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«Զարթօնք»ի նախորդ թիւերու ելեկտրոնային օրինակները կարդալու համար
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ
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Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Տեղի Ունեցաւ Նախարարական
Յանձնաժողովի Երկրորդ
Զասիպքին.
Սուրիոյ Գագաթնաժողովին
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան
Լիբանանի
Ներկայութիւնը
Մասին Յայտարարութեան
Համար Պիտի Նպաստէ
գաղթականներու Վերադարձին

ՀՀ Փաշինեան
Կառավարութեան
Նիստը
Ն.
ԵլոյթՀերթական
Ունեցաւ ԱԺ-ի
Կը Կայանայ
Օր Կանուխ
Մէջ
2018-ի Մէկ
Պետական
Պիւտճէի
Կատարման Հաշուետւութեան
Քննարկման Ժամանակ

Հայաստանի
Հանրապետութեան
կառավարուՀՀ
վարչապետ
Նիկոլ Փաշինեան
ամփոփիչ
թեան
հերթական
նիստը
տեղի
կ'ունենայ
Փեելոյթ ունեցաւ ԱԺ-ի մէջ 2018 թուականի պետական
տըրուար 6-ին:
պիւտճէի
կատարման հաշուետւութեան քննարկԱյս
մասին
տեղեկացնենվկայակոչելով
ՀՀ վարչապետի
ման ժամանակ:կը«Արմէնփրես»,
ՀՀ
աշխատակազմի
տեղեկատուութեան
եւ հասավարչապետի աշխատակազմի տեղեկատւութեան
րակայնութեան
հետ կապերու
վարչութենէն:
եւ
հասարակայնութեան
հետ կապերու
վարչութիւնը
Նիստը կը մեկնարկէ
ժամը 11:00-ին:
կը փոխանցէ,
որ ՀՀ վարչապետը
իր ելոյթին մէջ

Լիբանանի մէջ Ռուսիոյ դեսպան Ալեքսանտր
Զասիպքին Հինգշաբթի յայտարարեց, որ Սուրիական պատերազմին քաղաքական լուծում որոնող
Լիբանանի Հանրապետութեան վարչապետ
յառաջիկայ խորհրդաժողովին Լիբանանի ներկաՍաատ Հարիրիի գլխաւորութեամբ տեղի ունեցաւ
յութիւնը պիտի նպաստէ գաղթականներու վերանախարարական յանձնաժողովի 2-րդ նիստը՝
դարձին:
նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաքա«Պէտք է քաղաքական կամ միջազգային ծաւալի
կանութեան մասին յայտարարութիւնը ամբողաշխատանք տարուի՝ ապահովելու համար սուրջացնելու համար:
իացի գաղթականներուն վերադարձը, եւ Լիբանան
Ըստ տեղական լրատուամիջոցներու՝ շաբաթաԱսթանա գալը, պիտի նպաստէ այդ աշխատանվերջին կազմուած սոյն յանձնաժողովին անդամ
քին»,- յայտնեց Զասիպքին:
10 նախարարները պիտի քննարկեն Ռուսիոյ
Խորհրդաժողովը, որ կը նախատեսուի Յուլիսի
Դաշնութեան՝ 2018-ի Յուլիսին գաղթականներու
սկիզբը Ղազախստանի մայրաքաղաք Նուր-Սուլտունդարձը իրականացնելու նպատակով յառաթանի մէջ (նախկին Ասթանա), պիտի մէկտեղէ
ջադրած նախաձեռնութիւնը վերստին կեանքի
Թուրքիան, Ռուսիան եւ Իրանը` լուծում գտնելու
կոչելու հնարաւորութիւնը՝ այս մէկը ընդրգկելով
աւելի քան 8 տարուան սուրիական հակամարտուկառավարութեան քաղաքականութեան յայտարաթեան:
րութեան մէջ:
Խորհրդաժողովին մասնակցելու Լիբանանի
Նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղահրաւէրը փոխանցուած է նախագահ Միշէլ Աունին
քականութեան մասին յայտարարութիւնը պիտի
եւ արտաքին գործոց նախարար Ժըպրան Պասիլին՝
ընդգծէ շարք մը խնդիրներ՝ Հըզպալլայի զինաՉորեքշաբթի օր Սուրիոյ մէջ Ռուսիոյ նախագահի
նոցը, Սուրիոյ Հանրապետութեան հետ յարաբեյատուկ ներկայացուցիչ Ալեքսանտր Լաւրէնթիեւի
րութիւններու կարգաւորումը՝ Հըզպալլայի եւ անոր
հետ կայացած հանդիպման ժամանակ։
դաշնակիցներուն պահանջով, աւելի քան 1 միլիոն
Հանդիպման ժամանակ Աուն եւ Լաւրէնթիեւ
սուրիացի գաղթականներու ապագան եւ ՍԻՏԸՐ
քննարկած են անցեալ տարի յայտարարուած ռուխորհրդաժողովին կողմէ պահանջուած բարեփոսական այն նախաձեռնութիւնը, որ կը վերաբերէր
խումները՝ փրկելու համար երկրի տնտեսական
տեղահանուած սուրիացի վերադարձին: Նախավատթար վիճակը:
ձեռնութիւնը տակաւին չէ իրականացած՝ նիւթական
եւ միջազգային հանրութեան կողմէ աջակցութիւն
Շարունակուեցաւ Նախարարական
չունենալուն պատճառով:
Պաշտօններու
Փոխանցումը
Դեսպան Զասիպքինի հաւաստիացումով՝ իր
Նախարարական պաշտօններու փոխանցումի
երկիրը պատրաստ է աջակցելու Լիբանանի եւ
գործընթացին 2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը
Սուրիոյ կառավարութիւններուն միջեւ բանակցու-

