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Տեղի Ունեցաւ
Նախարարական
Յանձնաժողովի
Երկրորդ
Հըզպալլայի
Երեսփոխանը
Կը Հրաժարի՝
Ոստիկանատան
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան
Վրայ
Կրակելու Իրեն Ուղղուած Մեղադրանքին Պատճառով
Մասին Յայտարարութեան Համար

Հըզպալլայի երեսփոխան Նաուաֆ Մուսաուի Հինգշաբթի իր հրաժարականը ներկայացուց խորհրդարան` օրեր անց իրեն վերագրուող մեղադրանքէն,
ըստ որուն ան կրակ բացած էր ոստիկանատան մը
ուղղութեամբ:
«Հըզպալլան խնդրեց, որ ան հրաժարական տայ,
եւ ինք ընդունեց»,- յայտնեց կուսակցութեան աղԼիբանանի Հանրապետութեան վարչապետ
բիւրը:
Սաատ
Հարիրիի
տեղի ունեցաւ
Ամիսներ
առաջգլխաւորութեամբ
Հըզպալլան արգիլած
էր Մունախարարական
յանձնաժողովի
2-րդ նիստը՝
սաուիին խորհրդարանի մէջ իր ներկայացուցիչը
ըլնորակազմ
վարելիք
քաղաքալալ,
քանի որ կառավարութեան
ան մեկնաբանութիւններ
ըրած
էր 1982կանութեան
յայտարարութիւնը
ամբողին
սպաննուածմասին
նախագահ
Պեշիր Ժըմայէլի մասին:
ջացնելու
համար:
Հաւատարմութիւն դիմադրութեան երեսփոխաԸստ տեղական
լրատուամիջոցներու՝
նական
պլոքի նախագահ,
երեսփոխան շաբաթաՄհամետ
վերջինայդ
կազմուած
յանձնաժողովին
Ռաատ
առիթով սոյն
ներողութիւն
խնդրած էրանդամ
պլոքի
10
նախարարները
պիտի
քննարկեն
Ռուսիոյ
անունով՝ նշելով, որ Մուսաուիի մեկնաբանութիւնները
Դաշնութեան՝
2018-ի
«անձնական
կարծիք
ենՅուլիսին
եւ անցածգաղթականներու
են սահմանը»։
տունդարձը
իրականացնելու
նպատակով է,յառաՀըզպալլայի աղբիւրը յայտարարած
որ
ջադրած նախաձեռնութիւնը
վերստին
կեանքի
Մուսաուիին
հրաժարելու կոչ ըրած
է հրաձգութեան
կոչելու
հնարաւորութիւնը՝
մէջ
կասկածուելուն
համար: այս մէկը ընդրգկելով
կառավարութեան
քաղաքականութեան
յայտարաՆերքին անվտանգութեան ուժերուն
կողմէ
րութեան
մէջ:
շրջանառուող յուշագիրի մը համաձայն՝ Մուսաուի
Նորակազմ
կառավարութեան
վարելիք
քաղա20 զինուած
տղամարդոց
ուղեկցութեամբ՝
ժամանած
քականութեան
մասին
յայտարարութիւնը
է ոստիկանութեան մը բաժանմունքը, ուր կըպիտի
հարընդգծէ շարք
մը խնդիրներ՝
Հըզպալլայի
զինացաքննուէր
իր նախկին
փեսան Հասան
Մոքտատ,
որ
նոցը, Սուրիոյ
Հանրապետութեան
հետ յարաբենեղութիւն
տուած
էր իր դուստրին: Անոնք
փորձած
րութիւններու
կարգաւորումը՝
Հըզպալլայի
եւ անոր
են
ոստիկանութիւն
մտնել, սակայն
ոստիկանները
դաշնակիցներուն
պահանջով,
աւելի
քան
1
միլիոն
չեն արտօնած:
սուրիացի
գաղթականներու
ապագան
եւ
ՍԻՏԸՐ
Յուշագիրին համաձայն՝ Մոքտատ վիրաւորուած
կողմէբացած
պահանջուած
բարեփոէխորհրդաժողովին
ոտքէն, երբ մէկը կրակ
է ոստիկանատան
խումները՝ փրկելու համար երկրի տնտեսական
ուղղութեամբ:
վատթար վիճակը:

Պիւտճէի Քուէարկութեան Ընթացքին՝
Շարունակուեցաւ
Նախարարական
Խորհրդարանէն
Դուրս Ցոյցեր
Պաշտօններու
Փոխանցումը
Հանգստեան կոչուած
զինուորական պաշտօն-

Նախարարական
եաներ
Հինգշաբթի օր պաշտօններու
վիճաբանութիւնփոխանցումի
մը ունեցան
գործընթացին
2-րդ
օրը
ըլլալով՝ երէկ հետ,
խումբերբ
մը
անվտանգութեան աշխատակիցներու

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç

անոնք փորձեցին շարժիլ դէպի խորհրդարան, ուր
օրէնսդիրները հրաւիրուած էին 2019-ի պետական
պիւտճէի նախագիծի քուէարկութիւնը սկսելու:
Երեսփոխանները քննարկումներուն երրորդ օրը
աւարտեցին երեկոյեան ժամը 8-ի սահմաններուն՝
հաւանութիւն տալով եւս վեց ամիս հաշիւներու փակման յետաձգման:
նախարարներ պաշտօնապէս ստանձնեցին իրենց
նոր պաշտօնները:
Պաապտայի պալատին մէջ նախագահական
հարցերով նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի ստանձնեց
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
նոր
շնորհիւ
Ցոյցի ելած այս
կարգ
մը պաշտօնին
վեթերաններ՝վրայ՝
անվտանգուտարիներու
իր
փորձառութեան,
եւ
թեան մետաղեայ պարիսպները շրջանցելով պիտի
փորապացուցէ,
որԱնոնցմէ
այս նախարարութիւնը
կ'աշխատի
ձեցին
անցնիլ.
ոմանք, սակայն, տարուեցան
անխտիր բոլոր լիբանանցիներուն
օգտին, ինչպէս
շտապօգնութեան
մեքենաներով:
կը Նշենք,
հաղորդէ
ազգային
լրատուական
գործակալուոր վեթերանները բողոքի ցոյցեր
սկսած
թիւնը:
էին Երեքշաբթի առաւօտեան, երբ խորհրդարանը
առաջին անգամ կը հանդիպէր քննարկելու խնայոՏնտեսութեան
եւ առեւտուրի
նախարար
Մանղութիւններու
պիւտճէն,
որ իր ներկայ
ձեւով վեթեսուր
Պթեյշ
ընդգծեց,
որ
իր
նպատակը
պիտի
ըլլայ
րաններուն կը ներկայացնէ նոր կենսաթոշակներու
ստեղծել
արդիւնաւէտ
տնտեսութիւն
մը:
Միաժա1.5 տոկոս հարկ:
մանակ
ան կոչ ուղղեց
բոլոր քաղաքական
գործիչԽորհրդարանի
նախագահ
Նեպիհ Պըրրի,
որ կը
ներուն գործակցելու՝
առկայ
ղեկավարէր
երեկոյեանդիմագրաւելու
նիստը՝ կոչ ըրաւ
բոլորդժուաերեսրութիւնները մասնակցելու
եւ
երաշխաւորելու
երկրի
փոխաններուն
եւ քուէարկելու պիւտճէի
կայունութիւնն
ու
բարգաւաճումը:
նախագիծի օգտին:

ՀՀ Կառավարութեան
Հերթական Նիստը
Հայաստան
Ժողովրդավարական
Կը Կայանայ Մէկ Օր
Կանուխ
Հիմնարկներու
Հզօրացման
Գործընթացի Մէջ է.ԱԺ
Նախագահը՝ Առաջնորդներու
Համագումարին

