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Տեղի Ունեցաւ
Նախարարական
Յանձնաժողովի
Երկրորդ
Պըրրի
Կը Հանդիպի
Աունի
Հետ Քննարկելու
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան
Կառավարութեան
Անելանելի Վիճակը
Մասին Յայտարարութեան Համար

Նախագահ Միշել Աուն եւ Նեպիհ Պըրրի Երկուշաբթի քննարկեցին վերջերս տեղի ունեցած Ալէյի
բախումները եւ անոր հետեւած կառավարութեան
Լիբանանի
Հանրապետութեան
վարչապետ
անելանելի
վիճակը։
Այս մասին հաղորդեցին
Սաատ Հարիրիի գլխաւորութեամբ
տեղի ունեցաւ
նախագահականին
մօտիկ աղբիւրներ։
նախարարական
յանձնաժողովի
2-րդ ունեցած
նիստը՝
Պաապտայի պալատին
մէջ տեղի
նորակազմ
կառավարութեան
քաղաքաանոնց
հանդիպումը
առաջիննվարելիք
էր անցեալ
շաբկանութեան
ամբողթըւան
Ալէյի մասին
դէպքէն յայտարարութիւնը
ետք, որուն հետեւանքով
ջացնելու համար:
սպաննուած
էին երկու հոգի եւ վիրաւորուած՝ երկու
Ըստ
տեղական
լրատուամիջոցներու՝ շաբաթաուրիշներ:
վերջին
կազմուած
յանձնաժողովին
անդամ
Մինչ այդ,
ե՛ւ Աունսոյն
ե՛ւ Պըրրի
բանակցութիւններ
10 վարէին
նախարարները
պիտի
քննարկեն
Ռուսիոյ
կը
քաղաքական
տարբեր
ուժերու
հետ՝
Դաշնութեան՝
2018-ի
Յուլիսին
գաղթականներու
պարզելու
համար
դէպքին
մանրամասնութիւնները։
տունդարձը
իրականացնելու
նպատակով
յառաԴէպքին
պատճառով
յետաձգուած
էր Կառավաջադրած Երեքշաբթի
նախաձեռնութիւնը
վերստին կեանքի
րութեան
օրուան նիստը:
կոչելու
հնարաւորութիւնը՝
ընդրգկելով
Ըստ աղբիւրին՝
թէ՛ Պըրրի այս
եւ թէ՛մէկը
Աուն կը
ջանային
կառավարութեան
քաղաքականութեան
յայտարավերացնել
բախումներուն
հետեւանքով ստեղծուած
րութեան մէջ: վիճակը,
բացասական
որ
կրնար
ազդել
Նորակազմ կառավարութեան
վարելիք քաղաԿառավարութեան
աշխատանքին վրայ:
քականութեան
մասին
յայտարարութիւնը
պիտի
Նախարարները,
իրենց
հերթին, կը փորձէին
ընդգծէ շարք
մը խնդիրներ՝
Հըզպալլայիդէպքը:
զինապարզել,
թէ ինչպէս
պէտք է հետաքննուի
նոցը, Սուրիոյ
Հանրապետութեան
հետ սովորայարաբեԴատական
աղբիւրին
համաձայն՝ գործը
րութիւններու
կարգաւորումը՝
Հըզպալլայի
եւ անոր
բար
պէտք է վերանայուի
սովորական
դատարանի
դաշնակիցներուն
պահանջով, աւելի
քան 1 միլիոն
կողմէ:
Եթէ հետաքննութիւն
իրականացնող
սուրիացի գաղթականներու
ապագան
եւ ՍԻՏԸՐ
դատարանը
պարզէ, որ դէպքը
կանխամտածուած
խորհրդաժողովին
կողմէ
պահանջուած
բարեփոէր՝ Կառավարութիւնը կրնայ Արդարադատութեան
խումները՝ փրկելու
համար
երկրի տնտեսական
նախարարին
միջոցով
պահանջել,
որ գործը
վատթարԴատական
վիճակը: խորհուրդին:
յանձնուի

Շարունակուեցաւ
Նախարարական
Սուրիացի
Հարիւրաւոր
ԳաղթականՊաշտօններու
Փոխանցումը
ներ
Վերադարձած
Են Ալ Քուսայր

Նախարարական
պաշտօններու
«Էլ Նաշրա» լրատուական
կայքը փոխանցումի
կը հաղորդէ
գործընթացին
2-րդիրենց
օրը ազատագրուած
ըլլալով՝ երէկ խումբ
մը
թէ
գաղթականներ
գիւղերը
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վերադարձնելու պետական աշխատանքներու ծիրէն ներս, սուրիացի տասնեակ գաղթական ընտանիքներ վերադարձան Ալքուսայր քաղաք։
նախարարներ
իրենց
Աղբիւրը կը պաշտօնապէս
յիշեցնէ, որ Ալստանձնեցին
Քուսայրը ահաբենոր պաշտօնները:
կիչներէն
ազատագրուեցաւ սուրիական բանակին
Պաապտայի
պալատին
մէջ նախագահական
կողմէ,
արեւմտեան
Հոմսի ռազմական
գործողուհարցերովընթացքին:
նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի ստանձնեց
թիւններու
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 իր փորձառութեան, եւ պիտի
ապացուցէ, որ այս նախարարութիւնը կ'աշխատի
անխտիր բոլոր լիբանանցիներուն օգտին, ինչպէս
կը հաղորդէ ազգային լրատուական գործակալութիւնը:
Կայքը կը նշէ թէ «Առնուած են բոլոր պէտք եղած
Տնտեսութեան
առեւտուրի
նախարար
Մանմիջոցները,
որոնքեւ կը
նպաստեն
բնակիչներու
սուր Պթեյշ ընդգծեց,
որ իր նպատակը
պիտի
ըլլայ
վերադարձին:
Իսկ յետագային
յաւելեալ
բնակիչստեղծել
արդիւնաւէտ
տնտեսութիւն
մը: Միաժաներու
դարձի
հետ համատեղ,
ի գործ պիտի
դրուին
մանակ
ան կոչ ուղղեցծառայութիւնները՝
բոլոր քաղաքական
գործիչբոլոր
սպասարկման
ելեքտրաներուն գործակցելու՝
դիմագրաւելու
առկայ դժուականութիւն,
ջուր, կոյուղիներ
նաեւ աղբակոյտերու
րութիւնները
երաշխաւորելու
երկրի
հեռացում,
մինչեւ եւ
որ քաղաքը
ստանայ իր նախակայունութիւնն ու բարգաւաճումը:
պատերազմական)
վիճակը»:

ՀՀ Կառավարութեան
Հերթական Նիստը
Արմէն
Սարգսեան Մեղրիի
Կը Կայանայ
Մէկ Օր Գօտիին
Կանուխ Մէջ
Ազատ
Տնտեսական
Զարգացման Մեծ Ներուժ Կը Տեսնէ.
Սիւնիք Այցի Ամփոփում