թիւններուն:
Լիբանանի քաղաքական կուսակցութիւնները
տարաձայնութիւններ ունին Դամասկոսի հետ բանախարարներ պաշտօնապէս ստանձնեցին իրենց
նակցութիւններուն գծով: Աունի Ազգային Ազատ
նոր պաշտօնները:
հոսանքը Սուրիոյ հետ ուղիղ բանակցութիւններ
Պաապտայի պալատին մէջ նախագահական
սկսելու կոչ ըրած է` գաղթականներու ճգնաժամի
հարցերով նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի ստանձնեց
լուծման համար: Այնուամենայնիւ, Յառաջադիմաիր նոր պաշտօնը իր իսկ նախորդէն՝ Փիեռ
կան-ընկերվար կուսակցութիւնը, Ալ Մուսթաքպալ
Ռաֆուլէն: Այս մասին հաղորդեց նախագահական
հոսանքը եւ Լիբանանեան Ուժերը կը ջանան
տեղեկատուական գրասենեակը:
քաղաքական լուծում գտնել հակամարտութեան
համար, որեւէ ուղղակի բանակցութիւններէն:
Ռաֆուլ յաջողութիւն մաղթեց Ժրեյսաթիին՝ իր
Նշենք, որ Լիբանան կը հիւրընկալէ ՄԱԿ-ի փանոր առաքելութեան մէջ, մինչ նոր նախարարը
խըստականներու գործակալութեան կողմէ արձաբարձր գնահատեց Ռաֆուլի տարած աշխատանքը
նագրուած մօտ 1 միլիոն փախստական, սակայն
պաշտօնավարութեան ամբողջ շրջանին:
կառավարութեան տուեալներով՝ գաղթականներու
ընդհանուր թիւը կը հասնի աւելի քան 1.5 միլիոնի:
Աշխատանքի նախկին նախարար Մուհամմատ
Քապպարա ըսաւ, որ իր իրաւայաջորդը՝ Քամիլ
Վեթերանները Կը Շարունակեն ԲողոԱպու Սլեյմանը, անտարակոյս յաջողութիւն պիտի
քել
Պիւտճէին Դէմ՝ Փակելով Ելեւմուտքի
արձանագրէ այս նոր պաշտօնին վրայ՝ շնորհիւ
Նախարարութեան
Մուտք
տարիներու իր փորձառութեան, եւ պիտի
ապացուցէ, որ այս նախարարութիւնը կ'աշխատի
Յաջորդաբան երկրորդ օրը ըլլալով՝ զինուոանխտիր բոլոր լիբանանցիներուն օգտին, ինչպէս
րական թոշակառուները արգելափակեցին Ելեւկը հաղորդէ ազգային լրատուական գործակալումուտքի նախարարութեան շէնքին մուտքը` բողոթիւնը:
քելով 2019 թուականի պետական պիւտճէի
նախագիծին մէջ առաջարկուող խնայողութիւննեՏնտեսութեան եւ առեւտուրի նախարար Մանրուն դէմ:
սուր Պթեյշ ընդգծեց, որ իր նպատակը պիտի ըլլայ
Տասնեակ վեթերաններ Հինգշաբթի առաւօտստեղծել արդիւնաւէտ տնտեսութիւն մը: Միաժաեան հաւաքուեցան Պըշարա Խուրի փողոցին վրայ
մանակ ան կոչ ուղղեց բոլոր քաղաքական գործիչգտնուող նախարարութեան եկամուտներու բաներուն գործակցելու՝ դիմագրաւելու առկայ դժուաժանմունքին դիմաց:
րութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
երկրի
¾ç 07
կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:

մասնաւորապէս ըսած է.
թուականը պիւտճէտային
առումով, Մէջ
թոյլ
ԱԺ«2018
Նախագահն
Ու Հայաստանի
տուէք ըսելու, համաշխարհային պատմութեան մէջ
Ճափոնի Դեսպանը Քննարկած Են Երկկողմ
աննախադէպ տարի է, եւ նման բան խիստ կը
Գործակցութեան
կասկածիմ,
որ երբեւէ Հեռանկարները
որեւէ այլ երկրի մէջ տեղի
ունեցած
է: Իսկ Հանրապետութեան
ի՞նչ տեղի ունեցած է.Ազգային
2018 թուաՀայաստանի
ժոկանի
ընթացքին Հայաստանի
Հանրապետութեան
ղովի նախագահ
Արարատ Միրզոյեան
Փետրուար
մէջ
ունեցած
են նախագահիմէջ
1 փոփոխութիւն,
5-ինտեղի
ընդունած
է Հայաստանի
Ճափոնի արվարչապետի
ընտրութիւն,
վարչապետի
2 փոփոտակարգ եւ 5լիազօր
դեսպան
Ճուն Եամատան:
խութիւն,
Ազգային
ժողովի
արտահերթ ընտրութիւնԻնչպէս կը
հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը,
ՀՀ Ազգային
ներ,
Երեւանի
քաղաքապետի
արտահերթ
ժողովի
լրատուութեան
եւ հանրութեան
հետընտկարութիւններ,
մի
քանի
քաղաքներու
մէջ
արտահերթ
պերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ
ընտրութիւններ,
տեղի ունեցած
է
Միրզոյեան նշածեւէ, իոր վերջոյ
դիւանագիտական
յարաթաւշեայ
յեղափոխութիւն»:
բերութիւններու
հաստատումէն ի վեր Հայաստանի
եւ Վարչապետի
Ճափոնի միջեւխօսքով
կապերըտարուայ
կայուն եւարդիւնքով
արագ կը
երկիրը
ունեցած
է
5,2
տոկոս
տնտեսական
աճ,
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի
այն
պարագային,
երբ պիւտճէի
նախագիծը
խօսքով`
2010 թուականին
Թոքիոյի
եւ 2015ընդութուանած
կառավարութիւնը
պիւտճէի մէջ դրած
էր 4,5
կանին
Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու
բացումը
տոկոս
կանխատեսում:
Եւ
նոր լիցքտնտեսական
հաղորդած է աճի
երկկողմ
կապերու ամրապիւճէտային
առումով
ի
՞նչ
խնդիր
կայ.
պետական
պընդումին:
պիւտճէն, կառավարութիւնը 2018 թուականի արդիւնքներով
պարտաԱզգային չունի
ժողովիչկատարուած
նախագահը որեւէ
անդրադարձած
ւորութիւն:
է խորհրդարանական յարաբերութիւններու զարՎարչապետը
նաեւ,
որ որ
այս
գացումին
եւ այդ նշեց
առումով
նշած,
այստարուայ
պահուն
առաջին
եռամսեակի
ընթացքին ունինք
7,1 տոկոս
կը ձեւաւորուի
պատգամաւորական
բարեկամատնտեսական
աճ, որ ամենաբարձր
ցուցանիշն
է
կան խումբ. նորընտիր
Ազգային ժողովի
բազմաթիւ
Եւրասիական
տնտեսական
միութեանենտարածքին
պատգամաւորներ
հետաքրքրուած
Ճափոնի
մէջ:
հետ բարեկամութեամբ:
Վարչապետը
շեշտեց,ղեկավարը
որ մենք այնուամենայնիւ
ՀՀ խորհրդարանի
իր երախտապէտք
չէ մէկյայտնած
տարիէնէ Ճափոնի
ակնկալելկառավարութեան
30 տարիներու
գիտութիւնը
խնդիրներու
իսկծիրէն
ինչ կը
վերաբերի
զարգացումի լուծումներ,
աջակցութեան
ներս
տարբեր
խոստումներուն
վարչապետը
ըսաւ,200
կամ
1000
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակուխոստումի
մասին, արդէն
անցեալ տարուայ
թեան եւ իրականացուած
ծրագիրներուն
համար:
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Ն. Փաշինեան Ելոյթ Ունեցաւ ԱԺ-ի
Մէջ 2018-ի Պետական Պիւտճէի
Կատարման Հաշուետւութեան
Քննարկման Ժամանակ

Սեպտեմբերէն կ’ըսէին, որ խոստումները չեն կատարուիր: Այսինքն, այդ 30 տարիներու խոստումները, խնդիրները պէտք է երեք ամսուա՞յ մէջ
կատարուէին:
Վարչապետը իր խօսքը աւարտեց ըսելով,«Շնորհակալութիւն կը յայտնեմ կառուցողական
քննարկման համար եւ համոզուած եմ, որ մենք
պիտի աշխատինք կառուցողական քննարկումներու
դաշտին մէջ, որովհետեւ համոզուած եմ, որ խորհըրդարանական բոլոր ուժերու, արտախորհրդարանական ուժերու մեծ մասի նպատակները կը
համընկնին եւ անիկա ազատ, երջանիկ եւ հզօր
Հայաստանն է: Շնորհակալ եմ»:

Այսօր Պիտի Գումարուի Ազգային
Ժողովի Արտահերթ Նստաշրջան

ՀՀ ԱԺ նախագահ Արարատ Միրզոյեանի որոշմամբ, ՀՀ Սահմանադրութեան 100-րդ եւ «Ազգային
ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ սահմանադրական
օրէնքի 44-րդ յօդուածներուն համաձայն` ՀՀ ԱԺ
պատգամաւորներու նախաձեռնութեամբ այսօր
ժամը 10:00-ին, պիտի գումարուի Ազգային ժողովի
արտահերթ նստաշրջան` նախաձեռնողի սահմանած օրակարգով:
Այս մասին կը յայտնէ «Արմենփրես», վկայակոչելով ՀՀ ԱԺ լրատւութեան եւ հանրութեան հետ
կապերու վարչութիւնը:

Վահէ Գրիգորեան Երդումով Ստանձնեց Սահմանադրական Դատարանի
Դատաւորի Պաշտօնը

Վահէ Գրիգորեան երդման արարողութեամբ
ստանձնեց ՀՀ սահմանադրական դատարանի դատաւորի պաշտօնը: «Արմենփրես»-ի հաղորդմամբ`
Գրիգորեանի երդման արարողութիւնը տեղի
ունեցաւ ԱԺ Յունիս 20-ի նիստի ընթացքին:
«Ինծի համար բարձր պատիւ է Սահմանադրական Դատարանի դատաւորի պաշտօնը երդմամբ ստանձնելը: Սա Հայաստանի մէջ վերջին
տասնամեակներուն առաջին անգամ ժողովուրդի
ազատ կամարտայայտութեամբ ընտրուած Ազգային Ժողովին կողմէ ընտրուած առաջին բարձր դատական պաշտօնն է: Այս պաշտօնին իմ ընտրու-

թիւնը երկար ճանապարհ անցած է, ատիկա եղած
է բաց ու թափանցիկ...»,-ըսած է Գրիգորեան:
ԱՆ նշած է, որ այդ անցումային տրամաբանութեան մէջ Սահմանադրական Դատարանը իր
կազմով արդէն ունի սահմանադրականութեան
ճեղքեր, որոնք ինք մտադիր է ամենայն մանրամասնութեամբ նախ քննարկել գործընկերներու
հետ, ապա անոնց հետ համատեղ փոխադարձ
ըմբռնման եւ իրաւական անվտանգութեան բոլոր
նկատառումները հաշուի առնելով գալ համատեղ
լուծման եւ հանրութեան առջեւ հանդէս գալ այդ
լուծումով:
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Էրտողան Կրկին Խոստումներ Շռայլած է Սթամպուլցիներուն
Թուրքիոյի նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան
կրկին խոստումներ շռայլած է Սթամպուլի ընտրողներուն: Յունիս 19-ին թրքական Ֆիքրի Ասըմ
ընկերութեան կողմէ կազմակերպուած հանդիպման
ժամանակ նախագահ Էրտողան, դիմելով Սթամպուլի բնակչութեան, կոչ ըրած է Յունիս 23-ին
կայանալիք քաղաքապետի ընտրութիւններու ժամանակ քուէարկել «Արդարութիւն եւ Զարգացում»
կուսակցութեան կողմէ առաջադրուած թեկնածու
Պինալի Եըլտըրըմի օգտին:
«Դուք լաւ գիտէք, թէ մեր կուսակցութեան պաշտօնավարման տարիներուն ինչ քայլեր իրականացուցած ենք՝ յօգուտ մեր սթամպուլաբնակ քաղաքացիներուն: Եթէ Պինալի Եըլտըրըմն ընտրուի
քաղաքապետ, ապա վստահ եղէք, որ 24-25 տարի
շարունակ
իրականացուող
բարեփոխումները
աւելի բարձր մակարդակով պիտի շարունակուին»,
- «Արմէնփրես»-ի հաղորդմամբ՝ նշած է ան:
Խօսելով Հանրապետա-Ժողովրդական կուսակցութեան թեկնածու Էքրեմ Իմամօղլուի մասին՝
Էրտողան յայտարարած է, որ ի տարբերութիւն
Պինալի Եըլտըրըմի, Իմամօղլուն կառավարման
ոլորտի մէջ փորձ չունի: Մինչդեռ Պինալի Եըլտըրըմը եղած է պատգամաւոր, նախարար,
վարչապետ, նաեւ՝ Ազգային ժողովի նախագահ:
Էրտողանի խօսքով՝ ժողովրդավարութիւնը կը
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Լիւտվիկ Դուրեան
(Քրիստոստուրեան)
(21 Յունիս, 1933, Ռոստով)-(9 Յուլիս, 2010
Երեւան)
Բանաստեղծ, լրագրող, ԽՍՀՄ գրողներու
միութեան անդամ 1958 թուականէն, ԽՄԿԿ
անդամ 1969 թուականէն:
1934 թուականին Ռոստովէն տեղափոխուած է
Հայաստան եւ բնակութիւն հաստատած Կոտայքի
շրջանի Շահապ գիւղի մէջ։ 1954 թուականին
աւարտած է Երեւանի Միչուրինի անուան ուսումնարանը, այդ ընթացքին տպագրած է իր առաջին
բանաստեղծութիւնները։ 1956-1957 թուականներուն Կալինինոյի «Կոլտնտեսականի ձայն» շրջանային թերթի պատասխանատու քարտուղար էր,

ձեւաւորուի քուէատուփի մօտ, մինչդեռ Հանրապետա-Ժողովրդական կուսակցութեան անդամները
կը կարծեն, որ անիկա կը ձեւաւորուի փողոցի մէջ,
երբ ժողովուրդը իր ազատ կամքը կ’արտայայտէ
ցոյցերու եւ յեղափոխութիւններու միջոցով: Էրտողանի համոզմամբ՝ անհրաժեշտ է Կիրակի օրը
անոնց ապացուցել, որ կը սխալին:

¾ç 06
1957-1969 թուականներուն՝ գրական աշխատող
«Երեկոյեան Երեւան» թերթի: 1971 թուականին
աւարտած է Մոսկուայի Մաքսիմ Կորքիի անուան
Գրականութեան հիմնարկը։ Գրելուն զուգընթաց
աշխատած է շրջանային թերթի պատասխանատու
քարտուղար, տասնչորս տարի անընդմէջ «Երեկոյեան Երեւան» օրաթերթի, ապա «Հայաստան»
հրատարակչութենէն ներս՝ որպէս բաժնի վարիչ։
Բանաստեղծութիւններու անդրանիկ գիրքը՝
«Արշալոյսի երգեր», լոյս տեսած է 1957 թուականին։ Հեղինակած է շուրջ երեք տասնեակի
հասնող բանաստեղծական ժողովածուներ։ Անոր
բանաստեղծութիւններով գրուած են բազմաթիւ
սիրուած երգեր։ Անոր ստեղծագործութիւնները
թարգմանուած են ԽՍՀՄ եւ արտասահմանեան
ժողովուրդներու լեզուներով, բանաստեղծութիւններու շարք ունի «Համաշխարհային գրականութիւն» մատենաշարի «Սովետական պոէզիա»
հատորի մէջ։ Ռուսերէն լոյս տեսած են բանաստեղծի չորս ժողովածուներ՝ «Եղէգան ստուեր»,
«Արեւագիրք», «Նա իջնում է արեւից», «Թալիսման»։
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¾ç 03

Մէկ Լեզու Բայց Երկու Լեզուամտածողութիւն
(Լեզուագիտական)

ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ
«ՄԷԿ»ը առասպել մըն է, ինչպիսին է՝ «մէկ»
ազգը, «մէկ» լեզուն եւ նոյնիսկ «մէկ» ժողովուրդը։
Ամէն երեւութապէս «մէկ» երեւցող կամ «մէկ»
թուացող ապրող եւ կենդանի «գոյ»ի միաւորի
ներսիդին՝ երկու է։ Երկու իրարու դէմ հակամարտող
«գոյ»երէ կը բաղկանայ։
Բնազանցական մտածելաեղանակը «մէկ»ի
պաշտամունքը ունի։ Դիալեկտիկ (տրամախոհական)
մտածելակերպը
«մէկ»
երեւցողին
երկուութիւնը կը տեսնէ…։
Բնազանցականը վերացական է, բացարձակապաշտ ու իդէապաշտ (գաղափարի առաջնայինութեան կը հաւատայ)։ Դիալեկտիկականը՝ շօշափելի է, յարաբերականին կը հաւատայ եւ
մատերիապաշտ է (մատերիայի, նիւթեղէնի
առաջնայինութեան կը հաւատայ)։
Բնազանցականը կը հաւատայ անփոփոխելի,
մնայուն եւ յաւիտենական բաներու։ Դիալեկտիկականը կը հաւատայ՝ յարաշարժին, յարափոփոխութեան եւ «գոյ»երու «մահկանացու»ութեան։
Այսինքն՝ իրական «գոյ»երու վախճանին կամ՝ ուրիշ
«գոյ»ի փոխակերպումին…։
Բնազանցականը՝ նիւթեղէններու քանակական
փոփոխումներուն մէջ միայն յաւելում կամ նուազում
կը տեսնէ։ Դիալեկտիկականը՝ որակական փոփոխութիւնն ալ կը տեսնէ… (օրինակ՝ ջուրը (H2O)
ջերմութեան քանակական փոփոխութիւններուն
պատճառով կը ստանայ որակապէս տարբեր
վիճակներ։ Օ սանտիկրատէն վար՝ կարծր վիճակ,
Օ-էն 100 սանտիկրատ՝ հեղուկ վիճակ, եւ 100-էն
վեր՝ կազային վիճակ (ջրաշոգիի)։
Բնազանցականը կը դաւանի թէ՝ նիւթեղէնը
մարմնաւորումն է գաղափարին (իդէային)։ Դիալեկտիկականին համար, ուղեղը մտածող մատերիան է, գաղափարը՝ իդէան, կը ծնի ուղեղի
աշխատանքէն, անջատ գոյութիւն չունի։
Բնազանցականը կը հաւատայ կամ կ՚ընդունի
թէ՝ Ազգը «մէկ» ամբողջութիւն մըն է, նոյնպէս՝
ժողովուրդ, եւ՝ մէկ լեզուն ունի մէկ եւ միեւնոյն
լեզուամտածողութիւնը։ Դիալեկտիկականը կը
հաստատէ թէ՝ միայն նախնական համայնատիրական անդասակարգ հասարակարգին մէջ Ազգն ու
Ժողովուրդը մէկ էին, իսկ յաջորդող բոլոր՝ ստրկատիրական, աւատատիրական ու դրամատիրական
հասարակարգերուն մէջ՝ Ազգը եւ Ժողովուրդը
երկու դասակարգերու բաժնուած են՝ իրարու դէմ
կը պայքարին, եւ ունին զիրար հերքող երկու
մշակոյթներ եւ երկու լեզուամտածողութիւններ։
Դասակարգերով երկբեւեռացուած երկրի մը
լեզուն հաղորդակցութեան միանշանակ միջոց մը
չէ, այլ՝ կ՚ընդգրկէ երկու իրարմէ տարբեր եւ իրարու
ներհակ նշանակութեամբ բառակապակցութիւններ,
ինչ որ հետեւանքն է դասակարգերու հիմնական
շահերու հակադրութեան եւ անոնց միջեւ պայքարին։ Բացի դասակարգային երկփեղկումէն, միեւնոյն ժողովուրդը կ՚ունենայ՝ մէկէ աւելի ինքնութեան
կերպարներ, ինչպէս է հայ ժողովուրդի պարագան,
երբ ունենայ մէկէ աւելի բաժան-բաժան հայրենիքներ։ Մեր «Մեծ Հայք»ը եւ «Փոքր Հայք»ը,
Պարսկահայաստանը, Ռուսահայաստանը, Թուրքահայաստանը, կամ՝ Արեւմտահայութիւնը, Արեւելահայութիւնը, Արցախահայութիւնը, Կիլիկահայութիւնը, նախաեղեռնեան, յետեղեռնեան եւ

յետանկախութեան սփիւռքներու հայերու ինքնութեան կերպարները տարբեր չե՞ն իրարմէ…։
Պատմութեան մէջ ծանօթ է՝ որ Կոմփիւկիոս
ըսած է, թէ ինք երբ հրաւիրուի երկիր մը
կառավարելու, նախ՝ պետական գործածական
բոլոր բառերուն նշանակութեան շուրջ հանրաքուէ
կը կազմակերպէ, եւ՝ համաձայնուած նշանակութիւններ կը հրատարակէ պաշտօնապէս, որպէսզի
հետագային տարբեր նշանակութիւններու վէճեր
չծագին եւ իր պաշտօնավարութիւնը ընթանայ
հեզասահօրէն, առանց վէճի եւ իրարմէ տարբեր
մեկնաբանութիւններու, քանի որ կանխաւ համաձայնուած կ՚ըլլան բառերու նշանակութիւնները։
Օրինակ. ի՞նչ կը նշանակէ «Մայիսի 1»…
«Աշխատանքի Օ՞ր», «Աշխատաւորներու Տօ՞ն», թէ՞՝
«Աշխատաւորներու Պայքարի Միջազգային Օր»…։
Առաջին երկուքը կը գործածեն քաղքենի դասակարգի վարձկան գրիչները։ Վերջինը՝ բանուոր
դասակարգին կողմնակիցները։
Սուրիոյ մէջ տեղի ունեցող վերջին տարիներու
պատերազմը՝ «Սուրիական Տագնա՞պ» է, «Քաղաքացիական Պատերա՞զմ» է, թէ՞՝ «Համաշխարհային
Յետադիմութեան Նախայարձակումը՝ Սուրիոյ
վրայ»…։ Առաջին երկուքը կը գործածեն Սուրիոյ
հակառակորդ եւ ամերիկեւսիոնափանթուրք իմփերիալիզմի կողմնակիցները եւ արաբական քարիւղը
բռնագրաւած Արաբ խաւարամիտ յետադիմութիւնը։
Իսկ վերջինը կը գործածեն՝ աշխարհի բոլոր յառաջդիմական, ազատագրական ու դեմոկրատական ուժերը…։
Արցախի ազատամարտիկները՝ «Անջատողականնե՞ր» են, թէ՞՝ «Ազատ Ինքնորոշման Իրաւունքը
գործածող մարտիկներ»…։
Թուրքիոյ դէմ PKK-ի կռիւը՝ «Ահաբեկչութի՞ւն» է,
թէ՞՝ «Ազատագրական զինեալ պայքար»…։
Բրիտանական “The Guardian” թերթը յատուկ
գրութեամբ մը իրարմէ զատորոշած է հետեւեալ
բառակապակցութիւնները. «Երկիր մոլորակի մըթնոլորտի փոփոխութիւն»ը, «երկրագունդի ջերմացում», «Երկիր մոլորակի տօթակիզում» եւ «Երկրի կենսոլորտի աղիտալիացում»…։ Թերթը կ՚ըսէ
թէ՝ առաջին երկուքը կը գործածեն կենսոլորտի
թշնամիները։ Իսկ վերջին երկուքը՝ անոր եւ
մարդկութեան բարեկամները։
Արտաքին պարտքերու մէջ ընկղմած երկրի մը
քաղքենի իշխող դասակարգը (ինչպէս՝ Լիբանանի),
խաբեբայութիւնը կ՚ընէ այդ պարտքերուն տարեկան տոկոսները շպարելու «պարտքի տալու
ծառայութեան հատուցում» սուտով (արաբերէն՝
խիտմաթ ալ-տէյն)։
Դարձեալ նոյն դասակարգը, կոտոշաւոր սուտ
մըն ալ կը խօսի VAT-ի (TVA) մասին։ Այսինքն՝ դրամատիրոջ շահագործումին հետեւանքով շահած
գումարը կը կոչուի «յաւելեալ արժէք» (Plus Value,
Surplus Value, քիմա մուտաֆա) եւ այս շահագործումի գումարին վրայ դրուած տուրքը (TVA) ո՞վ կը
վճարէ… դրամատէ՞րը թէ՞՝ շահագործուած քաղաքացին…։ Այս տողերը գրելու համար իմ գործածած
Uniball գրիչիս վրայ դրուած TVA-ն ես կը վճարեմ…
ոչ շահագործողը կամ վաճառողը։ Այս յաւելեալ
տուրքը կը վճարեն բոլոր քաղաքացիները՝ ոչ
իրենց, այլ ուրիշներու շահագործումով շահած
գումարին համար…։
Վերջին Մայիսին շատ գովաբանուեցաւ 1919
թուականի Մայիս 26-ի «Միացեալ եւ Անկախ