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փետըրուար 6-ին:
Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի
աշխատակազմի
տեղեկատուութեան
եւ հասաԻնչպէս «Արմէնփրես»-ին
տեղեկացուցին
ՀՀ
րակայնութեան
հետեւկապերու
վարչութենէն:
ԱԺ
լրատուութեան
հանրութեան
հետ կապերու
Նիստը կը Արարատ
մեկնարկէԶուրաբեան
ժամը 11:00-ին:
վարչութենէն,
իր ելոյթին մէջ
նշած է.
սկզբին
աշխարհով Մէջ
մէկ
ԱԺ««2000-ականներու
Նախագահն Ու
Հայաստանի
արդէն իսկ գրանցուած էր բռնատիրութեան աճ:
Ճափոնիժամանակ,
Դեսպանը
Քննարկած
ԵնլաւԵրկկողմ
Միեւնոյն
մենք
բոլորս շատ
կը հասկընանք,
որ համաշխարհային
այս մարտահրաւէրը
Գործակցութեան
Հեռանկարները
ունիՀայաստանի
բազմաթիւՀանրապետութեան
պատճառներ, սակայն
Ազգայինեթէ
ժոմատնանշելու
ըլլանք
հիմնականը,
ապա
անիկա
ղովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան Փետրուար
կ’ըլլայ
աւանդական
ժողովրդավարական
5-ին ընդունած
է Հայաստանի
մէջ Ճափոնի արգործընթացներու
քաղաքացիներու
մաստակարգ եւ լիազօր մէջ
դեսպան
Ճուն Եամատան:
նակցութեան
ձախողումը:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային
Մինչեւլրատուութեան
oրենսդիր մարմնի
անկախութեան
ժողովի
եւ հանրութեան
հետ կակարեւորութեան
վերահաստատումը,
մենք
պէտք
է
պերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ
վերագնահատենք
անկախ
օրէնսդիր
մարմնի
դերը
Միրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարաեւ
էութիւնը: Երեք
դար առաջ Ամերիկայի
Սահմաբերութիւններու
հաստատումէն
ի վեր Հայաստանի
նադրութեան
համահեղինակ
Ճէյմս
Մետիսոն
եւ Ճափոնի միջեւ կապերը կայուն եւ արագ իր
կը
«Ֆետերալիստ»
հանդէսի
յօդուածաշարին
մէջ
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի
ուսումնասիրած
է «մաքուր «ժողովրդավարութիւն»
խօսքով` 2010 թուականին
Թոքիոյի եւ 2015 թուաեւ
«հանրապետութիւն»
հասկացողութիւնները:
Ան
կանին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու
բացումը
կը
նախազգուշացնէ
հանրապետութեան
սկզբունքնոր լիցք հաղորդած է երկկողմ կապերու ամրաներէն
դուրս գործող տարբեր խմբաւորումներու
պընդումին:
բացասական ազդեցութիւններու մասին: Այս
միտքը
աւելի ժողովի
հնչեղ է մեր
օրերուն, անդրադարձած
երբ ժողովրդաԱզգային
նախագահը
վարական
հիմնարկները
երկար
ժամանակ
որ
է խորհրդարանական յարաբերութիւններու է,
զարկը
գործեն»։եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն
գացումին
Միրզոյեան
ամփոփելով ելոյթը`
նշած
կը Արարատ
ձեւաւորուի
պատգամաւորական
բարեկամաէ,
որ
Ներկայացուցիչներու
պալատի
այս
երկկուկան խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ
սակցական
ձեւաչափը
լաւ օրինակ են
կը Ճափոնի
ծառայէ
պատգամաւորներ
հետաքրքրուած
աշխարհի
միւս օրէնսդիր մարմիններուն համար`
հետ բարեկամութեամբ:
վերանայելու
եւ իրականացնելու
մետիսոնեան
գաՀՀ խորհրդարանի
ղեկավարը
իր երախտաղափարը:
Անկախ
օրէնսդիր
մարմինը`
որպէս
քագիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան
ղաքական
հիմնարկ,
ամուր
վահան
է՝
դիմակայելու
զարգացումի աջակցութեան ծիրէն ներս տարբեր
բռնատիրութեան
ժաբնագաւառներու
մէջվտանգներուն,
ցուցաբերած միեւնոյն
օժանդակումանակ
ունենալով
բաւականաչափ
ճկունութիւն
թեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:
ներքին ճնշումներուն տեղի չտալու համար»։
¾ç 03
¾ç 02
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Կ՚ողջունէ «Ի Պաշտպանութիւն Միջին Արեւելքի Քրիստոնեայ
Համայնքներուն» Ուաշինկթընի Մէջ Կատարուած Աշխատանքը

Այս առաւօտ «Ի Պաշտպանութիւն Միջին Արեւելքի Քրիստոնեայ Համայնքներուն» խմբաւորումի
ատենապետ Թուֆիք Պաաքլինիի ուղղած խօսքին

մէջ, Վեհափառ Հայրապետը ողջունեց յիշեալ կազմակերպութեան կողմէ կատարուած աշխատանքները՝ ի նպաստ Միջին Արեւելքի քրիստոնէութեան։

Յայտնենք, որ երէկ՝ Չորեքշաբթի, 17 Յուլիս
2019-ին, նոյն կազմակերպութեան նախաձեռնութեամբ, Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու քոնկրէսին մէջ տեղի ունեցաւ աղօթքի հանդիպում մը,
որուն յանուն Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութան
մասնակցեցան Արեւելեան հայոց թեմի առաջնորդ
Գերշ. Տ. Անուշաւան Արք. Դանիէլեան եւ Արեւմըտեան հայոց թեմի առաջնորդ Գերշ. Տ. Մուշեղ
Արք. Մարտիրոսեան։
Նոյն օրը երեկոյեան, Ամերիկայի Միացեալ
Նահանգներու Արտաքին Գործոց Նախարարութեան կազմակերպութեամբ միօրեայ հանդիպում
մը տեղի ունեցաւ խղճի ազատութեան առնչուած։
Վեհափառ Հայրապետը անձնապէս հրաւիրւած էր մասնակցելու յիշեալ երկու հաւաքներուն։
Նշենք, որ «Ի Պաշտպանութիւն Միջին Արեւելքի
Քրիստոնեայ Համայնքներուն» խումբին նախագահի, շուրջ երկու ամիսներ առաջ, այցելած էր
Անթիլիասի Մայրավանք եւ խորհրդակցութիւն
ունեցած էր Նորին Սրբութեան հետ յիշեալ ձեռնարկներուն գծով։ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը իր գործօն մասնակցութիւնը կը
շարունակէ բերել խմբաւորումի աշխատանքներուն։
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Հայաստանի Եւ Ազրպէյճանի Միջեւ Թէժ Գիծը Կ՛աշխատի, Բայց Ատիկա Չ՛երաշխաւորեր, Որ Մենք
Զոհեր Չունենանք. Փաշինեան
«Ազատութիւն» ձայնասփիւռի կայանին հետ
ունեցած զրոյցին վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան
անդրադարձած է Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի
միջեւ թէժ գիծի վերաբերեալ հարցին:
Ան նշեց, որ թէժ գիծը կ՛աշխատի, բայց ատիկա
չ՛երաշխաւորեր, որ Հայաստանը զոհեր չունենայ:
«Մենք կ՛աշխատինք, որ բանակցութիւնները
ունենան յստակ արդիւնք, իսկ ինչո՞ւ անոնք չունին
շօշափելի, յստակ արդիւնք: Երբ ես ընտրուեցայ
Հայաստանի վարչապետ, յայտարարեցի, որ լուծման որեւէ տարբերակ պէտք է ընդունելի ըլլայ Ղարաբաղի, Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի ժողովուրդ-
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Ատոմ ԷԿոյեան

(19 Յուլիս, 1960, Եգիպտոս)
Գանատահայ բեմադրիչ։
Ծնած է Գահիրէի մէջ, հասակ առած է՝ Արեւմըտեան Գանատայի մէջ։ Յաճախած է Թորոնթոյի համալսարանը՝ աւարտելով «Միջազգային
յարաբերութիւններ եւ երաժշտութիւն» բաժինը,
այնտեղ սկսած նաեւ է ֆիլմեր նկարահանել։
Անոր վաղ շրջանի գործերը ուշադրութեան
արժանացած են Սանդենսի անկախ շարժապատկերներու փառատօնին, իսկ «Լուսաւոր

