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Ապահովական Ուժերու Եւ Ցուցարարներու Միջեւ
Բախում Տեղի Ունեցաւ Պէյրութի Մէջ

Թէեւ Լիբանանի պետական բարձր պաշտօնատարները յայտարարած էին, որ նոր կառավարութիւնը պիտի կազմաւորուի Շաբաթ երեկոյեան,
սակայն վերջին վայրկեան յայտնուած անսպասելի

խոչընդոտներ ի դերեւ հանեցին նախքան Ամանորը նոր կառավարութեան հռչակման յոյսերը:

Այսօր 1000 Սուրիացի Գաղթականներ
Կը Վերադառնան Սուրիա. Ընդհանուր
Անվտանգութեան Գործակալութիւն

Ընդհանուր անվտանգութեան գործակալութիւնը ինչպէս նախապէս յայտարարած էր, այսօր
Լիբանանի տարածքին նախատեսուած շարք մը
հաւաքակայաններէ տեղի պիտի ունենայ 1000
սուրիացի գաղթականներու կամաւոր տունդարձը:
Վերադարձը կը մեկնարկէ առաւօտեան ժամը
6ին շարք մը հաւաքատեղիներէ, ինչպէս՝ Աքքար,
Արսալ, Պէյրութ, Պուրճ Համուտ, Նապաթիէ, Շեպաա, Սայտա, Թրիփոլի եւ Սուր, նախքան Ապպուտիէ, Մասնաա եւ Ալ Զամարանի սահմանային
անցակէտերը հատելը: Այս մասին նշուած է
Ընդհանուր անվտանգութեան՝ Շաբաթ օրուան
յայտարարութեան մէջ:

Շրջանային Èáõñ»ñ

«Գործով Առկայ Որոշ Նիւթեր ու Տեսագրութիւններէն Մաս Մը
Անհետացած են». Տինքի Գործով Վկայ
Պոլսոյ հայկական «Ակօս» թերթի գլխաւոր
խմբագիր Հրանդ Տինքի սպանութեան գործով
հերթական դատական նիստը կայացած է Պոլսոյ
ծանր յանցագործութիւններու 14-րդ դատարանին
մէջ։ Կալանքի տակ գտնուող 5 մեղադրեալ դատական նիստին մասնակցած է ուղիղ կապի միջոցով։
Ներկայ եղած են նաեւ 12 վկայ ու կողմերու փաստաբանները։ Այս մասին կը հաղորդէ Ermenihaber.
am-ը՝ վկայակոչելով ilerihaber.org-ը։
Նիստին, իբրեւ վկայ, հարցաքննուած են
յանցանքի պահուն Ռիզէի նահանգային անվտանգութեան վարչութեան ղեկավար, 2003-2006թթ.
Պոլսոյ նահանգային անվտանգութեան վարչու-

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç

Հայրենի Èáõñ»ñ

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ

Կիրակի առաւօտեան հազարաւոր ցուցարարներ Պէյրութի մէջ բողոքեցին ընդդէմ Լիբանանի
կենսամակարդակին եւ քաղաքական համակարգին: Յետմիջօրէի ժամերուն, իրավիճակը տակաւ
թէժանալով, ապահովական ուժերը սկսան ցուցարարներուն հարուածել մականով:
Ցոյցը, որուն կը մասնակցէին Սապաա եւ
Լիբանանի Համայնավար կուսակցութիւնները՝ ի
թիւս այլ խմբաւորումներու, կը միտէր բողոք բարձրաձայնելու ընդդէմ կառավարութեան կազմաւորման գործընթացին մէջ տակաւին անլոյծ փակուղիին, ինչպէս նաեւ բազմաթիւ խնդիրներու, որոնք
յարադէպ անհանգստութեան պատճառ հանդիսացած են Լիբանանի ժողովուրդին համար:

«Զարթօնք»ի նախորդ թիւերու ելեկտրոնային օրինակները կարդալու համար
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:

թեան հետախուզական բաժինի պետի տեղակալ
Շահմազ Տէմիրթաշը, ինչպէս նաեւ՝ Պոլսոյ անվըտանգութեան վարչութեան՝ ահաբեկչութեան դէմ
պայքարի բաժինի նախկին պետ Սէլիմ Քութքանը։
Քութքանի խօսքով՝ Տինքի դէմ յարձակման
տեսագրութեան տարածումէն ժամեր անց, իրենք,
Տրապիզոնէն ստացուած տեղեկատւութեան հիման վրայ, սկսած են փնտռել Օկիւն Սամասթը։
Երեկոյեան, վերջինս յայտնաբերած են Սամսունի
կայարանին մէջ։
«Մենք անմիջապէս հաւաքեցինք տարածքին
վրայ առկայ անվտանգութեան տեսախցիկներուն

¾ç 08

Ձեր Անունը Հայրենադարձութեան Եւ
Հայրենիքին Անմնացորդ Նուիրուելու
Խորհրդանիշ Է. Փաշինեան
90Ամեակի Առթիւ Շնորհաւորած Է
Յովհաննէս Չեքիճեանը

ՀՀ վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ
Փաշինեան շնորհաւորական ուղերձ յղած է Յովհաննէս Չեքիճեանի 90ամեակին առթիւ: Ինչպէս
կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, ՀՀ կառավարութեան
տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ
կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ Նիկոլ
Փաշինեանի ուղերձին մէջ մասնաւորապէս ըսուած է.
«Մեծարգոյ պարոն Չեքիճեան,
Սիրելի մայեսթրօ,
Սրտանց շնորհաւորում եմ Ձեզ պատկառելի
յոբելեանի՝ ծննդեան 90րդ տարեդարձի կապակցութեամբ։ Մեծ է Ձեր վաստակը մեր երաժըշտարուեստի եւ մանաւանդ խմբավարական արուեստի զարգացման գործում։ Դուք վաղուց Ձեր
ինքնատիպ ձեռագրով եւ անհատական նկարագրով նմանուում էք ժամանակակից հայ մշակոյթը
ներկայացնող եւ հանրահռչակող դեսպանի։ Ձեր
անունը դարձել է հայրենադարձութեան եւ հայրենիքին անմնացորդ նուիրուելու խորհրդանիշներից մէկը։
Հայաստանի ազգային հերոս, մեծ հայ,
Սիրելի մայեսթրօ,
Ուրախ եմ, որ այսօր Դուք Ձեր ողջ անսպառ
եռանդով շարունակում էք աշխատել։ Շնորհաւորում եմ Ձեզ եւս մէկ անգամ եւ մաղթում ամենայն
բարիք»:

Օդի Ջերմաստիճանը Կը Նուազի 4-5
Աստիճանով Հայաստանի Մէջ
Հայաստանի տարածքին Դեկտեմբեր 23ին, 24ի
գիշերը, 25ին կը սպասուի առանց տեղումի
եղանակ: Դեկտեմբեր 24ի ցերեկը, 26ի օրուան
երկրորդ կէսին, 27ին, 28ի գիշերը շրջաններու
զգալի մասին, 28ի ցերեկը՝ Սիւնիքի եւ Արցախի մէջ
կը սպասուին տեղումներ եւ մառախուղ, լեռնային
եւ նախալեռնային շրջաններու մէջ՝ ձիւն։
Քամին կ'ըլլայ հիւսիս-արեւելեան՝ 3-8 մ/վրկ
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«Ս. Ստեփանոս Նախասարկաւագ Իր Հաւատքի Կեանքով Ու Վկայութեամբ Դարձաւ
Խորհրդանիշ Ծառայութեան» . Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
Քրիստոնեայ առաջին նահատակ Ս. Ստեփանոս նախասարկաւագի շունչը այսօր պարուրած
էր Անթիլիասի մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ
մայր տաճարը, որովհետեւ կաթողիկոսարանի
«Կիլիկիա» թանգարանին մէջ ի պահ դրուած սուրբին մասունքը դուրս բերուած էր՝ իր օրհնութիւնը
տալու հաւաքուած հաւատացեալներուն։ Կիրակի,
23 Դեկտեմբեր 2018ին Անթիլիասի մայրավանքին
մէջ նշուեցաւ Ս. Ստեփանոս նախասարկաւագին
եւ նախավկային տօնը։ Ս. եւ անմահ պատարագին
նախագահեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. կաթողիկոս,
իսկ պատարագեց եւ յաւուր պատշաճի քարոզեց
մայր տաճարի լուսարարապետ Գերշ. տ. Մակար
եպս. Աշգարեան։ Պատարագի աւարտին, դպրեվանքի սարկաւագները վեհարանի դահլիճին մէջ
Ս. Ստեփանոս նախավկային տօնը նշեցին իրենց
պատրաստած գեղարուեստական յայտագիրով,
որուն աւարտին վեհափառ հայրապետին պատգամը լսեցին ու օրհնութիւնը ստացան։
Պատարագիչ սրբազանը իր քարոզին մէջ խօսեցաւ եկեղեցւոյ հաւատաւոր ծառայ եւ սարկաւագ
ըլլալուն մասին՝ մեկնելով Ս. Ստեփանոս նախավըկային օրինակէն։ Ան ըսաւ, որ Ս. Ստեփանոս
կը պատկանի այն եօթը սարկաւագներուն, որոնք
ընտրուած էին Յիսուսի առաքեալներու կողքին
ծառայելու ժողովուրդին հետզհետէ բազմացող
պէտքերուն։ Իսկ Ս. Ստեփանոսի յատկութիւնը կու
գար անոր անկեղծ, անշահախնդիր, իմաստուն եւ
Ս. հոգիով պարուրուած ըլլալէն։ Վկայակոչելով Ս.
Ստեփանոսի աստուածատուր կեանքը, սրբազանը
հաւատացեալներուն յորդորեց դժուարութիւններու
ժամանակ ապաւինիլ Ս. հոգիին, որովհետեւ Անոր
իմաստութեամբ եւ զօրութեամբ լեցուած մեր
դէմքերը պիտի փայլին ու մենք պիտի վայելենք
աստուածատուր ուրախութիւն եւ ներքին խաղաղութիւն, ինչպէս նաեւ ըլլանք հաւատքի զօրութեամբ զինուած, ինչպէս որ էր Ս. Ստեփանոս։
Պատարագի աւարտին, հայրապետական թափօրը ուղղուեցաւ վեհարանի դահլիճ։ Դպրեվանքի
սարկաւագաց դասը ներկայացուց Ս. Ստեփանոսի
նուիրուած փունջ մը շարականներ, ընթերցուեցան
«Նարեկ» աղօթամատեանէն ու Աւետարանէն
հատուածներ, ինչպէս նաեւ արտասանուեցաւ
սուրբին նուիրուած բանաստեղծութիւն մը։ Այս
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Արսէն Բագրատունի

առիթով, յանուն սարկաւագներուն Բարշ. Մուշեղ
սրկ. Գարակէօզեան ընթերցեց ուղերձ մը։
Աւարտին, Նորին Սրբութիւնը յղեց իր հայրապետական պատգամը։ Ան դիտել տուաւ, որ հայ
ազգին եւ եկեղեցւոյ կեանքին մէջ իւրաքանչիւր
տօն պատգամ մը ունի յղելիք, այլապէս ոչ մէկ
իմաստ կամ խորհուրդ կ՚ունենան տօները, եւ աւելցուց, որ միայն այս գիտակցութեամբ մօտենալով
տօներուն կրնանք կեանքի կոչել անոնցմէ իւրաքանչիւրին նշանակութիւնը։
Վեհափառ հայրապետը երեք կէտերու մէջ
ամփոփեց Ս. Ստեփանոս նախասարկաւագի տօնին հիմնական խորհուրդները՝ ընդգծելով անոր
հաւատքի մարդ, վկայութիւն ունեցող Սուրբ եւ
հաւատքի ու ծառայութեան խորհրդանիշ ըլլալուն
յատկութիւնները։ Հայրապետը լուսարձակի տակ
առաւ Ս. Ստեփանոսին՝ իր հաւատքով ու ծառա-

յութեամբ մեծութիւն կերտելն ու մեծութեան խորհըրդանիշ ըլլալը, ու ընդգծեց, որ մենք այսօր
կարիքը ունինք նման մեծութիւններու։ «Ճշմարիտ
մեծութիւնները խոնարհութենէն կը բարձրանան,ըսաւ հայրապետը ու շարունակեց:- Որքա՜ն կարիքը ունինք ճշմարիտ մեծերու ու մեծութիւններու,
որոնք իրենց ներկայութեամբ մեր ազգային կեանքը հարստացնեն հոգեւոր, բարոյական եւ ազգային արժէքներով ու իտէալներով»։ Ապա ան, իր
խօսքը ուղղելով սարկաւագներուն, խրատեց հետեւիլ Ս. Ստեփանոսի ճշմարիտ քրիստոնեայի
կեցուածքին ու ծառայութեան եւ անոր վկայութեան
օրինակով վերանորոգեն իրենց ուխտը։
Յայտագիրը իր աւարտին հասաւ «Կիլիկիա»
քայլերգով, որմէ ետք վեհափառ հայրապետը
«Պահպանիչ» աղօթքով օրհնեց սարկաւագները
եւ հաւատացեալ ժողովուրդը։

Հայրենի Èáõñ»ñ
¾ç 01

Օդի Ջերմաստիճանը Կը Նուազի 4-5 Աստիճանով Հայաստանի Մէջ
արագութեամբ:
Օդի ջերմաստիճանը Դեկտեմբեր 24-26ի ցերեկը կը նուազի 4-5 աստիճանով:
Երեւան քաղաքի մէջ Դեկտեմբեր 24ի գիշերը,
25ին, 26ի գիշերը կը սպասուի առանց տեղումի
եղանակ։ Դեկտեմբեր 24ի ցերեկը եւ 26ի օրուան
երկրորդ կէսին, 27ին, 28ի գիշերը կը սպասուին
տեղումներ՝ բարձրադիր գօտիի մէջ թաց ձիւնի

տեսքով։ Առաւօտեան ժամերուն ցածադիր գօտիի
մէջ կը սպասուի մառախուղ։

Արսէն Բագրատունի (21 Օգոստոս 1790,
Կոստանդնուպոլիս - 24 Դեկտեմբեր 1866, Վենետիկ), հայագէտ, փիլիսոփայ, գրող, թարգմանիչ,
հայ գրականութեան մէջ դասական ուղղութեան
ամենախոշոր դէմքերէն մէկը, Մխիթարեան
միաբանութեան անդամ:

եաններու կողմը։ Կատարած է բազմաթիւ թարգմանութիւններ դասական հեղինակներէ։ Անոր
խմբագրութեամբ հրատարակուած է հայերէն
դասական ու թարգմանական երկեր։
Արսէն Բագրատունի մահացած է Դեկտեմբեր
24ին Վենետիկ։

Ծնած է 1790 թուականի Օգոստոս 21ին Կոստանդնուպոլիս: Ուսումը ստացած է Մխիթարեաններու մօտ: Եղած է միաբանութեան անդամ։
Լաւ տեղեակ էր դասական լեզուներուն։ Հմուտ
եղած է նաեւ գրաբարի մէջ։
Անոր ստեղծագործութեան գլուխգործոցը «Հայկ
դիւցազն» բանաստեղծութիւնն է, որուն նիւթը
առնուած է գլխաւորապէս Մովսէս Խորենացիի
«Հայոց պատմութիւն»էն։ Բանաստեղծութեան
մէջ Բագրատունին գովերգած է Հայկ Նահապետի
պայքարը հայրենի երկրի անկախութեան եւ
ազատութեան համար:
Գրապայքարին մէջ կանգնած էր գրաբար-

Աշխատութիւններ
1846 թուականին հրատարակած է «Տարերք
հայերէն քերականութեան» գիրքը։ Սակայն անոր
հայերէնագիտական գործունէութիւնը նշանաւոր
դարձած է «Հայերէն քերականութիւն ի պէտս
զարգացելոց» գիրքի միջոցաւ (1852), որ մեծ
ներդրում էր հայերէնի ուսումնասիրութեան մէջ։
Մանրամասն ու բազմակողմանիօրէն քննուած են
գրաբարի հնչիւնական, բառային, ձեւաբանական,
շարահիւսական, ուղղագրական, նոյնիսկ ոճաբանական երեւոյթները։ Հին գրական հայերէնը
դիտարկուած է ժամանակի մէջ, պատմական
ընթացքով (5-12-րդ դարեր):
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Բոլոր Ծայրայեղութիւնները Անընդունելի Են
ՆԱՅԻՐԻ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ
Վերջին ժամանակաշրջանին, ծայրայեղութիւններու պատճառով Հայաստանի մէջ «Սէր ու համերաշխութեան» փոխարէն ծայրայեղ անհանդուրժողականութիւն կը տիրէ:
Ծայրայեղութիւնը սկիզբ առաւ նախկին նաագահի բացայայտ սուտէն, երբ ան, հակառակ իր
յայտարարութեան, առաջադրուեցաւ ՀՀ վարչապետի թեկնածու։ Այդ ծայրայեղ սուտը հունէն հանեց ժողովուրդը, այնուամենայնիւ գնահատանքի
արժանի էր անոր խաղաղ հրաժարական տալը,
որ Հայաստանը զերծ պահեց արիւնահեղութենէն
(գիտեմ հիմա ծայրայեղ յեղափոխականները
ընդվզեցան, սակայն փորձեցէք ծայրայեղ չըլլալ եւ
զինուեցէք համբերութեամբ):
Այո՛, նախորդ իշխանութիւնը լի էր սխալներով,
չարաշահումներով, անարդարութեամբ եւ շարքը
կարելի է երկարել, բայց ծայրայեղութիւն էր
ըմբոստացող հասարակութեան կողմէն կենդանի
մարդոց թաղում կազմակերպելն ու նմանատիպ
անընդունելի արարքները։
Նիկոլ Փաշինեանը ծայրայեղ քայլերու դիմեց
եւ հասաւ իշխանութեան, գնահատելի է, որ անոր
գլխաւորութեամբ նախորդ իշխանութեան լուծը
կազմաքանդուեցաւ եւ ժողովուրդը սկսաւ ազատ
շնչել՝ դուրս գալով ստրուկի կարգավիճակէն, բայց
ծայրայեղութիւն է զինք փրկիչ համարելն ու իր
բոլոր արարքները հալած իւղի պէս ընդունիլը,
որովհետեւ նախ այս յեղափոխութեան յաջողութեան գլխաւոր խթանը նախորդ իշխանութեան
հանդէպ դրսեւորուած ատելութիւնն էր, եւ երկրորդ՝
դեռ պարզ չէ, թէ ընձեռուած ազատ շունչը ի՞նչ
որակի է, օգտակա՞ր, թէ վնասակար: Կողմնորոշւելու համար ժամանակի կը կարօտինք։
Ընդունինք կամ ոչ, ծայրայեղ սխալ էր ձեւաւորումը անփորձ կառավարութեան մը, որուն
յաջորդեց անփորձ պատգամաւորներուն ցուցակը։
Այսօր իսկական հայու ամենամեծ ցանկութիւնը
պէտք է ըլլայ Նիկոլ Փաշինեանի՝ Ի ՆՊԱՍՏ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՈՒ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ յաջողութիւնը,
որովհետեւ եթէ այս անգամ ալ ժողովուրդը հիասթափի, մեծ անկում կ’ունենանք։ Այնուամենայնիւ,
այդ ցանկութիւնը պէտք չէ մեր աչքերը փակէ՝
սխալները անտեսելու չափ։ Այսօր ունինք հիպնոսացած հասարակութեան մեծ զանգուած մը, որ
վարչապետի պաշտօնակատարի իւրաքանչիւր
քայլ կամ որոշում միայն դրական կը տեսնէ. «Եթէ
ան է ասել կամ արել՝ ուրեմն մի բան գիտի»: Ոեւէ
մէկը կրնա՞յ հիմնաւորել անփորձ նախարարներ
նշանակելու որոշուներուն դրական կողմը կամ
չստացուած դերասանը քաղաքապետ դարձնելը։
Չըսէ՛ք, հապա նախկինը լաւ էր։ Եթէ աւազակը
պիտի հանէր՝ խեղկատակը դնելու համար, ի՞նչ
հասկցանք։ «Սէր ու համերաշխութիւն» աղաղակողը պէտք է ընտրէր ատակ քատրեր եւ ո՛չ թէ
վարձահատոյց ըլլար ցոյցերու մասնակիցներուն
եւ պաշտօնները բաշխէր ամենաբարձր «պոռացողներուն»՝ հաշուի չառնելով անոնց անկարողութիւնն ու անփորձութիւնը։
Այսօ՛ր երբ գրեթէ որոշում կայացուած է լուծարել
Սփիւռքի նախարարութիւնը, աւելի քան վստահ
եմ, որ այս որոշումը կար ի սկզբանէ։ Այլապէս, այս
ամենապատասխանատու պաշտօնը չէր տրուեր
անյայտ նորելուկի մը։ Այս որոշումը համբերատար
Սփիւռքի համար աւելի քան վիրաւորական էր.

կարծես Սփիւռքը անտեսելու, արհամարհելու
քաղաքականութիւն մը կ’ուրուագծուի։ Նորելուկ
նախարարը «գործի» անցաւ միայն հինը քանդելով,
իսկ երբ շէնքի մը ամուր հիմքերը կը քանդուին,
բնականաբար կառոյցը կը
փլուզուի։ Հիմա
նախարարութեան աշխատակիցներուն կարծիքով՝
նոր նախարարը դէմ է նախարարութեան լուծարման։ Ո՛չ բարեկամներ, ինք դէմ է իր «գահընկէցութեան», ինք համաձա՞յն է, որ նախարարութիւնը գործէ ուրիշ նախարարի մը նշանակումով,
բնականաբար՝ ո՛չ, իսկ եթէ կ’ուզէք Սփիւռքի
զգալի մասի մը կարծիքը գիտնալ, ըսեմ. «Եթէ այս
անձը իր բացարձակ անփորձութեամբ պիտի
ղեկավարէ նախարարութիւնը, աւելի լաւ է, որ
լուծարուի»:
Նախարարութիւնը անցնող տարիներուն ընթացքին մեծ աշխատանք տարած է, բայց կրնա՞ր
աւելին ընել. այո՛, կրնար, բայց հանրապետականներու վարչակարգին տակ գործելով այսքան
աշխատանք տանիլը, հաւատացէ՛ք, աշխատակազմի մեծ մասի ամէնօրեայ պայքարի, նուիրումի,
աշխատասիրութեան եւ նոյնիսկ անձնազոհութեան
արդիւնք էր…
Պէ՞տք է մնայ նախարարութիւնը կամ ոչ, ի՞նչ
կարգավիճակով մնայ՝ քննարկելի խնդիրներ են։
Բայց այո՛, ոճրագործութիւն է այդ մասին չնախազգուշացնելը, պաշտօնեաներու անգործութեան
խնդիրը չլուծելը, Սփիւռքի ներկայացուցիչներուն
հետ հարցը չքննարկելը։ Օր մը արթննալ ու ըսել,դուք այլեւս պիտի չաշխատի՞ք, դուք չէք որոշողը,
մե՞նք ենք որոշողը, կարելի չէ՞ր աստիճանաբար
լուծել խնդիրը, պարոն վարչապետ, ա՞յս է «Հայաստանի հպարտ քաղաքացի» ձեւակերպումի ձեր

տեսլականը։
Այս բոլորը կը յիշեցնէ այն օրը, երբ հայութիւնը
արթնցաւ ու տեսաւ, որ դասական ուղղագրութիւնը
«դուրս դրուած է» Հայաստանէն…
Այսօր ողջ հայութիւնը պէտք է թեւ ու թիկունք
կանգնի պետութեան ու երկրի՛ շահերուն, ո՛չ թէ
Նիկոլ Փաշինեանի անձին։ Եթէ այդ շահերը
համընկնին՝ բարի, եթէ ո՛չ, պէտք է տեսնել ու
բարձրաձայնել սխալները, պէտք է հաստատել
դրական իրավիճակը եւ ո՛չ թէ դերերու փոփոխութիւնը։ Այլապէս պատմութիւնը կը կրկնուի: Լեւոն
Տէր Պետրոսեանը վկայ, որ դեռ պատմութիւն անգամ չէ դարձած այն իրողութիւնը, թէ ժողովուրդի
80%-ի վստահութիւնը միշտ չէ՛ որ վստահելի է։
ԲՈԼՈՐ ԾԱՅՐԱՅԵՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ, կտրուկ,
չուսումնասիրուած
եւ
միահեծան
քայլերը
ԱՆԸՆԴՈՒՆԵԼԻ ԵՆ եւ հեռու են «ժողովուրդն է
որոշողը» ամպագոռգոռ յայտարարութիւններէն,
անոնց հետեւանքով կը տուժեն երկիրն ու հայ
ժողովուրդը։
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Զահլէի Մէջ Վերսկսաւ Գործել Կիրակնօրեայ Դպրոցը
եկեղեցւոյ կիրակնօրեայ դպրոցը, որուն աշակերտներուն ընդհանուր թիւն է 22։ Անդամները շաբաթական դրութեամբ կը հետեւին դաստիարակչական ծրագիրի՝ ձեռային աշխատանքներու եւ
խաղերու ընդմէջէն ծանօթանալով հոգեւոր-քրիստոնէական եւ ազգային արժէքներուն եւ աւանդոյթներուն։

Լիբանանի թեմի առաջնորդ Գերշ. տ. Նարեկ
արքեպիսկոպոսի գլխաւորութեամբ, Լիբանանի
հայոց թեմի ազգային իշխանութիւնը վերջին շաբաթներուն յատուկ ուշադրութեան առարկայ
դարձուցած է հեռակայ շրջանները՝ հետեւողական
կապեր հաստատելով ծուխերուն հետ եւ սերտելով
աշխատանքային նոր կարելիութիւնները։
Այս ճիգը կը միտի երիտասարդ ուժերու ներգըրաւման, աշխատանքային նոր ոլորտներու
ստեղծման, հեռաւոր շրջաններու ծխայիններու
համախմբման, ինչպէս նաեւ հոգեւոր, ազգային եւ
դաստիարակչական ծրագիրներու իրականացման։
Նշեալ շրջագիծին մէջ, ուրախութեամբ կը յայտարարենք, որ 2 Նոյեմբեր 2018էն սկսեալ, Զահլէի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ մէջ կը գործէ

Յառաջիկայ տարուան սկզբնաւորութեան կը
ծրագրուի Զահլէի մէջ հաստատել շաբաթօրեայ
դպրոց՝ բնորոշ կրթական ծրագիրով բարելաւելու
շրջանի պատանիներու հայոց լեզուի իմացութիւնը։
Լիայոյս ենք, որ Զահլէի մէջ սկսած այս դրական
տեղաշարժի նախաքայլերը յաւելեալ ճիգով կը
շարունակուին, ինչպէս նաեւ կը տարածուին այլ
շրջաններու մէջ։
ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ
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Դեկտեմբեր 20ին Արցախի խորհրդարանը
հաստատեց 2019 թուականի պետական պիւտճէն:
Մօտ 15 տարուան ընդմիջումէն ետք Արցախը
դարձեալ յաւելուրդով պիւտճէ ունի. 2019ին պետական պիւտճէով եկամուտները աւելի շատ կ'ըլլան, քան ծախսերը: Մօտ մէկ ամիս տեւած խորհըրդարանական քննարկումներուն, պատգամաւորներն
ալ մասնակցած են պիւտճէ-2019ի նախագիծը
աւարտական տեսքի բերելու աշխատանքներուն:
Ազգային ժողովին մէջ վերջնական քննարկումներուն մասնակցած է նաեւ Արցախի նախագահը:
«Այսուհետեւ ալ ամէն ինչ պիտի կատարուի՝ բանակի մարտունակութեան հետեւողական բարձրացման, զինուած ուժերը ժամանակակից զինասարքերով
համալրման,
քաղաքացիական
պաշտպանութեան համակարգի ամրապնդման,
զինծառայողներու, վեթերաններու եւ հաշմանդամներու ընկերային խնդիրներու լուծման ուղղութեամբ»,- պիւտճէական առաջնահերթութիւններու
մասին խօսելով՝ ընդգծած է Բակօ Սահակեան:Կ'ուզեմ ընդգծել, որ պիւտճէի նախագիծի քննարկման ընթացքին ԱԺ խմբակցութիւններու եւ առանձին պատգամաւորներու կողմէ ներկայացուած են
100է աւելի գրաւոր առաջարկներ: Անոնց մէկ
մասը ընդունուած ու ներառուած է պիւտճէի վերջնական տարբերակին մէջ»:

Պիւտճէն կ'ունենայ ընկերային ընդգծուած
ուղղուածութիւն: Կենսաթոշակի նուազագոյն շեմ
սահմանուած է 25 հազարը: Աւելցուած են առողջապահութեան ուղղուած միջոցները: Նոր ծրագիրներ կը մեկնարկեն բնակարանաշինութեան
ոլորտին մէջ՝ աւելի մատչելի պայմաններով: Կը
շարունակէ ուշադրութեան կեդրոնին մնալ պաշտպանութեան եւ անվտանգութեան համակարգը,
աւելցած են նաեւ քաղաքական պաշտպանութեան
ուղղուած գումարները: Հետեւաբար, պիւտճէ2019ի մէջ ծախսային մասը նախնական տարբերակի համեմատ աւելցած է: Պիւտճէն, սակայն, կը
շարունակէ մնալ յաւելուրդով: «Պետական պիւտճէի վերջնական ցուցանիշները կը կազմեն, եկամուտներու գծով, 112 միլիառ 547մլն դրամ, ծախսերը՝ 111 միլիառ 410.5 մլն դրամ: Յաւելուրդը կը
կազմէ 1 միլիառ 136.5 մլն դրամ»,- վերջնական
թիւերը ներկայացուցած է Արցախի ֆինանսներու
նախարար Արթուր Յարութիւնեանը: Գիւղատնտեսութեան ոլորտին մէջ նախապատուութիւնը
արտադրութեան զարգացման ծրագիրներուն կը
տրուի: Ելեկտրականութեան արտադրութիւնը կը
հասցուի 400 միլիոն քիլոուաթ/ժամի: Տնտեսական
աճը առնուազն 8 տոկոս կը նախատեսուի, համա-

Արցախի Պիւտճէի Հերթական Մրցանիշները

խառն ներքին արդիւնքը՝ 333 միլիառ դրամ:
Պիւտճէական քաղաքականութենէն կը շարունակէ
դժգոհ մնալ ընդդիմադիր «Վերածունդ» խմբակցութիւնը: «Պիւտճէ-2019ի մէջ տնտեսութեան զա-

նազանակերպումի ուղղուած համարձակ ծրագիրներ
չկան: Ես դէմ պիտի քուէարկեմ պիւտճէ-2019ին»,խմբակցութիւններուն յատկացուած ելոյթի ժամանակ ընդգծած է ԱԺ «Վերածնունդ» խմբակցութեան
ղեկավար Հայկ Խանումեանը: Դէմ արտայայտուած
է նաեւ Շարժում-88 խմբակցութիւնը: «Ժողովրդավարութիւն» խմբակցութիւնը կողմ էր դիտարկումներով, «Դաշնակցութիւնը» կողմ էր վերապահումներով: Արցախի խորհրդարանի ամենամեծ՝

«Հայրենիք» խմբակցութիւնն ալ կ'ընդգծէ՝ 2007էն
կ'աջակցին գործող նախագահին, որուն ծրագիրը
կ'արտացոլէ պիւտճէն: Պիտի շարունակեն նոյն
ոգիով: «Հայրենիք խմբակցութիւնը ամէն ինչ պիտի ընէ, հնարաւորութիւն պիտի տայ կառավարութեան այդ ծրագիրները կեանքի կոչելու»,- ընդգըծած է ԱԺ «Հայրենիք» խմբակցութեան նախագահ
Արթուր Թովմասեանը:

Արցախի 2019 թուականի պետական պիւտճէն
ընդունուեցաւ ձայներու 26 կողմ, 5 դէմ յարաբերակցութեամբ:
Ստեփանակերտ
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Լիբանանահայ Դպրոց
ՀԲԸՄիութեան Վարժարաններ

Հոյակապ Ու Տպաւորիչ Հանդիսութիւն՝ Ի Յարգանս Շառլ Ազնաւուրին Եւ
Երկրաշարժի Զոհերուն
Հայ ժողովուրդը գիտէ յարգել իր մեծամեծները,
նաեւ գիտէ խոնարհիլ իր զոհերուն յիշատակին
առջեւ, որովհետեւ զանոնք կը նկատէ ազգային
պարտականութիւններ, այնքան ատեն որ անոնք
պատուաբեր հեղինակութիւններ են ու խնկաբոյր
նուիրականութիւններ:

2018ին հայ ժողովուրդը մասնաւորաբար եւ
մարդկութիւնը ընդհանրապէս, կորսնցուց հայազգի աշխարհահռչակ երգիչ-երգահան-արուեստագէտ Շառլ Ազնաւուրը, իսկ 7 Դեկտեմբեր 1988ին
տարերային երկրաշարժը խլեց կեանքը շուրջ 17
հազար հայու՝ Կիւմրիէն, Վանաձորէն, Սպիտակէն
եւ յարակից շրջաններէն:
Այս երկու յուզիչ իրադարձութիւններուն առիթով վարժարանիս 11րդ դասարանի աշակերտութիւնը, գլխաւորութեամբ դաստիարակչուհի Արմիկ
Եաղլեանի, օրինակելի գաղափարը յղացած էին 7
Դեկտեմբեր 2018ին նշելու յիշատակները անցաւոր
կեանքէն հեռացածներուն:
Պահը հոգեցունց էր, երբ աշակերտութիւնը
սրահ մուտք գործեց ու տեղաւորուեցաւ իր տեղը՝ ի
ձեռին ունենալով կոկիկ յայտագիր մը:
Բացման խօսքով հանդէս եկան Արաքս Էլմայ-

եան (հայերէնով) եւ Սելա Մարգարեան (ֆրանսերէնով), որոնք օրուան խորհուրդներուն անդրադարձան պատշաճ ու խօսուն արտայայտութիւններով՝
կարեւորելով Շառլ Ազնաւուրի մեծատաղանդութիւնը եւ կեդրոնանալով երկրաշարժի աղէտին
տխուր հետեւանքներուն վրայ, որմէ ետք մէկ
վայրկեան յոտընկայս լռութեամբ յարգուեցան յիշատակները ննջեցեալներուն:
Այնուհետեւ յայտագիրը ընթացաւ հետեւեալ
յաջորդականութեամբ.
• Շառլ Ազնաւուրի կենսագրական ամփոփ գիծերը (1924-2018) ներկայացուց Մարիան Փափազեան լուսանկարային նմոյշներով
• Ազնաւուրի երգարուեստի ու կտակած ժառանգութեան մասին արտայայտուեցաւ Սէրլի
Խաչատուրեան տեսերիզային ցուցադրութիւններով
• 1988ի երկրաշարժին՝ Ազնաւուրի բերած
նպաստին մասին խօսեցաւ Ռոյ Կէօքճեան յուզիչ
ու ցնցիչ պատկերներով
• Արաքս Էլմայեան, ընկերակցութեամբ տիկ.

Ցոլինէ Էլմայեանի (դաշնամուր), հաճելի երգեցողութեամբ «Pour Toi Armenie»ն կենդանացուց
• Ազնաւուրի կոչումներն ու պարգեւատրումները
պատկերազարդ գունաւորումներով ներկայացուց
Վաչէ Չըլտըրեան
• Ազնաւուրի մահուան եւ յուղարկաւորութեան
տեսարանները Երեւանի ու Փարիզի մէջ նկարագրեց Զոհրապ Աբրահամեան
• Նարեկ Կարապետեան (սաքսոֆոն), ընկերակցութեամբ պրն. Ռաֆֆի Տէր Առաքելեանի
(դաշնամուր), հնչեցուցին Ազնաւուրի «La Boheme»
• Ռոյ Կէօքճեան խրոխտ ոգիով ու բուխ առոգանութեամբ արտասանեց Ազնաւուրի «Աւէ
Մարիա»ն (խօսք՝ պրն. Համբիկ Մարտիրոսեանի)
• Վաչէ Չըլտըրեան, ընկերակցութեամբ պրն.
Ռաֆֆի Տէր Առաքելեանի (դաշնամուր) եւ Համբիկ
Մարտիրոսեանի (սաքսոֆոն), ապրումով երգեց
Ազնաւուրի «She»ն
Հանդիսութիւնը վերջ գտաւ, բայց աշակերտութիւնը այնքան կլանուած եւ ոգեւին տարուած
էր, որ չէր ուզեր բաժնուիլ տիրող ջերմ մթնոլորտէն:
Տնօրէն պրն. Արա Վասիլեան, յայտնապէս
յուզուած, բայց անպայման հպարտացած իր
աշակերտութեան ելոյթներէն, կատարումներէն եւ
խօսքերէն, շնորհաւորեց դերակատարները եւ
անոնց բերած գովելի մասնակցութիւնը այս յիշարժան նախաձեռնութեան, իսկ դաստիարակչուհի տիկ. Արմիկին բծախնդիր ու հետեւողական
աշխատանքը մեծապէս գնահատելի գտաւ:
Մեր աշակերտները գիտակից պատասխանատւութեամբ ու պատրաստակամութեամբ յանձնառու
եղան մեծարելու արժանաւորներ եւ յարգելու յիշատակներ, ամէն առիթով երբ պատեհութիւններ
կը ստեղծուին ու կը պահանջուին:
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«Թիկունքիս Զգացի Շուէտահայերու Աջակցութիւնը». Շուէտի Խորհրդարանի
Հայազգի Պատգամաւոր
ԳԷՈՐԳ ՉԻՉԵԱՆ

2018 թուականի Սեպտեմբեր 9ին Շուէտի
խորհրդարանական ընտրութիւններուն շուէտահայ Արին Կարապետը ընտրուեցաւ պատգամաւոր:
349 պատգամաւորներու մէջ Ռիքստակի (շուէտական խորհրդարան) միակ հայ պատգամաւորն է:
Այս առիթով «Հայերն այսօր»ը կապ հաստատած է մեր հայրենակիցին հետ` զրուցելու անոր
յառաջիկայ ծրագիրներուն եւ ընելիքներուն
շուրջ, ինչպէս նաեւ շնորհաւորելու ուրախալի
լուրին համար:

-Արի՛ն, ինչո՞ւ որոշեցիք մասնակցիլ Շուէտի
խորհրդարանի (Ռիքստակ) պատգամաւորներու
ընտրութիւններուն:
– Մօտաւորապէս 12 տարի առաջ ընդգրկուեցայ
Մոտերէյթ կուսակցութեան երիտասարդական
միութեան կազմին մէջ, իսկ արդէն այս տարուան
Սեպտեմբեր ամսուն ընտրուեցայ Շուէտի խորհըրդարանի պատգամաւոր: Մեծնալով Շուէտի
արուարձաններուն մէջ` Շուէտի հասարակութեան
առնչուող շատ խնդիրներ տեսայ: Դժուարութեամբ
սորված եմ շուէտերէնը, մեծցած եմ մօրս խնամակալութեան ներքոյ, որ աշխատանք գտնելու խընդրին բազմիցս բախուած է: Կը յիշեմ` աշխատավարձէ աշխատավարձ կ'ապրէինք` չիմանալով՝ կը
կարողանանք արդեօք կատարել բոլոր վճարումները:

Օտարազգի դասընկերներէս շատերն իմ ճակատագիրս ունեցած են. ապաւինած են, հիմնականին մէջ, միայնակ ծնողի ուշադրութեան եւ փոքր
տարիքէն դժուարութեամբ սորված են շուէտերէնը:
Այս հանգամանքը դպրոց երթալու առաջին
օրուընէ խոչընդոտ յառաջացուց մեզի համար, ուր
շուէտերէն չգիտնալը ծանր պայքարի մը վերածւեցաւ: Շատ երեխաներ, որոնք այս պայքարին
կ'առնչուին, կամ ընկերային ապահովութեան կարիքը կ'ունենան, կամ փողոցային խմբաւորումներու
մասնակիցը կը դառնան:
Ես զգացի, որ ինծի պէս երեխաներ կեանքի եւ
դպրոցի մէջ յաջողելու համար պէտք է հասարակութեան կողմէ խնդրահարոյց մարդ դիտարկուելու
փոխարէն խրախուսուին, ունենան մեծ ակնկալիքներ եւ յստակ տեսլական:
Երբ հասարակութիւնն ունենայ մեծ սպասելիքներ գաղթական երեխաներէն եւ անոնց տայ հնարաւորութիւն` յաւուր պատշաճի սորվելու շուէտերէնը նախադպրոցական տարիքին, ապա,
անկասկած, այդ երեխաները ապագային բարձունքներու կը հասնին: Ես մտայ քաղաքականութիւն` իրականութեան մէջ ինչ-ինչ երեւոյթներ
դէպի լաւը փոխելու ցանկութեամբ:

տուեալները մօտ եօթը անգամով կը գերազանցեն
Շուէտի տուեալները:
Այս ամէնը կը ստեղծէ հսկայական ընկերային
մարտահրաւէր, որ պէտք է լուծենք յառաջիկայ
տասնամեակներուն: Բայց, նախ եւ առաջ, անհրաժեշտ է ունենալ պատասխանատու եւ կարգաւորւած գաղթականութեան քաղաքականութիւն:

-Ընտրութիւններուն հայ այլ թեկնածուներ
առաջադրուա՞ծ էին:
-Այո՛, տեղական ինքնակառավարման, քաղաքային ու տարածաշրջանային ընտրութիւններուն
հայ թեկնածուներ կային առաջադրուած, բայց
որքան տեղեակ եմ` խորհրդարանին մէջ միակ
հայ պատգամաւորը ես եմ:

տեղի ունեցող քաղաքական զարգացումներուն,
ամբողջապէս իրազեկուած եմ երկրի մարտահըրաւէրներուն եւ խնդիրներուն:
Թաւշեայ յեղափոխութեան ընթացքին եկայ
Երեւան` հետեւելու իրադարձութիւններուն եւ զգալու այն մթնոլորտը, որ կը տիրէր ամբողջ Հայաստանի մէջ: Մեծ յոյսեր ունիմ Հայաստանի ապագայի հանդէպ: Յոյսով եմ` Դեկտեմբեր 9ին տեղի
ունեցած խորհրդարանական թափանցիկ արտահերթ ընտրութիւնը կը փաստէ իրական ժողովրդավարութեան հաստատումը Հայաստանի մէջ, ուր
ազատութիւնն ու քաղաքացիներու իրաւունքը
պարզապէս լոկ խօսքեր չեն մնար թուղթի վրայ եւ
մերկապարանոց չեն հնչեր:
Կաշառակերութեան դէմ պայքարը հաւասարապէս կարեւոր է առողջ ժողովրդավարութիւն
ունենալու համար: Մէկընդմիշտ յիշենք, որ ոչ մէկը
բարձր է օրէնքէն, եւ կառավարութիւնը պէտք է
աշխատի ժողովուրդի բարօրութեան համար: Այլ
ճանապարհ չեմ տեսներ:

-Ի՞նչ պիտի ըլլայ Ձեր գործունէութեան հիմնական առանցքը, ո՞րն է Ձեր տեսլականը:
– Իմ թիրախային խնդիրը ներգաղթի եւ ընդելուզման խնդիրն է: Անգամ մըն ալ կրկնեմ` հասարակութիւնը պէտք է շատ ակնկալիքներ ունենայ գաղթական ծնողներ ունեցող երեխաներէն:
Անոնց պէտք է տրուի աւելի լաւ պայմաններ`
յաջողութեան հասնելու համար: Գաղթականութեան քաղաքականութիւնը Շուէտի մէջ այդքան
ալ կայուն չէ. 2015 թուականի ցուցանիշներով
Շուէտ եկած է շուրջ 160,000 գաղթական: Եթէ
համեմատենք Դանիոյ եւ Ֆրանսայի հետ, ապա
Դանիոյ մէջ` 20,000, իսկ Ֆրանսայի մէջ` 70,000
գաղթական հաստատուած է: Այսինքն՝ Ֆրանսայի

– Շուէտահայ համայնքի արձագանգը ինչպիսի՞ն էր այս լուրը լսելէ ետք:
-Միանշանակ դրական եւ ողջունելի էր արձագանգը շուէտահայ համայնքին մէջ: Առհասարակ,
շատ բարձր կը գնահատեմ համայնքի իմ հայրենակիցները եւ անոնց անկեղծ աջակցութիւնը,
որ զգացի իմ թիկունքիս: Նոյնիսկ այն մարդոցմէ,
որոնց երբեք չէի տեսած, շնորհաւորական նամակներ եւ բարեմաղթանքներ ստացայ: Շուէտահայերու աջակցութիւնը կը ջերմացնէ սիրտս:
-Որքանո՞վ կը հետեւէիք Հայաստանի մէջ
տեղի ունեցող քաղաքական վերջին զարգացումներուն: Թաւշեայ յեղափոխութեան օրերուն
բախտը ունեցաք Հայաստան այցելելու:
– Ի հարկէ, միշտ կը հետեւիմ Հայաստանի մէջ

«Հայերն այսօր»
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Մանկական

Գոյների իրարանցում ամանորին
Ներկայացում
Մանկական
Ամանորեայ միջոցառումներ

• 27/12/2018 12:00, 14:00
• 28/12/2018 12:00, 14:00
• 29/12/2018 12:00, 14:00

12:30, 14:30, 29/12/2018 11:00, 12:30,
14:30
• Հ. Մալեանի անուան կինօդերասաններու թատրոն
• Վարդանանց 18, (+374 10) 540
296
• 1000 - 1500 դրամ
Ամանորեայ հեքիաթային ներկայացում

• Արամ Խաչատրեան համերգասըրահ
• Օփերա, Մաշտոց 46, (+374 10)
545 742
• 3000 - 10000 դրամ
Կը մասնակցին՝
Մաւր Մկրտչեանը, Մոնիքա Նազարեանը, Եւա Եգանեանը, Գրիգոր
Միրզոյեանը, Նարեկ Պօղոսեանը,
Մասիս Հունանեանը, Նարէ Գէորգեանը, Արմէն Դաւթեանը։

Ցուցադրում
In Tour Expo 2019

Համերգ

Ժողովրդական երգերու երեկոյ

• 24/12/2018 12:00, 14:00, 16:00
• «Մեթրօ» թատրոն
• Գ. Նժդեհի հրապարակ, (+374
10) 422 742, (+374 10) 429 679
«Նուէր Ձմեռ պապիկին»
• 25/12/2018 12:00, 14:00
• 26/12/2018 12:00, 14:00
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• 30/12/2018 12:00, 14:00
• Երեւանի պետական կամերային
թատրոն
• Մաշտոցի պող. 58, (+374 10)
566 070, (+374 10) 587 844
• 1000 – AMD
Էլֆերի կախարդական դպրոցը
• 25/12/2018 11:00, 12:30, 14:30,
26/12/2018 11:00, 12:30, 14:30, 27/12/2018
11:00, 12:30, 14:30, 28/12/2018 11:00,

• 27/12/2018 19:00

• 26/04/2019 11:00, 27/04/2019
11:00, 28/04/2019 11:00
• Yerevan Expo Center
• Յ. Յակոբեան 3, +(374 10) 235
775
• Մուտքը ազատ է
Միջազգային զբօսաշրջային ցուցահանդէս

Մեզի Մշակոյթ Եւ Սփիւռք Պէտք Չե՞ն

Այսօր Սփիւռքը եւ մշակոյթը (նախարարութիւններու աշխատակիցները) միասին կը պայքարին, որպէսզի ապացուցեն իրենց կարեւորութիւնը, կը թուի, թէ ապացուցելու ոչինչ կայ,
ամէն ինչ նոյնիսկ անզէն աչքով տեսանելի ու
հասկնալի է: Բայց իրականութիւնը այլ բան
կ'ըսէ: Եւ ի՞նչ դուրս կու գայ. մեր պետութեան
մշակոյթ եւ սփիւռք պէտք չե՞ն:
Մշակոյթ, որ մեր երկրի իրական դէմքն է,
այցեքարտը: Մշակոյթ, որուն շնորհիւ դարեր
շարունակ պետականութիւն չունենալով անգամ
մնացած ենք ազգ ու աշխարհին ներկայացած,
զարմացուցած մեր մշակոյթով:
Այդքան կա՞րճ է մեր յիշողութիւնը: Արդեօք
վերջերս ազգովի չէի՞նք ուրախանար, հպարտանար Նիւ Եորքի Մեթրոփոլիթէն թանգարանին մէջ մեր հազարամեայ անկրկնելի մշակոյթը
ներկայացնող ցուցադրութեամբ: Հիմա ի՞նչ է,
աշխարհին կ'ուզենք ներկայանալ որպէս
մշակոյթ չունեցող ա՞զգ:
Ընդամէնը օրեր առաջ վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեան յայտարարեց, որ արդէն քանդած
են Հայաստանի եւ Սփիւռքի միջեւ սահմանը:
Արդեօ՞ք այդ սահմանը քանդած են Սփիւռքի
նախարարութեան փակումով. կառոյց մը, որ
տարիներ շարունակ փորձած է կամրջել Հայաստանն ու Սփիւռքը, եւ այո՛, քանդելով տա-

