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Հարիրի Ուաշինկթընի Մէջ Հիւրընկալեց
Փոմփէոն

Լիբանանի Վարչապետ Սաատ Հարիրի Ուաշինկթընի իր ագարակին մէջ
հիւրընկալեց ԱՄՆ պետական քարտուղար Մայք Փոմփէոն: Այս հանդիպումը երկրորդն է վերոյիշեալ երկու անձերուն միջեւ Հարիրիի ԱՄՆ
գտնուած ժամանակամիջոցին ընթացքին:
Փոմփէոյի կ՛ընկերակցէր Փոմփէոյի տիկինը: Նշենք, որ Հարիրիի ընտանիքն
ալ կը գտնուի նոյն վայրին մէջ:
Նախորդ հանդիպման ընթացքին պետական քարտուղարը նշած էր, որ
Հըզպալլայի եւ անոր դաշնակիցներուն դէմ նոր պատժամիջոցներ կրնան
կիրակուիլ:
«Հըզպալլայի դէմ միշտ ալ պատժամիջոցներ եղած են, սակայն իմ
պարտականութիւնն է, որպէս երկրին վարչապետը Լիբանանը զերծ
պահել ամէն վտանգէ, որ նման պատժամիջոցներու հետեւանքները
կրնան ըլլալ Լիբանանի վրայ« ըսաւ Հարիրի:
Հանդիպումներուն ընթացքին Փոմփէօ յայտնած է, որ իր երկիրը պատրաստ
է միջնորդի դեր խաղալ Լիբանանի եւ Իսրայէլի միջեւ ինչ կը վերաբերի
ծովային սահմանի շուրջ յառաջ տարուող խօսակցութիւններուն:
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Համահայկական 7-րդ Խաղերը Աւարտեցան
Երեւանի Ազատութեան հրապարակին մէջ մեծ հանդիսութեամբ աւարտեցան
Համահայկական 7-րդ ամառնային խաղերը:
20-ամեայ խաղերու փակման արարողութեան մեկնարկին ներկաներուն
խօսքով դիմեց Համահայկական խաղերու համաշխարհային կոմիտէի
նախագահ Իշխան Զաքարեանը` շնորհակալութիւն յայտնելով խաղերուն
իրենց աջակցութիւնը բերած բոլոր պետական եւ ոչ պետական կառոյցներուն,
մասնակիցներուն եւ մրցավարներուն, ինչպէս նաեւ լրագրողներուն:
«Միսս համահայկական խաղեր» ճանչցուեցաւ Ռուսաստանի վոլեյպոլիսթ
Աննա Թունեանը: Լաւագոյն մարզական պատուիրակութիւնը Ռուսաստանի
ընդհանուր խումբն է, «Արդար խաղի» մրցանակը ստացաւ պասքեթպոլի
Հալէպի կանանց խումբը:
Համահայկական
խաղերու
յայտնութիւն
դարձաւ
Տուպայի
պատուիրակութիւնը: «Կարգապահութեան եւ մարզական ոգիի»
մրցանակն իրենց հետ հայրենիքէն պիտի տանին Վիեննայի խումբը:
Համահայկական խաղերու պատմութեան մէջ առաջին անգամ լաւագոյն
քաղաքներ ճանչցուեցան Էջմիածինը եւ աւստրալական Սիտնին: Բոլոր
մրցանակակիրները պարգեւատրեց ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը:
7-րդ Համահայկական ամառնային խաղերուն այս տարի մասնակցած
էր 5244 մարզիկ՝ աշխարհի 35 երկրի 161 քաղաքէ: Խաղերու քանի մը
մարզաձեւեր տեղի ունեցան Ստեփանակերտի, Մարտակերտի եւ Ասկերանի
մէջ, իսկ հիմնական պայքարը՝ Երեւանի: Այս տարի մասնակցած էր 3
նոր երկիր՝ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւնները, Իրաքը եւ Չեխիան եւ
բացակայած էր Պոլիսը:

Ալէի Միջադէպը Մեր Ետեւն Է Այլեւս Ըսաւ
Նախարար Շըհայյէպ

Հակառակորդը Հայ Դիրքապահներու Ուղղութեամբ
Արձակած Է Շուրջ 2300 Կրակոց. ԱՀ ՊԲ

Անցեալ Յունիս ամսուայ ընթացքին տեղի ունեցած Ալէի միջադէպին
մասին խօսելով, ընկերվար Յառաջդիմական կուսակցութեան անդամ
նախարար Աքրամ Շըհայյէպ ըսաւ, որ ան ցաւալի պատահար մըն է, որ
սակայն մեր ետին է այլեւս: Ան իր այս խօսքը արտասանեց երբ իր
պատկանած
կուսակցութեան
պատուիրակութիւնը
կ՛այցելէր
Հանրապետութեան նախագահ Միշէլ Աունին:
Թող դատական գործընթացը սկսի եւ մենք պատրաստ ենք գործակցութեան ըսաւ ան:
Աուն իր գոհունակութիւնը յայտնեց, որ կողմերը կրցան շրջանցել
պատահարը յօգուտ երկրին կայունութեան:

Օգոստոս 11-17 ինկած ժամանակահատուաածին մէջ արցախաազրպէյճանական
հակամարտ
զօրքերու շփման գօտիին վրայ
հակառակորդը
հրադադարի
պահպանման ռեժիմը խախտած
է աւելի քան 120 անգամ, որուն
ընթացքին, տարբեր տրամաչափի
հրաձգային զինատեսակներէ, հայ
դիրքապահներու
ուղղութեամբ
արձակուած է շուրջ 2300 կրակոց:
ՊԲ առաջապահ զօրամասերը կը շարունակեն առաջնագիծին վրայ հանդէս
գալ թելադրողի դիրքերէ և անհրաժեշտ քայլեր կը ձեռնարկեն մարտական
դիրքերու պահպանութիւնը առաւելագոյնս կազմակերպելու համար:
Հայրենի Լուրերուն շար. Էջ 07
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Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ
Բազմահազար Ժողովուրդի Ներկայութեամբ Սուրբ Աստուածածնայ
Տօնը Նշուեցաւ Համանուն Վանքին Մէջ
Ս. Աստուածամօր վերափոխման
տօնը հայ եկեղեցւոյ համար
առանձնայատուկ նշանակութիւն
ունի, որովհետեւ ան իր մէջ
կը
պարփակէ
կրօնական
ու ազգային դիմագիծերը։ Ան
եկեղեցւոյ հինգ տաղաւար
տօներէն մէկը կը հանդիսանայ:
Վերափոխման տօնին առիթով,
որուն ընթացքին Մեծի Տանն
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը կը
նշէ Ս. Աստուածածին Վանքի
ուխտի օրը, տեղի կ՚ունենայ
Աստուածաշունչին եւ մեր հայերու
աւանդութեան
համաձայն
երախայրիքի եւ ոչխարի ընծայումը։ Ասիկա ոչ միայն իր
պատմական հողէն արմատախիլ
եղած
հայ
ժողովուրդին
դարաւոր սովորութիւններուն
շարունակականութիւնն է, այլեւ
հաւատքի ցոլացում է, որ կը
ներկայացուի իր արտի բերքէն
առաջինը Ամենակալին ընծայելու։

Արդարեւ, Շաբաթ, 17 Օգոստոս 2019-ի երեկոյեան, Ս.
Աստուածածին Վանքի բացօթեայ
խորանին վրայ մատուցուեցաւ
Ս. եւ Անմահ Պատարագ՝
նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Արամ Ա. Կաթողիկոսին։ Պատարագը մատուցեց Գերշ. Տ. Շահան
Արք. Սարգիսեան, իսկ անոր
երգեցողութիւնը
կատարեց
Կաթողիկոսարանի «Նարեկացի»
մանկապատանեկան երգչախումբը՝ ղեկավարութեամբ Հոգշ.
Տ. Զաւէն Վրդ. Նաճարեանի։
Պատարագի աւարտին, Նորին
Սրբութիւնը թափօրով Ս. Խորան
բարձրացաւ եւ համաձայն հայ
եկեղեցւոյ հայրերու կանոններուն
կատարեց խաղողի ու մատաղի
օրհնութիւնը եւ ընթերցեց
Աստուածամօր ուղղուած գոհաբանական աղօթք։
Մատաղի օրհնութենէն անմիջապէս
ետք
Հայրապետը
փոխանցեց իր պատգամը։
Նորին Սրբութիւնը յայտնեց, թէ
այս տարի կ’ուզէ անդրադառնալ
հայ ժողովուրդի կեանքին ու
հզօրութեան ամէնէն զօրեղ
հիմքերէն ընտանիքին ու
դպրոցին:
Խօսելով ընտանիքի մասին,
Վեհափառ Հայրապետը ըսաւ,
թէ 2004 տարին Հայրապետական
կոնդակով հռչակած էր «Հայ