ներուն համար:
«Ասիկա աննախադէպ յայտարարութիւն էր,
որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետութեան ոչ
մէկ իշխանութիւն նման բան ըսած էր: Ասիկա լուրջ
հիմք կը ստեղծէ բանակցային հոլովոյթի յառաջընթացին համար, բայց Ազրպէյճանի նախագահը
կը հրաժարի արտաբերել այս նախադասութիւնը,
իսկ յառաջընթացին համար ան ալ պէտք է ըսէ, որ
տագնապի լուծման տարբերակը պէտք է ընդունելի
ըլլայ բոլորին համար», – ըսած է վարչապետ
Փաշինեան:

¾ç 05
գալիք» շարժապատկերով ճանաչում ձեռք բերած
է քննադատներու եւ հանդիսատեսներու շրջանակէն ներս։
Քաննի շարժապատկերի փառատօնի եռակի
մրցանակակիր է, ներկայացուած է «Օսքարի» եւ
Թորոնթոյի միջազգային փառատօնին՝ քառիցս
մրցանակի արժանացած։ Գանատայի բարձրագոյն շարժապատկերի պարգեւի՝ «Ճինի» եօթնեակի դափնեկիր է, ներկայիս անկախ շարժապատկերի երեւելի դէմքերէն մէկը։
«Օրացոյցը» (1993 թ.) նկարահանելու ժամանակ վերադարձած է նախնիներու հայրենիք։
2004 թուականին արժանացած է «Ոսկէ ծիրան»
գլխաւոր մրցանակին Երեւանի առաջին միջազգային փառատօնին։ 2010 թուականին եղած է
Քաննի շարժապատկերի փառատօնի «Սինեֆոնտասիոն» եւ կարճ շարժապատկերներու ժիւրիի
նախագահ։
Ամենայայտնի ֆիլմերէն է Արարատը (2002 թ.)։
Անոր կինը դերասանուհի Արսինէ Խանճեանն է։
2011 թ. պարգեւատրուած է Պատուոյ շքանըշանով։

àõñµ³Ã / 19.7.2019

¾ç 03

Ակնարկ
Սարգիս Փօշողլեան
«Զարթօնք»ի Աշխատակից
Մարդ արարածը ամբողջութիւն մըն է` շունչի,
յոյզի եւ միտքի:
Չարենցի մէկ երկարաշունչ բանաստեղծութիւնը
(76 տող) «ԽՈՀ» խորագրի տակ, կը սկսի այսպէս.«Ես մարդ եմ, պոէտ ու քաղաքացի»: Ապրելակերպ
մը, իր վերիվայրումներով, զգացումներու զեղումներով, ցանկութիւններու ջերմութեամբ, խոհերով,
սէրերով տրուած է հակիրճ ու սեղմ, ինչնպէս նաեւ
իր յարաբերութիւնները շրջապատի պարտականութիւններով, պայքարներով, կապուածութեամբ
իր ժամանակաշրջանի պահանջներուն գիտակից
ընթացքով. «Ես ամէն տանջանք տարել եմ սիրով»:
Սակայն ոչ մէկ բան կայուն չէ այս յարափոփոխ
աշխարհի մէջ ու.- «Ես դարիս ահեղ փորձութեան
պահին /Ոչ միայն հատու երգեր եմ կռել,/Այլ մարտ
եմ մղել կեանքի ու մահու,/Որպէս մի զինուոր:»
Դարուն մէկ ստիպողականութիւնը, ուր բանաստեղծ
մը անկիւն մը ծուարելով ներաշխարհին հետ
սիրաբանութեան անձնատուր չէ եղած, այլ՝ իբրեւ
մարդ նաեւ որ կարող է զէնք գործածել յանուն
պահանջի, արդար դատի.-«Ես կապուած եմ իմ
վիթխարի դարին»: Առանց մոռնալու թէ սիրտ մը
կը տրոփէ իր կուրծքին տակ յոյզերով բազում թէ՝
«Մրգեր կան հասուն մարգեր կան կանաչ»:
Վերջապէս ռազմի դաշտի զինուորը մարդ ըլլալէ

դադրած չէ, սակայն առաջնահերթութիւնը կը
պատկանի պայքարին, յանուն կեանքի, երբ կայ
թշնամի ու արիւնոտ պայքար, ուստի, զգացմունքները յաղթահարելով, որոնք չեն կրնար կորսուիլ,
ընդհակառակը՝ կը բորբոքին լռելեայն. Եւ հո՛ն է
մարտիկի հերոսութիւնը, երբ ունի միայն մէկ թիրախ այդ ալ՝ պարտականութիւնը արժանավայել
իրականացնելու մէջ փակելով բանաստեղծութեան
Մուսային բերանը, ապագայի տեսլականով, երբ
աւարտի ռազմը, ու քաղաքացին իբրեւ այդ, մէկ
անդամը ընկերութեան ունենայ հանգիստ ապրելու
իրաւունք:
Կեանք է սա բազմաթիւ ելեւէջներով որուն
ընթացքին՝ «Ընկել եմ յաճախ, բարձրացել էլի՛/Եւ
բազմապիսի երգեր եմ գրել/Խոհով, պայքարով ու
կրքերով լի՛:»
Ընկել եմ յաճախ...որքան բնական այս աշխարհի
խաղին մէջ: Այլ քերթուածով մը՝ սլաքը կ՛ուղղուի
«ՊԱՏԱՍԽԱՆ ԹՇՆԱՄԻՆԵՐԻՍ» ուր՝ «Ես ա՛յլ եմ
հիմա, այլեւս այն չեմ-» ու ոլորապտոյտ ճամբու
ընթացքին ալ ա՛յլ տեղ կ՛ոգեկոչէ (ինչպէս կ՛ըսեն
խեղթուողը օձին կը փարի,) «ՀԴԱՀՅՈՒՆ»ը...
Մարդ արարածը ամբողջութիւն մըն է շունչի,
յոյզի եւ միտքի: Պարագաներու եւ գուցէ եւ այլ
տուեալներու առիթով կը դրսեւորուի բանաստեղծը
կամ գուցէ մարտիկը, գիտնականը կամ քաղաքագէտը ըստ անհատի եւ առիթներու: Վերջին
հաշուով կեանքի հոսանքը հողմամրրիկէ մըն ալ

աւելին է երբեմն: Երանի ճակատագրի հաւատացողներուն:
Երանի ատենի նշանառուին:

Գումգաբուի Նոր Հայերը
ՀՐԱԿ ՓԱՓԱԶԵԱՆ
Պոլսոյ Գումգաբու թաղամասը միշտ ալ կարեւոր
կեդրոն մը եղած է քաղաքի հայութեան համար։
Ոչ միայն հայահոծ եղած է երկարատեւ ժամանակ, այլ 1641 թուականին Թուրքիոյ հայոց պատրիարքութիւնը պաշտօնապէս փոխադրուած է
այնտեղ, զայն վերածելով հայկական համայնքի
պաշտօնական ներկայացուցչութեան նստավայրին։
Մինչեւ օրս ալ Գումգաբուի մէջ կը գտնուի Սուրբ
Աստուածածին Աթոռանիստ Մայր եկեղեցին։
Գումգաբուն, որ շարունակ գաւառներէն եկող
հայերու ապաստան եղած է թէ՛ Օսմանեան, թէ՛
Հանրապետական տարիներուն, մեծ մասամբ
այլեւս պարպուած է թուրքիացի հայերէ։ Անցնող
երկու-երեք տասնամեակներուն սակայն, այդ
պարպումին զուգահեռ, դարձեալ «հայ ընդունող»ի
դերի մը մէջ կը գտնուի, այս անգամ սակայն իր
մօտ քաշելով ոչ թէ ներքին, այլ արտաքին հայ
գաղթականներ։ Խօսքը Խորհրդային Միութեան
փլուզումէն ետք նորանկախ Հայաստանի Հանրապետութենէն Պոլիս եկող հայերուն մասին է, որոնց
առնուազն կարեւոր մէկ մասը բնակութիւն հաստատած են Գումգաբու թաղամասի մէջ։
«Թէ ինչո՞ւ Գումգաբու» հարցումը Հայաստանէն
եկած եւ դեռ եկող հայերուն մասին հարցումներէն
թերեւս ամենէն դիւրինն է։ Կը բաւէ անգամ մը
քալել Ենիգաբուի մուտքէն մինչեւ Պատրիարքարան,
եւ հասկնալի կը դառնայ թաղամասի ընտրութիւնը։
Թաղամասի հնութեան եւ երբեմն կից ծովու հոտի
կողքին, անոր ամենէն աւելի աչքի զարնող յատկանիշներէն է գաղթակայանի նկարագիրը։ Անմիջապէս կարելի է նկատել, որ այնտեղ կեցութիւն
հաստատած են ո՛չ միայն Հայաստանէն, այլեւ
բազմաթիւ այլ երկիրներէ եկող մարդիկ։ Ափրիկեցի,