Հայաստան»ի յայտարարութիւնը։ Այս բառակապակցութիւնը արդեօք ունի՞ մէկ նշանակութիւն։
Կարդանք այս յայտարարութեան բնագիրը.
«Հայաստանն ամբողջականացնելու համար,
Հայաստանի (իմա՝ Արեւելահայաստանի) կառավարութիւնը համաձայն բովանդակ հայ ժողովրդի
միահամուռ ԿԱՄՔԻ եւ ՑԱՆԿՈՒԹԵԱՆ, յայտարարում է որ այսօրուանից՝ Հայաստանի բաժանբաժան մասերը մշտնջենապէս միացած են իբրեւ
անկախ պետական միութիւն» (ընդգծումները եւ
գլխագրերը մերն են, Գ.Տ.)։
Պատմական Հայաստանի «բաժան-բաժան»
մասերը «մշտնջենապէս» իբրեւ «անկախ պետական միութիւն», այսօր՝ մէկ դար ետք, «միացա՞ծ
են»… երբ յայտարարութիւնը կ՚ըսէ «այսօրուանից»,
այսինքն՝ 26 Մայիս 1919-էն։
Արեւելահայաստանի 1919 թ. Մայիսին գործող
կառավարութիւնը ինչ միջոցներով լիազօրութիւն
ստացած է խօսելու «բովանդակ հայ ժողովրդի
միահամուռ կամքի եւ ցանկութեան» մասին։
Ձրիօրէն՝ բովանդակ հայ ժողովուրդի կամքին ու
ցանկութեան անունով խօսելու այս ունակութիւնը,
մենատիրական կոյր մոլուցքի եւ նարկիզականութեան հետեւանքը չէ՞ արդեօք։ Կամ պարզապէս՝
Պատմական «Հայաստան»ն այսօր՝ «ամբողջականացա՞ծ» է…։
Այստեղ գործածուած իւրաքանչիւր բառը չունի
ոչ մէկ իրական բովանդակութիւն եւ հետեւանքն է
բնազանցական մտածելակերպին, կամապաշտական գոռոզութեան, ցանկատեսական երեւակայութեան եւ՝ ինքնախաբէական պատրանասիրութեան…։
Այս յայտարարութիւնը խմբագրողները աշակերտած են Շոփենհաուերի կամապաշտութեան փիլիսոփայութեան եւ Աւետիս Ահարոնեանի անուղղայ
պատրանասիրութեան։ Շոփենհաուեր կ՚ըսէր՝ թէ
կամքն է ենթակայական իրական ուժը, կամենալը՝
կարենալ
է,
անկախաբար
առարկայական
ժխտական պայմաններէն… Մինչդեռ իմաստասէր
Աւետիքը՝ Իսահակեան, կ՚ըսէր. «Բախտի կռուանը
կամքն է թէեւ, բայց՝ դիպուածն է տիրական»։
Նոյնիսկ «դիպուած»ին տալով վճռորոշ դեր, ալ ուր
մնացին
առարկայական
պայմաններունը…։
Ուրեմն՝ կամապաշտութիւնը կը մղէ՝ շուտիկութեան,
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Լիբանանահայ Դպրոց
Հայ Կաթողիկէ Ս. Խաչ – Հարպոյեան Բարձրագոյն Վարժարանի
Մանկապարտէզի Ամավերջի Հանդէս

տեւողութեամբ «Թզուկ-մզուկը» ներկայացումը, որ
պատրաստուած էր ՀՀ Առաջին Տիկին՝ մանկագիր
Տիկ. Նունէ Սարգիսեանի գրած հէքիաթին հիման
վրայ: Ներկայացման բարոյախօսութիւնն էր. «
Բարիները իրենց չարիք ընողներու բարիքով կը
փոխադարձեն... իսկ բարին միշտ կը յաղթահարէ
չարին»: Թատերախաղէն ետք Կոկոն դասարանը

Շաբաթ, 15 Յունիս 2019-ին, երեկոյեան ժամը
6:00-ին, տեղի ունեցաւ Հայ Կաթողիկէ Ս. Խաչ–
Հարպոյեան Բարձրագոյն Վարժարանի մանկապարտէզի ամավերջի հանդէսը, Զալքայի Ս. Խաչ
եկեղեցւոյ «Պետողլեան» սրահին մէջ, ներկայութեամբ՝ վարժարանիս տնօրէնութեան, քոյր վարժարաններու տնօրէնութեան եւ ներկայացուցիչներու, ընկերային բարեսիրական եւ լրատուական
կազմակերպութիւններու
ներկայացուցիչներուն,
պատուարժան հիւրերու, ինչպէս նաեւ վարժարանիս
անձնակազմի անդամներու, ծնողներու, հարազատներու եւ բարեկամներու:

Հանդէսը սկիզբ առաւ Լիբանանի, Հայաստանի
եւ վարժարանի քայլերգներով, որոնցմէ ետք քսաներկու «Ծաղիկներ»-ը մուտք գործեցին սրահ ծնողներու բուռն ծափահարութիւններու ներքոյ եւ
մեկնաբանեցին «Ծնողներու երգը», որմէ ետք
հնչեցուցին «Հիլուա եա պալատի» երգը:
Ապա խօսք առաւ վարժարանիս վարչական
մեծաւոր Պրն. Արամ Գարատաղլեան, որ ըսաւ. «Երեսուն տարիներ առաջ, 1989-ին, երեք տարեկան
հասակիս, առաջին անգամ ըլլալով ելոյթ ունեցայ
այս բեմին վրայ, որպէս այս վարժարնի բողբոջ
դասարանի աշակերտ: Ամչկոտ, դողդոջուն
ծունկերով, թերեւս ալ արցունքոտ աչքերով... Այսօր
ձեր դիմաց ինքնավստահ կանգնիլս կը պարտիմ
այս վարժարանին եւ յատկապէս այս մանկապարտէզին... Կրնայ ըլլալ այսօր Հայ Կաթողիկէ Ս.