Ընտանիքի Տարի», «սակայն մեզի
համար ամէ՛ն տարի հայ ընտանիքի
տարի է եւ աւելին՝ ամէ՛ն օր ու
ամէ՛ն վայրկեան, որովհետեւ հայ
ընտանիքը մեզի համար սրբազան
կառոյց է, որոշ իմաստով՝ եկեղեցի,
դպրոց ու հայրենիք է: Վայ մեզի,
եթէ խախտի հայ
ընտանիքի
արժէքներու համակարգը ու
ապականի հայաբոյր մթնոլորտը:
Այսօր, երբ համաշխարհային
մշակոյթը, ապաբարոյ ու ապազգային արժէքները սկսած են
թափանցել
հայ
ընտանիքէն
ներս. այսօր, երբ ընկերային
պայմաններու հետեւանքով խառն
ամուսնութիւնները ու ամուսնալուծումները սկսած են դառնալ
բնական երեւոյթներ, առաւել քան
երբեք մենք նախանձախնդիր ու
խստապահանջ պէտք է ըլլանք հայ
ընտանիքին նկատմամբ, որովհետեւ,
երբ հայ ընտանիքը քայքայուի մեր
ազգը ու հայրենիքը կը քայքայուին»:
Այս ծիրէն ներս Նորին Սրբութիւնը
անդրադարձաւ
այս
օրերուն
Հայաստանի
մէջ
տեղի ունեցող այսպէս կոչուած
«Իստանպուլի
Գոնվենցիայ»ի
շուրջ քննարկումներուն: Կնոջ
նկատմամբ
բռնութիւնները
դատապարտող
Եւրոպական
Խորհուրդի յիշեալ փաստաթուղթին
մէջ Նորին Սրբութիւնը դրական
կէտեր նկատելով հանդերձ, նաեւ
վտանգալից կէտեր տեսաւ հայ
ընտանիքի արժէքներուն առնչուած:
Ան շեշտակի կերպով ըսաւ. «Հայ
ընտանիքին, անոր արժէքներուն,
ինքնութեան ու կոչումին ուղղակի
կամ անուղղակի վնասող որեւէ
փաստաթուղթի, մտածելակերպի,
գործելակերպի ու կենցաղակերպի
նկատմամբ, մենք՝ որպէս Կաթողիկոս, բացարձակապէս դէմ ենք»:
Իր Հայրապետական պատգամին
երկրորդ բաժինին Հայրապետը
անդրադարձաւ հայ դպրոցին ու
անոր առաքելութեան: Ան յիշեցուց,
թէ ինչպէս հայ ընտանիքը, նոյնպէս ալ
հայ դպրոցը որոշ իմաստով հայրենիք

է ու եկեղեցի՝ իր քրիստոնէական
ու հայեցի դաստիարակութեամբ:
Հայ դպրոցը այս գիտակցութեամբ
կը մօտենայ հայ աշակերտին
եւ սպասելի է, որ նոյն ոգիով
հայ ծնողքը մօտենայ հայ
դպրոցին: Ապա, ան կոչ ուղղեց
իրենց զաւակները օտար դպրոց
առաջնորդող ծնողներուն, իրենց
զաւակները յանձնելու հայ
դպրոցին, որպէսզի հայաբոյր
մթնոլորտին մէջ անոնք հայօրէն
դաստիարակուին:

Նորին Սրբութիւնը իր եզրափակիչ խօսքին մէջ Ս. Մարիամ
Աստուածածնին բարեխօսութիւնը խնդրեց, որպէսզի մեր
ժողովուրդի
զաւակները
հեռու մնան ամէն տեսակ
փորձանքներէ, առողջութիւն
պարգեւէ հիւանդներուն եւ
«գործոց բարեաց» յաջողութիւն,
ամրացնէ մեր ժողովուրդի
միասնականութիւնը եւ մեր ազգն
ու հայրենիքը առաջնորդէ դէպի
փայլուն ապագայ:
Պատարագի աւարտին, ուխտաւոր
ժողովուրդը հաղորդուեցաւ եւ
ստացաւ օրհնուած մատաղն
ու աստուածային բարիքներու
խորհրդանիշ
հանդիսացող
խաղողի առաջին ճիռերը:

Պատմութեան
Մէջ Այսօր
Նիկողայոս Տիգրանեան

Նիկողայոս
Թադեւոսի
Տիգրանեան (Նիկոլայ Ֆադեեւիչ, օգոստոսի 31, 1856,
Ալեքսանդրապոլ, Ռուսական
կայսրութիւն - փետրուարի
17, 1951, Երեւան, Հայկական
ԽՍՀ, ԽՍՀՄ) , հայ խորհրդային
նուագահան, բանահաւաք,
դաշնակահար, երաժշտական
գործիչ։ ՀԽՍՀ ժողովրդական
արտիստ (1933)։ Աշխատանքի
հերոս (1936)։
Ծնած է Ալեքսանդրապոլի մէջ
(այժմ՝ Գիւմրի)։ Ինը տարեկանին
կորսսնցուց է տեսողութիւնը։
Ուսանած է Վիեննայի կոյրերու հիմնարկին մէջ։ Դաշնամուր նուագել սորուած է
Վիեննայի
երաժշտանոցի
Փրոֆեսըր Վ. Շենների մօտ,
անոր
ղեկավարութեամբ
ուսումնասիրած է տեսական առարկաներ՝ երաժշտանոցի
ծրագրով։
1893ին
կատարելագործուած
է Ն. Ֆ. Սոլովեովի մօտ
(երաժշտահանութեան տեսութիւն): Մահացած է Երեւանի
մէջ:
Գիւմրիի մէջ կազմակերպած է
կոյրերու դպրոց, եղած է անոր
տնօրէնը եւ դասաւանդած է
երաժշտատեսական առարկաներ։
1894-էն սկսեալ Անդրկովկասի, Կովկասի, Ռուսաստանի, արեւմտեան Եւրոպայի քաղաքներուն մէջ
բազմաթիւ
անգամներ
հանդէս եկած է որպէս
դաշնակահար, կարդացած
է դասախօսութիւններ։ Հրապարակած է արեւելեան
երաժշտութեան վերաբերեալ
շարք մը յօդուածներ։ 1934ին փոխադրուած է Երեւան:
Հայ
երաժշտահաններէն
առաջինն է, որ ձայնագրած
է ու մշակած (դաշնամուրի
եւ կամերային անսամպլներու
համար) հայ աշուղներու եւ
տուտուկահարներու, յօրինած
եւ կատարած երգերն ու
պարերը:
1900-ին Փարիզի Համաշխարհային ցուցահանդէսին Տիգրանեան պարգեւատրուած է
պրոնզէ մեդալով։
Տիգրանեան
հայկական
ազգային դաշնամուրային
երաժշտութեան հիմնադիրներէն է։
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Տեսակէտ

Ահաբեկչութեան Հեղինակը՝
Մահացող Իմփերիալիզմն Է…
Մեթր ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ
«Մեր սովետ թշնամին չքացաւ…
պէտք է ստեղծենք՝ նոր թշնամի մը…»
Մարկարէթ Թաչէր

