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«Զարթօնք»ի նախորդ թիւերու ելեկտրոնային օրինակները կարդալու համար
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:
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ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ
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Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Տեղի Ունեցաւ Նախարարական
Երկրորդ
Ժաաժաա
Աունին ԿոչՅանձնաժողովի
Կ՝ընէ Փրկելու
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան
Մաարապի
Համաձայնութիւնը
Մասին Յայտարարութեան Համար

ՀՀ Կառավարութեան
Հերթական Նիստը
Ստեղծուած
Է «Հակափտածութեան
Կը Կայանայ Մէկ Օր Կանուխ
Քաղաքականութեան
Խորհուրդ»` Նիկոլ Փաշինեանի
Նախագահութեամբ

Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետի
24 Յունիս 2019-ի N 808 որոշումին համաձայն,
Հայաստանի
Հանրապետութեան
կառավարուստեղծուած
է «Հակափտածութեան
քաղաքականութեան
հերթական
նիստը
տեղի
կ'ունենայ
Փեթեան խորհուրդ»` Հայաստանի վարչապետին նատըրուար 6-ին:
խագահութեամբ,
որուն հիմնական նպատակը
Այս մասին
կը տեղեկացնեն մէջ
ՀՀփտածութեան
վարչապետի
Հայաստանի
Հանրապետութեան
աշխատակազմի
տեղեկատուութեան
եւ հասադէմ պայքարի, փտածութեան յաղթահարման
ուղրակայնութեան
հետ
կապերու
վարչութենէն:
ղութեամբ նախանշուող առաջնահերթութիւններու
կը մեկնարկէ
ժամը 11:00-ին:
եւ Նիստը
առաջարկուող
լուծումներու
քննարկումն է,

Լիբանանեան ուժերու առաջնորդ Սամիր ԺաաԼիբանանի
վարչապետ
ժաա
կոչ ըրած է Հանրապետութեան
նախագահ Միշել Աունին՝
միջաՍաատ
Հարիրիի
գլխաւորութեամբ
տեղի
ունեցաւ
մըտելու եւ փրկելու համաձայնագիրը, որ միացուց
նախարարական
յանձնաժողովի
2-րդ նիստը՝
երկու
ղեկավարներու
քաղաքական շարժումները:
նորակազմ
կառավարութեան
վարելիք
քաղաքա«Այս համաձայնութիւնը
քեզի
կը պատկանի:
կանութեան
մասին
յայտարարութիւնը
Թոյլ մի տար, ոեւէ մէկը բճացնէ զայն»,- ըսաւամբողԺաաջացնելու
համար: ֆրանսական «L'Orient-Le Jour»
ժաա,
Հինգշաբթի,
Ըստ տեղական
շաբաթաօրաթերթին
տուածլրատուամիջոցներու՝
հարցազրոյցի մը ընթացքին՝
վերջին կազմուած
սոյնուղերձով:
յանձնաժողովին անդամ
նախագահին
ուղղուած
10 Վերջին
նախարարները
պիտի
ամիսներուն, 2016-իքննարկեն
ՄաարապիՌուսիոյ
համաԴաշնութեան՝
2018-ի
Յուլիսին
գաղթականներու
ձայնագիրը, որ համախմբեց Լիբանանեան
ուժերն
տունդարձը
իրականացնելու
նպատակով
յառաու
Ազգային Ազատ
հոսանքը, Աունի
կողմէ հիմնաջադրած քրիստոնէական
նախաձեռնութիւնը
վերստին կարծես
կեանքի
դըրուած
կուսակցութիւնը,
կոչելու
հնարաւորութիւնը՝
այս
մէկը
ընդրգկելով
անհաւանական կը թուէր:
կառավարութեան
քաղաքականութեան
յայտարաԺաաժաա անցեալ
շաբաթ կոչ ըրաւ
Աունին
րութեան
մէջ:
ուղղակի միջամտելու արտաքին գործոց նախարար
Նորակազմ
կառավարութեան
վարելիք
քաղաԺպրան
Պասիլին,
որուն մեղադրած
էր կարգաւորքականութեան
մասին
յայտարարութիւնը
պիտի
ման սպառնալիքով եւ նշանակումներու քրիստոնընդգծէ
շարք
մը
խնդիրներ՝
Հըզպալլայի
զինաեաներու բաժինը գրաւելու մէջ։
նոցը, Սուրիոյ Հանրապետութեան հետ յարաբերութիւններու
կարգաւորումը՝
Հըզպալլայի
եւ անոր
Ղարիպ Համառօտ
Կերպով
Պըրրիին
դաշնակիցներուն
պահանջով,
աւելի
քան
1
Ներկայացուց Ալէյի Բախումներունմիլիոն
Մասուրիացի
գաղթականներու ապագան եւ ՍԻՏԸՐ
սին
«Իրականութիւնը»
խորհրդաժողովին
կողմէ
պահանջուած
բարեփոՏեղահանուածներու
հարցերու
պետական
նախումները՝
փրկելու
համար
երկրի տնտեսական
խարար
Սալեհ
Ղարիպ,
Հինգշաբթի,
խորհրդավատթար
վիճակը:
րանի
նախագահ
Նեպիհ Պըրրիին համառօտ կերպով ներկայացուց շաբաթավերջին Ալէյի մէջ տեղի
Շարունակուեցաւ
Նախարարական
ունեցած
դէպքերուն «իրականութիւնը»։
Պաշտօններու
Փոխանցումը
«Պըրրի բախումներուն
մասին մանրամասնուՆախարարական
պաշտօններու
փոխանցումի
թիւններ կը փնտռէ: ... Ան գիտէ ճշմարտությունը»,գործընթացին
2-րդ
օրը
ըլլալով՝
երէկ
խումբ
մը
ըսաւ Ղարիպ` Պըրրիի հետ հանդիպումէն
ետք՝

հրաժարելով քննարկման վերաբերեալ այլ մանրանախարարներ պաշտօնապէս
ստանձնեցին
իրենց
մասնութիւններ
ներկայացնելէն:
Պըրրի Չորեքշաբնոր
պաշտօնները:
թի հանդիպած էր Ուալիտ Ժոմպլաթի հետ, որ կը
Պաապտայի
պալատին
մէջ նախագահական
գլխաւորէ
Ընկերվար
յառաջդիմական
կուսակհարցերով նախարար
Սալիմ
Ժրեյսաթի ստանձնեց
ցութցութիւնը,
քննարկելու
լարուածութիւնը:
իր նոր պաշտօնը իր իսկ նախորդէն՝ Փիեռ
Ռաֆուլէն: Այս մասին հաղորդեց նախագահական
տեղեկատուական գրասենեակը:
Ռաֆուլ յաջողութիւն մաղթեց Ժրեյսաթիին՝ իր
նոր առաքելութեան մէջ, մինչ նոր նախարարը
բարձր գնահատեց Ռաֆուլի տարած աշխատանքը
պաշտօնավարութեան ամբողջ շրջանին:
Աշխատանքի նախկին նախարար Մուհամմատ
Քապպարա ըսաւ, որ իր իրաւայաջորդը՝ Քամիլ
Ապու Սլեյմանը, անտարակոյս յաջողութիւն պիտի
արձանագրէ այս նոր պաշտօնին վրայ՝ շնորհիւ
տարիներու
Յիշեցնենք, իրոր փորձառութեան,
անցեալ Կիրակի եւ
Ալէյիպիտի
մէջ
ապացուցէ,
որ
այս
նախարարութիւնը
կ'աշխատի
սպաննուած էին Ղարիպի երկու թիկնապահները։
անխտիր
օգտին,Ղարիպ
ինչպէս
Պըրրիիբոլոր
հետլիբանանցիներուն
հանդիպումէն առաջ,
կը
հաղորդէ
ազգային
լրատուական
գործակալուհանդիպում մը ունեցաւ Լիբանանեան ժողովրդաթիւնը:
վարական
կուսակցութեան նախագահ Թալալ
Արսլանի եւ Ընդհանուր ապահովութեան ուժերու
Տնտեսութեան
եւ առեւտուրի
ղեկավար
Ապաս Իպրահիմի
հետ:նախարար Մանսուր
Պթեյշ
ընդգծեց,
որ
իր
նպատակը
Հանդիպումէն ետք Արսլան ըսաւ, պիտի
որ ինքըլլայ
կը
ստեղծել
արդիւնաւէտ
տնտեսութիւն
մը:
Միաժահաւատայ, որ իշխանութիւնները պատասխանատմանակ ան
կոչկանչեն
ուղղեց բախումներուն
բոլոր քաղաքական
գործիչւութեան
պիտի
պատասխաներուն գործակցելու՝
դիմագրաւելու
առկայ
նատուները,
աւելցնելով.
«Յուսանք, որ
ճիշդդժուաուղիի
րութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
երկրի
վրայ ենք ... եւ դատական գործընթացը պիտի
կայունութիւնն թափանցիկ
ու բարգաւաճումը:
իրականացուի
կերպով»:

ինչպէս նաեւ փտածութեան կանխարգիլման
նպաստող
քաղաքականութեան,
ծրագիրներու
եւ
ԱԺ Նախագահն
Ու Հայաստանի
Մէջ
իրաւական դատերու նախագիծերու վերաբերեալ
Ճափոնի Դեսպանը Քննարկած Են Երկկողմ
դիրքորոշում յայտնելը:
Գործակցութեան
Խորհուրդին մաս կըՀեռանկարները
կազմեն վարչապետը (նախագահ),
ոլորտըՀանրապետութեան
համակարգող փոխվարչապետը,
Հայաստանի
Ազգային ժովարչապետի
աշխատակազմի
ղեկավարը,
արդաղովի նախագահ
Արարատ Միրզոյեան
Փետրուար
րադատութեան
նախարարը,
փոխնախարարը,
5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի արԲարձրագոյն
խորհուրդի
տակարգ եւ դատական
լիազօր դեսպան
Ճուն նախագահը,
Եամատան:
բարձրաստիճան
պաշտօնատար
անձերու
«ԲաԻնչպէս կը հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը,
ՀՀ Ազգային
րոյագիտութեան
յանձնաժողով»-ի
նախագահը,
ժողովի լրատուութեան
եւ հանրութեան
հետ կաՄարդու
իրաւունքներու
պաշտպանը, Ազգային
ժոպերու վարչութենէն
կը տեղեկացնեն,
թէ Արարատ
ղովի
պետաիրաւական
յանձնախումբի
նախագաՄիրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարահը,
Ազգային ժողովի
խմբակցութիւններէն
մէկական
բերութիւններու
հաստատումէն
ի վեր Հայաստանի
ներկայացուցիչ,
քաղաքացիական
հասարակութեան
եւ Ճափոնի միջեւ
կապերը կայուն
եւ արագ կը
կազմակերպութիւններու
5 ներկայացուցիչ:
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր
մարմինի ղեկավարի
խօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուականին ԵրեւանիԱպրանքներու
մէջ դեսպանութիւններու
բացումը
Հայաստանէն
Արտահանումը
նոր լիցք հաղորդած է երկկողմ կապերու ամրաՄայիսին
Աճած է 11,7 Տոկոսով
պընդումին:
ՀՀ ազգային վիճակագրական կոմիտէի տուեալներունԱզգային
համաձայն`
այս տարուան
Մայիսին
2018-ի նոյն
ժողովի
նախագահը
անդրադարձած
ամսուան
համեմատ
արձանագրուած
է
ապրանքներու
է խորհրդարանական յարաբերութիւններու զարարտահանման
11.7%
աճ:
գացումին եւ այդ
առումով
նշած, որ այս պահուն
Ըստ
Պետական
եկամուտներու
կոմիտէի
տուեալկը ձեւաւորուի պատգամաւորական
բարեկամաներուն`
որոշ
ապրանքներու
արտահանումը
աճած է
կան խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ
երկնիշ
ցուցանիշներով
ինչպէս
Մայիսին
նախորդ
պատգամաւորներ հետաքրքրուած են Ճափոնի
տարուան
նոյն ամսուան համեմատ, այնպէս ալ 2019հետ բարեկամութեամբ:
ի Յունուար-Մայիսին`
նախորդ
տարուան
ժամաՀՀ խորհրդարանի
ղեկավարը
իր նոյն
երախտանակահատուածի
համեմատ:
գիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան
«Արտահանման
կառուցուածքին
մէջներս
այս ամիս
եւս
զարգացումի
աջակցութեան
ծիրէն
տարբեր
նկատուած
է աճի մեծ
ներուժ
ունեցող ոչ օժանդակուաւանդական
բնագաւառներու
մէջ
ցուցաբերած
ապրանքներու
արտահանման
դրական
շարժ»,թեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:
նշուած է հաղորդագրութեան մէջ:
¾ç 03
¾ç 02
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Սփիւռքի Գործերու Գլխաւոր Յանձնակատարի Գրասենեակը Պատրաստ է 50 Հոգիով Աշխատանքի
Սփիւռքի գործերու գլխաւոր յանձնակատար
Զարեհ Սինանեան կարեւոր կը համարէ սփիւռքի
հետ յարաբերութիւններու ամրապնդումն ու բարելաւումը: «Արմենփրես»-ի հաղորդմամբ` Սինանեան
ըսած է Յուլիս 3-ին լրագրողներու հետ զրոյցի
ժամանակ:
Անդրադառնալով գրասենեակի աշխատանքի
վերաբերեալ իր տեսալակնին` Սփիւռքի գործերու
գլխաւոր յանձնակատարը նշած է, որ ան պատրաստ է 50 հոգիով աշխատելու:
«Գրասենեակը դեռեւս ամբողջովին չէ ձեւաւորւած, սակայն կը կարծեմ, որ 50 հոգիով շատ լաւ

կրնանք աշխատիլ: Մենք ամավարկ չունինք,
վարչապետի գրասենեակի ամավարկի մէկ մասը
կ՛օգտագործենք»,- նշած Սինանեան:
Անդրադառնալով Սփիւռքի հետ յարաբերութիւններու ամրապնդման գործընթացին` ան յայտնած
է, որ այժմ իր ղեկավարած գրասենեակը կը վերականգնէ Հայաստանի նկատմամբ վստահութիւնը:
Զարեհ Սինանեան պնդեց, որ գալով Հայաստան`
կը ցանկայ Հայրենիքի զարգացման գործին մէջ իր
լուման ունենալ, եւ վստահութիւն յայտնեց, որ իր
աշխատանքը ցանկալի արդիւնքներ պիտի տայ:

Ազգային Գրադարանը Մեծ Շուքով Տօնեց Պետական Կարգավիճակ Ստանալու Հարիւրամեակը

Հայաստանի ազգային գրադարանը, Յուլիս
4-ին, պետական կարգավիճակ ստանալու հարիւրամեակը նշեց համերգային ծրագիրով, մրցանակաբաշխութեամբ եւ պատուոգրերու յանձնման
հանդիսաւոր արարողութեամբ:
Ըստ Armenpress.am-ի` պատուոգրեր տրուեցան
գրադարանի աշխատակիցներուն, պարգեւներ ստացան գրադարանի ամենաընթերցասէր այցելուները:
«Այսօր մեր գրադարանին մէջ կը պահուի 6,5
միլիոն գիրք, բայց, ի հարկէ, հաշուառումը դեռ
ընթացքի մէջ է, եւ թիւը ճշգրտման կարիք ունի»,-