Խաչ – Հարպոյեան Բարձրագոյն վարժարանի
համեստ պատասխանատուներէն մէկն եմ, բայց կը
մնամ յաւերժ անոր հպարտ շրջանաւարտը»:
Գարատաղլեան շարունակեց ըսելով. «Պատահական չէ, որ մեր մանկապարտէզի դասարանները
կը կոչուին Ծիլ, Բողբոջ, Կոկոն եւ Ծաղիկ, որովհետեւ անոնք են գարունը ոչ միայն վարժարանիս,
այլ նաեւ գաղութին, երկրին ու ազգին... Հայկական
վարժարանի մանկապարտէզը միակ տեղն է, ուր
ձեր եւ մեր զաւակներուն փոքրիկ ձեռքերը կը
սորվին հայերէն գրել, անոնց անուշ շուրթերը կը
սորվին հայերէն աղօթել եւ արտասանել ու անոնց
միտքերը կը լուսաւորուին հայկական գիտելիքներով
եւ արժէքներով... »:
Ան նաեւ շնորհակալական խօսք ուղղեց բոլոր
այն անհատներուն եւ կազմակերպութիւններուն,
որոնք նեցուկ կանգնեցան վարժարանիս 20182019 դպրոցական տարեշրջանի ընթացքին,
ինչպէս նաեւ բոլոր անոնց, որոնք նպաստեցին
սոյն ձեռնարկի յաջողութեան: Գարատաղլեան
նաեւ յայտնեց, թէ հակառակ բոլոր դժուարութիւններուն ունեցանք բարիքներով բեղուն տարի մը,
շնորհիւ Աստուծոյ հովանիին, Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկէ Հայոց Ամենապատիւ եւ Գերերջանիկ
Տէր Գրիգոր Պետրոս Ի. Կաթողիկոս Պատրիարքի
հայրական խնամքին, ինչպէս նաեւ Գերապայծառ
Գաբրիէլ Թ. Ծ. Վ. Մուրատեանի գլխաւորած Հայ
Կաթողիկէ Պատրիարքութեան Վարժարաններու
Վարչական Խորհուրդի ցուցմունքներուն եւ հետեւողութեան: Ան նաեւ բարձր գնահատեց վարժարանիս մանկապարտիզպանուհի Տիկ. Լենա Տէրտէրեանը եւ իր ուսուցչակազմը, որոնք ամբողջ տարուան
ընթացքին կարելին անկարելիին խառնելով փոքրիկներուն տուին լաւագոյնը:
Այնուհետեւ 22 «Ծաղիկներ»ը ստացան իրենց
վկայականները ձեռամբ վրաժարանիս տնօրէն
Հայր Գրիգոր Վրդ. Պատիշահի, Աքադեմական
մեծաւոր Օրդ. Նելլի Տէր Ղազարեանի, Վարչական
Մեծաւոր Պրն. Արամ Գարատաղլեանի եւ մանկապարտիզպանուհի Տիկ. Լենա Տէրտէրեանի:
Յայտագրի երկրորդ բաժնով Ծաղիկ դասարանը
սքանչելի կերպով ներկայացուց 20 վայրկեան

ելոյթ ունեցաւ հայկական պարով մը, որմէ ետք
անոնք մեկնաբանեցին «Միլի եա ժաննաթ պլատի»
եւ Շառլ Ազնաւուրի «Փուր թուա Արմենի» երգերը:
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Հայ Կաթողիկէ Ս. Խաչ – Հարպոյեան Բարձրագոյն Վարժարանի
Մանկապարտէզի Ամավերջի Հանդէս
¾ç 04

Ապա Ծաղիկ դասարանը ներկայացուց «Պէլլա
չաու» պարը: Բողբոջ դասարանը ելոյթ ունեցաւ
«Թաքա թաքա» պարով, որմէ ետք Ծիլ դասարանը
ներկայացուց «Պալքան» պարը: Այնուհետեւ Ծիլ եւ

Բողբոջ դասարանները մեկնաբանեցին «Մէկ
փոքրիկ աշխարհ» երգը, որմէ ետք Ծաղիկ դասարանը ներկայացուց «Պատնա նուալիի էլ ժաու»:
Յայտագիրը փակուեցաւ բոլոր դասարաններու
կատարողութեամբ «Հայաստան» երգով:
Աւարտին վարժարանիս տնօրէնութիւնը ծաղկեփունջերով պատուեց մանկապարտէզի ամբողջ

անձնակազմը, որմէ ետք վարժարանիս տնօրէն
Հայր Գրիգոր Վրդ. Պատիշահ իր երախտագիտական խօսքը յայտնեց նախ Ամենակալ Աստուծոյ,
ապա Հայ Կաթողիկէ Ս. Խաչ–Հարպոյեան Վարժարանի մեծ ընտանիքին, ինչպէս նաեւ ծնողներուն,
որոնք իրենց ամենաթանկագինը վստահած են
վարժարանիս, եւ երեկոն փակեց «Պահպանիչ»ով:

àõñµ³Ã / 21.6.2019

Տեսակէտ
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Մէկ Լեզու Բայց Երկու Լեզուամտածողութիւն
(Լեզուագիտական)

¾ç 03
շտապողականութեան,
ըմբոստութեան,
բայց
երբե՛ք յեղափոխութեան, արկածախնդրութեան եւ
անհեթեթ յայտարարութիւններու…։ Եւ Աւետիս
Ահարոնեան՝ Սարդարապատի համաժողովրդային
ինքնապաշտպանութեան հերոսամարտի օրերուն,
ժողովուրդին ուղղած է իբր թէ ոգեւորիչ բանաստեղծական խօսք մը, զայդ եզրափակելով՝ «ես
պատրանքը սիրեցի» անհրապոյր, անձնատուական բառերով։ Երբ Արեւելահայաստանի Ա. Հանրապետութեան նախագահը կը սիրէ պատրանքը,
ուրեմն, ռամկավար նախկին ղեկավարներէն
Տեփոյեանն ալ՝ մեր ժողովուրդին մասին իրաւունք
ունի ըսելու «խաբուիլ սիրող մեր ժողովուրդը»…։
Պատրանքը սիրողներէն էին՝ Երիտթուրքերու հետ
գործակցողները, Փետրուարեան (18) արկածախընդրութեան ղեկավարները, «հերոս մռնչեց՝
սուլթան դողդողաց, Եւրոպի աչքից՝ արտասուք
սողաց» կարծողներն ու երգողները, Սովետական
Հայաստանի շենշող իրականութիւնը չտեսնող եւ
անգոյ «հոգեկան հայրենիք»ի հաւատացողներն ու
թուրք ճիւաղ պետական մարդիկը «ճենթելմէն»
անուանողները…։
Բնազանցական մտածելակերպէ ազատագըրւած մարդիկ (նոյնիսկ անոնք, որոնք բնական
ուշիմութեամբ կը գործեն, առանց ծանօթացած
ըլլալու դիալեկտիկ մտածելակերպի կանոններուն)
անհեթեթ եւ վտանգաւոր կը գտնեն այս
յայտարարութիւնը։
Անհեթեթ՝ ոչ միայն իր տարականոնութեան,
կամայականութեան ու բովանդակազրկութեան,
այլեւ՝ իր իրաւագիտական կոպիտ խախտումին
համար։
Արեւմտահայաստանը, Կիլիկիան, Արցախը եւ
Արեւելահայաստանը դարերով եղած են իրարմէ
բաժնուած, անջատ պետութիւններ, կամ՝ ինքնավար շրջան՝ տարբեր երկրի կազմին մէջ։ Այս չորսէն
երկուքը ունեցած են միջազգային իրաւական
անձնաւորութիւն, եւ մէկը՝ տարբեր կայսերական
նահանգներու կարգավիճակ։ Հետեւաբար, Միջազգային Հանրային Իրաւունքը Արեւելահայաստանի պետութեան իրաւունք չի տար իրեն կցելու
(Annexation) միւս Հայաստանները։ Երբ միւս երեքը
անկախ պետութիւն դառնան (միայն Արցախը
դարձած է անկախ de facto եւ տակաւին չէ ստացած
միջազգային ճանաչում), այդ ժամանակ միայն
կրնան որոշել միաձուլուիլ մէկ անկախ միաւորի
մէջ…։
Այսպիսի կոպիտ սխալ մըն էր նաեւ՝ երբ Սովետական Հայաստանի սովետը Արցախը միացած
հռչակեց իր հողին։ Արցախը՝ իրաւունք ունի
ինքնորոշուելու։ Ատիկա իր անկապտելի իրաւունքն
է։ Բայց երբ Արեւելահայաստանի պետութիւնը
իրեն կցեալ կը հռչակէ զայն, միջազգային իրաւունքը Ատրպէյճանին իրաւունք կու տայ բարձրացնելու իր հողային ամբողջականութեան
սկզբունքին առարկութիւնը, զոր բայց՝ չի կրնար
բարձրացնել ինքնորոշուող Արցախի դէմ։ Հողային
ամբողջականութեան
սկզբունքի կիրարկումի
դաշտը երկու արդէն անկախ պետութիւններու
միջեւ հորիզոնական գիծին վրայ կը գտնուի, եւ
երբեք՝ գաղութարար անկախ պետութեան եւ
գաղութացուած բայց ինքնորոշումի իրաւունքը
գործածող ժողովուրդի միջեւ ուղղահայեաց՝ վերէն