էօզպէք, խրղըզ, եւ այլն։ Այս իրավիճակի թերեւս
ամենէն մեծ ապացոյցները աջ-ձախ գտնուող այն
խանութներն են, որոնք արտերկիր հեռախօսազանգերու դիւրութիւն կը տրամադրեն Գումգաբու հասած գաղթականներու։ Երբ կը տեսնես խանութի
ցուցափեղկին դրուած երկիրներու դրօշակներու
երկար շարքը, կը հասկնաս, թէ ժողովրդագրական
առումով ինչքան բազմազան տեղ մտած ես։ Կարճ
ըսած՝ Գումգաբուն առաջին կայան է ոչ միայն
Հայաստանէն, այլեւ ուրիշ երկիրներէ եկող գաղթականներու համար եւս։ Հիմնական պատճառը
այն է, որ թաղի ու շէնքերու հին ու յաճախ անխնամ
ըլլալուն պատճառով, այլ թաղամասերու համեմատ
աժան վարձով բնակարաններ կարելի է գտնել

այնտեղ, ինչ որ աշխատանքային գաղթի ձեռնարկած մարդոց համար առաջնահերթութիւն է։
Սակայն ընթերցողներուս համբերութիւնը պիտի
խնդրեմ պատասխանելու համար հետեւեալ աւելի
բարդ հարցումներուն։ Ինչո՞ւ Հայաստանէն գաղթ։
Ինչո՞ւ դէպի Թուրքիա եւ ոչ այլուր։ Որքա՞ն է թիւը
եկածներուն։ Ի՞նչ վիճակի մէջ կ՚ապրին։ Ի՞նչ
խնդիրներ կը դիմագրաւեն։ Ինչպիսի՞ փորձառութեան մէջէն կ՚անցնին։ Ի՞նչ յարաբերութիւններ
ունին պոլսահայոց հետ։
Այս բոլորին քիչ-քիչ պիտի անդրադառնամ մի
քանի յաջորդական յօդուածներով։
ԺԱՄԱՆԱԿ/Պոլիս
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Սփիւռքահայ Կեանք
Նոր Պատրիարքի Ընտրութեան Գործընթացը
Նախաձեռնող Մարմին Ընտրուեցաւ

Յուլիս 17-ին Պոլսոյ պատրիարքարանի մէջ
գումարուած ժողովով մը կազմուեցաւ Պատրիարքական Ընտրութեան Նախաձեռնող մարմինը։
Նիստին ներկայ գտնուած են կրօնական ժողովի
անդամներուն առընթեր համայնքային եւ թաղային
մարմիններու ներկայացուցիչներ, կը հաղորդէ
«Ակօս»-ը։
Նիստը նախագահած է Պատրիարքական Տեղապահ Սահակ Արք. Մաշալեան։ Ներկաներու
առաջարկով կազմուած թեկնածուներու անուանացանկին վրայէն գաղտնի քուէարկութեամբ եւ
քուէներու առաւելութեամբ Նախաձեռնարկ Մարմնի անդամներ ընտրուած են՝ Սարվէն Սէրթշիմշէք,

Սարօ Պէնկլեան, Սարգիս Չավուշեան, Խոսրով
Քէօլէդաւիթօղլու, Մինաս Ասլան, Արէտ Քօրեան,
Թամար Քարասու, Նազարէթ Էօզսահակեան,
Լենա Ենիեօրկան, Գրիգոր Տէօշէմէճեան, Սեդրակ
Տավութհան, Սելինա Տօղան, Սեւան Սվաճըօղլու,
Կարպիս Տուրասլան, Վալիա Հէճինօղլու։ Իսկ
պահեստի անդամներ մնացին՝ Ղուկաս Արզուման,
Կարպիս Պալմումճու եւ Գէորգ Էրքան։ Այս կազմին
վրայ աւելցաւ նաեւ Պատրիարքական Աթոռի կողմէ
ներկայացուած Տ. Կորիւն Աւ. Քհնյ. Ֆէնէրճեան եւ
Տ. Յուսիկ Քհնյ. Հէրկէլեան։
Այս Նախաձեռնող մարմինը պատասխանատու
պիտի ըլլայ նոր պատրիարքի ընտրութեան
գործընթացը կազմակերպելու համար:

Ցեղասպանութիւն 100 + 4
Հրապարակուեցաւ Հրանդ Տինքի Սպանութեան
Դատին Վճիռը

Պոլսոյ ծանր յանցագործութիւններու 14րդ
դատարանը 17 Յուլիսին հրապարակեց «Ակօս»
թերթի հիմնադիր եւ գլխաւոր խմբագիր Հրանդ
Տինքի սպանութեան դատին վճիռը, կը հաղորդէ
«Ակօս» շաբաթերթը:
Դատարանը 13 Յունիսին, 9 մեղադրեալներու
վերաբերեալ դատերը առանձնացուցած էր ընդհանուր դատէն, նկատի ունենալով, որ ձգձումներուն
իբրեւ հետեւանք՝ կը լրանար դատական գործի

վաղեմութեան ժամկէտը։
Դատավճիռին համաձայն՝ Տինքը սպաննած
ազգայնամոլ Օկիւն Սամասթ 2.5 տարի, իսկ
կազմակերպիչներէն՝ Էրհան Թունճել եւ Եասին
Հայալ յաջորդաբար 7.5 եւ 99.5 տարուան բանտարկութեան դատապարտուեցան։ Նիստին ներկայ եղան մեղադրեալներէն միայն Թունճելը, իսկ
մնացեալը նիստին հետեւեցան իրենց քաղաքներու
դատարաններէն:

¾ç 04

Հայրենի
Տուեալներ
Արցախի Մէջ Առաջին
6 Ամիսներուն Ծնած է
925 Երեխայ

Արցախի բժշկական հաստատութիւններուն մէջ
2019-ի առաջին կիսամեակին ծնած է 925 երեխայ,
որոնցմէ 467ը տղայ, 458ը աղջիկ:
Սեփանակերտի մէջ ծնած է 781 երեխայ,
Մարտակերտի մէջ՝ 80 երեխայ, Մարտունիի մէջ`
47, Հադրութի մէջ` 16 եւ Շահումեանի մէջ` 1 երեխայ:
Յունուար-Յունիս ամիսներուն Արցախի մէջ արձանագրուած է զոյգ երեխաներու 10 ծնունդ` 9-ը
բնական բեղմնաւորումով, իսկ 1-ը` արհեստական:
Արցախէն Հայաստանի հիւանդանոցներուն մէջ
ծնած է 48 երեխայ։
Արդիւնքով ընդհանուր ծնելիութիւնը առաջին
կիսամեակին կազմած է 973 երեխայ, որոնցմէ
493-ը` տղաներ են, 480-ը` աղջիկներ:

Հայրենի
Տնտեսութիւն
Երեւանի Մէջ Պիտի
Կառուցուի 35-40 Հազար
Հանդիսական Տեղաւորող
Մարզադաշտ