րատեսակ սահմաններ:
Այսօր քան երբեւէ ամենայարմար պահն է
քանդելու ո՛չ միայն Հայաստանի եւ Սփիւռքի
միջեւ սահմանը, այլեւ իրագործելու ուժեղ
Հայաստան, ուժեղ Սփիւռք տեսլականը:

ուսումնասիրէ ու այդ ամէնը լուծելու ուղիներ
պիտի փնտռէ: Ո՞վ պատերազմական իրավիճակին մէջ յայտնուած մեր հայրենակիցներուն
պիտի ըսէ, որ հայրենիքը, Հայաստան պետութիւնը Ձեր կողքին է, ո՞վ...

Ուժեղ Հայաստան ստեղծելու համար հայ
մարդուն շատ բան պէտք չէ. հնարաւորութիւններ
կամ այդ հնարաւորութիւնները ստեղծելու
պայմաններ, ու ան կը կառուցէ ուժե´ղ Հայաստան: Կը կառուցէ ո՛չ թէ առանձին, այլ Սփիւռքի
հետ ձեռք-ձեռքի բռնած: Եւ այդ ժամանակ
արդէն պէտք չ'ըլլար Սփիւռքի մէջ ապրողին
յորդորել, խնդրել, որ գայ Հայաստան ու մասնակցութիւն ունենայ իր հայրենիքի զարգացման
ու հզօրացման:

Որեւէ որոշում իրականութիւն դարձնելու
համար մենք մեզի նախ եւ առաջ հարցեր պէտք
է տանք: Նոյնիսկ մէկ հարցի պատասխանը
չունենալու պարագային, մեր որոշումը պէտք չէ
իրականութիւն դարձնել, յատկապէս երբ այդ
որոշումը կրնայ բեկումնային ու ճակատագրական ըլլալ:

Հայաստանի կողքին կանգնելու համար մեզի ուժեղ Սփիւռք պէտք է: Այստեղ է, որ մեր
երկիրը՝ որպէս պետութիւն, պէտք է Սփիւռքի,
իւրաքանչիւր սփիւռքահայու կողքին կանգնի:
Այսուհետեւ ո՞վ պատասխանատու ու յանձնառու
պիտի ըլլայ Սփիւռքի մէջ փակուող դպրոցներու,
հայկական ինքնութենէն հեռացող անհատներու,
խառն
ամուսնութիւններու
ահագնացող
թափերու, արեւմտահայերէնի ու ընդհանրապէս
հայերէնի կորուստի, երազային հայրենիքով
ապրող երիտասարդը իր իրական հայրենիքին
կապելու համար, ո՞վ, ո՞ր կառոյցը: Ո՞վ Սփիւռքի
ձայնը, մարտահրաւէրները պիտի լսէ, պիտի

Ի՞նչ է, մեզի մշակոյթ եւ սփիւռք պէտք չե՞ն:
Լուսինէ Աբրահամեան
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«Գործով Առկայ Որոշ Նիւթեր ու
Տեսագրութիւններէն Մաս Մը Անհետացած են».
Տինքի Գործով Վկայ

Ստանալու համար դիմել «Զարթօնք»ի
ցրուիչին կամ խմբագրատուն
+961 1 444 225

տեսագրութիւնները։ «Akbank»-ի տեսագրութիւնները յաջորդ օրը եղան։
Ընտանիքին եւ փաստաբաններուն ալ ցոյց տուինք զանոնք։ Այնտեղ որեւէ
պակաս մաս չկար։ Սակայն, դէպքին նախորդող ժամանակահատուածին
վերաբերեալ «Akbank»-ի տեսագրութիւնները անծանօթ մարդիկ արդէն
վերցուցած էին։ Անոնք մեր մարդիկ չէին։ Աւելի ուշ դատախազէն տեղեկացայ,
որ հետաքննութեան գործին մէջ առկայ որոշ նիւթեր անհետացած են։
Ատիկա բնական չէր։ Հետախուզութեան բաժինի աշխատակիցները նման
բան չէին կրնար ընել»,- պատմած է վկան։
Քութքանը աւելցուցած է, որ գործէն անհետացած նիւթերն ու տեսագրութիւնները վերցուցած անձերուն ինքնութիւնը այդպէս ալ չէ պարզուած,
թէեւ ատիկա պէտք է բացայայտուէր։
Իսկ Տրապիզոնի ոստիկանութեան հասարակական անվտանգութեան
բաժանմունքի ղեկավար, գնդապետ Ալի Օղուզ Չաղլարը կրկնած է նախապէս
իր տուած ցուցմունքը։ Ան նշած է, որ Տրապիզոնի նահանգային ոստիկանութեան հետախուզութեան բաժանմունքի պետ Մեթին Եըլմազը ամենօրեայ ճեպազրոյցներէն մէկուն ժամանակ զեկուցած էր ոստիկանութեան
հրամանատար, գնդապետ Ալի Օզին, որ Տինքի դէմ մահափորձ կը ծրագրուի։
Վերջինս հարցուցած է. «Որեւէ այլ զեկուցելու թեմա կա՞յ»։ Եւ այլեւս չէ
անդրադարձած Տինքի թեմային։
Աւելի ուշ՝ 2013-ին, Ալի Օղուզ Չաղլարը դատախազութեան մօտ ցուցմունք
տուած է իրեն յայտնի այս փաստերուն մասին։ Ալի Օզը յայտարարած է, որ
այդ մասին աւելի ուշ պիտի խօսին։ Իսկ երբ Չաղլարը նշած է, որ
հետաքննութիւն յարուցուելու պարագային ինքը համապատասխան
ցուցմունք պիտի տայ, ոստիկանութեան հրամանատարը այլեւս յաջորդ
ճեպազրոյցներուն զինք չէ ընդգրկած։
Յիշեցնենք, որ Հրանդ Տինք սպաննուած էր 2007 Յունուար 19-ին, Պոլսոյ
Շիշլի թաղամասին մէջ գտնուող «Ակօս» թերթի խմբագրատան առջեւ`
16-ամեայ թուրք ազգայնական Օկիւն Սամասթի կրակոցով: Հրանդ Տինքի
սպանութեան վերաբերեալ դատավարութիւնը կ՝երկարի արդէն աւելի քան 11
տարի եւ դեռ չէ գտած իր հանգուցալուծումը:
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