հետ վարժարանի 
աշակերտութիւնը մինչեւ տարեշրջանի աւարտ 
մօտէն պիտի հետեւի ընտանիքի մտահոգութիւն-
ներուն, տան կացութեան եւ կարիքներուն, ի հար-
կին տրամադրելով եւ որոնելով հարկ եղած միջոց-
ները։

Զ. Թաղական խորհուրդները եւս նոր տարուան 
սեմին անմաս չմնացին բարեսիրական-բարեգոր-
ծական ծրագիրներէն, եւ իւրաքանչիւրը իր կարե-
լիութեան սահմաններուն մէջ եւ շրջաններու բա-
րերարներու օժանդակութեամբ նեցուկ կանգնեցան 
ծուխերու ընտանիքներուն, անոնց տրամադրելով 
համապատասխան նպաստ եւ ստեղծելով ուրախ 
մթնոլորտ։

Է. Թեմի Առաջնորդ Նարեկ Արքեպիսկոպոս 
ընկերակցութեամբ Առաջնորդարանի ընկերային 
ծառայող Պրն. Զաւէն Թղըլեանին եւ ծխատէր 
քահանայ հայրերուն, անցնող ամիսներուն սկսաւ 
տարբեր շրջաններու ընտանիքներու այցելութիւն-
ներու՝ բաժնեկցելու կարիքաւորներու, անկարնե-
րու եւ ծերուներու ցաւերն ու մտահոգութիւնները, 
ինչպէս նաեւ ըստ կարելւոյն մտահոգութիւններուն 
վերաբերեալ ապահովելու համապատասխան 
լուծումներ եւ օժանդակութիւններ։

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ
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ԱԺ Յանձնաժողովներու Նախագահներուն 
Ընտրութիւնը Կը Կայանայ Այսօր
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մարդիւնաբերական համալիր, զինուած ուժերու, 
ազգային անվտանգութեան, ոստիկանութեան եւ այլ 
ռազմականացուած մարմիններու մէջ ծառայութիւն 
եւ այդ ոլորտները կարգաւորող օրէնքներ (11 անդամ),

Վարազդատ Կարապետեան- պետական-իրաւա-
կան հարցերու մշտական յանձնաժողով՝ սահմանադ-
րաիրաւական հարցեր, կուսակցութիւններ, ընտրա-
կան համակարգ, Ազգային ժողովի կանոնակարգ, 
հանրաքուէ, սահմանադրական դատարան, արդա-
րադատութիւն, դատարանակազմութիւն, դատախա-
զութիւն, քննչական մարմիններ, դատական արարք-
ներու հարկադիր կատարում, քրէակատարողական 
ծառայութիւն, համաներում, հանրային ծառայութիւն 
եւ այդ ոլորտները կարգաւորող օրէնքներ, սահմա-
նադրութեան փոփոխութիւններ, քաղաքացիական, 
քրէական, վարչական իրաւախախտումներու վերա-
բերեալ օրէնսգիրքեր, դատավարական օրէնսգիրքեր 
(15 անդամ),

Անդրանիկ Քոչարեան- տարածքային կառավար-
ման, տեղական ինքնակառավարման, գիւղատնտե-
սութեան եւ բնապահպանութեան հարցերու մշտա-
կան յանձնաժողով՝ տարածքային կառավարում, 
վարչատարածքային բաժանում, տեղական ինքնա-
կառավարում, տարածքային զարգացում, համայն-
քային ծառայութիւն, տեղական հարկեր, տուրքեր եւ 
վճարներ, գիւղատնտեսութիւն, բնութեան պահպա-
նութիւն եւ այդ ոլորտները կարգաւորող օրէնքներ (12 
անդամ),

Բաբգէն Թունեան- տնտեսական հարցերու մշտա-
կան յանձնաժողով՝ հարկեր, տուրքեր, վճարներ, 
արդիւնաբերութիւն, քաղաքաշինութիւն, ուժաբանու-
թիւն, բնական պաշարներ, փոխադրամիջոց, կապ, 
հեռահաղորդակցութիւն, համացանց, արտադրական 
ենթակառուցուածքի այլ ճիւղեր, զբօսաշրջութիւն, 
առեւտուր եւ ծառայութիւններ, ձեռնարկատիրական 
գործունէութիւն, պետական գոյքի կառավարում, 
սակագիներ, տնտեսական մրցակցութիւն, հակամե-
նաշնորհ եւ այդ ոլորտները կարգաւորող օրէնքներ 
(15 անդամ),