Երեւանի մէջ պիտի կառուցուի Ազգային մարզադաշտը, որ պիտի ունենայ միջազգային չա-

¾ç 05
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Մշակութային Արձագանգ

¾ç 05

Հայրենի
Տնտեսութիւն

Հայաստան Կը Մասնակցի Ուաշինկթընի Կրօնական
Ազատութիւններուն Նուիրուած Համաժողովին
Երեւանի Մէջ Պիտի
Կառուցուի 35-40 Հազար
Հանդիսական Տեղաւորող
Մարզադաշտ
¾ç 04

Ուաշինկթընի մէջ շուրջ հարիւր երկիրներու
արտաքին գործոց նախարարներ՝ կրօնական
հետապնդումներ եւ յարձակումներ վերապրածներու
հետ միասին, կը մասնակցին Կրօնական ազատութիւններուն նուիրուած համաժողովին: Մասնակիցներուն շարքին է նաեւ Հայաստանի արտաքին
գործոց նախարար Զոհրապ Մնացականեան:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմենփրես»-ը` Հայաստանի
արտաքին գերատեսչութեան ղեկավարը հանդէս
պիտի գայ ելոյթով:
Յուլիս 17-ին Զոհրապ Մնացականեան հանդիպում ունեցած է ԱՄՆ արտաքին գործոց նախարարի
եւրոպական եւ եւրասիական հարցերով տեղակալ
Ֆիլիփ Ռիքերի հետ։ Անոնք քննարկած են ԱՄՆ ու
Հայաստանի միջեւ յարաբերութիւնները, ինչպէս
նաեւ կրօնական փոքրամասնութիւններու` մասնաւորապէս Մերձաւոր Արեւելքի քրիստոնեաներու
պաշտպանութեան հետ կապուած հարցեր:
ԱՄՆ ԱԳ նախարար Մայք Փոմփէօ եւ կրօնական
ազատութիւններու հարցերով ԱՄՆ դեսպան Սեմ
Պրաունպէք ընդգծած են, որ Ուաշինկթընի կրօնական ազատութիւններու վերաբերեալ համաժողովի
հիմնական նպատակն է համախմբել տարբեր
դաւանանքի գործիչներ՝ ընդդէմ կրօնական հետապընդումներու եւ յարձակումներու:

«Աշխարհի մէջ բոլոր մարդիկ պէտք է ազատ
դաւանեն իրենց նախընտրած հաւատքը` իրենց
տան, սրբատեղիներուն, հանրային վայրերու մէջ»,նշած է Փոմփէօ։
Կրօնական հետապնդումներ եւ յարձակումներ
վերապրածները հանդէս եկան վկայութիւններով:
Եզիտի իրաւապաշտպան Նատիա Մուրատ, որ
Տաէշ ծայրայեղական խմբաւորման կողմէ գերի
առնուած էր հիւսիսային Իրաքի մէջ:
«Պատմութիւնն ու հետազօտութիւնները մեզ կը
սորվեցնեն, որ ժամանակ առ ժամանակ տեղի
կ՛ունենան ցեղասպան գործողութիւններ»,- յայտարարած է Մուրատ:
Սրի Լանքայի մէջ Սուրբ Զատիկի տօներու
օրերուն քրիստոնէական եկեղեցւոյ վրայ յարձակումէն վերապրած Եամինի Ռաւիտրա կը նշէ, որ
յարձակումէն ետք իրենց քրիստոնեայ համայնքը
կ՛ապրի վախի մթնոլորտի մէջ: Մէկ այլ վերապրած
Ֆարիտ Ահմետ, որուն կինը զոհուած է Նոր Զելանտիայի մէջ մզկիթի վրայ յարձակման ժամանակ
նշած է , որ իր կրօնը իրեն սորվեցուցած է ներել
մարդասպանները:
Կրօնական հողի վրայ յարձակումներ վերապրածները կ՛ընդգծեն` ողբերգութիւնը միաւորած է
զիրենք ընդդէմ ատելութեան ու անհանդուրժողականութեան:

փանիշներ եւ պիտի տեղաւորէ մօտ 35-40 հազար
հանդիսական, «Ֆէյսպուք»ի ուղիղ միացման ժամանակ յայտնեց կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի եւ մարմնամարզութեան նախարարի տեղակալ Գէորգ Լոռեցեան:
«Ապրիլ ամսուան վերջը մեկնած էի Միացեալ
Նահանգներ, որպէսզի բանակցութիւններ վարեմ
հնարաւոր ներդրողի հետ: Ամերիկեան ներդրողը
արդէն իսկ պաշտօնական առաջարկ կազմած է եւ
ուղարկած Կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի եւ
մարմնամարզութեան նախարարութիւն: Ներդրողը
պատրաստ է մինչեւ 300 միլիոն տոլար ներդրում
կատարելու Հայաստանի մէջ ՈՒԵՖԱի 4րդ կարգի
մարզադաշտ կառուցելու համար: Մարզադաշտը
պիտի ունենայ մօտաւորապէս 35-40 հազար նստատեղ եւ միջազգային ամենաբարձր չափանիշներ», ըսած է Լոռեցեան:
Ան շեշտած է, որ մարզադաշտը պիտի կառուցուի
Երեւանի տարածքին, քանի որ Երեւանէն դուրս
հնարաւր չէ ընդունիլ միջազգային ամենաբարձր
մակարդակի հանդիպումներ, ինչպիսին են եւրոպական եզրափակիչները կամ Եւրոպայի ախոյեանութեան խաղերը:

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ

«Հայ Իրականութիւնը՝ Մեթր Հրաչեայ
Սեդրակեանի Գրիչէն» Հատորը

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ
¾ç 02

Ատրպէյճան Նախիջեւանի Կողմէ Կրակեց Ելփին Գիւղին Վրայ
Ազրպեյճանական բանակը, խախտելով հրադադարը՝ Յուլիս 17 -ի գիշերը Նախիջեւանի հատւածէն կրակոցներ արձակեց հայ դիրքապահներու
ուղղութեամբ:
Լուրը հաստատեց պաշտպանութեան նախարարի մամլոյ խօսնակ Արծրուն Յովհաննիսեան:
«Փամփուշտներէն մէկը ինկած է Ելփին գիւղի
տուներէն մէկուն կտուրին: Հայկական կողմը
պատասխան կրակ բացած է հակառակորդին
ուղղութեամբ», յայտնեց Յովհաննիսեան:

Գիրքը կազմեց եւ ծանօթագրեց Պետրոս
Թորոսեան:
Էջադրում, ձեւաւորում, լուսանկարներու մշակում, յատուկ անուններու ցանկագրում եւ
հրատարակում՝ Շիրակ Հրատարակչատան,
Պէյրութ, 2019, 728 էջ:
Ստանալու համար դիմել «Զարթօնք»ի խըմբագրատուն:
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¾ç 06

Քաղաքականութիւն եւ Ղեկավարում
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ
Սխալիլ մարդկային է,
յամառիլ իր սխալին մէջ սատանայական է:
Սուրբ Օգոստինոս, Saint Augustin (354-430)
Ընկերային-հասարակական կեանքի առաջնորդութեան պարագային,- կ’ըսենք ղեկավարում,- ան
ըլլայ ընտանեկան, թաղային, միութենական, կուսակցական-քաղաքական, ձախողիլ կամ յաջողիլ
բնական են: Ձախողիլ կ’ենթադրէ, որ տեղ մը սխալ
եղած է, սխալած ենք, ինչ որ բնական է, սուրբ
Օգոստինոս կ’ըսէ «մարդկային», քանի որ մարդը
անկատար է: Սխալը եւ ձախողութիւնը փորձութիւններեն, փորձառութիւններ, որոնք մտածելու
պէտք է մղեն:
Այդ մտածելու արարքը պէտք է թելադրէ այն
միտքը, որ նոյն սխալը պէտք չէ գործել, ինքզինք
հարցականի ենթարկել, ինքնաքննադատութիւն
ընել: Բանականութիւնը ճանաչման եւ դատողութեան կ’առաջնորդէ: Եթէ յանձնապաստանութեամբ
յամառինք եւ կրկնենք ինչ որ սխալի առաջնորդած
էր, կը նշանակէ, որ ողջախոհութիւնը չ’առաջնորդեր
մեզ, այլ չար ուժ մը, առաքինութեան բացակայութիւն, որուն համար սուրբ Օգոստինոս կը գործածէ «սատանայական» բառը: Փորձենք, մեր
կարգին, նոյն սխալը գործելու եւ ձախողութեան,
մասնաւորաբար
ընկարային-հասարակական
կեանքի մէջ այդ յամառութեան հետեւանքներուն
մասին մտածել:
Ի հարկէ, մարդ արարածի պարագային եղած
է, կայ եւ պիտի ըլլլայ ԵՍը, իր ծիածանային տարբերակներով, արդարացումներով, բացառիկութիւններով, կուրացումներով, չարութեամբ եւ չարիքներով: Հեռու ինձմէ տիրացուական բարոյախօսութիւն
կամ կրօնական վերլուծումներ ընելու տրամադրութիւնը: Դժուար ճակատագիր ունեցած եւ ներկայիս
ալ անցանկալի կացութիւններու մէջ գտնուող մեր
ժողովուրդի մասին երբ կը մտածենք, Հայաստան
եւ սփիւռք(ներ), պահ մը եթէ կանգ առնենք, եւ
փորձենք մտածել, Ս. Օգոստինոսի դարեր անցած
իմաստութիւնը ճամբացոյց կրնայ ըլլալ:
Ի վերջոյ, ի՞նչ կ’ըսէ Ս. Օգոստինոս:
Սխալիլ սովորական երեւոյթ է, անհատական եւ
հաւաքական կեանքի մէջ, ընտանիքի մէջ թէ պետական բարձր մակարդակի վրայ: Բանական
էակը, նոյնիսկ երբ բարձրաձայն չի խոստովանիր
իր սխալը, ինք կ’անդրադառնայ իր սխալին, գիտէ
ի՛ր սխալը: Անհատական մակարդակի վրայ երբեմն, երբեմն միայն, ներողութիւն կը խնդրենք մեր
գործած սխալին համար, բայց հազուադէպօրէն
մեր սխալը կ’ընդունինք հաւաքական կեանքի մէջ:
Անհատական թէ հաւաքական կեանքի մէջ, երբ կը
յամառինք մեր սխալին մէջ, կը դիմենք պատճառաբանութիւններու, որոնց մենք չենք հաւատար,
բայց կը փորձենք հաւատացնել ուրիշները, այսինքն՝ սխալի կ’առաջնորդենք ուրիշները, զանոնք
մեղսակից կը դարձնենք: Այս պատճառով ալ,
սխալին մէջ յամառիլ, Ս. Օգոստինոսի համար կը
դառնայսատանայական վերաբերում:
Ինչո՞ւ կը սխալինք: Կրնա՞նք սահմանափակել
մեր սխալները:
Քանի որ կ’անդրադառնանք մեր սխալներուն,
նոյնիսկ երբ զանոնք չենք խոստովանիր, կը
նշանակէ, որ կրնանք կանխել կամ սահմանափակել
մեր սխալները, ընկերային առաջին բջիջէն մինչեւ
ազգային, պետական եւ միջազգային մակարդակներ: Այս մասին կը խօսի Ս. Օգոստինոս, Փրուտոնէն

(1809-1865) եւ Մարքսէն (1818-1863) շատ առաջ,
երբ կ’ըսէ, թէ «հարստութիւններու սէրը արմատն է
բոլոր չարիքներուն»: Այս պարագային հարստութիւնը պէտք է հասկնալ ԵՍը բաւարարող նիւթական
եւ փառասիրական առումով, թէեւ սովորաբար
եզրը կը գործածուի բարոյական գեղեցիկի ըմբռնումով ալ:
Դրամ-հարստութեան պատճառով տեղի կ’ունենան մարդու եւ անոր աշխատանքին շահագործումը, մեծ ընկերութիւններու եւ երկիրներու կողմէ՝
ժողովուրդներու եւ անոնց բնական հարստութիւններու կողոպուտը, պատերազմները, նոյն երկրին
մէջ հաստատուած բացորոշ կամ ծածուկ կողոպուտը, զոր կը կոչենք փտածութիւն, կոռուպցիա,
(corruption), որոնք ԵՍ բաւարարելու համար կը
դժբախտացնեն ուրիշները: ԵՍին հպատակելով կը
սխալինք եւ կ’անիրաւենք: ԵՍին հպատակելով կը
ձգտինք փառքի, քաղաքական, գիտական, արուեստի, մանաւանդ երբ այդ բոլորին համար չունինք ոչ
անհրաժեշտ շնորհքը, ոչ ալ անհրաժեշտ պատրաստութիւնը:
Այս մտորումներու լոյսին տակ հարկ է դիտել եւ
քննել հայկական իրականութիւնը, միշտ՝ Հայաստան եւ սփիւռք(ներ): Առարկայականութեամբ եւ
առանց աչքի կապանքներու: Վերանկախացումէն
երեսուն տարի ետք, հակառակ միջազգային օժանդակութիւններու եւ վարկերու, հակառակ հայկական սփիւռք(ներ)ի զանազան բնոյթի օժանդակութիւններուն,
հակառակ
ազգական-բարեկամի
անհատական-ուղղակի դրամական առաքումներուն, տնտեսութիւնը չի վերականգնիր, անհաւասարութիւնները ակնբախ են, տեւաբար կը խօսուի
փտածութեան (կոռուպցիա) մասին, քաղաքական
կեանքը խարխափումի մէջ է: Միակ մխիթարականը
բանակն է, թէեւ հոն ալ խաղքութիւններ եղած են:
Փառատօները եւ ինքնասիրութիւնները շոյող այցելութիւնները, Հայաստան եկողներու եւ հայաստանեան պատուիրակութիւններու, ցոյց չեն տար
փապուղիի ելքը:
Նոյնն է պարագան սփիւռք(ներ)ի, ուր բազմապատիկ եւ բազմապատկուող «կազմակերպութիւններ»ը կը թաքցնեն արագ ընթացող մաշումներու
պատկերը, քաջութիւն չունինք բարձրաձայն ըսելու,
որ սփիւռք(ներ)ի տեսական եօթը կամ տասը
միլիոնը (ո՞վ կրնայ գրեթէ ճշգրիտ թիւ տալ) իրապէս
ի՞նչ կը ներկայացնէ, «ծագումով հայեր»ը ի՞նչ են
ազգին յարաբերաբար, մինչեւ ե՞րբ «ծագում»ը բան
մը պիտի նշանակէ սփիւռքացած հայուն համար:
Իրողութիւն է, որ ամէն կարգի առաջնորդութեանղեկավարման փորձերը, սահմանափակուելով երեւելիական եւ պաշտօններու ստանձնումով, առանց
այդ աշխատանքներուն համար պատրաստուած
ըլլալու, շարունակելով եւ կրկնելով «հայապահպանման» կարգախօսները, առանց անոնց իրականացման համար գիտական կազմակերպուածութեամբ գործելու, պարզապէս տնտեսավարուեցաւ
տեղատուութիւնը: Եւ խոշորացոյցով դիտեցինք
մանր յաջողութիւնները, առանց տեսնելու կորուստները: Կորուստները չտեսնել սխալ էր, այդպէս
շարունակել՝ աղէտ, Ս. Օգոստինոս կ’ըսէ՝ սատանայական:
Ժամանակն է, եթէ ուշ չէ, ղեկավարութիւններու
բոլոր մակարդակներուն եւ ասպարէզներուն մէջ,
անկախ պատկանելիութիւններէ եւ նախասիրութիւններէ, ճիշդ ընտրութիւն կատարել, գտնել ճիշդ
մարդը ճիշդ գործին համար: Այս ընել՝ դուրս գալու
համար էսթէպլիշմընթային եւ սիրողական (ամաթէօր) ճահիճէն, մէկդի դնելով մեր ամէն կարգի