Ռ

իկան-Թաչէրեան վայրագ նոր-ազատականութեան տեսաբան
«երկաթեայ կինը», երբ մասամբ շփոթեցաւ տեսնելով Սովետ
Միութեան ինքնալուծարումը, անյապաղ Ռիկանին ըսաւ. «Այսուհետեւ
ալ մեր նախընտրած միջազգային քաղաքականութիւնը նոյնութեամբ
կարենալ շարունակելու համար, մենք պէտքը ունինք ստեղծելու մեր նոր
քաւութեան նոխազը՝ նոր թշնամին. այս անգամ՝ անդիմագիծ, անհասցէ եւ
անորոշ «թշնամին»… սնդիկային»։
Եւ՝ մահացող իմփերիալիզմի «վերջին երկու մոհիկանները» հեղինակեցին
«ահաբեկչութիւն» կոչուող բազմադիմագիծ, բազմահասցէ եւ բազմանուն
ու բազմագլուխ իրենց ձեռնածու «թշնամի»ն…։ Այս միջազգային
ծննդաբերութեան երկունքի ցաւերն ու ջղագարումներն են՝ մահացող
իմփերիալիզմի գալարումները, անոր փոխանորդներու միջոցով շարունակած
պատերազմը՝ հոս ու հոն եւ անդին, պատառ-պատառ, զորս Ֆրանչիսկոս
Ա. Պապը անուանեց՝ Գ. Աշխարհամարտ…։
Բաբելոնի աշտարակին նմանող խճողուած գրադարաններուս մէջէն իր
գլուխը ցցած էր գիրք մը, որուն առաջին կողքին գլուխը կար կարմիր
գիրերով՝ Նօամ Չոմսքիի անունը, եւ անոր ներքեւ՝ գիրքին խորագիրը.
“POWER AND TERROR, Post 9/11 Talks and Interviews” (Իշխանութիւն եւ
Ահաբեկչութիւն, Յետ 9/11-ի Զրոյցեր եւ Տեսակցութիւններ), հրատարակուած
2003-ին, Գանատայի մէջ, Նիւ Եորքի Seven Stories Press եւ Թոքոյի LiHle
More հրատարակչատուներէն, խմբագրութեամբ John Junkerman–ի եւ Takai
Masakazu-ի, եւ վերահրատարակուած 26 երկիրներու մէջ. Ճափոնի մէջ
հրատարակութեան խորագիրն է. “Power and Terror: Noam Chomski in our
Times” եւ John Junkerman Ճափոնի մէջ հրատարակած է ճափոներէն, եւ՝
նոյնանուն ֆիլմ մը պատրաստած։
Հաւանաբար այս հատորը կը բովանդակէ Նօամ Չոմսքիի վերջնագոյն
գաղափարներն ու դիտարկումները, որոնք արտայայտուած են երկար
տեսակցութեան մը եւ շարք մը զրոյցներու մէջ, զորս ան տուած է Նիւ Եորքի եւ
Գալիֆորնիոյ մէջ՝ 2002 տարուայ գարնան, հիմնական մեկնակէտ ունենալով
11 Սեպտեմբերի «ահաբեկչական» բեմադրութիւնը։ Ան, իբր կանոն, յետ Բ.
Աշխարհամարտի տասնամեակներուն պատահած բոլոր պատերազմները
(Վիէթնամի, Կեդրոնական Ամերիկայի եւ Միջին Արեւելքի մէջ) կը նկատէ
պետական միջազգային ահաբեկչական գործողութիւններ, որոնք սակայն
կատարուած են ԱՄՆ-ի արտաքին միջամտութիւններուն կողմէ, եթէ
նոյնիսկ արտաքնապէս ատոնց տեսանելի հերոսները ծայրայեղական իսլամ
կազմակերպութիւններ են, որոնց միակ ամբողջական ցուցակը պահուած
է CIA-ի արխիւներուն մէջ, կ՚ըսէ Չոմսքի, քանի որ զանոնք ստեղծողը՝
ամերիկեան իմփերիալիզմն է…։
Չոմսքի կը վկայէ նաեւ՝ թէ 20-րդ դարու 60-ականներուն, Լատին
Ամերիկայի Կաթոլիկ եկեղեցւոյ յեղափոխական կարտինալներուն
եւ
աստուածաբաններուն
որդեգրած
«Ազատագրութեան
Աստուածաբանութեան» արեան մէջ խեղդողը CIA-ն էր։ Չոմսքի կը
պնդէ՝ թէ աշխարհի բոլոր ծագերուն մէջ կատարուող ահաբեկչական
գործողութիւններուն ետին կանգնած են CIA-ի մարդիկը։ Ան սարքազմով
կը գրէ. «Ամէն զօրեղ իշխանաւոր մտահոգութիւն կը յայտնէ, թէ՝ ինչպէս
կարելի է վերջ դնել ահաբեկչութեան։ Շատ լաւ։ Կայ շատ դիւրին ձեւ մը՝
որ անոնք դադրին մաս կազմելէ ահաբեկչութեանց»…։
Անոր ծննդեան 75-ամեակին զուգադիպող այս հրատարակութեան առիթով,
անոր հարց կու տան. “How you have become for four decades the world’s
most famous political activist?”։ Ան կը պատասխանէ. “One cannot become
socio-political activist working part-time. If you get started, it is going to be
all-consuming, and I had lots of things to write and talk. I was not an activist.
But it was February 1939 (ինք ծնած է 1928-ին) after the fall of Barcelona in
Spain, and fascism spread in Europe. I wrote my first article against fascism
when I was eleven. When it becomes impossible not to become involved…
you will be involved. And I was happy doing it, and did not want to give it up”։
Աւելորդ չէ յիշել, որ Seven Stories Press հրատարակչատունը, որ
հաստատուած է Նիւ Եորքի մէջ, ԱՄՆ-ի ամէնէն յառաջապահ
հրատարակչատունն է վստահաբար, եւ այս հատորին մէջ ինք իր մասին
կը գրէ թէ՝ ունի յառաջապահ առաքելութիւն մը քաջալերելու ազատ խօսքը
ընդդէմ՝ ԱՄՆ-ի ռազմապաշտութեան եւ ի նպաստ՝ համաշխարհային
խաղաղութեան եւ ընկերային արդարութեան… որոնք կոմունիստական
եւ ճշմարիտ դեմոկրատական առաջադրանքներ են։ Ասոր կայքէջն է՝ www.
sevenstories.com։ Ասիկա կը թելադրէ կարդալ հետեւեալ հատորները.

Նօամ Չոմսքի Պոսթոնի Համալսարանին մէջ կը դասախօսէ Արդի Ժամանակներու Իմփերեալիզմը. Միջին Արեւելքը եւ Անդին
Gore Vidal, The Decline and Fall of the American Empire, Odonian Press 1993.
Noam Chomsky, Acts of Aggression, Rogue States (Introduction Edward W.
Said), Seven Stories Press (Open Media Series), 1999. (Էտուար Սայիտ,
պաղեստինցի յանձնառու եւ յառաջապահ մտաւորականն է, որ ծանօթ
անուն է միջազգային ակադեմական աշխարհին մէջ)։
Noam Chomsky, American Power and the New Mandarins (Introduction Howard
Zinn), New Press, 1969, 2002 (Զինն ամերիկացի խիզախ ու ճշմարտախօս
պատմաբանն է, որ գրած է Միացեալ Նահանգներու ժողովրդական
պատմութիւնը, հետեւելով պետական, պաշտօնական պատմութեան)։
Noam Chomsky, Fateful Triangle: The United States, Israel and the Palestinians,
2nd edition, South End Press, 1999.
Noam Chomsky, Necessary Illusions: Thought Control in Democratic Societies,
South End Press, 1989.
Noam Chomsky, Pirates and Eperors, Old and New International Terrorism in
the Real World, South End Press, 1986, 2002.
Noam Chomsky, Profit Over People: Neoliberalism and Global Order, Seven
Stories Press, 1999.
Noam Chomsky, Propaganda and the Public Mind, Interview by David
Barsamian (Դաւիթ Պարսամեան միջազգային հայ հրապարակախօսն է, որ
Չոմսքիի հետ տեսակցութիւններու բազմաթիւ հատորներ հրատարակած
է), South End Press, 2002.
Noam Chomsky, Umbrella of U.S. Power: The Universal Declaration of Human
Rights and the Contradictions of U.S. Policy, Seven Stories Press (Open Media
Series), 1999. (Ամերիկեան Իմփերիալիզմի իշխանութեան umbrella-ին
տակ պաստպարուիլ կը նախընտրէր՝ ուսուցիչս Փանոս Թիթիզեանը…
ցուրտ պատերազմի տարիներուն, որպէսզի Սփիւռքի մէջ Տարագիր
Արեւմտահայութիւնը ապահով զգար… եւ՝ Սովետ Միութեան հինգերորդ
զօրասիւնը չնկատուէր… մեր Սովետ Հայաստանի հանդէպ ցուցաբերած
անմնացորդ սիրոյն պատճառով…)։
Նօամ Չոմսքիի տասնեակներով հատորներէն այս հատընտիր շարքին, որուն
մէջ բոլոր յիշուածներուն միայն մէկ մասն է վերը մէջբերուածը, իբր պսակում
յիշուած է նաեւ՝ Peter Mitchell-ի եւ John Schoeffel-ի համահեղինակութեամբ,
Նօամ Չոմսքիին նուիրուած եւ 2002 թուին New Press-էն հրատարակուած
հատորը, որուն խօսուն խորագիրն է՝ “Understanding Power: The
Indispensable Chomsky” (Անփոխարինելի Չոմսքին…)։
Եթէ ամերիկեւսիոնական իմփերիալիզմի ուժին էութիւնը հասկնալու
համար անխուսափելին Չոմսքիի բնութագրումն է, օսմանեան թուրքերու
էութիւնը հասկնալու համար ալ, հաւանաբար անխուսափելի է՝ ֆրանսացի
եւ պարսիկ գրողներու տուած բնութագրումը անոնց։ Պարսիկ Նիզամին
ըսած է. «Հաւատարիմ թուրք չկայ»։ Իսկ պարսիկ Ֆիրդուսին. «Զարմանալի
չէ որ թուրքը չհասկնայ սէրը։ Թուրքին մօտ՝ զարմանալին, անոր չթալանելն է,
չգողնալն է, չզաւթելն է…»։ Վիքթոր Հիւկօն, աւերակներու դիմաց. «Թուրքեր
անցած են այստեղէն…»։
Շար. Էջ 06
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Արցախը Նախորդ Շաբաթ

Լիբանանահայ Երգչուհին Բացայայտեց Արցախը
ՆՈՐԱՅՐ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Արցախի
Աշխատակից
Արցախի մշակոյթի, երիտասարդութեան
հարցերու
եւ
զբօսաշրջութեան նախարարութեան աջակցութեամբ՝
ընթացիկ օգոստոս 13-ին Շուշիի
կերպարուեստի պետական թանգարանին մէջ
տեղի ունեցաւ
երգչուհի
Շողիկ Թորոսեանի
մենահամերգը: Այս ձեռնարկը
լիբանանահայ սոփրանոյի առաջին
ելոյթն է Արցախի մէջ: Երգչուհին
ինքզինքին համար բացայայտեց
Արցախը, իսկ արցախցիների
համար իսկական բացայայտում մըն
էր լիբանանահայ երգչուհին: Ան
այսուհետ սպասուած հիւրը կ՛ըլլայ
Արցախի բեմին:
Լիբանանահայ
երգչուհին
Արցախ եկած է իր ամուսնին եւ
դստեր հետ՝ աւելի շեշտելով այն