վար, գիծին վրայ… ինքնորոշման իրաւունքը jus
cogens բոլոր-բոլորին պարտադիր իրաւունք մըն է,
որ պետութիւններէն կը պահանջէ աջակցիլ՝
ինքնորոշուող ժողովուրդին, նաեւ՝ Ատրպէյճանէն,
գաղութարարէն…։
Իսկ վտանգաւոր է… որովհետեւ՝ երեւակայական, անիրական ու ցանկատեսական «միացեալ»ը կը շփոթուի իրականութեան հետ, կատարւած կը կարծուի, քանի որ մենք մոռացութեան
տուած ենք Արեւմտահայաստանն ու Կիլիկիան, եւ
տակաւին կը գոհանանք Հայոց Ցեղասպանութեան
լոկ բարոյական, պղատոնական ճանաչումին
մուրացիկութեամբ… դար մը վերջ ալ։
Պատմական Հայաստանը «ամբողջականացւած» յայտարարելով, մենք միայն զմեզ կը խաբենք։
Երկարաշունչ, քրտնաթոր աշխատանք եւ
զոհողութիւններ կատարելէ փախուստ տալով եւ
պայքարէն դասալիք ըլլալով, այսպիսի ՁՐԻ եւ
ՍՈՒՏ յայտարարութիւն կատարելը կը վկայէ անոր
հեղինակներուն ոչ թէ հայրենաշինութեան, այլ՝
սնամէջ «ազգայինճի»ութեան, քաջ նազարութեան
մասին… որուն կերպարը քանդակած է անմահն
Թումանեանը, իսկ երգիծանկարները՝ մեծատաղանդ Տիրան Աճէմեանը, եւ՝ փանջունիութեան
մասին, զոր քանդակած է մեծատաղանդ Երուանդ

Օտեանը եւ երգիծանկարները ստեղծագործած
հանճարեղ Ալ. Սարուխանը…։
•••
Մէկ լեզու՝ բայց երկու տարբեր լեզուամտածողութիւններ, նաեւ անոր համար, որ կայ նաեւ մէկ
երկիր, մէկ ժողովուրդ բայց երկու պատմութիւններ
անոնց մասին։ Պաշտօնական-պետականը եւ
ժողովրդայինը…։ Օրինակ՝ հայկական բարենորոգչական յեղափոխական շարժումին պետական ու
եկեղեցւոյ էսթապլիշմէնթին պատմութիւնը հիմնովին հակառակն են Թոնտրակեցիներու մասին
ժողովրդային պատմութենէն։ Ամերիկացի խիզախ
պատմագիր Howard Zinn, հերքելով ԱՄՆ-ի պետական պաշտօնական պատմութեան դասագիրքը,
գրեց “The Popular History of the U.S.A.” խորագրով
մեծածաւալ գիրքը, եւ ԱՄՆ-ի պատմութեան այս
երկու գիրքերու լեզուն նոյն ամերիկեան բարբառն
է անգլերէնին, սակայն անոնց լեզուամտածողութիւնը
տարբեր է։
Եւ՝ տակաւին… հայերէն լեզուին մէջ կայ նաեւ
«պետական» ըլլալ յաւակնող կուսակցութեան մը
բարբառին ուրոյն լեզուամտածողութիւնը… եւ այս
բարբառով գրուած Հայոց Պատմութիւնն ալ՝
կուսակցական տարբերակն է համայն Հայոց
Պատմութեան…։

Շրջանային Èáõñ»ñ
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Փայլան Թուրքիոյ Խորհրդարանին Մէջ Բարձրացուած է
Տիարպեքիրի Պատմական Պարիսպներու Փլուզման Հարցը

Քրտամէտ Ժողովուրդներու ժողովրդավարական
կուսակցութեան` Տիրապեքիրէն ընտրուած պատգամաւոր Կարօ Փայլան Թուրքիոյ շրջակայքի եւ
քաղաքաշինութեան նախարար Մուրատ Քուրումին
ուղարկած է հարցում, որ կապուած է Տիարպեքիրի
պատմական պարիսպներու եւ Հեւսելի այգիներու
շրջակայքը իրականացուող «Ազգային այգի»
ծրագրի պատճառով պարիսպներուն եւ այգիին
հասցուող վնասին հետ:
7 հարցէ բաղկացած հարցման մէջ Փայլան կը
հետաքրքրուի, թէ արդեօ՞ք ծրագիրը կ՛իրականացուի ՅՈՒՆԵՍԿՕ–ի թոյլտւութեամբ, քանի որ ե՛ւ
պարիսպները, ե՛ւ Հեւսելի այգիները այդ միջազ-

գային կազմակերպութեան համաշխարհային ժառանգութեան կառոյցներու ցուցակին մէջ են:
Շաբաթներ առաջ թրքական ընդդիմադիր մամուլին մէջ տեղեկութիւններ տարածուած էին, որ
Տիարպեքիրի պարիսպներուն մէկ մասը շինարարութեան հետեւանքով փլուզուած է:
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«Մենք արգելափակեցինք դուռը, որպէսզի ոչ ոք կարենայ մտնել, անոնք
չեն համարձակիր մտնել»,- ըսաւ Լիբանանեան բանակին մէջ ծառայած
Հուսէյն Թաշ, ընդգծելով, որ վեթերանները որեւէ կառոյց չեն խոշտանգեր։
Վեթերանները Ապրիլի սկիզբէն ի վեր իրականացուցած են շարք մը բողոքի
ցոյցեր՝ հակազդելով 2019 թուականի պետական պիւտճէի նախագիծին մէջ
ներառուած այն կէտերը, որոնք կը միտին նուազեցնել իրենց կենսաթոշակները
եւ ծառայողական նպաստները: Մայիսի վերջը, Պաշտպանութեան նախարար
Էլիաս Պու Սաապ յայտարարեց, որ կենսաթոշակներու գծով պիտի ըլլայ 3
տոկոս կրճատում, եւ որ խնայողութիւնները պիտի օգտագործուին իրենց
առողջապահութեան համար:
«Մենք զինուորական վեթերաններ ենք եւ անոնք մեզ կը զրկեն մեր
իրաւունքներէն»,- ըսաւ Թաշ:
Բողոքի ցոյցերը կը շարունակուին նաեւ այսօր Ելեւմուտքի նախարարութեան
շէնքէն դուրս, իսկ Երկուշաբթի օրուան ցոյցի վայրը, ըստ վեթերաններուն,
շուտով պիտի որոշուի։ Երկուշաբթիէն ետք անոնք կրնան «սրընթաց քայլեր»
առնել, ինչպէս օրինակ` արգելափակել օդակայանի մուտքը:
Խորհրդարանի ելեւմուտքի եւ պիւտճէի հարցերով յանձնաժողովը, ըստ
յանձնաժողովի նախագահ երեսփոխան Իպրահիմ Քանաանի, կը շարունակէ
վերանայիլ պիւտճէի նախագիծը, եւ դեռ որոշում չէ կայացուցած ռազմական
թոշակառուներուն վերաբերող յօդուածներուն շուրջ, հաշուի առնելով, որ
վարչապետ Սաատ Հարիրի եւ ելեւմուտքի ու պաշտպանութեան նախարարներուն միջեւ տակաւին կը շարունակուին «խորհրդատւութիւններ»-ը:
Քանաան լրագրողներուն յայտնած է, թէ յանձնաժողովի անդամներուն
միջեւ «կտրուկ բաժանում» կայ զինուորական թոշակառուներու հարցով:

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
«Զարթօնք» Օրաթերթ

Հայաստանի Ազգային Գրադարանի
Անցեալի Հարուստ Ժառանգը եւ
Ներկայի Հրատապ Յանձնառութիւններ
Չորեքշաբթի 3 Յուլիս 2019ի
երեկոյեան ժամը 7:30
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ԷԴՈՒԱՐԴ ԽԱՐԱԶԵԱՆ
(1939)
«Նազարիստան»

(20 Յունիս, 1939, Թիֆլիս)
1957 թուականին տեղափոխուած է Հայաստան եւ
հաստատուած Երեւան։
1961-1966 թուականներուն յաճախած է Երեւանի
գեղարուեստա-թատերական հիմնարկը։
1970-1975 թուականներուն եղած է Երեւանի
Գեղարուեստական դաստիարակութեան տան
կերպարուեստի բաժնի վարիչ:
1970 թուականէն Հայաստանի նկարիչներու
միութեան անդամ է:
1977 թուականէն Երեւանի Խաչատուր Աբովեանի
անուան պետական մանկավարժական հիմնարկէն
ներս դասաւանդած է գեղանկարչութիւն:
1981-1988 թուականներուն եղած է Մալեանի անւան թատրոն-արուեստանոցի գլխաւոր նկարիչ։
Որպէս նկարիչ, հանդէս եկած մի քանի ֆիլմերու մէջ՝ «Պաղտասարը բաժանւում է կնոջից», «Լէնինն ու Ալին»,
«Մի կաթիլ մեղր»։
Աշխատանքները կը գտնուին երեւանի Ժամանակակից արուեստի թանգարանի, Հայաստանի
ազգային պատկերասրահի, Հայաստանի եւ արտերկրի բազմաթիւ պատկերասրահներու եւ մասնաւոր
հաւաքածուներու մէջ։
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Միջազգային Èáõñ»ñ

Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ
Արաբական Թերակղզի

Հայկազեան Համալսարանը
Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս
Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին
նուիրուած տեղեկագրին
անգլերէն թարգմանութեան՝

Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ
Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական
թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։
Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ կիրակնօրեայ
աւանդական քարոզի ժամանակ ան ԱՄԷ իր այցը համարած է «կարճ, բայց
կարեւոր ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի
իր էջին վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան
էջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք ինծի
համար»։
Այցը պիտի տեւէ մինչեւ Փետրուար 5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը
մասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդիպումին։
Հանդիսապետութեամբ

Ս. ՀՌԻՓՍԻՄԵԱՆՑ ԵՒ Ս. ԳԱՅԱՆԵԱՆՑ
ԿՈՅՍԵՐՈՒ ՏՕՆ

The Adana Massacres
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
Խօսք կ'առնեն`

Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան
Դոկտ. Ա. Կիւրեղեան (Տեղեկագրին թարգմանութեան,
յառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ)
Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան
Երկուշաբթի, 4 Փետրուար 2019, կ.ե. ժամը 4:00ին,
Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան

Գերշ. Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոսի

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն
Նախագահի
28 Թեկնածու
Լիբանանի
հայոց առաջնորդ
Գրանցած Է
Շաբաթ, 22 յունիս 2019, երեկոյեան ժամը 6.00,
Նոր Ատանայի Ս. Աստուածածին եկեղեցի,
ժամերգութիւն, սուրբ կոյսերու մասունքով թափօր,
սուրբ պատարագ եւ ջրօրհնէք
Պատարագիչ եւ քարոզիչ
Հոգշ. Տ. Անանիա ծ. վրդ. Գուճանեան
Սիրով կը հրաւիրենք հաւատացեալ հայորդիները
մասնակցելու եկեղեցական արարողութիւններուն եւ սրբուհիներուն
բարեխօսութեամբ ստանալու Աստուծոյ օրհնութիւնը

Թաղական խորհուրդ Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ
Արդէն 74 հոգի փաստաթուղթեր ներկայացուցած է Ուքրանիոյ կեդրոնական
ընտրական յանձնաժողովին՝ երկրի նախագահի թեկնածու գրանցուելու
համար, որմէ 28-ն գրանցուած է, իսկ միւս 28-ի թեկնածութիւնը՝ ոչ, ինչպէս կը
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ին, ԿԸՅ-էն
յայտնած է ուքրանական «Փրիամոյ» հետուստաալիքի թղթակիցը։
«Ընդամէնը գրանցուած է 28 թեկնածու։ 22 թեկնածու մերժում ստացած է:
Ընդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած
է թղթակիցը։
Երէկ՝ Փետրուար 3-ը, ԿԸՅ թեկնածուներուն համար փաստաթուղթեր
յանձնելու վերջին օրն էր։
Ուքրանիոյ մէջ նախագահական ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան
Մարտ 31-ին։ Նախընտրական արշաւը սկսած է Դեկտեմբեր 31-ին։
«Ռեյթինկ» ընկերաբանական խումբի հարցախոյզին տուեալներով՝
թեկնածուներուն միջեւ վարկանիշի յառաջատարը Վլատիմիր Զելենսքին է,
որուն կ'աջակցի 19.0%-ը այն մարդոց, որ կողմնորոշուած են եւ մտադիր են
քուէարկել։ Երկրորդ տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի առաջնորդ Եուլիա Թիմոշէնքօն
է (18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։
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P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon

General Aram
Sulukjian
(1919-1979) In
Service of Lebanon
A Presentation by
Vasken Sulukjian

Tuesday, June 25 at 7:00 at Haigazian University
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