նախասիրութիւնները, կողմնապաշտութիւնները եւ
կիրքերը. քաղաքական, դիւանագիտական, կրթական, կրօնական, մշակութային, յարաբերական,
լրագրական, տնտեսական (էկոնոմիկ), ազգայինընկերային կեանքը հետաքրքրող բոլոր մարզերուն,
պաշտօններուն եւ պատասխանատուութիւններուն
համար:
Ինչո՞ւ երբեմն չմտածել, դէմ երթալով մեր համակրութիւններուն, որ այս կամ այն գործը, տուեալ
անձի մը կարողութիւններէն վեր է, ծանր է անոր
ուսերուն համար: Ասկէ առաջ ըսած եւ գրած եմ, որ
հանրային գործերը կը պահանջեն համապատասխան պատրաստութիւն: Ինչպէ՞ս կարելի է հայկական հաղորդակցական-տեղեկատուական կառոյցի մը պատասխանատուութիւնը յանձնել անձի
մը, որ «հաց-պանիրի հայերէն» մը գիտէ, (յիշել
Շաւարշ Միսաքեանը), պատմութենէն իմացած է
կրկնուած տարազներ, նախարարական պաշտօն
վստահիլ թուղթերէն իր քիթը դուրս չհանած
վարժապետի մը, հայերէնի չտիրապետող անձի
յանձնել կրթական պատասխանատուի պաշտօն:
Շարքը կարելի է երկարել:
Իր պաշտօնին համար անատակ անձը սխալ
պիտի գործէ, ինչ-ինչ հաշիւներով այդ սխալը
թաքցնողը եւ անտեսողը մեղսակից է սխալին, եւ
երբ ան կը յամառի իր սխալին մէջ, իր ընթացքը
կ’ըլլայ սատանայական, եւ հաւաքականութիւնն է,
որ ուշ կամ կանուխ, կը վճարէ ծանր հարկ:
Վերջերս, էջի մը վրայ կարդացի հետեւեալը.
«Ղեկավարներ չունինք, քանի որ չունինք տեսիլք»*:
Իսկ տեսիլքը,- մենք յաճախ կը գործածենք տեսլական բառը,- ինքնութեան, իրաւունքի եւ պատմութեան շարունակութեան ըմբռնում եւ յանձնառութիւն է:
Աթոռէ, իշխանութենէ եւ ԵՍէ անդին, պիտի
ապրի՞նք մեր պատմութեան պահանջած գիտակցութեան պահը, կարգախօսներէն, ամբոխահաճոյութենէն, ամբոխայնացումէն, եւ ինչո՞ւ գձուձ հաշիւներէ անդին չտեսնել ազգի եւ հայրենիքի
ապագան, ըստ այնմ յանձնառու ըլլալ, Երեւան եւ
Գիւմրի, Ղափան եւ Ստեփանակերտ, Պէյրութ,
Փարիզ, Նիւ Եորք, Լոս Անճելըս, Պուէնոս Այրէս…
Իրաւ յանձնառութիւն՝ ազգի հարազատ ինքնութեան, եւ հայրենատիրութիւն՝ որ չըլլայ հանդիսատեսի եւ տուրիստի վերաբերում:
Տեսիլք, vision: Ոչ աթոռակ եւ ոչ բիզնես:
Եւ տեսնել ամբողջը, յառաջացնել ամբողջի
մասնակցութիւնը:
Ազգակերտումի եւ հայրենակերտումի ներկայ
հանգրուանին ԵՍը չարիք է, պէտք է ունենալ ոչ թէ
յաւելեալ իրաւունքի կիրք, այլ՝ յաւելեալ պարտականութեան նախանձախնդրութիւն:
Միշտ կրկնելով՝ Հայաստան եւ սփիւռք(ներ):
Եւ կ’եզրակացնեմ, կրկին կոչ ընելով Ս. Օգոստինոսի. «Երբեք պիտի չխպնիմ, եթէ կորսուիմ,
բերուիմ ճիշդ ճամբու վրայ»**:
Մեր ժողովուրդի ներկան եւ ապագան կախում
ունին իմաստութենէ, եւ իմաստունհակա-եսական
ղեկավարներէ:

àõñµ³Ã / 19.7.2019

¾ç 07

ՄԱՀԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Տոքթ. Անդրանիկ Տէմիրճեանի Յիշատակին

Անհաւատալի, անսպասելի էր մահուանդ լուրը
բոլորին համար ։ Ոչ ոք հաւատաց, թիւրիմացութիւն
կարծուեցաւ մանաւանդ որ կը յաջորդէր հօրդ
կորուստին հազիւ տասը օրուայ տարբերութեամբ ։
Տակաւին բոլորս կը յիշենք ցաւակցութիւններու
ընթացքին երբ վիշտդ զսպելով աշխոյժ ձեւով կը
պատմէիր հօրդ Սարգիս Տէմիրճեանի վաստակին
մասին իբրեւ ֆութպոլի իրաւարար , որ կինէսի
մրցանիշներու մէջ յիշատակուած էր որպէս միջազգային իրաւարարներու ֆետերասիօնին ամէնէն շատ մրցումի մասնակցած անդամ։
Տոքթ Անդրանիկ Տէմիրճեան ծնած էր Պէյրութ
1961 ին։ Հասակ առնելով Յովակիմեան Մանուկեան
երկրորդական վարժարանի կրթական օճախին
մէջ ան տպաւորած էր իր ընկերասիրութեամբ,
ժրաջան աշխատանքով եւ լաւագոյնի ձգտումով,
մշտական ձեւով ապահովելով պատուոյ ցանկի
առաջատար ուսանողի դիրքը։
Ան բարձրագոյն ուսումը շարունակեց Երեւանի
բժշկական համալսարանին մէջ զոր աւարտեց
1986 ին, որմէ
ետք մասնագիտացաւ որպէս

ընդհանուր վիրաբոյժ 1990 ին։ Սէր ու յարգանք կը
վայելէր բժշկական անձնակազմի եւ ուսուցիչներու
հետ որոնց հետ իր կապը միշտ եղած էր ամուր եւ
յարատեւ։Ան կանուխէն տպաւորած էը վիրաբուժութեան հանդէպ իր հետաքրքրութեամբ եւ
ընդունակութեամբ։ Տակաւին հինգերորդ տարուայ
ուսանող ան արդէն ձեռնհասօրէն գործողութիւն կը
կատարէր։
Վերադառնալով Պէյրութ ան գործեց տարբեր
հիւանդանոցներու մէջ ձգտելով կատարել իր
առաւելագոյնը եւ տալ իր լաւագոյնը հիւանդներու
բուժման եւ կազդուրման համար որուն համար
սիրուած եւ յարգուած էր բոլորին կողմէ ։
Ան գործեց ՀԲԸՄ ի մէջ հետագային դառնալով
վեթերան անդամ ։Ան մաս կազմեց Պախչէի հայրենակացական միութեան ստանձնելով փոխ ատենապետութիւնը ։
Լիբանանահայ Բժշկական Միութեան մէջ տպաւորած էր իր զուարթախոհութեամբ որմով կը
շպարէր իր տեսակէտները։ Ան առաջին մասնակիցներէն էր ATN հայկական հեռուստակայանին
կողմէ կազմակերպուած բժշկական յայտագրին։
Ամէնէն յատկանշական էր Բժշկական Սենտիքայի
վերջին ընտրութիւնները, երբ վարչութիւնը անպատեհ զգացած էր իր հետ կապուիլը որովհետեւ
թուականը կը զուգադիպէր իր նորօք հանգուցեալ
հօր ցաւակցութիւննրու երկրորդ օրուան։ Որքան
մեծ եղաւ մեր զարմանքը եւ համարումը երբ ան
մասնակցեցաւ ընտրութեան զօրակցելու համար
Միութեան թեկնածուին ։
Տոքթ. Անդրանիկ Տէմիրճեան իր մէջ կը մարմնաւորէր հոգատար բժիշկի, ընտանիքի համար
նուիրուող հօր կերպարը ։
Սիրելի Անդրանիկ քու ժպիտովդ եւ խելացի
խօսքերով շահած էիր բոլորի յարգանքը, քու
ժրաջան աշխատանքով բարձր պահած էիր հայ
բժիշկի բարձր կոչումը։
Ափսոս , շատ շուտ կորսնցուցինք քեզ ։
Մեր սրտազգաց ցաւակցութիւնները կողակիցիդ
Տիանային եւ զաւակներուդ՝ Յովհաննէսին եւ Դալարին ։
Բարով երթաս, յիշատակդ անմար կը մնայ քու
սիրելիներուդ մօտ, քու ժպիտդ՛ անմոռանալի։ Հողը
թեթեւ գայ վրադ սիրելի Տոքթոր Անդրանիկ Տէմիրճեան ։
ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՅ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ

Ես չեմ կարող չներշնչուել,
Ամէն բացուող առաւօտով,
Առաւօտի բարի յոյսով,
«Բարի լոյս»–ով բարեկամի:
Ես չեմ կարող չներշնչուել
Քաղաքների եռուզեռով
Եւ լեռների լանջերն ի վեր
Աւանդապահ անտառների
Կանաչ-կարմիր, լուրթ ու դեղին
Երազներով։
Համօ Սահեան
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Երք

Կարօ Փայլան Անդրադարձած է Տինքի Սպանութեան Գործով 9
Մեղադրեալի Դատապարտման Հարցին
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Պոլսահայ մտաւորական, «Ակօս» թերթի խմբագրապետ Հրանդ Տինքի սպանութեան գործով 9
մեղադրեալի նկատմամբ Յուլիս 17-ին կայացուած
են ազատազրկման դատավճիռներ: Այս կապակցութեամբ, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»,
Թուրքիոյ խորհրդարանի հայ պատգամաւոր Կարօ
Փայլան Թուիթըր»-եան իր գրառումին մէջ ըսած է։
«Հրանդ Տինքի գործով դատապարտուածները
սպանութեան առաջամարտիկներն են: Որպէս
Հրանդի ընկերներ՝ 12 տարի է, ինչ կ’ըսենք «Թող
պատժուին անոնք, որոնք ըսած են՝ սպաննէ»:
Սակայն անոնք 12 տարի է կը պաշտպանուին:
Հրանդ Տինքի սպանութեան գործը պիտի փակուի
այն ժամանակ, երբ մենք ցանկանք»:

2019
ÚàôÈÆê

ԱՍԻԼՎԱ
(1937)
«Դրօշներ»

Շբթ
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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

ԱՄՆ-ի Մէջ Կ’ուսումնասիրեն Վենեզուելայի
Ընդդիմութեան Օգնելու Գաղափարը

Շրջանային Èáõñ»ñ
¾ç Արդէն
07
74 հոգի փաստաթուղթեր ներկայացուցած է Ուքրանիոյ կեդրոնական

ընտրական յանձնաժողովին՝
երկրի
նախագահի
թեկնածու
գրանցուելու
Թուրքիան
Արձագանգած
է ԱՄՆ-ի
Կողմէն
Ֆ-35-երու
համար, որմէ 28-ն գրանցուած է, իսկ միւս 28-ի թեկնածութիւնը՝ ոչ, ինչպէս կը
Գնման
Գործընթացի Կասեցման
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ին, ԿԸՅ-էն

Թուրքիոյ
արտաքին գործերու
նախարարութիւնը
արձագանգած
է ամերիկեան նոր
յայտնած
է ուքրանական
«Փրիամոյ»
հետուստաալիքի
թղթակիցը։
սերունդի
Ֆ-35
կործանիչներու
ծրագրին
մէջ
Փենթակոնի
կողմէ
Թուրքիոյ
մասնակ«Ընդամէնը գրանցուած է 28 թեկնածու։ 22 թեկնածու մերժում ստացած
է:
ցութեան
կասեցման:
Ընդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած
Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես», կը յայտնէ թրքական «Անատոլու»
է թղթակիցը։
լրատուական
գործակալութիւնը:
Երէկ՝ Փետրուար
3-ը, ԿԸՅ թեկնածուներուն համար փաստաթուղթեր
Թուրքիոյ
արտաքին
գործերու
նախարարութենէն կը յայտնեն, որ Փենթակոնի այս
յանձնելու վերջին օրն էր։
քայլը
որեւէ
օրինական
հիմնաւորում
չունի,
եւ անիկա կրնայ տեղի
ժխտական
անդրադարձ
Ուքրանիոյ մէջ նախագահական
ընտրութիւնները
պիտի
ունենան
ունենալ
թուրք-ամերիկեան
յարաբերութիւններուն
վրայ:
Մարտ 31-ին։ Նախընտրական արշաւը սկսած է Դեկտեմբեր 31-ին։
Նախարարութեան
յայտարարութեանխումբի
մէջ նշուած
է. «Այս միակողմանի
քայլը չի
«Ռեյթինկ» ընկերաբանական
հարցախոյզին
տուեալներով՝
համապատասխանիր
երկկողմանի
դաշնակցային
հոգիին:
ԱՄՆ-ն
միայն
խօսքով
թեկնածուներուն միջեւ վարկանիշի յառաջատարը Վլատիմիր Զելենսքին
է,
պէտք
չէ
ցոյց
տայ,
որ
կը
կարեւորէ
Թուրքիոյ
հետ
յարաբերութիւններն
ու
որուն կ'աջակցի 19.0%-ը այն մարդոց, որ կողմնորոշուած են եւ մտադիր են
դաշնակցութիւնը,
այլ
նաեւ՝
գործով:
Յատկապէս
ԻՊ-ի,
ՔԱԿ-ի
(PKK),
կիւլենականներու
քուէարկել։ Երկրորդ տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի առաջնորդ Եուլիա Թիմոշէնքօն
դէմ
պայքարի
մէջ է անհրաժեշտ
է այդ մէկըՓետրօ
ապացուցել»:
է (18.2%),
երրորդը՝
գործող նախագահ
Փորոշէնքօն (15.1%)։
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Պետական բաժանմունքը հաւաստիացուցած Է, որ կ’ուսումնասիրԷ հնարաւորութիւնը վերաուղղորդելու Վենեզուելայի ընդդիմութեան միջոցներու այն մէկ մասը, որ
նախատեսուած են Հոնտուրասին, Կուատեմալային եւ Սալվատորին օգնութիւն ցոյց
տալու համար: Այդ երեք պետութիւններուն մարդասիրական օգնութեան որեւէ պարագայի ձեռք պիտի չտրուի, Յուլիս 17-ին հաղորդած Է CNN-ը, կը տեղեկացնԷ «Արմէնփըրես»:
«Մենք ԱՄՆ-ի Քոնկրէսի հետ փոխգործակցութեամբ կ’ուսումնասիրենք հիմնադարմներու մէկ մասը Վենեզուելայի մէջ ժողովրդավարութեան զարգացման վերաուղղորդելու հարցը, ներառեալ (ընդդիմութեան առաջնորդ Խուան) Կուայտոյի ժամանակաւոր կառավարութեան աջակցութիւնը»,- կը մէջբերԷ հեռատեսիլի ընկերութիւնը
ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքական գերատեսչութեան մամուլի ծառայութեան՝ իր ստացած
յայտարարութիւնը Ինչպէս աւելի վաղ յայտնած Է Los Angeles Times թերթը, ԱՄՆ-ի
Միջազգային զարգացման գործակալութիւնը (USAID) կը ծրագրէ շուրջ 42 միլիոն
տոլար, որ նախատեսուած Էր Կեդրոնական Ամերիկայի երկիրներու համար
անօրինական արտագաղթի դէմ պայքարի նպատակով, վերաուղղորդել Վենեզուելայի
ընդդիմութեան աջակցութեան, հաղորդած Է ԹԱՍՍ:
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