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան
հերթականՀանրապետութեան
նիստը տեղի կ'ունենայ
ՓեՀայաստանի
նախագահ
տըրուար
6-ին:
Արմէն
Սարգսեան
Սիւնիքը կը համարէ հպարԱյս մասին
կը տեղեկացնեն
վարչապետի
տանալու
արժէքներ
եւ մեծ ներուժՀՀունեցող
մարզ։
աշխատակազմի
տեղեկատուութեան
եւ զրոյցով
հասաԸստ
Armenpress.am-ի՝
լրագրողներու հետ
րակայնութեան
հետ կապերու
վարչութենէն:
մը
նախագահը կիսուած
է Սիւնիքի
մարզ երկօրեայ
մեկնարկէ ժամը 11:00-ին:
իր Նիստը
այցիի կըտպաւորութիւններով՝
շեշտելով, որ
գտնուած է չնաշխարհիկ բնութիւն ունեցող վայրի
մէջ,
կարծես թէ, ամեն
կայ։
ԱԺ ուր,
Նախագահն
Ու ինչ
Հայաստանի
Մէջ
Նախագահը ցաւով նշած է, որ այդ մեծ ներուժի
Ճափոնի
Դեսպանը
Քննարկած Են Երկկողմ
մէկ
մասը դեռ
չի օգտագործուիր։
«Եթէ սկսինք, օրինակ,
Մեղրիէն, յոյս ունիմ, որ
Գործակցութեան
Հեռանկարները
Մեղրիի
ազատ
տնտեսական
գօտին Ազգային
շատ արագ
Հայաստանի Հանրապետութեան
ժոպիտի
բացուի։
Այդ
գօտիին
նկատմամբ
հետաղովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան մեծ
Փետրուար
քըրքրութիւն
կայ։
Այն ոչ միայնմէջ
Սիւնիքի
համար
5-ին ընդունած
է Հայաստանի
Ճափոնի
արկիրառական,
կեանքի
նշանակութիւն
ունի,
այլ
տակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան:
նաեւ
ողջ
Հայաստանի
համար։
Մեծ
թիւով
ընկեԻնչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային
րութիւններ
պատրաստ են
եւ հետաքրքրուած
են,
ժողովի լրատուութեան
եւ հանրութեան
հետ կաորպէսզի
Հայաստանի
տնտեսական
գօտին
պերու վարչութենէն
կըազատ
տեղեկացնեն,
թէ Արարատ
օգտագործեն՝
Իրանի
Իսլամական
ՀանրապետուՄիրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարաթեան
շուկայ մտնելու
համար»,- իըսած
է նախագահ
բերութիւններու
հաստատումէն
վեր Հայաստանի
Սարգսեան։
եւ Ճափոնի միջեւ կապերը կայուն եւ արագ կը
Խօսելով ՀՀ
Զանգեզուրի
պղինձի գործարան
զարգանան:
օրէնսդիր մարմինի
ղեկավարի
այցելութեան
մասին՝
նախագահը
էական
համարած
խօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի
եւ 2015
թուաէկանին
այն, որ
Հայաստանի
ծաւալներով
հսկայ
Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու կառոյցը
բացումը
միշտ
ուշադրութեամբ
բնապահպանական
նոր լիցք
հաղորդած էհետեւի
երկկողմ
կապերու ամրախնդիրներու
լուծման
եւ
հասարակական
ծրագրերու
պընդումին:
իրագործման, որ, ըստ Սարգսեանի, գործարանի
ղեկավարութիւնը
կ՝իրականացնէ։
Ազգային ժողովի
նախագահը անդրադարձած
Նախագահը
ցաւով
է նաեւ, որ Կապանը,
է խորհրդարանական նշած
յարաբերութիւններու
զարոր
եղած
էր
արդիւնաբերական
քաղաք,
ներկայիս
գացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն
այդ
արդիւնաբերութեան
մեծ մասը կորսնցուցած
է։
կը ձեւաւորուի
պատգամաւորական
բարեկամաՍակայն,
անոր
զուգահեռ,
Սիւնիքի
մէջ
կան
կան խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ
շարք
մը ձեռնարկութիւններ,
որոնք,ենըստ
Սարպատգամաւորներ
հետաքրքրուած
Ճափոնի
գըսեանի,
զարգանալու եւ ընդլայնուելու ներուժ
հետ բարեկամութեամբ:
ունին.
այդ
ձեռնարկութիւններէն
են՝ «Սիւնիք
Ֆուդ»
ՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը
իր երախտաընկերութիւնը,
որ
մասնագիտացած
է
պահածոներու
գիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան
արտադրութեան
մէջ եւ «Մարիլա»
զարգացումի աջակցութեան
ծիրէն ընկերութիւնը,
ներս տարբեր
որ
կը
զբաղի
կաթնամթերքի
եւ
մսամթերքի
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակուարտադրութեամբ։
թեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:
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ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ
Հաղորդագրութիւն
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ հայրապետին
կողմէ հայ մամուլի տարուան հռչակման առիթով
կազմակերպուած Համահայկական համաժողովը
տեղի ունեցաւ 2-4 Յուլիս 2019-ին, Անթիլիասի
մայրավանքին մէջ, նախագահութեամբ ու ներկայութեամբ Վեհափառ Հայրապետին։
Համաժողովին իրենց մասնակցութիւնը բերին
Հայաստանի, Արցախի եւ Սփիւռքի զանազան
երկիրներու մէջ գործող տպագիր եւ ելեկտրոնային
մամուլի շուրջ 100 տնօրէններ, գլխաւոր խմբագիրներ եւ մամուլի գործիչներ։
Նորին Սրբութեան «Հայ Մամուլի Տարի» հռչակման կոնդակին եւ համաժողովին բացման իր
պատգամին, ինչպէս նաեւ համաժողովի ընթացքին
ներկայացուած զեկոյցներու լոյսին տակ, ներկաները հանգամանօրէն քննարկեցին ՀայաստանԱրցախ-Սփիւռք եռամիասնական հարթութեան
վրայ ձեւաւորուելիք հայկական լրատուամիջոցներու
համագործակցութեան ուղիները, նորարար արհեստագիտութեան ներմուծած մարտահրաւէրները,
ընկերային ցանցերու վրայ լրատուական գործունէութիւն ծաւալելու երեւոյթը, տեղեկատուական
անվտանգութեան եւ հաւաստիութեան խնդիրները,
միջազգային հանրային կարծիքի ստեղծման նպաստող գործօնները, մամուլ-ինքնութիւն եւ մամուլմշակոյթ կապը, մամուլի մէջ բազմակարծութեան
եւ խօսքի ազատութեան դրսեւորման անհրաժեշտութիւնը, համազգային պահանջատիրութեան
մէջ մամուլին ունենալիք դերը եւ մամլոյ առաքելութեան առնչուած այլ խնդիրներ։
Համաժողովը հաստատեց եւ նպատակայարմար
նկատեց՝
-Մամուլ հասկացողութիւնը ժամանակակից աշխարհի նորարար պայմաններոն մէջ կը շարունակէ
ապրիլ ձեւափոխութիւններու գործընթաց մը։
Հետզհետէ դէպի համացանցային մամուլ անցում
կատարող դասական լրատուամիջոցները հասանելիութեան առաւելներ գրանցելով հանդերձ, յաճախ կը հատեն անպատասխանատուութեան
սահմանը՝ բացարձակ ազատութեան սկզբունքին
տակ խորքին մէջ անմակարդակ լրատուութիւն
տարածելով։
-Մամուլը միայն տեղեկութիւն փոխանցող միջոց
չէ, այլ յստակօրէն կը կրէ դաստիարակիչ առաքելութիւն։ Այդ առաքելութիւնը սկսած է նօսրանալ ՝
լրագրողական մարդուժի բացակայութեան, լեզուի
տիրապետումի առումով անմխիթար վիճակին եւ

նուազող տպաքանակներուն ի տես։
-Բազմակարծութիւնն ու ազատ խօսքի իրաւունքի դրսեւորումը աւելի քան անհրաժեշտ են մամուլին
համար։ Կառուցողական քննադատութիւնն ու
ինքնաքննադատութիւնը յաճախ պէտք է երեւին
հայ մամուլի էջերուն մէջ՝ մեր հանրային հասարակական կեանքի յոռի երեւոյթները սրբագրելու
միտումով։
-Իշխանամէտ եւ ընդդիմադիր մամուլներու
բախումներու երեւոյթէն անդին ժողովուրդ-մամուլ
կենդանի ու հետեւողական կապը կենսական նշանակութիւն ունի զանգուածային որեւէ լրատուամիջոցի համար։ Հրատարակչական աշխատանքներուն առընթեր, մամուլի ակումբներու ճամբով
քննարկումներ կազմակերպելով մամուլը կը սատարէ այդ կապի յաւելեալ ամրապնդման եւ փոխադարձ վստահելիութեան հաստատման առաջադրանքներու
իրականացման։
Ժողովրդային
խնդիրներու բարձրաձայնումն ու այդ հարցերուն
մասին կատարուող արձագանգումները մամուլի
էջերուն՝ աւելիով կը նպաստեն մամուլ-ժողովուրդ
կապի մերձեցման։
-Համազգային տարողութիւն ունեցող հիմնահարցերը՝ Հայրենիքի հզօրացում, Արցախի միջազգային ճանաչում, Հայ Դատի պահանջատիրական
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Ալեքսէյ Վէսելովսկի
(9 Յուլիս 1843, Մոսկուա)-(25 Նոյեմբեր 1918)
Ռուս գրականագէտ, պատմաբան։ Համընդհանուր գրկականութեան պատմութեան դոկտոր,
Մոսկուայի համալսարանի եւ Լազարեան ճեմարանի դասախօս (1881-էն)։
Աւարտած է Մոսկուայի համալսարանի
բանասիրական բաժանմունքը (1863)։ Աշխատած

ախատանքներ պիտի շարունակեն գրաւել հայ
մամուլի առաջնային թեմաներու դիրքերը։ Այս
հարցերը անհրաժեշտ է քննարկել համահայկական
մակարդակի վրայ, այժմէական նշանակութիւն
տալու համար ռազմավարական նշանակութիւն
ունեցող խնդիրներուն եւ անոնց լուսաբանման։
-Մամուլի դիմագրաւած դժուարութիւնները կը
պահանջեն գործնական լուծումներ եւ համապատասխան միջոցներու որդեգրման քայլեր՝ հիմնադրամներու յառաջացում, լրագորղական մարդուժի
պատրաստութիւն, լեզուի դասընթացքներ, փոխադարձ այցելութիւններ, եւայլն։
Այս հաստատումներն ու առաջադրանքները
նկատի ունենալով, Համաժողովը կարեւորութեամբ
ընդգծեց համահայկական մակարդակի վրայ համախմբումի նախաձեռնութեան շարունակականութեան ապահովումը։ Արդարեւ, Հայաստան-Արցախ-Սփիւռք եռամիասնական հարթութեան վրայ
համատեղ նոր ռազմավարութեան մը մշակումը եւ
մանաւանդ հայ մամուլի առջեւ ծառացած մարտահրաւէրներուն լուծման ուղղութեամբ միասնաբար նախաձեռնութիւններու դիմելը հրամայական
է այսօր։
5 Յուլիս, 2019
Անթիլիաս
է արտասահմանի մէջ (1863- 1866 թուականներուն, յատկապէս Գերմանիա, ուսումնասիրած է
գրականութիւն, թատրոն եւ երաժշտութիւն։
1876-88-ին դասաւանդած է Մոսկուայի օրիորդաց բարձրագոյն դասընթացներ։ 1906 թուականին ընտրուած է գիտութիւններու կաճառի
պատուաւոր ակադեմիկոս։ Իր հիմնական հետազօտութիւնները Ալեքսէյ Վէսելովսկին նուիրած է
արեւմտաեւրոպական գրկականութեան պատմութեան։ Անոր մենագրութիւնները, կենսագրական եւ պատմական ակնարկները յագեցած
են փաստական հարուստ նիւթով։ Մշակութապատմական դպրոցի եւ պատմահամեմատական
գրականագիտութեան ներկայացուցիչներէն է։
Վերջինիս բնորոշ գծերը յատկապէս դրսեւորուած
են անոր «Արեւմուտքի ազդեցութիւնը ռուս նոր
գրականութեան վրայ» (1883) գիրքին մէջ։
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Հայ Մամուլի Համահայկական Համագումարէն Յետոյ
Սոյն յօդուածը խտացումն է Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Արամ Ա. Կաթողիկոսի եզրափակիչ պատգամին, արտասանուած հայ մամուլի տարուան
առթիւ Կաթողիկոսարանէն ներս կազմակերպըւած համագումարի փակման նիստին, 4
Յուլիս, 2019-ին:
Հայ մամուլին նուիրուած համահայկական համագումարը իր աւարտին հասաւ։ Արդարեւ,
քննարկուած նիւթերը այնքա՜ն բազմազան էին ու
այլազան, արծարծուած խնդիրները այնքա՜ն
այժմէական էին ու հրատապ, հայ մամուլին
դիմագրաւած մտահոգութիւններն ու մարտահրաւէրները այնքա՜ն բազմաբնոյթ էին, մեր հայեցակէտերն ու արժեւորումները այնքա՜ն տարբեր էին,
որ կարելի չէր երեք օրերու ժամանակամիջոցի
ընթացքին զանոնք խոր վերլուծումի ենթարկել։
Հետեւաբար, կարելի չէ համագումարի աշխատանքներուն եզրայանգում կատարել։ Արդ, հայ
մամուլի ներկային ու ապագային հետ աղերս
ունեցող հարցերու քննարկումները անհրաժեշտ է
որ շարունակուին։ Համագումարի այս վերջին
նիստին, կ'ուզեմ կարգ մը յիշեցումներ կատարել ու
մտածումներ բաժնել ձեզի հետ յառաջատեսիլ
հայեցակէտով։
1) Ամէն բանէ առաջ, կ'ուզեմ բարձրագոյն
աստիճանի գոհունակութեամբ հաստատել, որ Հայաստանի, Արցախի ու Սփիւռքի զանազան շրջանակները ներկայացնող մամլոյ մշակներուն միատեղ ներկայութիւնը Անթիլիասի մայրավանքին մէջ
ինքնին պերճախօս վկայութիւն մըն է, որ ո՛չ միայն
հայ մամուլի, այլ նաեւ հայ մամուլի ճամբով մեր
ազգն ու հայրենիքը յուզող խնդիրներուն մասին
միասին խօսիլը, մտածելը, տագնապիլը եւ համագործակցութեան ճամբաներ որոնելը՝ հրամայական
ու անյետաձգելի անհրաժեշտութիւն է ու միաժամանակ պարտաւորութիւն։ Պատի՛ւ ձեզի, որ ձեր
ներկայութեամբ ու գործօն մասնակցութեամբ մեր
համահայկական մտահոգութեան կիզակէտերէն
մէկը դարձուցիք հայ մամուլը։
2) Հակառակ մեր ունեցած տարբեր մօտեցումներուն, շեշտաւորումներուն ու հայեցակէտերուն,
մենք իրարու հետ խօսեցանք անկեղծօրէն ու իրապաշտ մօտեցումով։ Մեր տարբերութիւնները մեզ
չառաջնորդեցին բեւեռացումներու, որովհետեւ մեր
նպատակը նո՛յնն էր՝ հայրենիքի հզօրացումը եւ մեր
ազգին ընդհանրական ու գերագոյն շահերու
պաշտպանութիւնը, արժէքներու պահպանումը եւ
իտէալներու իրագործումը։ Այս մօտեցումը պէտք է
արմատանայ մեր մտածումներուն ու գործերուն մէջ
ամէ՛ն տեղ ու բոլո՛ր մակարդակներու վրայ։ Այլ
ընտրանք չունինք։
3) Ամբողջութեամբ կը բաժնեմ ձեր արտայայտած մտահոգութիւնները, ձեր տագնապն ու սպասումը։ Անոնք միայն ձերը չեն, այլ մեր բոլորինը։
Հայ մամուլը մեզի համար, ըսի՛նք ու միշտ պիտի
յիշեցնենք, սովորական լրատուական միջոց չէ, այլ
սրբազան նպատակի լծուած առաքելութիւն է։ Այս
գիտակցութենէն մղուած, ներկայ տարին հռչակեցինք "Հայ մամուլի Տարի"։ Այս նախանձախնդրութենէն մեկնած, սոյն համահայկական համագումարը կազմակերպեցինք եւ բոլորս հաւաքական
նո՛յն պատասխանատուութենէն մղուած խօսեցանք
իրարու հետ՝ մամուլին դիմագրաւած խնդիրներն ու
մարտահրաւէրները դարձնելով մեր խորհրդածութիւններուն առանցքը։ Որպէս առաքելութիւն, հայ
մամուլը համահայկական արժէք կը ներկայացնէ

եւ, հետեւաբար, մեր սպասումն է, որ ան անվերապահօրէն վայելէ մեր հայրենիքին, եկեղեցւոյ, կազմակերպութիւններուն ու մեր ազգին ջերմ հոգածութիւնն ու ամուր զօրակցութիւնը։
4) Յաճախ յիշեցինք, որ հայ մամուլին առաքելութիւնը համապարփակ է եւ անոր աշխատանքին
ծիրը լայնատարած։ Այս իրողութենէն մեկնելով,
մեր քննարկած նիւթերը եղան բազմաբնոյթ ու
բազմատարածք, յաճախ հեռու պահելով մեզ
անհրաժեշտ վերլուծումէ ու խորացումէ։ Հետեւաբար, կարեւոր կը նկատենք հրապարակային դասախօսութիւններու, բանավէճերու, սեմինարներու
ու յօդուածաշարքերու ճամբով խորքային քննարկումի ենթարկել մամուլին առնչուած առաջնահերթ
խնդիրները։ Մամլոյ մշակներու առընթեր, պէտք է
լսենք նաեւ ժողովուրդը՝ անոր արժեւորումը ու
սպասումը։ Չմոռնանք, որ մամուլը առանց ժողովուրդի կը կորսնցնէ իր գոյութեան պատճառը։
Արդ, ներկայ համագումարը պէտք է շարունակուի
այլ ձեւերով։
5) Առանց ազատութեան, մամուլ գոյութիւն
չունի։ Մնայուն կերպով անդրադարձանք մամուլի
ազատութեան՝ շեշտելով զայն երաշխաւորելու ու
յարգելու պարտաւորութիւնն ու իրաւունքը՝ թէ՛
պետութեան եւ թէ մամուլ հովանաւորող կազմակերպութիւններուն կողմէ։ Այս ծիրէն ներս, նաեւ
կենսական համարեցինք բազմակարծութեան
առաւել զարգացումն ու ծաւալումը։ Խօսեցանք
պատասխանատու ու համարատու ազատութեան,
ինչպէս նաեւ մամլոյ բարոյական պարտաւորութեան
մասին, որ կ'ենթադրէ ըլլալ՝ ժողովուրդի կամքին
արտայայտիչը, ճշմարտութեան պաշտպանը ու
արդարութեան ձայնը։ Միաժամանակ յիշեցուցինք,
թէ մամլոյ ազատութիւնը մղիչ ուժ պէտք է դառնայ
կառուցողական քննադատութեան, հեռու պահելով
զայն ատելութիւն սերմանող ու բեւեռացում յառաջացնող փորձերէ։
6) Տեղական ու տեղայնական խնդիրներէ վեր,
հայ մամուլը ունի հասարակաց մտահոգութիւններ
եւ համահայկական ուղղուածութիւն, միշտ պահելով
զանազանութիւնն ու բազմակարծութիւնը։ Պարզուեցաւ, որ մօտեցման, շեշտաւորման ու առաջնահերթութեան տարբերութիւն գոյութիւն ունի Հայաստանի ու Սփիւռքի մամուլներուն միջեւ։ Անհրաժեշտ
կը նկատենք հայ մամուլը միացնող ազդակներու ու
տուեալներու, գործօններու ու նպատակներու առաւել շեշտաւորումը, որպէսզի մամուլը կարենայ մասնակից դառնալ համահայկական հարցերու

քննարկման եւ մտածողութեան ձեւաւորման ու
մշակման։ Մեծ է մամուլին դերը այս ուղղութեամբ։
7) Լայնօրէն խօսեցանք մամուլի որակի բարձրացման հրամայականին մասին։ Բացման Մեր
պատգամին մէջ ըսինք, թէ հայ մամուլը սովորական
լրատուութենէ անդին՝ յատուկ կարեւորութիւն պէտք
է տայ քննական ու վերլուծական յօդուածներու,
որպէսզի կարենայ իշխանութիւններն ու կառոյցները անհրաժեշտութեան պարագային արթնութեան ու զգաստութեան հրաւիրել, ինչպէս նաեւ
ազգային թէ միջազգային այժմէական հարցերու
շուրջ տեղեակ պահել ժողովուրդը։ Այս ծիրէն ներս
անդրադարձանք մամուլի լեզուին, եւ առ այդ մեր
մտահոգութիւնը
յայտնեցինք
հայաստանեան
մամուլի լեզուին մէջ օտար բառերու ներկայութեան,
իսկ Սփիւռքի մամուլին մօտ՝ արեւմտահայերէնի
աղաւաղումին։ Յատուկ ուշադրութիւն հարկ է որ
տրուի յիշեալ հարցերու քննարկման։
8) Արծարծեցինք օտար լեզուով հայ մամուլին
կապուած շարք մը խնդիրներ։ Հարկ է ըլլալ
իրապաշտ։ Օտար լեզուով հայ մամուլին դերը
սկսած է դառնալ անհրաժեշտութիւն։ Այս գծով
էական կը նկատենք օտար լեզուով հայ մամուլը
նաեւ օտարին ուղղելու հրամայականը։ Որոշ
չափով այս փորձը կը կատարուի. անհրաժեշտ է
զայն աւելի կազմակերպ ու հետեւողական կերպով
կատարել։
9) Արդարեւ, նոր մտածումներով լիցքաւորուած
նոր տեղեկութիւններով հարստացած, զիրար աւելի
լաւ ճանչցած, մեր տեղական ու համահայկական
մտահոգութիւններուն աւելի մօտէն ծանօթացած
պիտի վերադառնաք ձեր մամլոյ օրկաններուն՝ շարունակելու ձեր աշխատանքը։ Ներկայ համագումարը պէտք չէ դառնայ սոսկ դէպք, թէկուզ յոյժ
կարեւոր ու նշանակալից։ Ան պէտք է վերածուի
գործընթացքի՝ մեր առաքելութեան դիմաց նոր
հորիզոններ բացող։ Հոս կը կայանայ լիարժէք
իմաստը ու կարեւորութիւնը այս համագումարին։
10) Համագումարի ընթացքին ամենէն շատ
գործածուող բառերէն մէկը եղաւ համագործակցութիւնը։ Մեր խոր ցանկութիւնն է, վստահաբար
նաեւ ձերը, որ այս համագումարը դառնայ սկիզբ
համահայկական մաշտապով սերտ ու համապարփակ համագործակցութեան՝ Հայաստանի, Արցախի ու Սփիւռքի մամուլներուն միջեւ։ Կը կրկնենք.
համագումար մը իր ճշդած նպատակը կ'իրագործէ
համագումարէն յետոյ, երբ վերածուի համագոր-
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Պատմամշակութային Արձագանգ
Թիֆլիսի Միխէիլ Ջաւախիշվիլիի Անուան
Համալսարանի Ուսանողները Ախալցխայի Սբ.
Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցի Այցելեցին

Թիֆլիսի Միխէիլ Ջաւախիշվիլիի անուան համալսարանի իրաւաբանական բաժինի առաջին
լսարանի ուսանողները, Յուլիս 7-ին, այցելեցին
Ախալցխայի հայկական Սբ. Գրիգոր Լուսաւորիչ
եկեղեցի։ Այս մասին կը հաղորդէ Akhaltskha.net-ը։

Եկեղեցւոյ մէջ ուսանողները դիմաւորեցին
Ախալցխայի հոգեւոր տեսուչ հայր Յակոբ աբեղայ
Սահակեանը եւ Սամցխէ-Ջաւախքի Մետիա Վերլուծական կեդրոնի տնօրէն Էդուարդ Այվազեանը։
Հանդիպման կը մասնակցէին նաեւ «Ախալցխա»
պարախումբի երիտասարդները եւ տեղի հայ
ուսանողները։ Վրաց ուսանողներու այցին նպատակն էր ծանօթանալ եկեղեցւոյ պատմութեան եւ
շփուիլ իրենց հասակակից հայերու հետ։
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Մշակութային
Արձագանգ
«Ոսկէ Ծիրան» 16-րդ
Միջազգային Փառատօնը
Սկսած է

Հանդիպման ժամանակ Ախալցխայի հոգեւոր
տեսուչ հայր Յակոբ աբեղայ Սահակեան ներկայացուց Սբ. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ պատմութիւնը եւ կարեւոր համարեց երիտասարդներու
համագործակցութեան գաղափարը։ Այս ծիրէն
ներս՝ Հայր Սուրբը առաջարկեց Օգոստոսին կազմակերպել ճամբար հայ եւ վրաց երիտասարդներու
եւ ուսանողներու մասնակցութեամբ, որ մեծ ոգեւորութեամբ ընդունուեցաւ ե՛ւ ուսանողներուն, ե՛ւ
անոնց ուղեկցող դասախօսներուն կողմէ։

Հանդիպման աւարտին տեղի ունեցաւ եկեղեցւոյ
կողմէ կազմակերպուած հիւրասիրութիւն։ Նմանատիպ հանդիպոմ տեղի ունեցած էր նաեւ անցեալ
տարի՝ նոյն համալսարանի դասախօսներուն կազմակերպման շնորհիւ։

Յուլիս 7-ին սկիզբ առաւ «Ոսկէ ծիրան» 16-րդ
միջազգային փառատօնը: Անիկա այս տարի պիտի
շարունակուի մինչեւ Յուլիս 14:
«Ոսկէ ծիրան» փառատօնի այս տարուան
տարբերանշանը փոխուած է. անիկա կ՝արտայայտէ
փառատօնի նոր կազմին ինքնատիպ մօտեցումը
16-րդ տարին իրականացուող իրադարձութեան:
Տարբերանշանը կը ներկայացնէ հայերէն «Ծ»
տառը: Այդ տառին միջոցով՝ տարբերանշանին հեղինակը փորձած է ստանալ փառատօնի խորհրդանիշ համարուող ծիրանը:

Քաղուածքներ
Օտար Մամուլէն
Էրտողանի Հրամանով
Վանայ Լիճի
Կղզիները Աւելի Ուժեղ
Պաշտպանութեան Տակ
Պիտի Առնուին
Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի
հրամանով Վանայ լիճի 4 կղզիներէն 3-ը ներառուած
են բնական արգելավայրի կազմին մէջ եւ հետայսու
աւելի ուժեղ պաշտպանութեան տակ պիտի
առնուին. Կը հաղորդէ «Երկիր»-ը՝ վկայակոչելով
«Անատոլու» գործակալութիւնը:
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Թրքական Բարքեր
Գանձագողերը Կարնոյ Հայկական Ս. Մինաս
Եկեղեցւոյ Մէջը Լրիւ փրած են, Իսկ Թրքական
Իշխանութիւնները Մեղքը Կը Փորձեն Բարդել
Հայերու Վրայ
ՄԵԼԻՆԷ ԱՆՈՒՄԵԱՆ
Կարնոյ (թրքական անուանումը` Էրզրում) մէջ
1790-ականներէն մեր օրեր հասած հայկական պատմական Սուրբ Մինաս եկեղեցւոյ մէջ գանձագողերը
այլեւս չփորուած տեղ չեն ձգած, իսկ եկեղեցւոյ մօտ
անօրինական շինարարութիւն կը կատարուի: Այդ
մասին կը հաղորդէ «Ակունք»-ը՝ վկայակորելով
թրական «Իհլաս» լրատուական գործակալութիւնը:
Աղբիւրի համաձայն` ներկայիս Թուրքիոյ
Հանրապետութեան սահմաններուն մէջ գտնուող
Էրզրում նահանգի Ազիզիէ գաւառին մէջ 1790
թուականին հայերու կողմէ կառուցուած եկեղեցւոյ
մէջ գանձ որոնողները, հայերու ոսկիները գտնելու
մոլուցքով տարուած, անօրինական կերպով փոսեր
բացած են: Թրքական աղբիւրը նաեւ կը յայտնէ, թէ
Ազիզիէի գաւառապետարանը դիմած է գերմանաբնակ հայու մը, որուն կը պատկանի այդ եկեղեցին,
սակայն վերջինս համաձայնութիւն չէ տուած զայն
վերականգնելու, իսկ տեղի բնակիչները իբրեւ թէ
կը պահանջեն վերանորոգել եկեղեցին ու մաքրել
անոր շրջակայքը:
Այսպիսով, թրքական իշխանութիւնները եւ
անոնց ծառայող մամուլը սկսած են նման դէպքերու
մեղքը բարդել հայերու վրայ: Ինչպէս յայտնի է,

Քաղուածքներ
Օտար Մամուլէն
Էրտողանի Հրամանով
Վանայ Լիճի
Կղզիները Աւելի Ուժեղ
Պաշտպանութեան Տակ
Պիտի Առնուին
¾ç 04

Արեւմտեան Հայաստանի եւ Թուրքիոյ այլ շրջաներու մէջ կը հանդիպինք բազմաթիւ նման իրավիճակներու, երբ գանձագողերը կ՛աւերեն հայկական
մշակութային արժէքները: Այս պարագային հետեւեալ հարցը կ՛առաջանայ. իսկ միթէ՞ մեղաւորը այդ
եկեղեցւոյ տէր գերմանաբնակ հայն է, որ թրքական
իշխանութիւնները չեն կրնար պաշտպանել մշակութային արժէքները գանձ որոնողներու աւերածութիւններէն: Անհաւանական չէ, որ թրքական իշխանութիւնները կը փորձեն հայ բարերարի հաշուին
վերանորոգել այս հայկական եկեղեցին եւ զայն
վերածել հերթական հասարակական շինութեան,
որուն նախադէպերը շատ են Թուրքիոյ մէջ:

Որոշումը կը վերաբերի բազմաթիւ զբօսաշըրջիկներու համար նախընտրելի զբօսաշրջային
վայր համարուող Աղթամար, Կտուց եւ Լիմ կղզիները, ուր կը գտնուին վանական համալիրներ:
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Արմէն Սարգսեան Մեղրիի Ազատ Տնտեսական Գօտիին Մէջ Զարգացման Մեծ
Ներուժ Կը Տեսնէ. Սիւնիք Այցի Ամփոփում

Նախագահը կարեւոր համարած է այդ ընկերութիւններու զարգացման աջակցիլը եւ պատրաստակամութիւն յայտնած օգնելու այդ ընկերութիւններուն՝ արտաքին շուկայ ելլելու համար։

Սարգսեանին շատ տպաւորած է Քարահունջ
համայնքին մէջ կազմակերպուած ամենամեայ
թութի փառատօնը։ Նախագահին համար զարմանալի եղած է, թէ ինչքան շատ մարդ կը մասնակցէր
այդ փառատօնին, եւ՝ այդ մարդոց ուրախութիւնն
ու միասնութիւնը։
Նախագահը Սիւնիքի բնակիչները յորդորած է
չբաւարարուիլ միայն թութի փառատօնով, որովհետեւ մարզը ոչ միայն թութով հարուստ է, այլ նաեւ
միրգերով, ծաղիկներով եւ այլն։
Պատմելով Գորիս իր այցին տպաւորութիւնները՝

նախագահը ըսած է, որ այդ քաղաքին մէջ զգացած
է հանգստութիւն եւ միասնութիւն՝ սկսեալ Ակսել
Բակունցի տուն-թանգարանէն, մինչեւ քաղաքի
բոլոր թաղամասերը։
«Վստահ եմ, որ տեղական իշխանութիւնները եւ
Կառավարութիւնը պիտի լուծեն առկայ հարցերը։
Որոշ պարագաներու ես կրնամ օգնել մարդոց կամ
լուծել փոքրիկ խնդիրներ»,- եզրափակած է Սարգըսեան։

Նշենք, որ Հայաստանի Հանրապետութեան
նախագահ Արմէն Սարգսեան, Յուլիս 5-ին, երկօրեա աշխատանքային այցով մեկնած էր Սիւնիքի
մարզ:

¾ç 08

Որոշման նպատակը նաեւ լիճի շրջակայքը ապրող բազմաթիւ կենդանատեսակներն ու բոյսերը`
ոչնչացումէն փրկելն է:
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Հայկական Պատմական Վայրերու Այցելութիւն
ՎԱՀԱՆ ԷՏՈՒԱՐՏ ՊԷՆԿԼԵԱՆ

¾ç 06

Հայ Մամուլի
Համահայկական
Համագումարէն Յետոյ
¾ç 03

Մայիս ամսուայ մէջ երկու շաբաթ, խումբ մը
այցելուներ (Թորոնթոյէն 16, Մոնթրէալէն 3 եւ
Մոսկուայէն 1 հոգի) անմոռաց շրջապտոյտ մը
վայելեցին: Ուխատագնացութիւնը՝ Թուրքիոյ մէջ
հայկական պատմական տարբեր վայրերու բացառիկ պտոյտ մըն էր: Ուխտաւորները (հնարաւորութիւն ըլլալու պարագային) միացան տեղական
հոգեւորներուն եւ տեղական ծուխերու անդամներուն: Պտոյտը նաեւ առանձնայատուկ էր իւրաքանչիւր մասնակիցի համար, որովհետեւ այն
հրաշալի առիթ էր աշխարհագրականօրէն ինչպէս
եւ հոգեւորապէս մերձանալու մեր պապենական
ակունքներուն: Ամբողջ ճանապարհին, մենք՝ ուխտաւորներս, բոլորս ալ համաձայն էինք այն կարծիքի մասին, որ բարձր գնահատենլի է մեր շրջանակներէն անդին մեր ազգակցութիւնը Հայերու (եւ
այլ ազգերու) հետ:
Մենք երախտապարտ ենք բոլոր այն պատասխանատուներուն, որոնք աջակցեցան պտոյտը
յաջողութեամբ պսակելու: Առաջին հերթին, ուղեւորութիւնը կայացաւ նախաձեռնութեամբ ու հովանաւորութեամբ Գանատահայոց Թեմի Առաջնորդ
Գերշ. Տէր Աբգար եպս. Յովակիմեանի, կազմակերպութեամբ՝ Տիկնանց Կեդրոնական վարչութեան, գլխաւորութեամբ վարչութեան ատենապետուհի
Տիկին
Անիթա
Օհանէսեանի,
եւ
մասնակցութեամբ Տիկին Այտա Աֆարեանի, Տիկին
Տիանա Պօղոսեանի եւ Սիլվա Մերմերի, որոնք,
իւրաքանչիւրը իր հերթին անմիջականօրէն համագործակցեցան Թուրքիոյ մէջ փորձառու զբօսաշըրջութեան խումբի, մանաւանդ Տիար Գէորգ
Սապունճիի հետ: Մեր այցելած սրբավայրերու մէջ
աղօթքները բարձրացան գլխաւորութեամբ Գանատահայոց Թեմի Փոխ Առաջնորդ եւ Թորոնթոյի
Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Արժ.
Տէր Զարեհ աւագ քահանայ Զարգարեանի, իսկ
սոփրանօ Լէնա Պէյլարեանը, իր հզօր ու պայծառ
ձայնով, տպաւորիչ պահերուն, երգչախումբի
բացակայութեան բացը լրացուց:
Պտոյտը պաշտօնապէս սկսաւ Պոլիսէն, երեք
փուլերով, ըստ քաղաքի հայկական ներկայութեան:
Խումբը ուղղուեցաւ Գումգաբի շրջանի մէջ գտնուող
հայկական հին թաղամասը, ուր Սուրբ Աստւածածին Աթոռանիստ եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ
կարճ արարողութիւն մը, ապա, ուխտաւորները
այցելեցին Կ.Պոլսոյ Հայոց Պատրիարքարանը եւ
հանդիպեցան
Պատրիարքական
Ընդհանուր
Փոխանորդ Բարձր. Տէր Արամ Արքեպս. Աթէշեանին
եւ այլ հոգեւորականներուն հետ: Յաջորդ օրը
խումբը այցելեց Պալաթի Սուրբ Հրեշտակապետաց
եկեղեցին, Պալաթը՝ Յոյներու, Հրեաներու ինչպէս

եւ Հայերու ապրած Պոլսական թաղամաս է:
Վերջապէս, խումբը այցելեց Պէյօղլու թաղամասի Շիշլի հայկական գերեզմանատունը, ուր կը
գտնուին յայտնի դէմքերու շիրիմները: Գեղազարդ
տապանաքարերէն մէկն էր բանաստեղծ Դանիէլ
Վարուժանի յուշարձանը, որուն վրայ փորագրուած
է անոր «Անդաստան» բանաստեղծութենէն քանի
մը տողեր:
Թէեւ այս այցի հիմնական նպատակը այսպիսի
վայրեր այցելել էր, բայց մեր ուղեւորութիւնը
անխուսափելիօրէն դարձաւ բազմակողմանի եւ
լայնածաւալ ուսուցման առիթ մը: Ի վերջոյ, Թուրքիան գոյներու, տարածքներու, բնանկարներու,
մշակոյթներու եւ քաղաքակրթութիւններու գեղադիտակ մըն է: Անոր պատմութիւնը, ինչպէս իր
աշխարհագրութիւնը, անվերջ շերտ-շերտ, բարդ եւ
գալարուն ու շրջադարձերով լեցուն է: Մենք չենք
կրնար մոռնալ կամ անտեսել, տարիներու ընթացքին կատարուած բռնութիւնը, որ նպաստեր է
բնակչութեան փոքրամասնութեան նուազումին,
բայց այն չի բացառեր այդ փաստը, որ կան նաեւ
շատ կարեւոր բաներ, որոնք բաց սրտով տեսնելու
եւ հասկանալու արժանի են:
Պոլսոյ մէջ մնացած ժամանակը նուիրուած էր
քաղաքի այդ երեւոյթներուն: Մենք այցելեցինք
Բիւզանդական ժամանակաշրջանին պատկանող
յայտնի Սուրբ Սոֆիա տաճարը (վերակառուցուեր է
537 թուականին), ինչպէս նաեւ Օսմանեան ժամանակաշրջանին պատկանող Կապոյտ մզկիթը
(կառուցուեր է 1609-1617 ժամանակաշրջանին):
Մենք տեսանք նաեւ ստորգետնեայ վաղեմի ջրամբարը, նաւարկեցինք Պոսֆորի նեղուցով եւ վայելեցինք քաղաքը շրջապատող հմայիչ տեսարանները
տարբեր բլուրներու գագաթներուն վրայէն: Հանդիպեցանք կայսերական ճոխութեան եւ ճարտարապետական շքեղութեան հմայիչ օրինակներու,
ինչպէս Թոփգափու Պալատը (կառուցուեր է 14591465-ին), Պեյլարպեյի Պալատը ( նախագիծը գծեր
է Սարգիս Պալեանը եւ կառուցուեր է 1860-ական
թուականներուն): Հաճելի առիթ էր նաեւ Մեծ
Շուկայի ճամբաներուն մէջ զբօսնել եւ հիանալ ծախու դրուած ապրանքներու բազում տեսականիով:
Մեր յաջորդ հանգրուանի՝ Իզմիրի ճամբու վրայ,
կանգ առինք Իզնիք քաղաքի մէջ (պատմականօրէն
յայտնի է Նիկիա): Այստեղ 325 թուականին եկեղեցւոյ հայրերը գումարեր են առաջին Տիեզերական
ժողովը ու ընդուներ են «Նիկիո հանգանակը»:
Որպէս Հայերու ներկայացուցիչ ժողովին մասնակցեր է Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչի կրտսեր որդին՝
Արիստակէս հայրապետը: Քաղաքի մէջ այցելեցինք
հինաւուրց եկեղեցւոյ վերականգնուած մանցորդ-

ծակցութիւնը ծաւալող ու ամրապնդող մեքանիզմներու։ Այսօր համագործակցութեան բամաբնոյթ
բնագաւառներու դիմաց կը գտնուի հայ մամուլը։
Անհրաժեշտ է, գործնապաշտ մօտեցումով ճշդել
գործակցութեան
առաջնահերթութիւնները
ու
կերպերը։ Այսպէս, տեղական մտահոգութիւնները
պահելով հանդերձ, ինչպէ՞ս կրնանք տեղեկատւական համահայկական քաղաքականութիւն մը
ճշդել։ Մամուլը հսկայ ներուժ է. ինչպէ՞ս կրնանք
զայն օգտագործել կառուցողական նպատակներու,
հեռու պահելով զայն ներկայ ժամանակներու
ապատեղակատուական փորձերէն։ Ի՞նչ կերպերով
հայ մամուլը կրնանք դարձնել ազդու ներկայութիւն
միջազգային մամուլէն ներս՝ ներկայացնելու ու
պաշտպանելու մեր արժէքները եւ իրաւունքները,
միաժամանակ դիմադրելու մեր ազգին իրաւունքները այլափոխող քարոզչական արշաւներուն։
Ինչպէ՞ս կրնանք ներդաշնակութիւն ստեղծել համահայկական եւ տեղական, հայկական եւ միջազգային լրատուութեան միջեւ՝ պահելով իւրաքանչիւրին այժմէականութիւնը եւ իւրայատկութիւնը։
Ինչպէ՞ս կրնանք հայ մամուլի համահայկական
ցանց մը ստեղծել եւ անոր շուրջ համախմբել նաեւ
օտար մամլոյ օրկաններէն ներս գործող մեր
ազգակիցները։
Բնականաբար
նաեւ
կան
նմանօրինակ բազմաթիւ թէ՛ մտահոգութիւններ եւ
թէ կարելիութիւններ, որոնք կը կարօտին լուրջ ու
համապարփակ քննարկումի։
11) Միայն տագնապները մեզ պէտք չէ միացնեն,
այլ նաեւ ու մանաւանդ մեր համազգային արժէքներն ու ձգտումները՝ դառնալով մեր միասնութեան
առանցքը եւ հզօրութեան աղբիւրը։ Պատմական
Հայաստանի փոքր շերտին վրայ գտնուող ներկայ
Հայաստանը շրջապատուած է ո՛չ բարեկամ երկիրներով ու կը դիմագրաւէ լուրջ մարտահրաւէրներ։
Հայաստանն ու մեր ազգը յուզող խնդիրներու
լուծման եւ մեր հաւաքական ներուժի հզօրացման
մէջ Ճշդորոշիչ է դերը մամուլին։ Մենք խօսեցանք
մամուլի ապագային մասին. այդ ապագան հեռաւոր
ժամանակի մէջ չէ. ան ներկային մէջ է՝ ժամանակ
ու տարածութիւն շրջանցած համաշխարհայնացած
աշխարհին մէջ։ Հետեւաբար, պէտք է ըլլալ զգօն ու
միասնաբար լծուիլ աշխատանքի։ Ուստի, Մեր
առաջարկն է, որ Հայաստանը, Արցախը ու Սփիւռքը
ներկայացնող համագումարէն բխած փոքր խումբ
մը, համագումարի ընթացքին տրուած զեկոյցներու
ու կատարուած քննարկումներու լոյսին տակ,
ինչպէս նաեւ նկատի ունենալով անցնող տարիներուն Սփիւռքի նախարարութեան կազմակերպած
լրագրողներու յատուկ հանդիպումներու արդիւնքները, լայնօրէն քննէ համագործակցութեան ուղիները, մարզերը ու մեթոտները, եւ ճշդէ յառաջիկայ
աշխատանքներու հանգրուանները եւ ուղղութիւնը։
Ա՛յս է Մեր սպասումը։ Ա՛յս է նաեւ ներկայ համագումարի ոգին, պատգամը ու մարտահրաւէրը։
ները: Ան նոյնպէս Սուրբ Սոֆիա կը կոչուէր բայց
շատ աւելի փոքր չափով քան նոյն անունը կրող
Պոլսոյ եկեղեցին, այստեղ 787-ին գումարուեցաւ
նաեւ 7-րդ Տիեզերական ժողովը:
Յաջորդ օրը, Մայրերու օրը, մենք Եփեսոս
լեռան մօտ գտնուող Կաթողիկէ եւ Մահմետական
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Սրբավայր՝ Սուրբ Մարիամ Աստուածածինի տունը
գացինք: Երկու կրօնի հաւատաւորներէն շատեր կը
հաւատան, որ Յովհաննէս Առաքեալը հոս պահեր է
Սուրբ Կոյսին եւ ան այնտեղ ապրեր է իր կեանքի
մնացած օրերը: Այնուհետեւ այցելեցինք Եփեսոսը,
տեսանք յունական հին քաղաքի խորհրդաւոր
աւերակները, նոյն այն վայրը ուր Պօղոս Առաքեալ
որոշ ժամանակ մը քարոզեր է (52-55 թուականներուն): Առաջ անցանք դէպի մօտակայ Շիրինս
գիւղը ու անոր գեղատեսիլ հովիտը: Այն յունական
գիւղ էր մինչեւ որ յունա-թուրքական պատերազմի
աւարտին (1919-1922) դարձաւ լքուած վայր մը:
Վերջին տասնամեակներուն ջանքեր կը գործադրուին պահպանելու եւ վերականգնելու անոր
պատմական տուներն ու շէնքերը:
Կապատովկիայի ճանապարհի վրայ, մենք այցելեցինք Բամուգգալէի սպիտակ կրաքար դարատափները, բոբիկ ոտքերով քալեցինք հանքային
տաքուկ ջուրերուն մէջ եւ տեսանք յունա-հռոմէական
Հեռոփոլիս քաղաքի աւերակները:
Կապատովկիայի մէջ այցելեցինք տարբեր երկրաբանական վայրեր, այն իւրայատուկ տարածաշրջան մըն է, իր ժայռոտ ու գունագեղ հեքիաթային բնութեամբ: Մեր խումբէն մի քանի
քաջասիրտ անձինք, այնքան հեռու գացին, որ
անոնք տաք օդով թռչող օդապարիկներով գացին
արեւածագի կախարդական պատկերը դիտելու:
Ցամաքի վրայ մնացողներս գացինք Իհլարա
հովիտը, դէպի վար իջանք ապա շատ կտրուկ
սանդուխներով բարձրացանք վեր, մտնելու համար
Բիւզանդական ժայռափոր եկեղեցիները եւ
վանքերը, որոնք տեղ գտած էին հովիտի բարձր
ժայռերուն մէջ: Բաց երկնքի տակ գտնուող Կորեմի
թանգարանին մէջ եւս հանդիպեցանք ժայռափոր
եկեղեցիներու եւ վանքերու, որոնք աւելի ճարտար
տարբերակներ էին:
Երբ Ատանայի ճամբան բռնեցինք, կանգ առինք
Կայսերիի մէջ եւ այցելեցինք Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ հայկական եկեղեցին: Եկեղեցւոյ շուրջը շատ
ցաւալի էր, ուր խոտերով ծածկուած խոպան տա-

րածքը ու օրինազանց տնակները կային: Եկեղեցւոյ
կառուցուածքը պահապնելու համար անհրաժեշտ է
ամրացնել զայն պողպատէ ձողերով: Սակայն
մուտքի մօտ կանգնած շագանակի եւ հիւթեղ նուշի
գեղեցիկ ծառերը կարծես յոյս կը ներշնչեն ու
կենսունակութիւն կը խոստանան: Եկեղեցի
մտանք, տեսանք անոր իւրայատկութիւնները ու
այնտեղ կատարուեցաւ հոգեհանգստեան արարողութիւն ի յիշատակ ուխտաւորներու ննջեցեալներու
հոգիներուն:

Ապա բլուրը բարձրանանք դէպի Թալաս
կոչուած տեղը, ուր հնարաւոր է տեսնել Կայսերին՝
իր ետեւի լեռներուն հետ ամբողջութիւն մը կազմած
տեսարանը: 20-րդ դարի սկիզբներուն, Թալասը
նստավայր կը հանդիսանար Թուրքիոյ այս
տարածաշրջանին մէջ գտնուող Ամերիկեան եւ
Գանատական միսիոներներուն ու օգնութեան
եկած մարդոց: (Անցած տարի Կոմիտաս հիմնարկի
հրատարակած՝ Գանատացի հեղինակ Ուինտի
Էլիօթի գրած նշանաւոր պատմութիւնը, թէ ինչպէս
այդ խումբը փրկեր է հազարաւոր որբ երեխաներու
կեանքերը):
Կեսարիայէն դէպի Ատանա տանող ճամբան,
մեզի հնարաւորութիւնը պարգեւեց Արգեոս լեռը
վերջին անգամ տեսնելու, Ռոքի եւ Ալփեր լեռները
յիշեցնող սքանչելի լեռնային տեսարաններու շղթայի մը մէջէն տանելով: Երբ շարունակեցինք դէպի
Միջերկրական Ծովի դիմացը գտնուող քաղաքը՝
Գարաթաշը ճանապարհը հարթուեցաւ: Այսպիսով
գացինք Իսքանտարուն (պատմական անունը

Ալեքսանտրիդա), ուր այցելեցինք նեղ առեւտուրի
փողոցի մը վրայ գտնուող Քառասուն Մանուկ
հայկական եկեղեցին ու հանդիպեցանք այնտեղ
ծառայող երիտասարդ քահանային: Այնուհետեւ
շարունակեցինք դէպի հայկական Վաքիֆլի գիւղը,
որ կը գտնուի հսկայ Մուսա Լեռան փէշերուն եւ
այցելեցինք Սուրբ Աստուածածին եկեղեցին:
Մօտակայ նոճի ծառերու ներկայութեամբ մենք
մեզի ջերմօրէն հիւրընկալուած զգացինք: Ճանապարհին, լեռան լանջին նարինջի պարտէզի մը մէջ
գտնուող ճաշարանի մէջ ընթրեցինք: Ճաշարանի
բացօթեայ մասը ստորոտի գեղեցիկ տեսարանը
կ’արտացոլեր, աջին մշուշով ծածկուած ծովն ու
ծովափն էր, հիւսուած ծովու մէջ ընկղմած
լեռնաշղթայի հետ: Բարդ է ըսել եթէ այդ պահին
մեր խումբի մէջ կար մէկը որ գիտակցէր թէ այդ
լեռան ետեւը Սուրիան է ինչպէս եւ Քեսապը:
Յաջորդ օրը Գարատաշի լողափի վրայ որոշ
ժամանակ անցնելէ ետք, երեկոյեան տօնին կը սպասէինք, քանի յաջորդ օրը Պոլիս պիտի վերադառնայինք: Երբ հասանք ծովափնեայ բացօթեայ
ճաշարանը, Մայր Բնութիւնը զմայլեցուց մեզի եւս
մէկ անզուգական տեսարանով մը: Մենք ոգեւորւեցանք տեսնելով՝ ծովու շողշողացող ջուրի երեսին,
պայծառ երկնքի մէջ փայլող լիալուսնի շողերու
արտացոլման հրաշալի տեսարանը: Այնպիսի
տպաւորութիւն էր, որ յանկարծակիօրէն կենդանացեր է 19-րդ դարի հայ-ռուս ծովանկարիչ Իվան
Այվազովսկին ու ստեղծագործեր է ծովափնեայ
անեզր պատկեր մը:
Ըսելու մի քանի բան մնաց: Առաջինը, բոլորը
համաձայն են, որ ուտելիքները թարմ ու համեղ
էին: Այս կը հաստատէ պապերու այն խօսքը, երբ
կը յայտնէին Պապենական Երկրի անուշահամ
ուտեստի մասին: Երկրորդ, հեղինակը տեղացի
ժողովուրդի հետ առնչուելով նկատեր է անոնց
ընկերային, ջերմ ու փափկանկատ վերաբերմունքը:
Ընդհանուր առմամբ, ուղեւորութիւնը՝ երկրագունդի այս հողամասի մէջ արմատ ունեցող մեզմէ
իւրաքանչիւրի համար տուն դառնալու յուզիչ միջոց
մըն էր: Անխուսափելիօրէն, տարբեր առումներով
այն լուսաբանութեան հետաքրքիր փորձ մըն էր:
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ՎԼԱՏԻՄԻՐ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ
(ՎԱԼՄԱՐ)
(21 Ապրիլ, 1948, Գիւմրի)
«Կակաչներ»