նշեց գրադարանի տնօրէնի ժամանակաւոր
պաշտօնակատար Հրաչեայ Սարիբեկեան:
Ան ըսաւ, որ գրադարանին մէջ կան բազմաթիւ
խնդիրներ՝ կապուած կառուցուածքի, գրադարանի
համալրման եւ այլ հարցերու հետ: «Ազգային
գրադարանի գերխնդիրը զայն հայկական գիրքով
համալրելն է: Գրադարանը պէտք չէ մոռնայ որեւէ
տեղ լոյս տեսնող որեւէ գիրք: Անիկա պէտք է
ունենայ Սփիւռքի մէջ հրատարակուած ցանկացած
գիրք, պարբերական: Մենք կը պատրաստուինք
խնդիրները յաղթահարել համակարգուած մօտե-
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Ժորժ Փոմփիտու
Ժորժ Փոմփիտու (5 Յուլիս, 1911, Մոնպուտիֆ,
2 Ապրիլ, 1974, Փարիզ (ֆրանսացի պետական եւ
քաղաքական գործիչ, Ֆրանսայի վարչապետ
1962-1968 եւ նախագահ 1969-1974 թուականներուն։
1934 թուականին ստացած է Քաղաքագիտական գիտելիքներու ազատ դպրոցի վկայական։
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի (1939–
1945) ժամանակ հարած է Դիմադրութեան շարժումին, Շառլ տը Կոլի մերձաւոր գործակիցներէն
էր։
Գործուն մասնակցութիւն ունեցած է «Ֆրանսական ժողովուրդի միաւորում» կուսակցութեան
կազմակերպման։ 1958-ին նշանակուած է տը

ցումներ, նոր կանոնակարգեր մշակելով, բարեփոխումներ իրականացնելով»,- ընդգծեց Սարիբեկեան:
Գրադարանի տնօրէնի ժամանակաւոր պաշտօնակատարը աւելցուց, որ պետութեան ֆինանսաւորումը կայ, եւ այժմ գրադարանը կ՝առաջնորդուի
տնտեսման ուղիով:
ՀՀ կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի եւ
մարմնակրթութեան նախարար Արայիկ Յարութիւնեանի խօսքով` քիչ գրադարաններ կան, որոնք
կրնան հպարտութեամբ խօսիլ իրենց հասուն
տարիքին եւ անցած երկար ճանապարհին մասին:
«Ազգային գրադարանը նպաստած է կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի զարգացման: Վստահ
եմ` ապագային այս գրադարանը պիտի ունենայ
աւելի մեծ յաջողութիւններ»,-նշեց նախարարը:
Հանդիսութեան ծիրէն ներս՝ «Անտարես»
հրատարակչութիւնը գիրքեր նուիրեց գրադարանի
այն ընթերցողներուն, որոնք քաջածանօթ են հայ
ժամանակակից գրողներու ստեղծագործութիւններուն: Իսկ Ազգային գրադարանը՝ իր լաւագոյն
ընթերցողին նուիրեց ելեկտրոնային գիրքերու
«Kindle» ընթերցիչ: «Էդիթ Պրինտ» հրատարակչութիւնն ալ «Ուրբաթագիրք» հայալեզու առաջին
տպագիր գիրքին օրինակը նուիրեց դահլիճին մէջ
իրականացուած խաղ-մրցոյթի յաղթողին:

¾ç 07
Կոլի գրասենեակի գործերու կառավարիչ (տնօրէն), մասնակցած 1958-ի սահմանադրութեան
մշակման։
1962–1968 երկրի վարչապետն էր, իսկ 1969էն՝ նախագահ։
Շարունակած է տը Կոլի արտաքին քաղաքական քայլը՝ Ֆրանսայի համար ապահոված անկախ գործողութիւններ միջազգային ասպարէզի
մէջ՝ պահպանելով դաշնակցային յարաբերութիւնները արեւմտեան պետութիւններու հետ,
ինչպէս նաեւ զարգացուցած յարաբերութիւնները
ԽՍՀՄ-ի եւ սոցիալիստական ճամբարի միւս
երկիրներու հետ։
Եղած է ԽՍՀՄ-ի մէջ։ Ստորագրած է խորհրդաֆրանսական արձանագրութիւն միջազգային կարեւոր հարցերու շուրջ խորհրդակցելու վերաբերեալ (1970, Մոսկուա), «ԽՍՀՄ-ի ու Ֆրանսայի
միջեւ համագործակցութեան սկզբունքներ»-ը
(1971, Փարիզ) եւ քաղաքական այլ փաստաթուղթեր։
Հեղինակ է ֆրանսական գրականութեան
պատմութեան վերաբերեալ աշխատութիւններու։
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Ի Վերջոյ Պինալի Եըլտըրըմ Յիշեց Իր Քրտական Ծագումը
Ճրտգ. ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ ԱՂՊԱՇԵԱՆ
Ի վերջոյ Պինալի Եըլտըրըմ յիշեց իր Քրտական
ծագումը, կամ աւելի ճիշտ՝ իրմէ պահանջուեցաւ
այդպէս ընել, որովհետեւ ան Պոլսոյ քաղաքապետի
կրկնակի ընտրութիւններուն յաղթանակ արձանագրելու համար, քաղաքի քիւրտ քուէարկուներու
աջակցութեան խիստ կարիքը ունէր. ան փոքր
տարբերութեամբ վնաս կրած էր ընտրութիւններու
առաջին փուլին՝ իր մրցակից Էքրէմ Իմամօղլուի
դէմ. Եըլտըրըմ՝ երկրի նախագահ Ռեճեփ Թայիփ
Էրտողանի խորհուրդով՝ Թուրքիոյ քիւրտական
շրջանը գնաց, եւ յատկապէս քիւրտ մտաւորականներու եւ ռազմիկներու ամրոցը՝ Տիգրանակերտ
քաղաքը, եւ այնտեղէն յայտարարեց իր քիւրտական
ծագումը, քիւրտերը համոզելու համար, թէ ինք
իրենց արիւնակից ըլլալով՝ Իմամօղլուէն աւելի
արժանի է Պոլսոյ քիւրտերու քուէները ստանալու:
Պետութեան ենթակայ լրատուական միջոցները
լուրեր տարածեցին, իբր թէ Էքրէմ Իմամօղլուն
յունական ծագում ունի, մինչդեռ անոր մեծ հայրը
(իմամ) եղած է, մահմետական կրօնաւոր եւ
քարոզիչ, եւ հայրը թուրք քաղաքական գործիչ . ան
ծնած է Տրապիզոն։ 1970-ին շրջանաւարտ է Պոլսոյ
համալսարանէն (Business Management). առաջին
անգամ քաղաքականութեամբ զբաղած է 2008-ին,
երբ անդամակցած է Հանրապետական Ժողովրդային Կուսակցութեան, եւ տարի մը ետք յաջողած է
Պոլսոյ եւրոպական մասի՝ Պելեկտուզու փոքր
քաղաքի քաղաքապետը ըլլալ, պարտութեան մատնելով Արդարութիւն եւ Բարգաւաճում Կուսակցութեան թեկնածուն: Քաջալերուած Իմամօղլուի
յաջող ընթացքէն՝ իր հինգ տարուայ պաշտօնավարած շրջանին, ՀԺ Կուսակցութիւնը որոշեց
Իմամօղլուն իր թեկնածուն ըլլայ Պոլսոյ քաղաքապետի ընտրութիւններուն, ուր 16 միլիոն բնակչութիւն կայ, որոնցմէ 10 միլիոնը քուէարկելու իրաւունք ունի:
Արդարութիւն եւ Բարգաւաճում Կուսակցութեան
թեկնածուն՝ Պինալի Եըլտըրըմը, ծնած է Արզինջան,
1955-ին, ճարտարագէտ եւ ծովային նաւարկութեան
մասնագէտ է։ Ան քրտական արմատ ունեցող թուրք
քաղաքական գործիչ է եւ ԱԲ կուսակցութեան հիմնադիրներէն մին, այն կուսակցութիւնը, որ կործանեց քրտական քաղաքները, այրեց անոնց գիւղերը,
տարագրեց բնակչութիւնը եւ տակաւին կը շարունակէ: Եըլտըրըմ ծառայած է իբր փոխադրութեան
նախարար ( 2002-2013) եւ (2015-2016) շրջաններուն, ապա ընտրուած է ԱԲ Կուսակցութեան ղեկավար, որմէ ետք երկրի վարչապետ. եղած է երկրի
վերջին վարչապետը (2016-2018) շրջանին, նախքան երկրի համակարգը փոխուիլը դէպի նախագահական եւ ի վերջոյ ստանձնած է ներկայացուցիչներու տան ղեկավարութիւնը. այդ բոլորը
Էրտողանի եւ իր կուսակցութեան աջակցութեամբ,
այդ պաշտօնէն հրաժարեցաւ, երբ Էրտողան զինք
ընտրեց իբր թեկնածու Պոլսոյ մէջ տեղի ունենալիք
քաղաքապետի ընտրութիւններուն:
Պարզ է, որ Եըլտըրըմ մեծ կարողութիւններու
տէր է, փորձառու քաղաքական գործիչ եւ իշխող
կուսակցութեան, պետութեան եւ երկրի նախագահի
աջակցութիւնը վայելող անձ մը, սակայն այդ
բոլորին հանդերձ ան անել կացութեան մէջ
գտնուեցաւ. իր կարողութիւնները ունեցող ոեւէ
քաղաքական գործիչ, անպայման մեծ յաղթանակ
պիտի արձանագրէր որեւէ քաղաքապետական
ընտրութիւններու, բայց այդպէս չեղաւ, որովհետեւ

ան հաւատարիմ չէ իր ազգին եւ ժողովուրդին.
Եըլտըրըմ անուանումով ստանձնած էր իր նախկին
պաշտօնները եւ այս առաջին շփումն էր ընտրողներու հետ ուր ձախողեցաւ. իր ուսուցիչը՝ Էրտողանը՝ փորձեց անոր երկրորդ հնարաւորութիւն մը
տալ, քաղաքապետի կրկնակի ընտրութիւններով,
թէեւ այդ պատճառով Էրտողան կորսնցուց իր
քաղաքական հեղինակութիւնը:
Կը մնայ կարեւոր հարց մը, ինչո՞ւ Եըլտըրըմ
Պոլսոյ մէջ չյայտարարեց իր քիւրտ ծագում ըլլալը
եւ այդ մէկը Տիգրանակերտի մէջ ըրաւ:
Անտարակոյս Պոլսոյ մէկ ու կէս միլիոն քիւրտերու արմատները Թուրքիոյ արեւելան եւ հարաւ
արեւելան շրջաներէն են, սակայն Պոլսոյ միջավայրը, ապրուստի պայմանները, ուսուցման հնարաւորութիւնները առիթ ստեղծած են, որ անոնք ընդհանրապէս ուսեալ եւ տեղեակ ըլլան քաղաքական
անցուդարձերէն. աւելին անոնք իրատես են եւ
կարելի չէ անոնց ազգային թելերուն վրայ խաղալ:
Տիգրանակերտի եւ քրտական միւս շրջաններուն
մէջ ալ տասնեակ հազարաւոր ուսեալ քիւրտեր
կան, ի միջի այլոց, մեծ մտաւորականներ, սակայն
այդ շրջաններու քիւրտերը աւելի սակաւ զարգացած
են, որովհետեւ միջավայրը գիւղական բնոյթ ունի եւ
ժողովուրդը աւելի պարզ է. ուստի Եըլտըրըմ փորձեց ազգային գծով մօտենալ այնտեղի քիւրտերուն,
բայց ի զուր, հոն գնաց առանց նկատի առնելու թէ
հոն է քրտական ազգային շարժումի կեդրոնը, եւ
այդ քայլով, որ տեղի ունեցաւ Էրտողանի թելադրութեամբ, հաստատուեցաւ, թէ հոն է քրտական
ազգային եւ քաղաքական որոշումներու կեդրոնը եւ
ոչ թէ Պոլիս եւ պէտք է նախ անոնց հետ համաձայնիլ:
Եթէ Էրտողան կը ցանկար իր թեկնածուին
յաղթանակը ապահովել Պոլսոյ քաղաքապետի
ընտրութիւններուն, ան պէտք էր քիւրտերուն հետ
լաւ յարաբերութիւններ ստեղծէր, անոնց իրաւունքները ապահովէր եւ անոնց հետ որպէս Թուրքիոյ
քաղաքացիներ վարուէր, ոչ թէ իբր թշնամիներ.
եթէ ան լուսաւորուած միտքով մօտենար անոնց
իբր երկրի քիւրտ քաղաքացիներ եւ ոչ թէ լեռնային
քիւրտեր ինչպէս որ անուանած է Աթաթուրքը, այդ
պարագային քուէներու մեծամասնութիւնը պիտի
ապահովէր. իսկ եթէ ան հեռանար իր ազգայնամոլ

մտայնութենէն, իր օսմանական մոլեռանդութենէն
եւ քիւրտերէն ընդունուած անձ մը թեկնածու
ընտրուէր, այն ատեն պանծալի յաղթանակ մը
պիտի ունենար:
Էրտողանի մտածելակերպը նոյնն է իր մեծ
հայրերու նման, Սուլթան Ապտուլ Համիտ Բ.-ի եւ
«Իթթիհատ վէ Թերաքի» կուսակցութեան երեք
ղեկավարներու Թալէաթ, Էնվէր եւ Ճեմալի. ան կը
ջանայ կործանել, քանդել, ջարդել եւ ջնջել բոլոր
անոնք, որոնք կանգնած են երկրի թրքականացման
դէմ. անոնք մէկ ու կէս միլիոն հայեր ջարդեցին,
հարիւր հազարներով յոյներ կոտորեցին եւ
տեղահանեցին, ինչպէս նաեւ այլ քրիստոնեաներ,
սակայն այդ ժամանակները անցած են եւ կը թուի
թէ քիւրտերը Խրիմեան Հայրիկին խրատը մեզմէ
լաւ ըմբռնած են, անոնք թուղթի տեղ երկաթեայ
շերեփ ունին ձեռքերնին, եւ 1925-ին, շէյխ Սաիտ
Պէյրանիի ապստամբութիւնը կը շարունակուի
մինչեւ այսօր՝ երիտասարդ ուժերով։
Անտարակոյս քիւրտերը պէտք է օգտուին
Իմամօղլուի արձանագրած յաղթանակէն, որուն
իրենք մաս կազմած են եւ ներկայիս Պոլսոյ բոլոր
քաղաքացիները յոյսով են, որ ան իր խոստումին
տէրը պիտի ըլլայ եւ հաւասար վերաբերում ցուցաբերէ բոլորին հանդէպ, թէեւ ինք անդամ է Հանրապետական Ժողովրդային Կուսակցութեան, որուն
մեծ հայրը Աթաթուրքն է: Կը թուի, թէ Իմամօղլուն
աւելի պիտի յառաջանայ եւ ինչու չէ, ապագային
երկրի նախագահը ըլլայ։
Ի՞նչ կը վերաբերի մեզի իբր հայեր եւ ի մասնաւորի Թուրքիոյ հայ համայնքին համար, «Ընտըրուած է չարեաց փոքրագոյնը», ինչպէս որ կ՚ըսէ
Պոլսոյ «Ակօս» թերթի հայերէն բաժնի խմբագիր
Բագրատ Էսդուկեան. Սակայն մենք երբեք պիտի
չակնկալենք, որ Էրտողանի համակիր Շիրինօղլուի
նման կամ քաջ ազգային Կարօ Փայլանի նման
մէկը պիտի ընտրուի այդպիսի պաշտօնի մը. ինչ որ
մենք կարելի է ընենք, այդ «Չարեաց փոքրագոյն»ին
միջոցաւ մեր իրաւունքները պահպանենք եւ ըստ
կարելիութեան օգտուինք Իմամօղլուի որդեգրած
քաղաքականութենէն. մեր առաջին փորձը կը թուի,
թէ Պոլսոյ Պատրիարքական ընտրութիւնը պիտի
ըլլայ».
Լոս Անճելըս, Քալիֆորնիա
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Հայ Մամուլի Համահայկական Համաժողով
Հայ Մամուլի Համահայկական Համաժողովը Կ՚եզրափակէ Իր Եռօրեայ Աշխատանքները

Նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին, Հինգշաբթի, 4 Յուլիս 2019-ին, Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ ընթացք առած Հայ Մամուլի Համահայկական համաժողովը եզրափակեց
իր եռօրեայ աշխատանքները։
Նախքան Եզրափակման նիստը, Համաժողովը
կայացուց իր վերջին նիստը՝ «Հայ մամուլը եւ ազգային պահանջատիրութիւնը» թեմայով։ Առաջին
հերթին, նիստի ատենապետ Սեդա Խտըշեան
ըսաւ, որ պահանջատիրութեան բաղադրիչներն են
հայ ազգային քաղաքական տարրը եւ հայ
ժողովուրդի պատմական հողային տարածքը, որ
հիմքն է ազատ, անկախ ու միացեալ Հայաստանի,
իսկ ասոր մէջ իր դերը ունի հայ մամուլը։ Ապա,
համապարփակ կերպով ներկայացուց արդի
պատմութեան
քաղաքական
իրավիճակներու
ազդեցութիւնը մամուլին վրայ ու նշեց, որ հարկ է
անցեալի սխալները չկրկնել եւ ասոր մէջ հայ
մամուլը մեծ դեր ունի զգաստութեան հրաւիրելու
հանրութիւնը։

Առաջին զեկուցաբեր Յակոբ Ասատրեան ներկայացուց «Հայ մամուլի մարտահրաւէրները սփիւռքահայ մամուլի հիմնադրամի անհրաժեշտութիւնը»
նիւթը։ Ներկայացնելէ ետք Հայաստանի եւ Սփիւռքի
մամուլի խմբագիրներու կարծիքները հայ մամուլի
մասին, որ տասը տարի առաջ լոյս տեսած էր
«Օրեր» ամսագրին մէջ, դիտել տուաւ, որ մտահո-

գութիւնները մնացած են նոյնը, աւելցնելով, որ
հայրենիքի մէջ տարբեր մարտահրաւէրներ կան,
իսկ Սփիւռքի մարտահրաւէրները տարբեր են։ Առ
այդ, ան առաջարկեց հիմնադրամ մը ստեղծել հայ
մամուլի գոյատեւման համար։ Երկրորդ զեկուցաբեր
Արամ Շահնազարեան զեկուցեց «Հայ մամուլին
դերը պահանջատիրական պայքարի նպատակներու սահմանման, յստակեցման եւ հանրահռչակման

գործին մէջ» նիւթը։ Ան դիտել տուաւ, որ ընդհանրապէս հայ դատի պայքարի եւ պահանջատիրութեան
ընկալման ոչ-ճշգրիտ կամ ոչ-ամբողջական մօտեցում գոյութիւն ունի ու շեշտը դրաւ Հայաստանի եւ
Սփիւռքի մէջ պահանջատիրական պայքարի ընկալման տարբերութիւններուն վրայ։ Շահնազարեան մամուլը շատ յարմար ու օգտակար հարթակ
նկատեց հայկական պահանջատիրութեան թղթածըրարի մանրամասն յստակեցում ու ուղղութիւն
տալու եւ երկխօսութեան թատերաբեմ ըլլալու գծով՝
հասարակական եւ քաղաքական մակարդակներու
վրայ։ Երրորդ զեկուցաբեր Նազարէթ Պէրպէրեան
խօսեցաւ ««Ազդակ»-ի ներդրումը «Հայկական
պահանջատիրութեան» յղացքի տարազումին եւ
գաղափարական հունաւորման մէջ» նիւթը։ Ան
հաստատեց, որ հայ մամուլը յառաջամարտիկը
հանդիսացած է հայ ազգային պահանջատիրութեան,
որուն մէջ լիբանանահայ մամուլը ընդհանրապէս

վճռորոշ դեր ունեցաւ հայ դատի հետապնդման
յաղթարշաւը սկսելու, վերանորոգելու եւ մարտունակ պահանջատիրութեամբ յառաջ մղելու զարթօնքին մէջ։ Ապա, ան լուսարձակի տակ առաւ
«Ազդակ»-ի դերակատարութիւնը՝ մանրամասն
անդրադառնալով ճակատագրական տարբեր ժամանակներու թերթին կատարած նախաձեռնութիւններուն, որոնք ծառայեցին ժողովուրդը իր պահանջատիրութեան մէջ սուգէն եւ փակ սրահներէն
դէպի փողոց ու միջազգային ասպարէզ տանելու եւ
հայ դատի քարոզչութիւն կատարելու։
Համագումարը իր աշխատանքները փակեց
եզրափակիչ նիստով, ուր մասնակիցները ներկայացուցին իրենց առաջարկները։
Համագումարը իր աւարտին հասաւ Վեհափառ
Հայրապետին եզրափակիչ խօսքով։ Գնահատելէ
ետք համագումարին թէ՛ նախապատրաստական եւ
թէ ընթացիկ աշխատանքները, Հայրապետը ըսաւ,
որ մամուլը նուիրուական արժէք է եւ համագումարին
ընթացքին արծարծուած նիւթերը, որոնք բազմազան ու այլազան, այժմէական ու հրատապ էին,
պէտք է իրենց շարունակութիւնը ունենան համագումարէն անդին, տարբեր միջոցներով։ Նորին
Սրբութիւնը գնահատեց Հայաստանի, Արցախի եւ
Սփիւռքի զանազան շրջանակները ներկայացնող

մամլոյ մշակներուն միատեղ ներկայութիւնը, որ
ինքնին պերճախօս վկայութիւն է ազգն ու հայրենիքը յուզող հարցերը միասնաբար արծարծելու։ Ան
խօսեցաւ համագումարին ընթացքին տարակարծութիւններու եւ տարբեր մօտեցումներու առողջ
ձեւով քննարկման, որոնք արգելք չհանդիսացան
հասարակաց մտահոգութեանց բարձրացման եւ
լուծումներու առաջարկութեանց։ Նորին Սրբութիւնը
ընդգծեց, որ հայ մամուլը սովորական լրատուական
եւ տեղեկատուական միջոց չէ, այլ անոր առաքելութիւնը համահայկական արժէք կը ներկայացնէ,
իսկ այդ մէկը կարիք ունի ազատութեան, որուն
մասին բազմիցս անդրադարձ կատարուեցաւ համագումարին ընթացքին, ըսաւ ան։ Հայրապետը
անդրադարձաւ նաեւ համագումարին ընթացքին
բարձրացած շարք մը այլ խնդիրներու, ինչպէս
մամուլի որակի բարձրացման, մարդուժի, լեզուի,
համահայկական հարթակ մը ստեղծելուն եւ
համագործակցութեան։ Վեհափառ Հայրապետը
ընդգծեց, որ մամուլը հսկայ ներուժ է, եւ հարկ է
հմուտ ըլլալ կառուցողական նպատակներ նուաճելու համար անոր օգտագործման մէջ, ու իր նշումները եզրափակեց ըսելով, որ համազգային արժէքներն ու ձգտումները պէտք է դառնան մեր
միակամութեան առանցքը եւ հզօրութեան աղբիւրը։
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Լիբանանահայ Դպրոց
Բացուեցաւ «ՈՎԱՍԻՍ» 2019-ը` Մեսրոպեանի Ամառնային Ծրագիրը

ժամը 8:30ին եւ կ՛աւարտի կէսօրուան ժամը 2:00ին: Այս տարուան ծրագրին մէջ

3 Յուլիս 2019ի առաւօտուն, խանդավառ մթնոլորտի մէջ, կայացաւ Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան
Արուեստից վարժարանի «Ովասիս» ամառնային
ծրագրի բացումը, ներկայութեամբ մասնակիցներուն եւ անոնց ծնողներուն:

«Ովասիս» 2019-ը պիտի տեւէ մինչեւ
23
Օգոստոս եւ եզրափակուի աւանդական հանդէսով:
Ովասիսականներու օրը կը սկսի առաւօտեան

եւս ներառնուած են ձեռային աշխատանքներ,
նկարչութիւն, կաւագործութիւն, համակարգիչ,
ֆիլմի ցուցադրութիւն, ֆութպոլ, պասքէթպոլ, երգ,
մարտարուեստ, հեծանիւ, աճպարարութիւն, խոհանոց, խամաճիկ, դաստիարակչական խաղեր,
կրօնագիտութիւն, պտոյտներ եւ մարզական օր:
Գլխաւոր նորութիւններէն մէկն է SEMAS-ը, որ
պատանիներուն կը վարժեցնէ մտովի կատարել
թուաբանական հաշւումներ:
Տեղեկատուական գրասենեակ
Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան
Բարձրագոյն Վարժարանի

Բացման առիթով իր արտասանած խօսքին մէջ,
Մեսրոպեանի տնօրէն Կրէկուար Գալուստ վստահութիւն յայտնեց, որ ինչպէս անցած 20 տարիներուն, այս տարի եւս «Ովասիս»ը լիուլի պիտի
գոհացնէ ամառնային ուրախ եւ օգտակար ժամանց
վայելելու մասնակիցներուն ակնկալութիւնը:
«Ովասիս»ը դաստիարակչական
ժամանցի
ծրագիր է, ուղղուած մանուկներու եւ
պատանիներու: Անիկա 21րդ տարին ըլլալով
կ՛ապահովէ ամառնային արձակուրդի հաճելի ե
օգտակար միջավայր՝ մանուկներու եւ պատանիներու համար: Ցարդ «Ովասիս»ին մասնակցած է
աւելի քան 4000 հոգի:

«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամ
Հայաստան Հիմնադրամի Հանգանակութիւն՝ Ի Նպաստ Գիւմրիի
Բնակարանային Նորարար Ծրագիրին

Հայաստան Համահայկական հիմնադրամի
Միացեալ Նահանգներու մասնաճիւղը (Armenia
Fund USA) հանգանակային ծաւալուն արշաւի մը
նախաձեռնած է՝ ի նպաստ Գիւմրիի մէջ գործադրըւելիք բնակարանային ընդլայնուած ծրագիրին:
Արշաւը կ՛ընդգրկէ պատկերասփիւռային յատուկ դրամահաւաք մը (թելեթոն), որ տեղի պիտի
ունենայ Յուլիս 14-ին, ինչպէս նաեւ հեռաձայնային
դրամահաւաք մը (ֆոնեթոն):
Նշեալ բնակարանային ծրագիրը կը կրէ «Մեր
Գիւմրին» անունը: Ծրագիրին ընդմէջէն, վերանորոգւած, ամբողջովին կահաւորուած, եւ տնային բոլոր
անհրաժեշտ կազմածներով օժտուած յարկաբաժիններ պիտի յատկացուին առաւել քան 60 անտուն
ընտանիքներու: Նոյնքան յատկանշականօրէն,
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Տեղապահէն Առաջ Եւ Տեղապահէն Վերջ...
ԱՐԱ ԳՈՉՈՒՆԵԱՆ
Այսօր ի վերջոյ ընտրուեցաւ պատրիարքական
տեղապահը։ Եթէ մինչեւ շաբաթ մը առաջ տեղապահի ընտրութիւնը անկիւնադարձային էր, ապա
ներկայ դրութեամբ արդէն կը համարուի բեկումնային։
Անցեալ աւելի քան տասն տարիներու կտրուածքով մեր համայնքը դիմագրաւած է շատ ծանր,
պատմականօրէն ծանր մարտահրաւէրներ։ Ծանրակշիռ հետեւանքները յիշեցնել աւելորդ է կարծես.
պառակտումներ, բեւեռացումներ, ոչ-լիարժէք կամ
կաղացող վարչական համակարգ եւ հաւաքական
կամք ձեւաւորելու ուղղութեամբ զգալի ձախողում,
հասարակաց նպատակի մը վրայ կեդրոնանալու
տեսակէտէ անընդունակութիւն։
Այս մռայլ համայնապատկերի բնութագրման
մղումը, անշուշտ, մեր ժողովուրդի ջլատումը չէ ու
չի կրնար ըլլալ։ Այսօր, երբ ընտրուած է նոր
տեղապահ մը, թէ՛ իր եւ թէ մեր հաւաքականութեան
առջեւ ծառացած է հրամայական մը. առերեսում
անցեալ տասնամեակի հետեւանքներուն հետ։ Սա
անյետաձգելի գործ մըն է։ Մեր համայնքէն ներս
անհաւատալի համեմատութիւններու հասած է
սեփական ուժերու հանդէպ թերահաւատութիւնը։
Այս համատարած երեւոյթը աղէտի մը համազօր
տարածուած է՝ մեր ժողովուրդի բոլոր խաւերէն
ներս։
Ահա՛, այս կէտին վրայ կրնայ բեկումնային ըլլալ
տեղապահի մը ընտրուած ըլլալը։ Ի վերջոյ, այս
համայնքի, մեր դարաւոր Պատրիարքական Աթոռի

համակարգէն ներս բանած է վարչամեքենան եւ
առնուած է քայլ մը, այսինքն ընտրուած է տեղապահ
մը։ Այսօր այլեւս պէտք է համախմբուիլ նորընտիր
տեղապահին շուրջ։ Իր կարգին, նորընտիր տեղապահն ալ պէտք է գործէ անկողմնակալ, պէտք է
համահաւասար հեռաւորութիւն պահէ բոլորին
նկատմամբ՝ նրբանկատօրէն նկատի առնելով մեր
համայնքի փխրուն հաւասարակշռութիւններն ու
խոցելի կէտերը։ Սա եթէ մէկ կողմէ հանրութեան
կողմէ հաւաքական պատասխանատուութեան
դրսեւորման հարց մըն է, ապա միւս կողմէ
վարչական ճկնութեան, ղեկավարման վարպետութեան մարտահրաւէր մըն է նորընտիր տեղապահին
տեսակէտէ։
Այս խաչմերուկին վրայ է հանելուկին լուծումը։
Տեղապահէն վերջ ու տեղապահէն առաջ որակի
յստակ տարբերութիւն մը ակնկալելը՝ այս պահուն
հաւաքական պահանջի մը պէտք է վերածուի։

Ներկայ խաչմերուկին վրայ հանելուկին լուծումը
կախում կ՚ունենայ միակ հանգամանքէ մը։ Նորընտիր տեղապահի գլխաւորութեամբ մեր համայնքը
պէտք է անպայման արձանագրէ հաւաքական
յաջողութիւններ, պէտք է անպայման ապահովէ
հաւաքական ձեռքբերումներ։ Առանց նման արդիւնքի, այս համայնքը դժուար թէ կարողանայ
թօթափել այս վերջին տասնամեակին բեռը։
Այս բոլորին շուրջ պէտք է մտածել եւ անկեղծ
յանձնառութիւն պէտք է ունենալ։
Ապագայ պատրիարքի գահակալութեան շրջանի սկիզբը գրաւի տակ պէտք չէ ըլլայ եւ այդ ենթագետնի պատրաստութիւնը պէտք է սկսի անյապաղ՝
նոր տեղապահի ընտրութեան առաջին պահէն
սկսեալ։
«ԺԱՄԱՆԱԿ»/ Պոլիս
04 Յուլիս 2019

«Վո՞վա»
ՀՐԱԿ ՓԱՓԱԶԵԱՆ
Համշէնցիներու հետ առաջին շփումս վերացական էր՝ «Վովա» ձայնասկաւառակի միջոցով:
«Վովա»ն 2005ին թողարկուած երաժշտական
ալպոմ մըն է, որ կը պարունակէ տասներեք երգեր
ու երկու պարային մեղեդիներ, բոլորն ալ
համշէնական: Ազգագրական երաժշտութեան լաւ
օրինակ մըն է անիկա. թէ՛ լեզուն (մեծ մասամբ), թէ՛
քերթուածները, թէ՛ երաժշտութիւնը եւ թէ խումբին
հիմնական երաժիշտները Համշէնէն սերած են:
Անիկա ձեռքս անցած էր 2006նին, շնորհիւ
դասընկերոջս, երբ դեռ Պէյրութի մէջ դպրոցական
էի: Ինքն ալ իր կարգին ստացած էր Երեւանի մէջ
բնակող իր քեռիէն, որ հրաւիրած էր նոյն «Վովա»
խումբը այնտեղ՝ համերգ ունենալու: Համշէնի շուրջ
հետաքրքրութեան զարգացման առաջին տարիներն էին:
«Ասոնք հին իսլամացած հայեր են, որ դեռ արեւմըտահայաստան կ՛ապրին, բայց իրենց գիւղերը,
երգերը եւ մշակոյթը ունին: Լեզունին ալ հայերէնի
հին բարբառ մըն է: «Ա՛ռ, մտիկ ըրէ՛, շատ աղուոր
է», ըսաւ ընկերս եւ երկարեց սկաւառակը. վրան
կարդացի «Vo-va», եւ խիստ հետաքրքրուած՝ մտածեցի, թէ որո՞նք են այդ համշէնցիները: «Վովա»ն ալ
«Ո՞վ է»ն է, բացատրեց ընկերս: «Ով է»-«Ով ա»«Վովա»:
Հարցումը մնաց միտքիս մէջ քանի մը տարիներ,
որոնց ընթացքին շարունակեցի լսել Համշէնի երաժըշտութիւնը, կարդացի յօդուածներ կամ հարցազըրոյցներ, եւ, ամէնէն աւելի, երազեցի Համշէն
երթալու մասին:
Վերջապէս, 2013ի ամրան, երկու ընկերներու

հետ մեր շրջագայութեան ընթացքին, պատմական
Կարինէն (Էրզրում) հանրակառքով ճամբայ ելանք
դէպի մշտադալար Համշէն:
Չոր լեռնային աշխարհագրութիւնը հետզհետէ
կը զիջէր խոնաւութեան ու կանաչին: Անտառներ,
անտառներ, անտառներ…: Նախորդ ժամերու
շիջող արեւուն փոխարէն՝ հիմա կար զով ու մաքուր
օդ մը, որ կը հպէր պատուհանէն կախուած իմ
գլխուն. լեռնանցքներու կանաչ պատերը շուքի
տակ կ՛առնէին զայն:
Ի տարբերութիւն հայաթափ Կարինին, Համշէնը, ուր կ՛ուղուէի այդ պահուն, երեւակայութեանս
մէջ աւելի հայկական էր ու, թէկուզ մասամբ խաբուսիկօրէն, աւելի հայաբնակ: Ուստի, օտարացածկորստեալ միջավայրէ մը դէպի կարծես հարազատ
ու ջերմ միջավայր անցում մըն ալ էր միջլեռնային
այդ ուղեւորութիւնը ինծի համար: Հետեւաբար, ոչ
միայն մարմինս, այլ նաեւ այդ ժամանակ դեռ
ռոմանթիք սիրտս ալ կը հովանար համշէնեան
լեռներ բարձրանալով:
Քիչ-քիչ հասանք գիւղեր, զորս պարզապէս
բնակավայր կոչելը աւելի ճիշդ պիտի ըլլար: Ո՛չ,
խանութներ, ո՛չ հրապարակ, ոչ փողոց, այլ սոսկ
փայտաշէն տուներ՝ կառուցուած լերան զառիթափին, մէկը միւսէն 50-100 մեթր հեռաւորութեան
վրայ: Մօտեցանք մէկուն, որ ծանօթ էր մեզի ուղեկցողին: Ներկայացանք՝ հայեր եւ արժանացանք
ջերմագոյն ընդունելութեան. տեղական թէյ, զովացուցիչ, պտուղ ու խմորեղէն…: Շնորհիւ բազմիցս
Հայաստան գացած ըլլալուն, տանտէրը ունենայ
արեւելահայերէն կը խառնէր իր Համշէնի բարբառին, այդպիսով մեզի համար աւելի հասկնալի
դարձնելով զայն: «Հայիք, հայիք» («Հայ ենք, հայ

ենք»), հաճոյանալու միտումով կ՛ըսէր ան, եւ աւելի՛ն.
«այս բարձունքին վրայ բոլորը մեր ցեղախումբէն
են, բոլորն ալ հայ են», կ՛աւելցնէր բրդոտ թեւի
շարժումով մը այդ «Հայաստան»ը գծելով:
Երկօրեայ այդ այցիս ընթացքին յարաբերութիւն
այդ ընտանիքին, մէկ այլ համագիւղացի ընտանիքի,
եւ յետոյ Հոփայի մէջ մէկ մարդու հետ միայն: Բոլորին հետ ալ կարճ ու մակերեսային հանդիպումներ
էին: Բոլորն ալ՝ իբրեւ հայեր կը ներկայանային,
առաւել կամ պակաս ինքնավստահութեամբ: Եթէ
հիմնուէինք այս հանդիպումներուն վրայ, «Վո՞վա»
հարցումը հաւանաբար «Հայն ա» պատասխանը
կը ստանար:
Բայց այդ սահմանափակ մօտեցում պիտի ըլլար
հարցին: Ոչ միայն թրքերէն չէի գիտեր ու ժամանակս
շատ կարճ էր, այլ նաեւ մեզ ուղորդող մեր ծանօթը
յատուկ կը տանէր այն մարդոց մօտ, որոնք իրենք
զիրենք կը համարէին հայեր:
Ուստի «Վո՞վա» հարցումը կը մնար հարցում:
«ԺԱՄԱՆԱԿ»/ Պոլիս
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«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամ
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Հայրենական Մեծ Պատերազմի
Վեթերաններու Ամսական
Պատուովճարը Պիտի
Կրկնապատկուի

Հայրենական մեծ պատերազմի վեթերաններու
ամսական պատուովճարի չափը 50 հազար դրամի
փոխարէն սահմանուած է 100 հազար դրամ: Որոշման նպատակն է Հայրենական մեծ պատերազմի
վեթերաններու ընկերային պաշտպանուածութեան
մակարդակը բարձրացնել` անոնց աշխոյժ գործունէութիւնն ու բարեկեցութիւնն ապահովելու համար:
Որոշումը ընդունուած է ՀՀ կառավարութեան` Յուլիս 4-ի նիստի ընթացքին:
2019 թուականի պետական ամավարկով Հայրենական մեծ պատերազմի վեթերաններու պատւովճարներու համար նախատեսուած է 238 հազար
200 դրամ 397 շահառուի համար: 2019 թուականի
Մայիս 1-ի դրութեամբ փաստացի պատուովճար
վճարուած է 318 վեթերանի:
2019 թուականի Յունուար Մայիս ժամանակահատուածին վեթերաններու պատուովճարի ծախսը
կազմած է 84 հազար 607 դրամ, իսկ Յունիս
ամսուան ծախսը կը կանխատեսուի շուրջ 15
հազար դրամ: Արդիւնքով, 2019 թուականի Յունւար-Յունիս ժամանակահատուածին պատուովճարի գծով ծախսը կանխատեսուած է շուրջ 100
հազար դրամ:

Հայաստան Հիմնադրամի Հանգանակութիւն՝ Ի Նպաստ
Գիւմրիի Բնակարանային Նորարար Ծրագիրին
¾ç 05
ծրագիրը նպաստառու ընտանիքներուն համար
ապրուստի միջոցներ պիտի տրամադրէ՝ անոնց
ներկայացնելով աշխատանքային մարզումի եւ
գործի բազմատեսակ պատեհութիւններ:
Հայաստան հիմնադրամի Արեւմտեան Ամերիկայի մասնաճիւղը Գիւմրիի մէջ անտնութեան դէմ
պայքար մղած է 2014-էն ի վեր, վերանորոգուած ու
կահաւորուած յարկաբաժիններ յատկացնելով
չքաւոր ընտանիքներու, որոնք տակաւին կ՛ապրէին
խախուտ, հակաառողջապահական խրճիթներու՝
այսպէս կոչուած տոմիկներու մէջ: Ցարդ գրեթէ 55
ընտանիքներ յարկաբաժիններ ստացած են
շնորհիւ ծրագիրին, որ կ՛իրականացուի «ARTN TV»
ընկերութեան գործակցութեամբ: Այս տարի արմատապէս ընդլայնուած է այս ծրագիրը, նպատակ
ունենալով ո՛չ միայն արագացնել բնակարանային
օժանդակութեան ընթացքը, այլ նաեւ նպաստառուներուն շնորհել բարեկեցութեան առաջնորդող
աննախընթաց առիթներ:
«Մեր նպատակը Գիւմրիի մէջ բազմաթիւ
յաւելեալ ընտանիքներ անտնութեան նուաստացումէն փրկելն է, այսպիսով նաեւ սատարելով այդ
հոյակապ քաղաքի շարունակուող վերականգ-

նումին», յայտնեց Հայաստան հիմնադրամի Արեւմըտեան Ամերիկայի մասնաճիւղի նախագահ Մարիա Մեհրանեան եւ աւելցուց. «Ամէն ինչ պատրաստ
է մեր ընդարձակուած ծրագիրի իրագործման
համար: Կը մնայ միայն ունենալ կորովի աջակցութիւնը մեր համայնքին, հոս՝ Քալիֆորնիա եւ
այլուր, որպէսզի շարունակենք բարեփոխել երկար
տարիներ տառապած գիւմրեցի մեր հայրենակիցներու կեանքերը»:
Թելեթոնը պիտի սփռուի Կիրակի, Յուլիս 14-ին,
երեկոյեան 6-էն 10, Լոս Անճելըսի «ARTN TV»
կայանէն: Թելեթոնը լուսարձակի տակ պիտի առնէ
Գիւմրիի ինքնուրոյն ժողովուրդը, մշակութային
հաստատութիւնները եւ նուաճումները, ինչպէս
նաեւ պիտի սփռէ Հայաստան հիմնադրամի բնակարանային ծրագիրին մասին տեղեկագրութիւններ
եւ վաւերագրութիւններ:
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ՏԻՐԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ

(2 Յուլիս, 1882, Գահիրէ - 26 Յունիս,
1963, Գահիրէ)
«Գիւղական Բնանկար»
Եգիպտահայ նկարիչ։ Մասնագիտական կրթութիւնը ստացած է
Գահիրէի մէջ՝ Ե. Դեմիրճեանի մօտ։ 1900 - 1905 թթ. ուսանած է
Փարիզի Ժիւլիան ակադեմիային մէջ՝ աշակերտելով Ժ. Պ. Լորանսին եւ Բ. Կոնստանին։ Կարապետեանի ստեղծագործական անհատականութեան ձեւաւորման նպաստած է Փ. Սեզանի արուեստը։
Լաւագոյն աշխատանքներէն են՝ «Չալմայով արաբը», «Կարմրազգեստ
կինը», «Կոմպոզիցիա», «Միստիկական ճամբորդութիւն»։
Անհատական ցուցահանդէսներ ունեցած է Գահիրէի մէջ, 1932, 1942, 1945 թուականներուն։
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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։

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

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու
Գրանցած Է
Միջազգային Èáõñ»ñ

Քալիֆորնիոյ Նահանգապետը Ստորագրեց Հայ-Ամերիկեան Թանգարանի Ծրագիրին 5 Միլիոն
Տոլար Տրամադրող Ամավարկը
Հայ-ամերիկեան թանգարանը կը տեղեկացնէ, թէ Քալիֆորնիոյ
նահանգապետ Կեւըն Նիւսըմի կողմէ ստորագրուած 2019-2020 նահանգային
ամավարկին մէջ տեղ գտած է նաեւ թանրագանին 5 միլիոն տոլար յատկացնելու
պայմանը, որուն շնորհիւ ցարդ թանգարանին կատարուած նահանգային
իշխանութիւններուն ներդրումները պիտի հասնին 8 միլիոն տոլարի։
Յիշեցնենք, որ Մայիսին այս նպատակով հանդիպում մը տեղի ունեցած էր
Կլենտէյլի մէջ կառուցուելիք թանգարանի ղեկավարութեան եւ նահանգապետին
Արդէն 74 հոգի փաստաթուղթեր ներկայացուցած է Ուքրանիոյ կեդրոնական
օրէնսդրական հարցերու քարտուղար Էնթընի Ուիլեըմզի միջեւ, որուն լոյսին
ընտրական յանձնաժողովին՝ երկրի նախագահի թեկնածու գրանցուելու
տակ, Նիւսըմ 2019-2020 տարեշրջանի նահագնային ամավարկին մէջ
համար, որմէ 28-ն գրանցուած է, իսկ միւս 28-ի թեկնածութիւնը՝ ոչ, ինչպէս կը
աոաջարկած էր այս գումարը։ Այդ հանդիպումին մասնակցեցան թանգարանի
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ին, ԿԸՅ-էն
հոգաբարձութենէն, ինչպէս նաեւ ճարտարապետական խմբակէն եւ
յայտնած է ուքրանական «Փրիամոյ» հետուստաալիքի թղթակիցը։
շինարարական յանձնախումբէն անդամներ:
«Ընդամէնը գրանցուած է 28 թեկնածու։ 22 թեկնածու մերժում ստացած է:
Թանգարանի ծրագիրին ջատագով Քալիֆորնիոյ նահանգային Ծերակոյտի
Ընդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած
անդամ Էնթընի Փորթանթինօ դրուատեց Նիւսըմի այս քայլը՝ շեշտելով, որ
է թղթակիցը։
անոր միջոցաւ նահանգապետը ցոյց կու տայ, թէ լաւապէս հասկցած է
Երէկ՝ Փետրուար 3-ը, ԿԸՅ թեկնածուներուն համար փաստաթուղթեր
թանգարանի ծրագիրին յոյժ կարեւորութիւնը:
յանձնելու վերջին օրն էր։
Հայ-ամերիկեան թանգարանի վարչութեան մաս կը կազմեն շրջանի
Ուքրանիոյ մէջ նախագահական ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան
հետեւեալ կազմակերպութիւնները եւ հաստատութիւնները՝ Հիւսիսային
Մարտ 31-ին։ Նախընտրական արշաւը սկսած է Դեկտեմբեր 31-ին։
Ամերիկայի Հայ կաթողիկէ առաջնորդարան, Հայ մշակութային հիմնարկութիւն,
«Ռեյթինկ» ընկերաբանական խումբի հարցախոյզին տուեալներով՝
Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ աւետարանական միութիւն, Հայ Բարեգործական
թեկնածուներուն միջեւ վարկանիշի յառաջատարը Վլատիմիր Զելենսքին է,
Ընդհանուր Միութեան Միացեալ Նահանգներու Արեւմտեան շրջան, Ամերիորուն կ'աջակցի 19.0%-ը այն մարդոց, որ կողմնորոշուած են եւ մտադիր են
կայի Հայ աւետարանչական ընկերակցութիւն, Հայ Օգնութեան Միութեան
քուէարկել։ Երկրորդ տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի առաջնորդ Եուլիա Թիմոշէնքօն
Միացեալ Նահանգներու Արեւմտեան շրջան, «Նոր Օր» բարեգործական
է (18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։
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հիմնարկութիւն, «Նոր Սերունդ» Մշակութային Միութիւն, Հիւսիսային Ամերիկայի Հայց. առաքելական եկեղեցւոյ Արեւմտեան թեմի առաջնորդարան եւ
Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու Հայց. առաքելական եկեղեցւոյ Արեւմըտեան թեմի առաջնորդարան: Անոր մասին յաւելեալ տեղեկութեանց
համար՝ այցելել www.ArmenianAmericanMuseum.org կայքը:
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