հանգամանքը, որ այցը առաջին
հերթին ճանաչողական բնոյթ ունի:
Ինչ կը վերաբերի համերգին, ապա
ան պէտք է կայանար
նախորդ
տարուայ՝ 2018-ի
օգոստոսին,
սակայն ինչ-ինչ հանագամանքերու
պատճառով յետաձգուած էր: Մէկ
տարուայ յետաձգումով, բայց ոչ
պակաս սիրով՝ լիբանանահայ

երգչուհիին հիւրընկալեցին Շուշիի
Կերպարուեստի թանգարանին մէջ,
որ ժամանակէ մը ի վեր արդէն
ոչ միայն տարբեր ազգութիւններ
եւ ժամանակներ ներկայացնող
նկարիչներու, քանդակագործներու
ստեղծագործութիւններով հիանալու
վայր է, այլեւ փոքրիկ ու ջերմ
համերգներու սրահ: Արցախի
մէջ ելոյթ ունենալը սոփրանոյի
երազանքն էր, բայց Արցախի մէջ իր
առաջին ելոյթը Շուշիի մէջ ըլլալը ան
նոյնիսկ չէր երազէր: «Իրականացաւ
իմ
երազը՝
երգել
հայրենի
հողին վրայ, անոր հերոսական
զաւակներու համար: Բոլորովին այլ
զգացողութիւններ են: Իսկապէս
ազդուած եմ»,- յուզմունքը չի ծածկեց
Շողիկ Թորոսեանը: Երգչուհին կը
դասաւանդէ Լիբանանի Բարսեղ
Կանաչեանի անուան երաժշտական
դպրոցին մէջ, որուն շրջանաւարտն
է: Ան կ՛երգէ նաեւ Լիբանանի
եկեղեցական երգչախումբերուն
մէջ, հանդէս կու գայ համերգային

ծրագիրներով, ինչպէս Լիբանանի
մէջ, նաեւ ալ անոր սահմաններէն
դուրս: Ամեն տեղ տարածել հայ երգը.
այս, իրեն համար ոչ թէ աշխատանք
է, այլ առաքելութիւն: Շուշիի մէջ
կայացած համերգի ծրագրին մէջ
կային հայ երաժշտահաններու
եւ երգահաններու՝ Կոմիտասի,
Տիգրանեանի, Կանաչեանի, Աւետի-

սեանի, Պերպերեանի յայտնի ստեղծագործութիւնները: Երգչուհին
կատարած է նաեւ իրեն համար
գրուած երկու երգ: Սոփրանոյին
նուաագակցեցաւ
դաշնակահար
Նելլի Սարգսեան: Ան Արցախէն է եւ
շատ կարճ ժամանակահատուածիէր
մէջ ծանօթացած է համերգային
ծրագրին: Երգչուհիին հետ անոնք
ընդամէնը 2 փորձ կատարած են՝
Հայրենիք-Սփիւռք մշակութային
կամուրջ կառուցելով: «Երգչուհին
ինքն ալ զարմացած էր, որ նման
կարճ ժամանակահատուածի մէջ
կրցանք համագործակցութեան
այսպիսի մակարդակի հաս-նիլ»,հպարտութեամբ կ՛արձանագրէ
դաշնակահար Նելլի Սարգսեանը:
Համերգի կայացմանը նպաստած
է
Վարանդա երգչախումբի
գեղարուեստական ղեկավար եւ
խմբավար
Զաքար Քեշիշյան:
Ան կը վստահեցնէ, որ Սոփրանոյի
հետ
համագործակցութիւնը
հարստացուցէր է նաեւ Վարանդայի
երգացանկը: «Երկու երգ խմբագրած
եմ, որ «Վարանդա» երգչախումբը,
որուն մասին երգչուհին շատ լսած
էր, կարողանայ իր հետ հանդէս

Խօսքերու հեղինակը
Միքայէլ
Հաճեանն է: Ան «Թալիշի դիրքերում»
բանաստեղծութիւնը
նուիրած
է որդիին՝ Նորայրին և անոր
մարտական ընկերոջ՝ Սարգիսի
յիշատակին:
Երաժշտութիւնը
գրած է լիբանանահայ Վահրամ
Էմմիեանը: Երգչախմբային տարբերակը մշակած է Զաքար Քեշիշեան: «Ես հիացած եմ: Մեր
ընտանիքն ալ շատ գոհ է: Այս
մեր երգին արցախեան մեկնարկն
էր»,- յուզմունքը չի պահէր Միքայէլ
Հաճեան:

գալ այս համերգին: Այդպէս ալ
ըրինք եւ ամէն ինչ շատ յաջող
դուրս եկաւ»,- գոհունակութիւնը չի
թաքցնէր Զաքար Քեշիշեան:
Համերգի ընթացքին կայացէր է նաեւ
ապրիլեան զոհերու յիշատակին
նուիրուած երգի մը մեկնարկը:

հաստատեց, որ այս համերգը
սկիզբն է նոր համագործակցութեան:
Տարբեր բառերով՝ ապագային
նոր
համերգներու
ծրագրեր
կ՛ուրուագծուին:

Երգչուհիին սիրեց հանդիսատեսը,
անոր անզուգական կատարումները
ընդունեցին ջերմ, սիրալիր ժպիտով,
ճանապարհեցին՝ բուռն ծափերով:
Մշակոյթի, երիտասարդութեան
հարցերու և զբօսաշրջութեան
նախարար Լեռնիկ Յովհաննիսեան

Ստեփանակերտ
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Ազատ Արցախ

Արցախի Մասին Պատմող «Դրախտի Դարպասը» Ֆիլմի Անդրանիկ
Ներկայացումը Պիտի Կայանայ Հոկտեմբերին
«Թեւանիկ» եւ «Վերջին բնակիչը»
ֆիլմերու բեմադրիչ Ջիւան Աւետիսեանի՝ Արցախի մասին պատմող
նոր ՝«Դրախտի դարպասը» (Gate
to Heaven) ֆիլմի անդրանիկ
ներկայացումը Երեւանի մէջ տեղի
պիտի ունենայ Հոկտեմբերին: Այս
մասին կը հաղորդէ PanArmenian.
net-ը։
Ֆիլմը ՀՀ, Լիթվիայի, Գերմանիոյ,
Պուլկարիայի, Չեխիոյ, Իտալիայի
եւ Աւստրիայի համատեղ արտադրութիւն է:

Գլխաւոր դերերու վրայ են Ռիխըրտ
Զամմելը, Նինա Կրոնեակերը,
Լէոնարտաս Փոպետոնոսցեւասը,
Նայիրա Զաքարեանը, Սօս Ջանիբեկեանը, Թաթիանա Սփիվագովան:
Ֆիլմի գործողութիւնը կը կատարուի
2016-ին Արցախի մէջ: Յայտնի
գերմանացի լրագրող Ռոպերթը կը
վերադառնայ Արցախ՝ լուսաբանելու
23-ամեայ հրադադարէն ետք
վերսկսած պատերազմը: Սակայն
լրագրողական հետաքննութեան
ժամանակ ան կը ծանօթանայ

օփերայի երիտասարդ երգչուհի
Սոֆիայի
հետ,
անոնք
կը
սիրահարուին: Սակայն շուտով
Ռոպերթը կը գիտնայ, որ Սոֆիան
անյայտ կորսուած լուսանկարիչլրագրող Էտկար Մարտիրոսեանի
դուստրն է, որ 1992-ին գերի ինկած
է Թալիշի գրաւման ժամանակ:
Ռոպերթը չէր փորձած փրկել
զինք, իսկ մարտի դաշտի վրայ
Էտկարի նկարած լուսանկարները
ան յետագային ներկայացուցած էր
իբրեւ իրը:

Ֆիլմի անդրանիկ ներկայացումը
Ստեփանակերտի
մէջ
եւս
նախատեսուած
է
2019-ի
Հոկտեմբերին, իսկ 2020 Մարտին
անիկա առաջին անգամ պիտի
ցուցադրուի Լոս Անճելըսի մէջ:

Սփիւռքահայ Կեանք

Արեւմտեան Ամերիկայի
Համահայկական Խորհուրդի Յայտարարութիւն

Վերջին տարիներուն, Արեւմտեան
Ամերիկայի հայ եկեղեցական,
քաղաքական եւ հասարակական
կառոյցներու ղեկավարութիւնը
իրականացուցած է հեզասահ եւ
առողջ
համագործակցութեան
միջավայր մը, եւ միասնական
ոգիով ծրագրած է ու գործած,
դիմագրաւելով հայ համայնքին
վերաբերող տարատեսակ մարտահրաւէրներ:
Այս գործակցութեան լաւագոյն օրինակներէն հանդիսացած են Հայոց
Ցեղասպանութեան հարիւրամեակի
ոգեկոչման
համագաղութային
ճիգերն ու միջոցառումները, որոնց
կազմակերպական աշխատանքներուն ընթացքին արձանագրուած
են համագործակցութեան եզակի ու
յաջող պատմական հանգրուաններ:
Հարիւրամեակի աշխատանքներուն
զուգահեռ ու անոնցմէ ետք, զանազան առիթներով եւ մասնակի
յանձնարարութիւններով ստեղծուած
գործադիր
յանձնախումբեր
եւս
ողջունելի
աւանդ
մը
ստեղծած
են՝
ապացուցելով
համագործակցութեան անհրաժեշտութիւնը:
Բացայայտ
իրողութիւն
է,
որ օրէ օր քանակականօրէն
կ‘աճի Արեւմտեան Ամերիկայի
հայութիւնը, եւ որակականօրէն
կը զարգանայ հայ համայնքի
հաւաքական կարողականութիւնը:
Այս իրողութեան առընթեր, բնականաբար կը բազմապատկուի հայ
համայնքի հաւաքական շահերը
պաշտպանելու եւ անոր հաւաքական

դիմագիծը արտայայտելու կարեւորութիւնը:
Հետեւաբար, մինչեւ օրս վերոյիշեալ հաւաքական աշխատանքի
յաջող ու դրական արդիւնքներէն
քաջալերուած, ինչպէս նա եւ՝
հայրենիքէն ներս թէ դուրս
ազգային
միասնականութիւն
յառաջացնելու
հրամայականի
թելադրութենէն
մղուած,
եւ
հայութեան ուժի հաւաքագրումը
նկատելով անհրաժեշտ՝ Արեւմտեան
Ամերիկայի տարածքին գործող եւ
գործակցութեան աւանդ ստեղծած
ստորագրեալ կառոյցները համախմբուելով, որոշեցին կազմել
համայնքի հաւաքական շահերը
հետապնդելու ձգտող եւ միասնական
ճիգերը համադրող ղեկավար
խորհուրդ մը, որպէսզի հիմքը դրուի
ապագայի գործակցութեան նոր էջի
մը:
Խորհուրդը կը կոչուի Արեւմտեան
Ամերիկայի Համահայկական Խորհուրդ (Pan-Armenian Council of
Western USA).
Խորհուրդին անդամ դառնալու
կը հրաւիրուին համայնքի այն
կազմակերպութիւնները, որոնք
կը փափաքին մաս կազմել
այս հաւաքական ճիգին, եւ
իւրաքանչիւրը ունի նուազագոյնը
300 գործօն անդամ։
Խորհրդակցական բնոյթ ունեցող
այս խորհուրդին որոշումները
պարտադիր չեն անոր անդամ
կազմակերպութեանց։
Ուստի,
անոր գոյութիւնը մասնակից
կազմակերպութեանց
գործունէութեան վրայ ոեւէ իշխանութիւն
չունի։
Խորհուրդը
կ‘առաջնորդուի
առաւելագոյն
մասնակցութիւն
ապահովելու սկզբունքով եւ միշտ
կը պահպանէ համախոհութիւն
յառաջացնելու սկզբունքը: Առաւել
եւս, ստորագրեալ կառոյցները
յանձնառու են գործել իրարու

հանդէպ փոխադարձ յարգանքի եւ
զիջողութեան հասկացողութեամբ:
Խորհուրդի առաքելութիւնն է՝
• Համահամայնքային բնոյթի աշխատանքներ ծրագրել եւ համադրել.
• Հայութեան հաւաքական շահերն ու
համայնքի հայութեան իրաւունքները
յառաջ տանող աշխատանքներ
քաջալերել.
• Հայկական հաւաքական շահերուն
եւ իրաւունքներուն սպառնացող
միտումները հակակշռող քայլերու
նախաձեռնել.
• Առաւելագոյն չափով հաւաքագրել
համայնքի հայութեան ներուժը,
ներառելով
համայնքի
բոլոր
հայկական ուժերը, յանուն համայնքի
բարօրութեան ու Հայաստանի եւ
Արցախի զարգացման.
• Միշտ հետամուտ ըլլալ համայնքային կեանքի առողջ պահպանման:
Խորհուրդի աշխատանքներուն
պարբերաբար կը հրաւիրուին
համայնքէն ներս գործօն եւ ազդեցիկ
ներկայութիւն ունեցող ազգայիններ,
որոնք իրենց մասնագիտական
թէ
այլ
առաւելութիւնները,
պատրաստ կ‘ըլլան ի սպաս դնելու
վերոյիշեալ աշխատանքներուն
եւ նպատակներուն յաջողութեան
համար:
Խորհուրդի անդամ չեղող կազմակերպութիւններ կամ անհատ
հայորդիներ
եւս
վերոյիշեալ
հաւաքական ճիգէն անմասն
չի ձգելու նպատակով, տարին
առնուազն մէկ անգամ կամ աւելի
(ըստ կարիքի եւ յարմարութեան) ու
նախապէս որոշուած օրակարգով,
Խորհուրդը կը նախաձեռնէ հաւաքհամագումարներու, որոնց կը
հրաւիրուի համայնքի հայութիւնը,
հաւաքական
ծրագիրներու
եւ նիւթերու ուղղութեամբ իր
կարծիքները լսելի դարձնելու եւ իր
ներդրումը բերելու:
Հիմնուելով
վերոյիշեալ
տրամաբանութեան, տեսլականին,

եւ նպատակներուն վրայ, Արևմտեան Ամերիկայի հայ ազգային
եւ համայնքային իրականութեան
մէջ, այսու կը յայտարարենք
գործակցութեան եւ միասնութեան
նոր էջի մը մեկնարկը:
Հայաստանեաց Առաքելական
Եկեղեցի, Արեւմտեան Թեմ
Առաջնորդարան Հայոց ԱՄ
Նահանգներու Արեւմտեան Թեմ
Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ
Աւետարանական Միութիւն
Հիւսիսային Ամերիկայի Տիրամայր Նարեկի Հայ Կաթողիկէ Թեմ
Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ
Յեղափոխական Դաշնակցութիւն
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւն, Արեւմտեան Ամերիկայի
Շրջան
Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ
Oգնութեան Միութիւն
Հայկական Բարեգործական
Ընդհանուր Միութիւն, Արեւմտեան Շրջան
Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւն
Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր Միութիւն, Արեւմտեան
Նահանգներու Շրջան
Արեւմտեան
Ամերիկայի
Համազգային Հայ Կրթական եւ
Մշակութային Միութիւն
Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ
Երիտասարդաց Դաշնակցութիւն
Միացյալ Հայ Երիտասարդներ
Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ
Դատի Յանձնախումբ
Ամերիկայի Հայկական Համագումար, Արեւմտեան Շրջանային
Գրասենեակ
Հայ Իրաւաբանական Միութիւն
Պոլսահայ Միութիւն
Լոս Անճելըսի Իրանահայ Միութիւն
Քալիֆորնիոյ Հայ Երիտասարդաց Միութիւն
Լոս Անճելեսի Իրաքահայերու
Ընտանեկան Միութիւն
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Ահաբեկչութեան Հեղինակը՝
Մահացող Իմփերիալիզմն Է…
Սկիզբը Էջ 03
Ամերիկեւսիոնական իմփերիալիզմի էութիւնը, անփոխարինելի Չոմսքիի
համաձայն, ահաբեկչութիւնն է համաշխարհային մակարդակով։
Այս հատորը կ՚ընդգրկէ չորս մասեր, որոնց երկրորդին պիտի անդրադառնանք
այս գրութեամբ, յառաջիկային երկրորդ գրութեամբ մըն ալ՝ անդրադառնալու
համար երրորդ մասին։
Հատորի երկրորդ մասը կը խօսի ԱՄՆ-ի միջազգային դերակատարութեան
մասին, որ եղած է ահաբեկչական, քանի որ ունեցած է ռազմական մեծագոյն
ուժը աշխարհի մէջ, ոչ միայն Բ. Աշխարհամարտի վաղօրէին հիւլէական
զէնքին մենաշնորհովը… զոր ցոյց տուաւ աշխարհին՝ անով ռմբահարելով
Հիրոշիման ու Նակազաքին, այլեւ՝ մինչեւ մեր օրերը…։
(Ուշագրաւ է այն, որ «Ալ-Տիար» թերթի խմբագրապետ Շառլ Այեուպ, անցնող
Յուլիսի 24-ին, թերթի առաջին էջին վրայ, նախագահ Թրամփին ուղղած իր
բաց նամակը խորագրած է. «Պրն. Նախագահ Թրամփ, Անունդ Արձանագրել
Տուր Որպէս Աշխարհի Թիւ Մէկ Ահաբեկիչը»…)։
Այս Բ. մասին իբր մուտք, հեղինակը կ՚ըսէ. «Տրուած ըլլալով որ ԱՄՆ աշխարհի
ռազմական թիւ մէկ ուժն է, եւ մենք՝ ԱՄՆ-ի քաղաքացիներս, կը վայելենք
աշխարհի ամէնէն արտասովոր չափի ազատութիւն, ուրեմն, պարտաւոր
ենք մենք աշխարհին ներկայացնել՝ ԱՄՆ-ի իսկական դերակատարութիւնը,
եւ անոր իրական անշպար դիմագիծը…»։
Չոմսքի կ՚ըսէ, թէ՝ ԱՄՆ-ի միջազգային ահաբեկչութիւնը կը կատարուի մէկէ
աւելի եղանակներով եւ խողովակներով, որոնց շարքին ամէնէն թափանցիկը՝
ԱՄՆ-ի զինուորական օգնութիւններու խողովակն է, եւ այս դերը կը կատարէ
«Ահաբեկչութեան Դէմ Պատերազմ» շնական կարգախօսով…։ Եւ ըստ
ԱՄՆ-ի պատասխանատուներուն, ահաբեկչութեան երկու գլխաւոր դաշտերն
են՝ Կեդրոնական Ամերիկեան եւ Միջին Արեւելքը։
Չոմսքի կը գրէ. «1980-ականներուն, Կեդրոնական Ամերիկան վերածուած
էր գերեզմանատան մը, ուր հարիւր հազարներով մարդիկ ջարդուեցան,
մէկ միլիոնէ աւելի փախստականներով ու որբերով, մեծ թիւով մարդոց
չարչարանքով՝ բարբարոսային… երեւակայել կարելի միջոցներով։
Կեդրոնական Ամերիկայի՝ Նիքարակուէ, Էլ-Սալվատոր, Հոնտուրաս,
Կուաթեմալա, երկիրներէն միայն Նիքարակուէի մէջ ամերիկեան բանակը
ուղղակի միջամտեց, քանի որ այս երկիրը զուրկ էր բանակէ… միւսներուն
բանակներն են, որ գործադրեցին ԱՄՆ-ի պահանջած ահաբեկչութիւնները՝
ԱՄՆ-էն ստանալով զինուորական օգնութիւն։ Նիքարակուէն տառացիօրէն
քարուքանդ եղաւ։ Եւ քանի որ հոս երկիր մը ուրիշ երկրի մէջ կը միջամտէ,
Նիքարակուէն դիմեց ICJ (International Court of Justice)։ Այս միջազգային
ատեանը ԱՄՆ-ը դատապարտեց «միջազգային ահաբեկչութիւն» գործած
եւ «ուժի հակաօրինական» ձեւի գործածութիւն ըրած ըլլալու ոճիրներով
եւ «միջազգային համաձայնագրեր ոտնահարած ըլլալու յանցանքով»
եւ հրահանգեց ԱՄՆ-ի կառավարութեան անմիջապէս դադրեցնել
ոճիրները եւ Նիքարակուէի վճարել համապարփակ հատուցումներ։
ԱՄՆ-ի հակադարձութիւնը եղաւ պատերազմին մագլցումը, այս անգամ ալ՝
ռմբահարելով «կակուղ թիրախներ» (soft targets) կոչուած դարմանատուներ,
հողագործական համագործակցականներ, եւայլն… մինչեւ 1990, երբ
բնակիչները ի նպաստ քուէարկեցին ԱՄՆ-ի ուզած նախագահական
թեկնածուին…։ Նիքարակուէ այս անգամ ալ դիմեց ՄԱԿ-ի Ապահովութեան
Խորհուրդին, որուն դատապարտութեան վճիռին դէմ ԱՄՆ օգտագործեց իր
«վեթօ»ի իրաւունքը…։ Ուրեմն, այսօր, «ահաբեկչութեան դէմ պատերազմ»ի
առաջնորդ պետութիւնը՝ ԱՄՆ, եղաւ աշխարհի այն միակ պետութիւնը,
որ Միջազգային Ատեանին կողմէ դատապարտուեցաւ «միջազգային
ահաբեկչութիւն» գործած ըլլալուն համար…։ ԱՄՆ-ի ահաբեկչական
ոճիրներուն մասին կան փաստաթուղթեր, որոնք հրատարակուած են
գաղտնօրէն, տխրահռչակ «Ամերիկաներու Դպրոց»ին կողմէ (CIA-ի
արխիւներու կեդրոնը) հպարտանալու համար ԱՄՆ-ի «յաջողցուցած»
ոճիրներով։ Այդ փաստաթուղթերէն մէկը կ՚ըսէ. «Միացեալ Նահանգներու
բանակը օգնեց՝ պարտութեան մատնելու համար «Ազատագրութեան
Աստուածաբանութիւնը», որ ԱՄՆ-ի մղած «ահաբեկչութեան դէմ
պատերազմ»ին հիմնական թիրախներէն մէկն էր…»։ Ուրեմն, Լատին
Ամերիկայի Կաթոլիկ Եկեղեցին թիրախն էր ԱՄՆ-ի հակա-ահաբեկչութիւն
պատերազմին, քանի որ գործած էր ծանրակշիռ սխալ մը՝ եկեղեցին դուրս
քաշելով շահագործող դասակարգին ճամբարէն, զայն դարձուց «դէպի
աղքատները» նախապատիւ ընտրանքը… (Ֆրանչիսկոս Ա. Պապը, որ
Ազատագրութեան Աստուածաբանութեան հետեւորդներէն էր, Արժանթինի
մայրաքաղաքին թեմակալ առաջնորդը եղած օրերուն, շատ լաւ կը
ճանչնայ ամերիկեան իմփերիալիզմի «համաշխարհայնացում» կոչած արդի
ստրկատիրութիւնը կամ վայրի դրամատիրութիւնը)։
Հոս՝ Չոմսքի կը թուէ ԱՄՆ-ի մարզած եւ զինած ահաբեկիչներու կողմէ
ջարդուած Ազատագրութեան Աստուածաբանութեան հետեւորդ 70,000
գիւղացի, արքեպիսկոպոս մը, վեց ականաւոր չեխ մտաւորականներ եւ
մի քանի տասնեակ ճեզուիթ մտաւորականներ, որոնց անունները ծանօթ

չեն աշխարհին։ ԱՄՆ-ի գործած ոճիրներուն մասին արգիլուած է խօսիլ
բոլորին…։ Այս հարցին մէջ, կ՚ըսէ Չոմսքի, պատասխանատւութիւն
կը կրեն ոչ միայն ԱՄՆ-ի մտաւորականները, այլեւ՝ համայն աշխարհի
մտաւորականներն ու ԶԼՄ-երը…։
•••
«ԱՄՆ-ի յայտարարած հակա-ահաբեկչական պատերազմին մէջ՝ ԱՄՆ-ի
գործած ահաբեկչութեանց երկրորդ դաշտը Միջին Արեւելքն է, ուր գործուած
ոճիրներուն ամէնէն սահմռկեցուցիչներէն մէկն էր, 1982 թուին կը գրէ
Չոմսքի, Իսրայէլի ներխուժումը Լիբանան, որուն ընթացքին ջարդուեցան
մօտ 20,000 մարդիկ»։
Չոմսքի կը բացատրէ. «Այս ներխուժումը միջազգային ահաբեկչութիւն
էր, որ կարելի դարձաւ քանի որ ԱՄՆ-ը տուաւ կանաչ լոյսը, հայթայթեց
զէնքերը, եւ ապահովեց դիւանագիտական նեցուկ՝ «վեթօ» դնելով ՄԱԿ-ի
շարք մը որոշումներուն դէմ։ Իսրայէլի բանակի սպայակոյտի պետը՝ Զօր.
Ռաֆայէլ Էյթան շեշտեց թէ ասիկա յաջող գործողութիւն մըն էր, որ կրցաւ
ՊԱԿ-ը հեռացնել Միջին Արեւելքէն, արգիլելով անոր մասնակցութիւնը
գրաւեալ տարածքներու շուրջ ընթացող բանակցութիւններուն, քանի որ
ՊԱԿ-ը կը մերժէր անձնատւութիւնը եւ կը պահանջէր՝ Արաբ-Իսրայէլեան
հակամարտութեան հանգուցալուծումը բանակցութեան ճամբով, որուն
դէմ էր Իսրայէլ»։
Չոմսքի կ՚աւելցնէ, թէ՝ այս ներխուժումով եւ ջարդերով ձեռքբերուած
յաջողութիւնը՝ դասագիրքերու տալիք «միջազգային ահաբեկչութեան»
տիպար օրինակ մըն է, ասոր մէջ ԱՄՆ-ի խաղացած գլխաւոր դերին
պատճառով։ Նաեւ այն պատճառով, որ ամբողջովին կը համապատասխանէ
«միջազգային ահաբեկչութեան» ամերիկեան բանաձեւումին, որ կ՚ըսէ. “The
threat or use of violence to achieve political, religious or other ends through
intimidation, inducing fear, and so on, directed against civilian populations”։
Չոմսքի կ՚աւելցնէ. “Israel’s invasion of Lebanon is a textbook example of
international terrorism, because of the decisive U.S. role”։ Չոմսքի դիտել կու
տայ, որ Իսրայէլի ներխուժումը պարզապէս միջազգային ահաբեկչութիւն
որակելը ամէնէն բարեացակամ որակումն է, քանի որ անկախ պետութեան
մը դէմ ներխուժումը շատ աւելին է, եւ՝ արժանի Նիւրեմպերկեան
դատավարութիւններու…։
Ապա Չոմսքի մի առ մի կը նկարագրէ՝ 1985 թուին, ԱՄՆ-ի կողմէ
հովանաւորուած իսրայէլեան ահաբեկչական երեք քստմնելի գործողութիւններ՝
Պէյրութի, Թունիսի եւ Հարաւային Լիբանանի մէջ, որոնց ընթացքին, յիշուած
կարգով՝ սպաննուած են 75 քաղաքացիներ եւ վիրաւորուած 250 հոգիներ
Պէյրութի մէջ, մզկիթէ մը դուրս ելլելու պահին, 80 մեռեալ եւ 120 վիրաւոր
Թունիսի մէջ, իսրայէլեան օդուժին ռմբակոծումներով, եւ՝ չբացայայտուած
թիւով մեռեալներ ու վիրաւորեալներ՝ Հարաւային Լիբանանի մէջ՝ Շիմոն
Փերէզի ղեկավարած «Երկաթեայ Բռունցք» գործողութեան ընթացքին,
սիոնական բանակին եւ Իսրայէլի գործակալ Լահտի միլիշիային ձեռամբ։
Չոմսքի կ՚ըսէ թէ՝ ամերիկեւսիոնական ոճիրները եթէ գործուին անոր
ազդեցութեան գօտիներուն մէջ, մեռեալներու եւ վիրաւորեալներու թիւերը
չեն բացայայտուիր… արգիլուած է՝ ամերիկեւսիոնական մամուլին, կատարել
այդպիսի բացայայտումներ…։ (Լիբանանեան բանակի զօրավարներէն՝
գործակալ Լահտը եզակի երեւոյյթ մը չէ։ Նացիական գրաւումի օրերուն,
Ֆրանսայի վիշիական կառավարութիւնը նացիներու գործակալն էր։ Իսկ
Լիբանանի ֆրանսական գաղութ եղած օրերուն, Լիբանանի խորհրդարանին
մէջ կային հինգ լիբանանցի երեսփոխաններ, որոնք Լիբանանի
անկախութեան դէմ քուէարկեցին. ասոնց շարքին էր հայ երեսփոխան մը՝
Մովսէս Տէր Գալուստեան անունով)։
•••
Չոմսքի կ՚ըսէ թէ՝ Կեդրոնական Ամերիկայի, Միջին Արեւելքի, նաեւ՝
Հարաւային Ափրիկէի մէջ կատարուած պետական ահաբեկչութիւնները
ամերիկեան իմփերիալիզմի եւ բրիտանական գաղութարարներուն կողմէ,
ԱՄՆ-ի, Մեծն Բրիտանիոյ եւ ասոնց դաշնակից պետութիւններուն մէջ, չեն
արձանագրուած որպէս միջազգային ահաբեկչութիւններ, ընդհակառակը՝
կ՚արձանագրուին իբր հակա-ահաբեկչական պատերազմ, իսկ երկրի
ազատագրութեան համար մարտնչող ազատամարտիկները՝ կը կոչուին
ահաբեկիչներ… ճիշդ այնպէս՝ ինչպէս նացիները երկրի փարթիզանները
կը կոչէին ահաբեկիչներ, որոնց դէմ իրենց հալածանքը ուրեմն կը կոչուէր
հակա-ահաբեկչական պատերազմ։ Օրինակ. Ֆրանսայի մէջ, նացիներու
դրածոյական Վիշիի իշխանութեան դէմ մարտնչող ֆրանսացի հայրենասէր
դիմադրականները կը կոչուէին ահաբեկիչներ։ (Նոյնպէս՝ Իսրայէլ,
Հըզպալլահի եւ պաղեստինցի դիմադրականները կը կոչէ ահաբեկիչներ,
եւ Թուրքիա՝ PKK-ի ազատամարտիկները կը կոչէ ահաբեկիչներ)։
Շար. Էջ 07
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ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Ամուլսարի Շահագործումը Կրնայ Ոչնչացնել «Ջերմուկ»
Հանգստավայրը. Հայաստանցի Բժիշկ

Ամուլսարի ոսկիի հանքավայրի շահագործումը
անթոյլատրելի է: Այս մասին NEWS.am-ի թղթակցի
հետ զրոյցի ժամանակ ըսած է
Ջերմուկի
հանրահաւաքին մասնակից, բժիշկ Յասմիկ
Սարգսեանը:
Բժիշկը յիշեցուցած է, որ հանքավայրի շահագործումը ոչ միայն բացասաբար կ’անդրադառնայ,
այլ նաեւ կ’ոչնչացնէ Հայաստանի հպարտութիւնը`

Ջերմուկ հանգստավայրը, որ յայտնի եղած է
հարիւր տարիներէ ի վեր: Յասմիկ Սարգսեանը
շեշտած է, որ հանքավայրի շահագործումը յղի
է նաեւ Սեւանի աղտոտմամբ, Սեւանի թունելի
փլուզմամբ՝ աղտոտ ջուրի տարրերու քայքայման
հետեւանքով:
Հանքավայրի շահագործումը միջավայրի
վատթարացման եւ հիւանդութիւններու պատճառ պիտի ըլլայ: Նշենք նաեւ հանքավայրի
ոսկիի պեղման ժամանակ գործածուող սիանիթ
պարունակող նիւթերու յառաջացուցած վնասը:
Ջերմուկի բնակիչները հանրահաւաքին միաձայն
«Ոչ» ըսած են Ամուլսարի շահագործման
ծրագրին: Ընթերցուած է նաեւ հանքավայրի
արգելափակման աշխատանքի մասնակիցներու
յայտարարութիւնը, ուղղուած վարչապետ
Նիկոլ Փաշինեանին՝ ծրագիրը դադրեցնելու
պահանջով:

Ահաբեկչութեան Հեղինակը՝
Մահացող Իմփերիալիզմն Է…
Սկիզբը Էջ 03
Չոմսքի կը վկայէ թէ՝ 1980-ականներուն,
Էլ-Սալվատորի բռնատիրական վարչակարգը
կը ստանար ամերիկեան մեծագումար
զինուորական օգնութիւն, անշուշտ նուազ քան
Իսրայէլն ու Եգիպտոսը, եւ կը գործադրէր
ամերիկեան իմփերիալիզմի բոլոր պետական
ահաբեկչութիւնները մինչեւ՝ Ազատագրութեան
Աստուածաբանութեան վերջնական ջախջախումը
ամերիկեան բանակի ուղղակի միջամտութեամբ…։
Եւ՝ 1980-ականներու վերջաւորութենէն մինչեւ
1990-ականները՝ Թուրքիան եղաւ ԱՄՆ-ի
պետական ահաբեկչութիւնները գործադրող
գլխաւոր երկիրը։ 1999-ին, Գոլոմպիան դարձաւ
ԱՄՆ-ի
պետական
ահաբեկչութիւնները
գործադրող գլխաւոր երկիրը։ Չոմսքի կը
ծանրանայ Թուրքիոյ կատարած քստմնելի
ոճիրներուն եւ խենէշութիւններուն վրայ եւ
կը վկայէ, թէ՝ Գլինթոնի նախագահութեան
չորս տարիներուն ընթացքին միայն, Թուրքիան
ԱՄՆ-էն ստացած է այնքան զինուորական
օգնութիւն, որքան ստացած էր Թուրքիան ցուրտ
պատերազմի ամբողջ շրջանին։ Չոմսքի կը
խօսի Գոլոմպիոյ բռնատիրական վարչակարգին
գործած հրէշային ոճիրներուն ու բարբարոսային
վայրագութիւններուն մասին, եւ կը յիշէ բանակի
զօրավար մը, որ… սղոցով կը սղոցէր ողջ-ողջ
մարդիկ եւ զանոնք կը թափէր գետերու կամ
կոյուղիներու մէջ…։ Բայց յետոյ, այդ զօրավարը
իբր թէ կը դատուէր ու կը բանտարկուէր, ըսելու
համար, որ Գոլոմպիոյ մէջ՝ ոճիրները անպատժելի
չեն մնար…։
Այս նոյն կեղծիքը ԱՄՆ-ի կառավարութիւնը ըրած է
Թուրքիոյ մէջ։ Մարդու իրաւանց թուրք պաշտպան
մը՝ Իսմայիլ Պէշիքճի անունով, հրատարակած է
հատոր մը՝ «Պետական Ահաբեկչութիւնը Միջին
Արեւելքի Մէջ» վերնագրով, որուն մէջ կը յիշուին
նաեւ Թուրքիոյ մէջ գործուած պետական ոճիրները։
Թուրք կառավարութիւնը Իսմայիլ Պէշիքճին կը
դատապարտէ 15 տարուայ ազատազրկումի։
ԱՄՆ-ի CIA-ի ձեռնածու կազմակերպութիւններէն
մէկը՝ U.S. Fund for Freedom of Expression, Իսմայիլ
Պէշիքճիին կու տայ 10,000 տոլարի մրցանակ մը,
երբ ան դուրս կու գայ բանտէն, 15 տարիներ հոն
ծառայելէ յետոյ… Պէշիքճի կը մերժէ այս կաշառքը,

հրապարակաւ բացատրելով. «Ես չեմ կրնար
ընդունիլ մրցանակ մը Միացեալ Նահանգներէն,
քանի որ ան մասնակից մեղսակիցն է Թուրքիոյ
պետական ահաբեկչութեանց…»։
Չոմսքի կը յիշէ նաեւ 1994 թուին, Թուրքիոյ Մարդու
Իրաւանց պետական կոմիսարին վկայութիւնը,
թէ՝ իր կառավարութիւնը քրտական շրջաններուն
մէջ կը գործէ պետական ահաբեկչութիւններ,
որոնց իբր հետեւանք, կան երկու միլիոն քիւրտեր՝
բռնահանուած իրենց տուներէն, եւ մօտ տասնեակ
հազարաւոր սպաննեալներ։
Մի քանի ամիսներ վերջ, Մարդու Իրաւանց
պաշտպան քիւրտ իրաւապաշտպան մը՝ Օսման
Պայտեմիր, յայտարարած է թէ՝ բռնահանեալներու
թիւը հասած է երեք միլիոնի… իսկ մեռեալներունը՝
50,000-ի։ Քրտական Ամանորի (Newroz)
հանդիսութիւններուն, Պայտեմիր կը ձերբակալուի
թուրք ոստիկանութեան կողմէ, քանի որ Ամանորի
քրտական Newroz-ը գործածած է, եւ չէ գործածած
թրքական Nevroz ձեւը…։
Չոմսքի երկարօրէն կը խօսի Գոլոմպիոյ
բռնատիրական արիւնախում վարչակարգին
գործած պետական ահաբեկչութիւններուն
մասին, երկրի բանակին հինգ զօրասիւներուն
կողմէ, նաեւ՝ կիսա-զինուորական (paramilitary)
ջոկատներուն կողմէ, որոնք կը կազմեն բանակին
վեցերորդ զօրասիւնը, ԱՄՆ-ի ցուցմունքներուն
համաձայն, եւ ԱՄՆ-ի պատասխանատուները՝
ծածկելու համար իրենց ապսպրած միջազգային
ահաբեկչութիւնները, Գոլոմպիան կը գովէին իբր
դեմոկրատիայի եւ մարդու իրաւանց պաշտպան
օրինակելի տիպար երկիր։ Ան կը յիշէ նախագահ
Գլիթոնի եւ Զօր. Գոլին Փաուելի անունները։
“Colombia was praised by Clinton for example,
as a leading domocracy, and for its economic
reforms. And a couple of weeks ago, in early May
2002 Colin Powell determined that Colombia meets
Washington’s human rights standards”։
Երբ Գլինթոն Գոլոմպիոյ վարչակարգը կը նկատէ
«առաջնորդող դեմոկրատիա», իսկ Փաուել կը
վճռէ թէ՝ «Գոլոմպիա կը լրացնէ Ուաշինկթոնի
մարդու իրաւանց չափանիշերը»… անոնք
ակամայ խոստովանած չե՞ն ըլլար, որ ամերիկեան
իմփերիալիզմը կը լրացնէ Ֆրանչիսկոս Ա. Պապի
բնութագրած «արդի ստրկատիրութեան»
չափանիշերը…։

Աղուորները
Աղուորն ա՜ն է յաւիտեան,
որ անցաւ օր մը քովէդ
Եւ աչվընե՛րըդ օծեց,աստուածային այցելո՛ւ,Գեղեցկութեամբ մը,
որուն ա՛լ չդարձար նայելու,
Եւ չուզեցիր հանդիպել
անոր անգամ մըն ալ գէթ...։
Աղուորն ան է տակաւին,յաւիտեա՜նէ յաւիտեան,Որ նայուածքիդ արեւին տակ
կը մեծնար յամրօրէն,
Որ զերթ ծաղի՛կ մ’օրօրուող
գարնան անուշ հովերէն,
Երբ մեկնեցար՝ մտքիս մէջ
մընաց միշտ թարմ, մի՜շտ
բուրեան...
Եւ աղուո՛րը,- դուն գիտե՜ս
օրհնեալ անունը անոր,Անիկա՛ է, որ կարծես
պիտի կրնար քեզ սիրել,
Որ սէրդ անշուշտ գուշակեց
ու ըսպասե՜ց ակընկոր,
Որուն սակայն լաւ է,
որ չուզեցիր սի՛րտը խռովել...
Աղուորն անո՛նք են միայն,
որ տենչանքիդ ընդմէջէն
Անցան, գացի՜ն ու հիմա քեզ
հեռուէն կը կանչեն...։
Վահան Թէքէեան

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ
Արցախի Ժողովուրդի 82.3 Առ Հարիւրը
Պատրաստ Է Պատերազմի
2019-ի
յուլիսին
Արցախի
Հանրապետութեան
ամբողջ
տարածքին
իրականացուած
է զանգուածային ընկերային
հետազօտութիւն՝
ուղղուած
Արցախի բնակչութեան ընկերաքաղաքական դիրքորոշումները,
պատկերացումներն
ու
սպասումները ուսումնասիրելու։
Հետազօտութիւնը
իրականացուցած
էր
հայաստանեան
«Էմփիրիքա» հետազօտական եւ
խորհրդատուական ընկերութիւնը:
Որպէս Արցախի հասարակութեան
առջեւ
ծառացած
առաջնային ամենակարեւոր հիմնախնդիր՝ հարցուողներու կողմէ
առանձնացուած է աշխատատեղերու պակասը եւ գործազրկու-

թիւնը, այնուհետեւ ընկերային այլ
խնդիրներ:
Հարցուածներու
82.3%-ը
պատերազմի վերսկսման պարագային պատրաստ է պայքարելու եւ
մեկնելու առաջնագիծ:
Հարցուածներու 57%-ը դրական
արտայայտուած է Հայաստանի մէջ
տեղի ունեցած փոփոխութիւններու
եւ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի
վերաբերեալ:

ØÇç³½·³ÛÇÝ Èáõñ»ñ
Ահաբեկչութիւն Աֆղանիստանի Մէջ. Պսակի
Արարողութիւն Մը Վերածուեցաւ
Արիւնահեղութեան

Աֆղանիստանի
մայրաքաղաք
Քապուլի մէջ հարսանիքի ժամանակ
պայթում որոտացած է, որուն
հետեւանքով 63 մարդ զոհուած է,
աւելի քան 180-ը վիրաւորուած են:
Պայթումը տեղի ունեցած է 22:40ի սահմաններուն՝ մեծ մասամբ
իսլամական շիիա համայնքին
պատկանող Հազարա ցեղին
պատկանող բնակչութեամբ լեցուն

թաղամասին մէջ: Ականատեսներու
խօսքով, պայթումը պատճառ է
անձնասպանական գործողութեան:
Թալիպան խմբաւորումը հերքած
է իր պատասխանատուութիւնը
տեղի
ունեցածին:
Առայժմ
որեւէ ահաբեկչական խմբաւորում
պայթումի
համար
պատասխանատուութիւն
չէ
ստանձնած:

Եթէ Թրամփ Վերընտրուի, Ամերիկան Մղձաւանջ
Պիտի Ապրի. CNN
Եթէ տնտեսութիւնը փլուզուի,
դժուար է պատկերացնել, որ
ԱՄՆ նախագահ Տանըլտ Թրամփ
պիտի վերընտրուի: Այս մասին կը
հաղորդէ CNN-ը՝ «Տանըլտ Թրամփի
վերընտրման մղձաւանջը» նիւթին
մէջ:
Ինչպէս կը նշուի, հանրապետականները մտավախութիւն ունին,

որ ֆոնտային սակարանը անորոշ
վիճակի մէջ է, եւ միջազգային
ընկրկումի հաւանականութիւնը
իրական կը դառնայ: Եթէ տնտեսութեան մէջ անկում գրանցուի,
Թրամփ կրնայ յայտնուիլ երկրորդ
ժամկէտն չվերընտրուած ամերիկացի նախագահներու ցուցակին
մէջ:

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ`
Ã»ñÃÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙμ³·ñáõÃ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:
Նիւթի համաձայն, տնտեսական
լաւ ցուցանիշները բաւարար չեն
ըլլար անոր վերընտրման համար:
Ընտրողներուն կ’անհանգստացնէ
նաեւ Թրամփի վարքագիծը եւ
զէնքի վերահսկման խնդիրը, բայց
տնտեսական վատ ցուցանիշներուն
ներկայիս ղեկավարը չի կրնար
դիմակայել:
Կը յստակեցուի, որ ամերիկացիները
չեն կրնար իրենց թոյլ տալ
արկածախնդրութեան
դիմել՝
անկանխատեսելի նախագահի
օգտին քուէարկելով, եթէ անոնց
յառաջիկայ չորս տարիներուն
«տնտեսական խաւար» կը սպասէ:
Հակառակ տնտեսական ընկրկման
նախազգուշացնող նշաններուն,
ԱՄՆ-ի
տնտեսութիւնը
դեռ
ուժեղ է, թէեւ նախընտրական
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քարոզարշաւներու աւարտին դեռ
մէկ տարիէն աւելի ժամանակ
կայ:
Եթէ
ընտրութիւններու
ժամանակ երկրին մէջ ընկրկում
կը սպասուի, ապա դեմոկրատները
բոլոր հնարաւորութիւնները ունին
Սպիտակ տունը ետ ձեռք ձգելու
համար:

جريـدة سياسية أرمنـية
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