Գեղանկարիչ, ՀՀ վաստակաւոր նկարիչ (2006), ՀՀ ժողովրդական
նկարիչ(2015)։
1966 թուականին աւարտած է Գիւմրիի գեղարուեստի դպրոցը, 1972
թուականին՝ Երեւանի գեղարուեստայ-թատերական հիմնարկը։ Եղած է
Երուանդ Քոչարի աշակերտը։
1972 թուականէն բեղմնաւոր ստեղծագործական գործունէութիւն ծաւալած
է՝ մասնակցելով հանրապետական եւ միութենական ցուցահանդէսներուն։
1976-80 թթ. Աշխատած է նկարիչներու միութեան Գիւմրիի բաժանմունքի
պատասխանատու քարտուղար, Ախուրեանի գեղարուեստի դպրոցի
տնօրէն։ 1980-2006 թթ.` Երեւանի թիւ 1 արուեստի դպրոցի կերպարուեստի
բաժնի վարիչ։ 1976 թուականէն Հայաստանի նկարիչներու միութեան,
1994 թուականէն՝ նկարիչներու միջազգային միութեան (ԵՈՒՆԵՍՔՕ)
անդամ է։
2008 թուականին արժանացած է ՀՀ մշակոյթի նախարարութեան ոսկէ մետալի։
Մասնակցած է հանրապետական եւ համամիութենական ցուցահանդէսներու։ Ունեցած է աւելի քան 40
անհատական եւ 120 խմբակային ցուցահանդէսներ՝ Հայաստանի, Ռուսիոյ, Եւրոպայի, Միջին Արեւելքի,
Ամերիկայի եւ Գանատայի շարք մը քաղաքներու մշակութային կեդրոններու եւ պատկերասրահներու մէջ:
Վալմարի ստեղծագործութիւնները ցուցադրուած են Հայաստանի, Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի, Իտալիոյ,
Ֆրանսայի եւայլ երկրներու պատկերասրահներու եւ թանգարաններու մէջ, ինչպէս նաեւ անոր բազմաթիւ
ստեղծագործութիւնները կը գտնուին շարք մը երկիրներու մասնաւոր հաւաքածուներու մէջ:
2004 թուականին Երեւանի մէջ հիմնադրած է «Վալմար Արուեստի Սրահը»:
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Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ
Հայաստան
Սինկափուր Կը Քննարկեն
Արաբական եւ
Թերակղզի
Արուեստագիական Ոլորտէն Ներս
Համագործակցութեան Հնարաւորութիւնները
Կը շարունակուի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի պաշտօնական այցը
Սինկափուր: Կառավարութեան ղեկավարը Յուլիս 8-ի առաւօտեան հանդիպում
ունեցած է Temasek Holdings հիմնադրամի ներկայացուցիչներու հետ`
ներդրումային խումբի համաղեկավար Նակի Համիյէյի գլխաւորութեամբ: Այս
մասին «Արմէնփրես»-ին տեղեկացուցած է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի
տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութիւնը:
Վարչապետը նշած է, որ ՀՀ կառավարութիւնը հետաքրքրուած է քննարկելու
Temasek Holdings հիմնադրամի հետ համագործակցութեան հնարաւորութիւնները` հաշուի առնելով վերջինիս արդիւնաւէտ գործունէութիւնը, տնտեսութեան
մը ոլորտներէն
ինչպէս բարձր
արուեստագիտութեան
Հռոմի շարք
Ֆրանչիսկոս
պապըներս,
Փետրուար
3-ին եռօրեայ
առաքելական
ոլորտը:
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ
Վարչապետը ներկայացուցած
է նաեւ
մենաշնորհներու,
փտածութեան
դէմ
Հռոմէակաթոլիկ
եկեղեցւոյ առաջին
հովուապետը,
որ կ'այցելէ
Արաբական
պայքարի
կառավարութեան
քայլերը: «Կը
ձեզ
թերակղզի,ուղղութեամբ
կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելով
«ՌԻԱհրաւիրենք
նովոսթի»-ն։
ծանօթանալու
հնարաւորութիւններուն
եւ
Ապու ՏապիՀայաստանի
մեկնելէ մէկարուեստագիական
ժամ առաջ, Վատիկանի
մէջ կիրակնօրեայ
ընկերութիւններու
գործունէութեան»,-ըսած
աւանդական քարոզի
ժամանակ ան ԱՄԷ իրէ վարչապետը:
այցը համարած է «կարճ, բայց
Նակի ճամբորդութիւն»։
Համիյէն նշած է, Այնուհետեւ
որ Սինկափուրի
առկայ է փոքրաթիւ,
սակայն
կարեւոր
Հռոմիմէջ
Ֆրանչիսկոս
պապը Թուիթըրի
կազմակերպուած
որուն ներկայացուցիչները
յաջող
գործունէութիւն
իր էջին վրայ գրածՍփիւռք,
է. «Կը մեկնիմ
Արաբական Միացեալ
Էմիրութիւններ։
Այդ
կը
ծաւալեն
տարբեր որպէս
ոլորտներէն
ներս:
Պարոն
Համիյէն
աւելցուցած
է, որ
երկիրը
կ'ուղեւորուիմ
եղբայր,
որպէսզի
միասին
գրենք
երկխօսութեան
Temasek
Holdings-ը
պատրաստ
է ՀՀ կառավարութեան
քննարկելու
էջ մը եւ միասին
անցնինք
խաղաղութեան
արահետներով։հետ
Աղօթեցէ՛ք
ինծի
համագործակցութեան,
ներդրումային
ծրագրեր
իրականացնելու
հնարաւորուհամար»։
թիւնները:
Temasek
Holdings
ներդրումային
ներԱյցը պիտի
տեւէ մինչեւ
Փետրուար
5՝ Ապուխումբի
Տապիիհամաղեկավարը
թագաժառանգ, Շեյխ
կայացուցած
է հիմնադրամի
գործունէութիւնը
Սինկափուրի,
Չինաստանի,
Մուհամմատ պին
Զայետ Ալ Նահիանի
հրաւէրով։
Այցին Հռոմի
պապը կը
ԱՄՆ-ի
եւ Հնդկաստանի
մասնակցի
«Մարդկային մէջ:
եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդիպումին։

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

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
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Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու
Փայլան Քննադատած է Թուրք Ազգայնական
Գրանցած Է
Պատգամաւորը` Հակահայկական
Արտայայտութիւններուն Համար
Թուրքիոյ խորհրդարանի երեսփոխան Կարօ Փայլան անդրադարձած է
«Գորշ գայլեր»-ու քաղաքական միաւորում հանդիսացող «Ազգայնական
շարժում» կուսակցութեան` Իգտիրէն նախկին պատգամաւոր, հակահայկական
գործունէութեամբ յայտնի Սինան Օղանի Թուիթըրեան գրութեան:
Ազգայնական գործիչը իր դժգոհութիւնը յայտնած է Իգտիրի, Կարսի եւ
Վանի մէջ հայկական պատուիրակութիւնների այցերու, մասնաւորապէս`
Համահայկական խաղերու պատուիրակութեան այցի վերաբերեալ: «Դեռ չեն
հասած չորնալ ընտրութիւններու քուէաթերթիկներու վրայի կնիքները, բայց
արդէն հայկական պատուիրակութիւնները իրարու հետեւէն յաճախակի
կ՛այցելեն Ժողովուրդներու ժողովրդավարական կուսակցութեան յաղթած
Կարսի, Վանի, Իգտիրի քաղաքապետարաններ: Պատահականութիւ՞ն է: Չեմ
կ’արծեր»,Օղան:
Արդէն 74նշած
հոգիէփաստաթուղթեր
ներկայացուցած է Ուքրանիոյ կեդրոնական
Ի
պատասխան
այս
գրութեան`
Փայլան
գրած է. «Ցեղապաշտները,
ժողոընտրական յանձնաժողովին՝ երկրի նախագահի
թեկնածու գրանցուելու
վուրդներու
միջեւ
գիծեր
քաշելով,
ատելութեան
քաղաքականութիւն
կ՛իրահամար, որմէ 28-ն գրանցուած է, իսկ միւս 28-ի թեկնածութիւնը՝ ոչ, ինչպէս կը
կանացնեն:
Ժողովրդավարներն
ալ, կամուրջներ
կառուցելով,
այդ սահմանները
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելով
«ՌԻԱ
նովոսթի»-ին,
ԿԸՅ-էն
կ՛իմաստազրկեն:
Դուք ցեղապաշտ
էք:թղթակիցը։
Մենք կը հաւատանք
յայտնած է ուքրանական
«Փրիամոյ» փանթիւրքիստ
հետուստաալիքի
ժողովուրդներու
եղբայրութեան:
Եւ ժողովուրդները
անպայման
պիտի
«Ընդամէնը գրանցուած
է 28 թեկնածու։
22 թեկնածու մերժում
ստացած
է:
գրկախառնուին»:
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%)։
ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

zartonkadl@gmail.com

P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon

The Final Voyage of the
Santa Catharina in 1748:
A Global Microhistory of Armenian
Trade Networks Across the
Indian Ocean in an Age of Empire
A lecture by

Dr. Sebouh David Aslanian

(UCLA Richard Hovannisian Endowed
Chair in Modern Armenian History)
Thursday, July 11 at 7:30 p.m. Haigazian University Auditorium
Organized by the Armenian Diaspora Research Center
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