«Բարգաւաճ Հայաստան» խմբակցութիւն
Նայիրա Զոհրապեան- մարդու իրաւունքներու 

պաշտպանութեան եւ հանրային հարցերու մշտական 
յանձնաժողով՝ մարդու իրաւունքներու պաշտպանու-
թիւն, երեխայի իրաւունքներ, կրօն, կանանց եւ տղա-
մարդկանց իրաւահաւասարութիւն, ազգային փոք-
րամասնութիւններ, փաստաբանութիւն, արհեստակցական 
միութիւններ, հասարակական կազմակերպութիւններ 
եւ այդ ոլորտները կարգաւորող օրէնքներ (10 անդամ),

Միքայէլ Մելքումեան- տարածաշրջանային ներգ-
րաւուածութեան հարցերու մշտական յանձնաժողով՝ 
Եւրասիական տնտեսական միութեան եւ տարածա-
շըրջանի միւս երկիրներուն հետ կապեր, Հայաստանի 
Հանրապետութեան եւ Եւրասիական տնտեսական 
միութեան անդամ միւս պետութիւններու օրէնսդրու-
թեան ներդաշնակեցում, միասնականացում եւ այդ 
ոլորտները կարգաւորող օրէնքներ (11 անդամ),

«Լուսաւոր Հայաստան» խմբակցութիւն
Մանէ Թանդիլեան- ֆինանսավարկային եւ պիւտ-

ճէական հարցերու մշտական յանձնաժողով՝ պիւտ-
ճէական օրէնսդրութիւն, պետական պիւտճէ, փոխա-
ռութիւններ, վարկեր, դրամ, դրամաշրջանառութիւն, 
հաշուեքննութիւն, դրամատնային համակարգ, ֆի-
նանսական (դրամական, վարկային, ապահովագրա-
կան եւ արժեթուղթերու) շուկաներ եւ այդ ոլորտները 
կարգաւորող օրէնքներ (10 անդամ):

Եւրախորհրդարանի՝ Յունուար 17-ի նիստին 
Ազրպէյճանի իշխանութիւնը մարդու իրաւունքնե-
րու առկայ իրավիճակի քննարկումի թեմայի լոյսին 
տակ սուր քննադատութեան ենթարկուած է:

«Արմէնփրես»-ի հաղորդմամբ՝ այս մասին կը 
յայտնէ ազրպէյճանական «Թուրան» լրատուական 
գործակալութիւնը:

Եւրախորհրդարանի նիստի ժամանակ տարբեր 
երկիրներէ մօտ երկու տասնեակ խորհրդարանա-
կաններ անդրադարձած են Ազրպէյճանի մէջ մար-

դու իրաւունքներու շարունակական խախտումներ-
ուն եւ մասնաւորապէս քաղաքական բանտարկեալ, 
ընդդիմադիր էջատէր Մեհման Հուսեյնովի գոր-
ծին:

Խորհրդարանականները գրեթէ միաձայն նշած 
են, որ Ազրպէյճանի իշխանութիւնը երկար տարի-
ներ կոպիտ ձեւով կը խախտէ ստանձնած պարտա-
ւորութիւնները եւ մարդու իրաւունքներու ու ժո-
ղովրդավարութեան սկզբունքները:



ՄԱՐԱՇԻ ԱՂԷՏԻն 
ՅԻՇԱՏԱԿՈՒՄ

Սիրելի հայրենակից,

Լիբանանի Մարաշի հայրենակցական միութիւնը 
պիտի յիշատակէ Մարաշի Աղէտին 99-րդ տարելիցը:

Նոր Մարաշի հայ երեք յարանուանութեանց եկեղեցիներուն մէջ 
տեղի պիտի ունենան Ս.Պատարագ,Պաշտամունք եւ հոգեհանգստեան 
պաշտօններ,Կիրակի 20 Յունուար 2019-ին,Մարաշցի հին եւ նոր 
ննջեցեալ հայրենակիցներուն համար:

Կը հրաւիրենք Ձեզ բոլորդ,ներկայ գտնուելու վերոյիշեալ եկեղե-
ցական արարողութիւններուն,յարգելու համար խնկելի յիշատակը մեր 
ննջեցեալներուն:

Ս.Քառասնից Մանկանց եկեղեցի                    Յաւարտ Ս.Պատարագի
Ս.Փրկիչ եկեղեցի                                            ժամը 10:00
Հայ Աւետարանական եկեղեցի                        ժամը 10:00

Յաւարտ եկեղեցական արարողութեանց,բոլոր հայրենակիցները 
հրաւիրուած են միութեան Գերմանիկ սրահը,հոգեսուրճ առնելու եւ 
յարգելու մեր նահատակներուն յիշատակը:

Լիբանանի Մարաշի
Հայրենակցական Միութեան Վարչութիւն
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¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³ õ³ ï³Ýù 
µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð» ï»õ  ³ µ³ñ` Ã»ñÃÇë Ù¿ç 
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå ³ÛÙ ³Ý ã»Ý ³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë 
ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³Ý Ï³Ë ëåñ¹³Í íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù 
Ûû¹ áõ ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

 
Երեքշաբթի Գիշերուան Երիտասարդական 

Աստուածաշունչի Սերտողութիւն 
 

Ամէն երեքշաբթի գիշեր, ժամը 8.00-8.30, Պուրճ Համուտի  
Ազգային Առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան – Եռագոյն»  
Սրահին մէջ, Ազգային Առաջնորդարանի Երիտասարդական 

Յանձնախումբի կազմակերպութեամբ, 18-40 տարեկան  
երիտասարդ-երիտասարդուհիներու ծանօթացման  

ընկերային հաւաք, ապա` ժամը 8.30-9.00, Աստուածաշունչի 
սերտողութիւն եւ հայ քրիստոնէական կեանքի հաւաքական 

քննարկում տեղի պիտի ունենայ  
 

Աստուածաշունչի սերտողութիւնը պիտի կատարէ  
Լիբանանի Հայոց Առաջնորդ` Գերշ. Տ. Նարեկ Արքեպիսկոպոս 

 
Առաջին հաւաք եւ սերտողութիւն` 
Երեքշաբթի, 22 Յունուար 2019-ին  

 
Կը հրաւիրենք հայ երիտասարդութիւնը Հայ Եկեղեցւոյ հովանիին 

տակ համախմբուելու եւ Աստուծոյ Խօսքով աճելու 
 
           Դիւան Ազգային Առաջնորդարանի  
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Եւրախորհրդարանը Ընդունած Բանաձեւին Մէջ Սուր 
Քննադատութեան Ենթարկած Է Ազրպէյճանի Իշխանութիւնը  

Եւրախորհրդարանի պատգամա-
ւորները քննադատութեան ենթարկած 
են նաեւ ազրպէյճանական լոպպիով 
զբաղող եւրոպական գործիչները, 
որոնք Ազրպէյճանի իշխանութենէն 
ստացուող գումարներուն դիմաց աչք 
կը փակեն այդ երկրին մէջ  տեղի ունե-
ցող աղաղակող խախտումներուն 

վրայ եւ կեղծ մեթոտներով կը փորձեն արժեւորել Ազրպէյճանի՝ որպէս 
Եւրոպայի համար բնական կազի աղբիւր հանդիսացող երկրի դերը:

Խորհրդարանականները նշած են, որ, ի դէմս Փետրօ Ակրամունթի, այն 
բոլոր եւրոպական գործիչները, որոնք գումարի դիմաց փորձած են պաշտ-
պանել Ազրպէյճանի իշխող ռեժիմը, պէտք է անյապաղ պատասխանատ-
ւութեան ենթարկուին:

«Պէտք է վերջ դնել պաշտօնեաներու կամայականութիւններուն, պատժա-
միջոցներ կիրարկել այդ երկրի առաջին դէմքի եւ միւս պաշտօնեաներուն 
նկատմամբ, որոնք մեղաւոր են Ազրպէյճանի մէջ մարդու իրաւունքներու 
խախտումներուն համար»,- գրեթէ միաձայն ըսուած է պատգամաւորներու 
ելոյթներուն ժամանակ:

Առեւտուրի հարցերով եւրոպական յանձնակատար Սեսիլիա Մալսթրոմը 
նշած է, որ Պրիւքսելը աշխոյժ երկխօսութեան մէջ է Ազրպէյճանի իշխանու-
թեան հետ, եւ իրենք կը պահանջեն անյապաղ ազատ արձակել էջատէր 
Մեհման Հուսեյնովը:


