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Մարոնիներու Պատրիարք Պշարա Ռաիի Չորեքշաբթի օր յայտարարեց, որ 
Լիբանանի Նախագահ Միշէլ Աունի փոխադրութիւնը դէպի Պէյթ Էլ Տինի 
նախագահական ամառային ապարանքը, որ կը գտնուի Շուֆի մէջ ստեղծած 
է դրական մթնոլորտ մը, Ալէյի մէջ պատահած դէպքէն ետք: 
«Շուֆը չի կրնար գոյատեւել առանց համակեցութեան» ըսաւ Ռաաի 
շարունակելով, որ Աունի փոխադրութիւնը դէպի Շուֆ համակեցութեան 
խորհրդանիշ մըն է:  

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսի ծննդեան տարեդարձի առիթով Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 
կառոյցներուն մէջ պաշտօնավարող եպիսկոպոսները, հայաստանեան 
թեմերու առաջնորդներն ու առաջնորդական տեղապահները, միաբանու-
թեան անդամները, Մայր Աթոռին սպասաւորող քահանաներն ու 
պաշտօնէութիւնը այցելեցին Ամենայն Հայոց Հայրապետին: 
Եկեղեցականներն ու աշխարհականները իրենց ջերմ շնորհաւորանքներն 
ու բարեմաղթանքները փոխանցեցին Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին: 
Վերջիններս հայցեցին Ամենազօր Աստծու օգնականութիւնը Հայոց 
Հովուապետին իր եկեղեցանուէր եւ ազգօգուտ հոգեւոր առաքելութեան 
իրականացման համար` մաղթելով երկար տարիների արդիւնաւոր 
հովուապետութիւն` ի պայծառութիւն եւ ի շինութիւն Հայաստանեայց 
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու, ազգային եւ հայրենական կեանքի:

Փաղանգաւոր կուսակցութեան 
նախագահ՝  Երեսփոխան  Սամի 
Ժըմայէլ Հըզպալլան ամբաստա-
նեց լիբանանի գերիշխանութիւնը 
վտանգելու յանցանքով: Ան Հասան 
Նասրալան այպանեց, պետու-
թեան փոխարէն գործելու եւ 
որոշումներ առնելու համար:  

Աունի Պէյթ Էլ Տին Կեցութիւնը 
Բարենպաստ Մթնոլորտ Մը Ստեղծեց

Ժըմայէլ Ամբաստանեց Հըզպալլան Լիբանանի 
Գերիշխանութեան Դէմ Գործելու Յանցանքով 

Մայր Աթոռի Միաբանութիւնն Ու Պաշտօնէութիւնը
Շնորհաւորեցին Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին

Ծննդեան Տարեդարձը

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ

Ստալինին վերագրուող հետե-
ւեալ դրուագը կայ սիրելի 
ընթերցող. լսա՞ծ ես.-
Երկրորդ Համաշխարհային 
Պատերազմի օրերուն, իր 
պահակագունդի սպաներէն 
մին իր գրասենեակը կը մտնէ 
ու իրեն կ՛ըսէ թէ, դուրսը ապա-
գան կրահող գուշակ մը կայ, 
որ եկած է իրեն հաղորդելու իր 
կարգ մը գուշակութիւններուն 
մասին, որոնք կը վերաբերին 
պատերազմին յառաջիկայ օրե-
րու ճակատագրին: 
Ստալին կը հրահանգէ սպա-
յին, որ դուրս գայ եւ սպանէ 
գուշակը: Սպան վախով կ՛են-
թարկուի հրահանգին: 
Ստալին զինք կանչելով կը 
բացատրէ. «Այդ գուշակը, որ 

սպանեցիր խաբեբայ կեղծաւոր մըն էր: Ան եթէ իրապէս 
ապագան գուշակող մէկը ըլլար, նախ իրը գուշակելով այսօր՝ 
այստեղ չէր գար...:
Այսքանը դրուագին մասին սիրելի ընթերցող: Հիմա անցնինք 
մեր բուն նիւթին շեշտելով, որ նոյնն է պարագան այսօրուայ 
գուշակներուն, որոնք բախտաւոր մէկ պահի բերմամբ հասած 
են իշխանութեան: Անոնք երկրի մը բոլոր լծակները իրենց 
ձեռքերուն մէջ բռնած ըլլալով հանդերձ ամենեւին վստահ ալ 
չեն, որ վաղը ինչ կը սպասէ իրենց անձին, ժողովուրդին եւ 
երկրին: Նոյն այս մարդիկը գուշակութենէ անդին ալ անցնելով 
երեսուն տարի վերջ նշանակուած ժամկէտով մը մեծ-մեծ 
խոստումներ կու տան: 
«Քիչը գնաց, ու շատը մնաց» կ՛ըսէ մեզի բարեկամ Ռաֆֆի 
Տէմիրճեանի ֆէյսպուքի հեգնական մէկ գրառումը:  Արդարեւ 
կատարուած յայտարարութեան օրէն սկսեալ քիչը գնաց, ու 
շատը մնաց մինչեւ 2050 թուականի այն բարեբաստիկ օրը ուր, 
ըստ մեր գուշակին, մեր Հայրենիքը պիտի ունենայ բազմամիլիոն 
բնակչութիւն (երեւի հնդիկներով բնակուած), ան պիտի 
ունենայ միլիոնաւոր աշխատատեղեր (երեւի ոչ անպայման 
երկրին քաղաքացիներուն համար), զբօսաշրջիկներուն թիւը 
պիտի հասնի տասնեակ միլիոններու (յստակ չէ, թէ այս թիւը 
գումարումն է այն զբօսաշրջիկներուն, որոնք յառաջիկայ 30 
տարուայ ընթացքին պիտի այցելեն մեր երկիրը, թէ այդ կը 
վերաբերի միայն 2050 տարեթիւին...:
Մեր պարագային սակայն անպայմանօրէն գուշակ ըլլալու 
պէտքը չունինք, լուրջ մտահոգութեամբ մը բարձրաձայն 
հաստատելու, որ երկարաժամկէտ խոստումներ տալով եւ 
ժողովրդային գինովութիւնը պահպանելու փորձերով չէ, որ 
պետութիւններ կը հիմնուին, այլ պետականաշինութեան 
ճամբուն վրայ, պիտանի աշխատակազմով մը հաստատուն 
եւ ծրագրաւորուած քայլեր առնելով եւ յստակ եւ իրապաշտ 
տեսլականով մը միայն...:

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Գուշակութեան մը Առիթով...

Տեսանկիւն
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Մարգարիտ Աթաբէկեան

Մարգարիտ Լեւոնի Աթա-
բէկեան (օգոստոսի 22, 
1917, Պաքու, Ռուսական 
կայսրութիւն - նոյեմբերի 3, 
1996), հայ գրականագէտ, 
թարգմանիչ, բանասիրական 
գիտութիւններու թեկնածու, 
ԽՍՀՄ գրողներու միութեան 
անդամ 1943 թուականէն։ 
Բանաստեղծ Լեւոն Աթա-
բէկեանի դուստրը, բանաստեղծ 
Աշոտ Գրաշի կինը։
Ծնած է Պաքու։ 1938ին  
աւարտած է Մոսկուայի ման-
կավարժական հիմնարկի 
գրականութեան բաժանմունք։ 
Ուսանողական տարիներուն 
միաժամանակ աշխատած է 
ՀամԼԿԵՄ Կենտկոմի ման-
կապատանեկան գրակա-
նութիեան որպէս խմբագիր։ 
1946ին տեղափոխուած է 
Երեւան։
1953ին, Մոսկուայի մէջ, 
«Յովհաննես Թումանեանը 
գրաքննադատ» թեմայով թեզ  
մը  պաշտպանած է եւ ստացած է 
բանասիրական գիտութիւններ 
թեկնածուի աստիճան։ 1956ին 
Երեւանի մէջ ռուսէրէնով լոյս 
տեսած է անոր «Յովհաննես 
Թումանեանը գրաքննադատ» 
մենագրութիւնը։ Աշխատած  է 
Երեւանի Վ. Պրիւսովի անուան 
ռուսաց եւ օտար լեզուներու 
մանկավարժական հիմնարկին 
մէջ։ Կատարած է շարք թարգ-
մանութիւններ:

Դէպի Առողջ Հայ Ընտանիք Ու Յանձնառու Հայ Դպրոց
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի Ս. Աստուածածնայ 
Վերափոխման Տօնին Հայրապետական Պատգամը

Սոյն գրութիւնը խտացումն է Սուրբ 
Աստուածածնայ Վերափոխման 
տօնին, Պիքֆայայի Ս. Աստուածածին 
Վանքի «Ուխտի Օր»ուան առիթով 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ 
Հայրապետին տուած պատգամին, 
ուղղուած Վանքի շրջափակին մէջ 
հաւաքուած հոծ բազմութեան. 
Շաբաթ գիշեր, 17 Օգոստոս, 2019։
Սուրբ Աստուածածնի Վերափոխման 
տօնին, այս հոգեպարար մթնոլորտին 
մէջ, մեր ժողովուրդի զաւակներու 
խուռներամ ներկայութեան, ինչ-
պէս գիտէք, կ’անդրադառնանք 
մեր ժողովուրդն ու հայրենիքին 
հետ անմիջական աղերս ունեցող 
այժմէական ու էական հարցերուն 
ու մարտահրաւէրներուն։ Մեր ժողո-
վուրդի ծառայութեան լծուած, մեր 
ժողովուրդի մտահոգութիւններուն 
ու տագնապներուն հետ ինքզինք 
նոյնացուցած հայ եկեղեցին իրա-
ւունք չունի անտարբեր մնալու 
մեր կեանքը յուզող խնդիրներուն 
նկատմամբ. ան ըսելիք եւ ընելիք 
ունի եւ պէտք է ունենայ, ի խնդիր 
մեր ժողովուրդի կեանքին առաւել 
ծաղկման, մեր ինքնութիւնը 
ամրացնող արժէքներու պահ-
պանման, մեր ազգային իտէալ-
ներու իրագործման եւ մեր հայ-
րենիքի հզօրացման։ Ահա այս 
նախանձախնդրութենէն ու 
յանձնառութենէն մեկնած, այս 
տարի կ’ուզենք ձեր ուշադրութիւնը 
հրաւիրել մեր ազգի գոյութեան ու 
ամրութեան հիմքը կազմող երկու 
կարեւոր կառոյցներու՝ ԸՆՏԱՆԻՔ 
եւ ԴՊՐՈՑ։ 

*   *   *

Հայրապետական կոնդակով 
2004 տարին հռչակեցինք 
«Հայ Ընտանիքի Տարի»։ 
Այդ առիթով պատգամեցինք, 
քննարկեցինք ու շեշտեցինք 
համահայկական, թեմական թէ 
ծխային մակարդակներու վրայ 
հայ ընտանիքին առանցքային 
կարեւորութիւնը մեր ժողովուրդին 
համար։ Ըսինք ու կը կրկնենք՝ 
ընտանիքը սովորական ընկերային 
կառոյց չէ. ան Աստուծոյ կողմէ 
հաստատուած ու օրհնուած սրբա-
զան կառոյց է. իր հոգեւոր, բարոյա-
կան ու ազգային արժէքներով, փոքր 
եկեղեցին է ու փոքր Հայաստան։ Այս 
խոր գիտակցութեամբ կազմուած է 
ու պահպանուած հայ ընտանիքը 
դարեր շարունակ։ Հետեւաբար, մեր 
ժողովուրդին համար ամէ՛ն տարի 
հայ ընտանիքի տարի է ու պէ՛տք է 
ըլլայ, նոյնիսկ ամէ՛ն օր ու ամէ՛ն ժամ։
Ընտանիքը միշտ կը մնայ ոեւէ 
ազգի գոյութեան հիմքը ու 
ինքնութեան երաշխիքը հակառակ 
այն իրողութեան, որ այսօր 
Արեւմտեան ընկերութեան կեանքէն 
ներս ան լայն չափով փոխած է 
իր նկարագիրն ու նպատակը։ 
Հռոմէական կայսրութեան պատ-

միչը, կայսրութեան փլուզումին 
գլխաւոր պատճառներուն առաջինը 
կը նկատէ բարոյական արժէքներու 
խախտումը եւ այդ ծիրէն ներս 
ընտանեկան կեանքի քայքայումը։ 
Մեր պատմութեան ընթացքին շատ 
բան կորսնցուցինք պայմաններու 
դառն հետեւանքով. սակայն, հայ 
ընտանիքը մնաց կանգուն իր 
սրբութեամբ ու իր արժէքներով. 
մնաց առողջ իր կոչումով, մեր 
պատմութեան ամենէն փոթորկալից 
ժամանակներուն։ 
Այսօր, երբ դժբախտաբար համաշ-
խարհային մշակոյթի ապաբարոյ 
ու ապազգային արժէքները սկսած 
են թափանցել նաեւ մեր կեանքէն 
ներս, այսօր երբ ընկերային 
պայմաններու հետեւանքով 
խառն ամուսնութիւնները ու 
ամուսնալուծումները սկսած են 
դառնալ բնական երեւոյթներ, 
առաւել քան երբեք մենք կարիքը 
ունինք բարձրագոյն աստիճանի 
խստապահանջութեամբ ու 
նախանձախնդրութեամբ պահպա-
նելու հայ ընտանիքին սրբութիւնը, 
անոր հոգեւոր, բարոյական ու 
ազգային մթնոլորտը։ Մենք չենք 
կրնար երեւակայել հայ ընտանիք 
մը, որ հեռու է հայ եկեղեցիէն, 
հայ մշակոյթէն, հայ ինքնութենէն։ 
Ես չեմ կրնար երեւակայել հայ 
ընտանիք մը, որուն կեանքին մէջ 
մեր ազգը, մեր հայրենիքը, մեր 
դատը կենդանի ներկայութիւն չեն։ 
Մեր ժողովուրդը պէտք է գիտակցի, 
որ երբ հայ ընտանիքի նուիրական 
արժէքներու համակարգը խախ-
տի, երբ հայ ընտանիքին ներքին 
մթնոլորտը ապականի, հայ 
ընտանիքը կը քայքայուի։ Ու երբ 
հայ ընտանիքը քայքայուի, մեր 
ազգին ապագան կը մթագնի։ 
Մենք պէտք է անդրադառնանք այս 
ճշմարտութեան։ Արդ, ամէ՛ն տեղ 
ու բոլո՛ր պայմաններուն մէջ, հայ 
ընտանիքը մեզի համար պէտք է մնայ 
սրբազան արժէք ու առաջնահերթ 
մտահոգութիւն։
Այս առիթով կ’ուզենք նաեւ 
անդրադառնալ այս օրերուն 
Հայաստանէն ներս տեղի ունեցող 

քննարկումներուն այսպէս կչուած 
«Իսթանպուլի Քոնվենցիա»ի 
շուրջ։ Նախ յայտնենք թէ երկար 
քննարկումներէ յետոյ, Եւրոպական 
Խորհուրդը կնոջ նկատմամբ 
գործադրուող բռնութիւնները 
դատապարտող փաստաթուղթ 
մը պատրաստեց, եւ Խորհուրդին 
անդամ, եւ անդամ ըլլալու պատ-
րաստուող երկիրները հրաւիրեց 
զայն որդեգրելու։ Հայաստանէն ներս 
տեղի ունեցող քննարկումները կը 
պարզեն թէ բացասական եւ թէ 
դրական մօտեցումներ։ Այս գծով 
կ’ուզենք կարեւորութեամբ շեշտել 
հետեւեալ չորս կէտերը.և 
ա) Հայ ընտանիքին, անոր արժէք-
ներուն, ինքնութեան ու կոչումին 
ուղղակի կամ անուղղակի վնա-
սող ոեւէ փաստաթուղթի, մտա-
ծելակերպի, գործելակերպի ու 
կենցաղակերպի նկատմամբ Մենք, 
որպէս Կաթողիկոս, բացարձակօ-
րէն դէմ ենք։ 
բ) Նման զգայուն բնոյթ ունեցող 
եւ բազմակողմանի երեսներ 
բովանդակող փաստաթուղթեր 
կամ խնդիրներ անհրաժեշտ է որ 
համահայկական մասնակցութեամբ 
եւ վերլուծական ու իրապաշտ 
մօտեցումով քննարկումի նիւթ 
դառնան։ Այլապէս, զգացական, 
միակողմանի ու տեսական 
մօտեցումներ մեզ կրնան սխալ 
ուղղութեամբ առաջնորդել։
գ) Կնոջ նկատմամբ ոեւէ ձեւի 
բռնարարքներուն Մենք խստօրէն 
դէմ ենք եւ այս մասին յաճախ 
անդրադարձած ենք։ Յիշեալ 
փաստաթուղթին մէջ բնականաբար 
գոյութիւն ունին դրական կէտեր։ 
Սակայն, նոյն փաստաթուղթի 
տողամէջերուն եւ անուղղակի 
նշումներով ընտանիքին առնչուած 
այնպիսի թագուն ակնարկութիւն-
ներ կան, որոնք փաստօրէն խորթ են 
ընտանիքի մեր հասկացողութեան 
եւ կրնան հետագային դուռ 
բանալ որոշ կենցաղակերպերու 
բնականոնացման եւ նոյնի՛սկ 
օրինականացման։ Հո՛ս է վտանգը։ 
Հարկ է ըլլալ զգոյշ։
դ)  Այս առիթով նաեւ կ’ուզենք յիշեց-

նել, ինչպէս զանազան առիթներով 
Հայաստանի իշխանութիւններուն 
ուշադրութեան յանձնած ենք, թէ 
Հայաստանը, որպէս պետութիւն, 
ինքզինք երբեմն պիտի գտնէ մէկ 
կողմէն՝ մարդկային իրաւունքները 
յարգելու ու պաշտպանելու, եւ 
միւս կողմէն՝ ազգային արժէքներու 
հաւատարիմ մնալու կացութեան 
դիմաց։ Նման պարագաներուն, 
Մեր հայեցողութեամբ, Հայաստանի 
պետութիւնը պէտք է խուսափի 
ընտրութիւն կատարելու մօտեցում-
ներէ եւ փորձէ ներդաշնակութիւն 
կամ նուազագոյնը գոյակցութիւն 
մը ստեղծել այս երկու բեւեռներուն 
միջեւ, սակայն բոլոր պարագաներուն 
նախանձախնդիր ըլլալով ազգային 
արժէքներու պահպանման։
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“Why Do They Hate Us, When We’re So Good?”
Տեսակէտ
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«Որովհետեւ՝ ձեզ ատողները, արաբ ժողովուրդներս ենք, ոչ՝ 
իշխանաւորները։ Քանի որ մենք մասնայատուկ պատճառ մը չենք 
տեսներ, որ մեր շրջանի հարստութիւնը պէտք է հոսի դէպի 
Արեւմուտք, եւ՝ դէպի այն դրամատէր մահմետականները, որոնք 
կապուած են Արեւմուտքին»
ԱՐԱԲ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐ

Մեր նախորդ գրութեան մէջ անդրադարձած էինք Նօամ Չոմսքիի 
հանգրուանային գիրքի երկրորդ մասին, որ լոյս տեսած էր անոր 
ծննդեան 75-ամեակին առիթով, որուն խորագիրն էր «ԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆ ԵՒ 
ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹԻՒՆ, ՅԵՏ 9/11-ԵԱՆ ԽՕՍՔԵՐ ԵՒ ՏԵՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐ»։
Ներկայ գրութիւնը պիտի անդրադառնայ գիրքի երրորդ մասի երեք 
բանախօսութիւն-տեսակցութիւններուն։
Բանախօսութիւնը ամփոփուած է վերի խորագրին տակ, որ կը պատասխանէ 
Որդի Պուշի «մանկամիտ» հարցումին։ Աւելի ճիշդը՝ նենգամիտ 
հարցում, հետեւանք՝ ինքնասիրահարութեան, նարկիզականութեան… եւ 
անհեթեթութեան։
ԱՄՆ-ի մեծութեամբ հսկայ իշխանութեան նախագահը կրնա՞յ «մանկամիտ» 
հարցումներ տալ։ Այո՝ կրնայ, եթէ ան Որդի Պուշն է, որ առանց այլայլելու 
կ՚ըսէր թէ՝ ինք իր վարած քաղաքականութեան համար կը խօսէր «Աստուծոյ» 
հետ եւ ըստ այն կը գործէր… բայց՝ անոր «Աստուած»ը ԱՄՆ-ի ռազմական 
արդիւնաբերութեան կորիլլաներն էին, եւ ինք անոնց Չիթթան… նստած 
անոնց գիրկը… ինչպէս գծած էր տաղանդաւոր երգիծանկարիչ մը…։ ԱՄՆ-ի 
ռազմական արդիւնաբերութեան ֆինանսատէրները՝ Պաշտպանութեան 
Նախարարութեան մէջ նստած, Փենթակոնին տուած են երկրի «խորքային 
իշխանութեան» տարողութիւն։ Նախորդող գրութեան մէջ տեսանք 
“Pentagone System”ի դրութիւնը, որ «զտարիւն» վայրի դրամատիրական 
երկրին մէջ, որ վճռականօրէն կը մերժէ տնտեսական շուկային մէջ 
պետութեան միջամտութեան «զտարիւն» սոցիալիստական կանոնը, 
Փենթակոնին կ՚արտօնէր՝ փոխանորդաբար պետութեան, միջամտել 
երկրի տնտեսական շուկային մէջ, կարենալ յաղթահարելու համար 
դրամատիրութեան կառուցուածքային ճգնաժամին յարուցած 
դժուարութիւնները…։ Քանի որ՝ Սովետ Միութեան ինքնալուծարումով, 
ամերիկեան իմփերիալիզմի վարձկան ճրճռան ճպուռը՝ Ֆրանսիս 
Ֆուքոյաման, կը գուժէր սոցիալիզմի վերջնական պարտութիւնը եւ 
պատմութեան զարգացման կանգ առնելը կ՚աւետէր՝ դրամատիրութեան 
վերջնական յաղթանակը, որպէս կատարելագոյն հասարակարգ…։ 
Ուրեմն, պատմութիւնը հասած էր իր վախճանին, վախճանական նպատակին, 
վայրի դրամատիրութեան։
Չոմսքի այս բանախօսութիւնը կարդացած է 22 Մարտ 2002 թուին, 
Գալիֆորնիա նահանգի Փալօ Ալթօ քաղաքի «Խաղաղութիւն եւ Արդարութիւն 
Կեդրոն»ին մէջ, ուր յայտնօրէն տիրած է համակիրներու հարազատ ու ջերմ 
մթնոլորտ մը, որ իրեն չէ ստիպած կրկնութիւններով երկարել։
Որդի Ճորճ Պուշի հարցումի ձեւով արտայայտած գանգատին Չոմսքիի 
պատասխանը կ՚ամփոփենք ստորեւ։
11 Սեպտեմբերէն յետոյ, մամուլի որոշ օրկաններ, մասնաւորաբար “Wall 
Street Journal”, ըրին այն ինչ որ հարկ էր որ ըրած ըլլան։ Անոնք սկսան Միջին 
Արեւելքի շրջանին մէջ հանրային կարծիքի հարցախոյզը կատարել։ Անոնք 
կը փորձէին գտնել պատասխանը Ճորճ Պուշի գանգատող հարցումին, թէ՝ 
անոնք ինչպէս կրնան ատել մեզ, երբ այսքան լաւ ենք։ Ինչպէս կրնայ ասանկ 
բան կատարուիլ։
Իրականութեան մէջ, նախագահի հարցումէն առաջ իսկ, “Wall Street 
Journal”ը հայթայթած էր պատասխաններէն մի քանին։ Անոնք շրջանին մէջ 
հարցախոյզը կեդրոնացուցած էին իրենց համար կարեւոր նկատած մարդոց 
շրջանակին վրայ. այսինքն՝ «դրամ ունեցող իսլամներու» (դրամատուներու 
տէրերու, փաստաբաններու, Միացեալ Նահանգներու անդրազգային 
ընկերութիւններու ճիւղերու տնօրէններու), այնպիսի մարդոց, որոնք արդէն 
ներգրաւուած են Միացեալ Նահանգներու շրջագիծէն ներս, եւ անշուշտ 
կ՚ատեն Պին Լատէնը…։
Մերձաւորներու այս խումբին պատկանողները ինչ կարծիք ունէին Միացեալ 
Նահանգներու քաղաքական եւ տնտեսական քաղաքականութեանց մասին։ 
Բանից դուրս եկաւ, որ այս խումբին ալ կեցուածքը շատ թշնամական է ԱՄՆ-ի 
վարած քաղաքականութեան նկատմամբ։ Բայց ամէնէն աւելի առարկելին՝ 
անոնց համար ԱՄՆ-ի հետեւողականօրէն ցուցաբերած ընդդիմութիւնն 
է արաբ երկիրներու դեմոկրատականացումին եւ անկախ զարգացումին, 
եւ միշտ՝ անոր նեցակցութիւնն է այս երկիրներու ապականած ու բիրտ 
վարչակարգերուն։ Բնականաբար ալ՝ անոնք ուժգնօրէն դէմ են ԱՄՆ-ի 
միակողմանի նեցուկին՝ Իսրայէլի զինեալ բռնագրաւումներուն, որոնք 
խիստ կոշտ են եւ բիրտ, որ հիմա արդէն բռնագրաւումներուն 35-րդ տարին 

է (1962)։ Անոնք նաեւ ուժգնօրէն կ՚ընդդիմանան Իրաքի դէմ առնուած 
պատժամիջոցներուն՝ լրիւ ու կատարելապէս հասկնալով հանդերձ այդ 
պատժամիջոցները, որովհետեւ՝ այդ բոլորը կը քանդեն երկիրն ու 
ժողովուրդը՝ զօրացնելով Սատտամ Հիւսէյնի բռնատիրութիւնը։
Անոնք նաեւ կը յիշեն ուրիշ բան մըն ալ, զոր մենք կ՚ուզենք մոռացութեան 
տալ… որ Միացեալ Նահանգներ եւ Բրիտանիա պաշտպանեցին 
Սատտամ Հիւսէյնը, անոր ամէնէն յոռի վայրագութիւնները, քիւրտերու 
կազախեղդամահացումը եւ միւս արարքները, եւ շարունակեցին օգնել 
իրեն արտադրելու՝ զանգուածային բնաջնջումի զէնքեր։ Այսքանը բաւարար 
պատասխան մըն է Ճորճ Պուշին, մարդոց կողմէ, որոնք իրենք զիրենք կը 
նկատեն ԱՄՆ-ի սիստեմի շրջագիծին կեդրոնը գտնուող։ Այսքանը արդէն 
շատ լուրջ պատասխան մըն է Պուշին, հիմնովին տարբեր ամերիկեան 
մամուլին հարիւրներով լոյս տեսած պատասխաններէն, որոնք Միջին 
Արեւելքի շրջանի ժողովուրդը յետամնաց կ՚որակեն, անկարող կը 
նկատեն գնահատելու մեր ունեցած ազատութեան աստիճանը, 
«վատ մշակոյթներ» ունին կը կարծեն, եւ շարք մը սոփեստութիւններ 
կ՚ըսեն, թէ՝ անոնք դուրս մնացած են համաշխարհայնացումէն, կը 
նախանձին մեր ազատութիւններուն վրայ, մեր սքանչելիքներուն վրայ, 
այսինչին եւ այնինչին վրայ…։ Այս բոլոր սոփեստութիւնները հինցած են եւ 
ժամանցուած։ Նկատի պէտք է ունենալ, որ 1958 թուականը Միջին Արեւելքի 
պատմութեան մէջ, Միացեալ Նահանգներու միջազգային հարցերուն համար 
եղաւ՝ բախտորոշ, ճակատագրական թուական մը։ Այդ տարին, շրջանի 
երկիրներէն մէկը, անունը Իրաք, կարողացաւ դուրս գալ, պոկուիլ՝ 
անկլօ-ամերիկեան condominium-էն (միացեալ իշխանութենէն…),զոր 
անոնք պարտադրած էին աշխարհի ուժանիւթի աղբիւրներուն վրայ։ 
Անցեալին, Իրանի մէջ ազգայնական-պահպանողական ռեժիմ մը՝ փորձած 
էր նոյնը ընել, բայց ԱՄՆ-Բրիտանիա պետական հարուածով մը տապալեց 
այդ ռեժիմը։
Իրաք իրապէս փշրեց այդ condominium-ի շղթան եւ շրջանին մէջ 
զօրահաւաքի մեծ իրարանցում մը տեղի ունեցաւ…։ Ապտել-Գերիմ 
Քասէմի զինուորական յեղաշրջումով տապալուած էր Նուրի Սայիտի 
անկլօ-ամերիկեան բռնատիրութիւնը, եւ՝ Իրաքի արաբական քարիւղը 
ազատագրուած օտար լուծի շղթաներէն։ (1958 թուի Յուլիսին, 
նոյնիսկ Պէյրութի ծովափին խարսխեց ամերիկեան 6-րդ օդանաւակիր 
նաւատորմիղը, քանի որ Իրաքի յեղաշրջումը քանդած էր ամերիկեան 
իմփերիալիզմի «Պաղտատի Ուխտ»ը, ընդմէջ՝ Թուրքիոյ, Իրաքի եւ 
Յորդանանի… որ ուղղուած էր Սովետ Միութեան դէմ)։
Նախագահ Այզընհաուըր, իր աշխատակազմին հետ դռնփակ նիստի մը 
ընթացքին, ըսաւ. «Մեր դէմ ատելութեան արշաւ մը կայ [Արաբական 
աշխարհին մէջ], ոչ թէ կառավարութեանց, այլ՝ ժողովուրդին կողմէ»։ 
Այս մասին կարծիքներու փոխանակութիւն եղաւ։ Ազգային Անվտանգութեան 
Խորհուրդը պարզեց իր վերլուծումը, թէ՝ շրջանին մէջ գոյութիւն ունի 
ընկալում մը, որ Միացեալ Նահանգները զօրավիգ կը կանգնին կոշտ, բիրտ 
եւ ապականած ռեժիմներուն, եւ այդպիսով կը փակեն երկրի ճանապարհը 
դէպի դեմոկրատականացում եւ տնտեսական բարգաւաճում, որովհետեւ 
անոնք (այսինքն մենք) կ՚ուզեն պահպանել մեր շահերը, վերահսկելով շրջանի 
քարիւղի պաշարներուն վրայ։ Միաժամանակ ըսելով թէ այս ընկալումին 
կարելի չէ հակաճարել, որովհետեւ ճշգրիտ է։
Հարկաւ ժողովուրդին մօտ գոյութիւն ունի աւելի խոր դժգոհութիւն մը, 
քանի որ ոչ մէկ մասնայատուկ պատճառ մը կը տեսնեն, որ իրենց 
շրջանի հարստութիւնը պէտք է հոսի Արեւմուտք եւ «դրամ ունեցող 
իսլամներ»ը, որոնք կը գործակցին Արեւմուտքին հետ, եւ ոչ թէ հոսի՝ դէպի 
մեզ…։ Բայց կայ շատ աւելի խոր դժգոհութիւն մը եւ ատելութիւն մը այն 
արաբներուն մօտ, որոնք կը գործակցին Արեւմուտքին հետ, սակայն 
իսլամ չեն, եւ չեն օգտուիր… իսլամներուն նման։
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Լիբանանահայ Կեանք

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի  Տարեկան  Բանակումը Եւ 
Խարուկահանդէսը՝ Հաւատք Դէպի  Ապագայ

Լիբանանի տնտեսական, ընկե-
րային տագնապալից այս օրերուն  
ուղղակի  հպարտութիւն  է  ակա-
նատես դառնալ ազգային  աւան-
դութիւնները պահպանելու մեր 
երիտասարդութեան ցուցաբերած 
հաւատքն ու վճռակամութիւնը:
Շաբաթ, 17 Օգոստոս  2019-
ին, ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիաս 
սկաուտական շարժումը  փառա-
շուք  խարուկահանդէսով  մը  
նշեց տարեկան բանակումին 
աւարտը: Բանակումին նախա-
պատրաստութիւնները սկսած էին 
աւելի  վաղ՝ Շաբաթ, 27 եւ Կիրակի, 
28 Յուլիս 2019-ին, երբ ՀԵԸ 
Անդրանիկ Անթիլիաս սկաուտա-
կան շարժումի խմբապետական 
կազմը, երէց եւ քառավելական 
խումբերը, արենուշներու եւ 
սկաուտներու բարձրագոյն 
խմբակները մեկնեցան Ռաս  էլ 
Մեթնի բանակավայրը, տարեկան 
բանակումի  պատրաստութիւն-
ներուն:
Խանդավառութիւն եւ ուրախ 
մթնոլորտ կը տիրէր բանակա-
վայրին մէջ: Իւրաքանչիւր խումբ  
իր պարտականութեան վրայ՝ ճանա-
պարհներու մաքրութիւն, խոհա-
նոց, բանակումի լուսաւորութիւն: 
Սկաուտական  շարժումի շուրջ 
եօթանասուն եւ հինգ անդամ-

անդամուհիներ միութենական 
եւ ընկերային  մթնոլորտի մէջ 
միասնաբար պատրաստեցին  
բանակումին  կայմը: 
Բանակավայրը արդէն պատրաստ 
էր ընդունելու սկաուտական 
խմբաւորումները: Յաջորդող օրե-
րուն սկաուտական խումբերը մէկ 
առ մէկ  բարձրացան բանակավայր:
30 Յուլիսին  բանակավայր բարձ-
րացաւ արենուշական խումբը, 
մինչեւ  7 Օգոստոս:  Արծուիկները՝ 
5 Օգոստոսէն  մինչեւ 9 Օգոստոս: 
Սկաուտները 7 Օգոստոսին  
բարձրացան եւ մնացին մինչեւ 
բանակումին աւարտը: Կարգը 
հասաւ  գայլիկներուն, որոնք  12 
Օգոստոսին   ժամանեցին  իրենց 
երազած բանակավայրը,  մնալու 
մինչեւ աւարտը: Թիթեռները, 
Շաբաթ,  17  Օգոստոսին   բարձրա-
ցան: Քառավելները եւ երէցները  
ամբողջ տեւողութեան մնացին 
բանակավայրին մէջ:  
Բանակումին մասնակցող բոլոր 
սկաուտական խումբերը նախա-
պէս պատրաստած էին իրենց 
աշխատանքային  ծրագիրները: 
Իւրաքանչիւր խմբաւորում 
ընտրած  էր նշանաբան մը: Բանա-
կումը  ընթացաւ  հաւաքական  
խաղերով, դաստիարակչական 
հաւաքներով, հետաքրքրական 

դասախօսութիւններով եւ  քայլար-
շաւներով: 
ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի  այս  
տարուան բանակումը ունէր 
խորհուրդ մը: 1972-ին հիմնուած 
սկաուտական մասնաճիւղը, ոչ միայն  
կը նշէր իր  47-րդ խարուկահան-
դէսը, այլեւ  յարգանքի  տուրք մը 
կը  փափաքէր մատուցել,1972-
էն  մինչեւ օրս  իր ընդհանուր 
խմբապետներուն, խմբապետ-
խմբապետուհիներուն եւ շարքերէն 
անցած անդամ-անդամուհիներուն:
Բանակավայր այցելողներուն կը 
դիմաւորէր երեք հատուածներէ  
պատրաստուած նախամուտք մը, 
որմէ քանի մը  տասնեակ մեթր առջեւ՝ 
Լիբանանի, Հայաստանի, ՀԲԸՄ-
ՀԵԸ-ի, SDL-ի  եւ AEL-ի դրօշներով 
ծածանող բարձրակառոյց կայմը կը 
գրաւէր բոլորին  ուշադրութիւնը:
Հասած էր   խարուկահանդէսի  
երկար սպասուած  օրը: Շուրջ ութ 
հարիւր ներկաներ, որոնց մէջ  Տէր 
Նարեկ Ա. Քհնյ. Հեճինեան, Ռաս  
էլ Մեթնի քաղաքապետ Մարուան 
Սալհա, ՀԵԸ-ի Կեդրոնական 
Վարչութեան ատենապետ  Վիգէն 
Չերչեան եւ անդամներ, AEL-ի 
եւ SDL-ի  ներկայացուցիչներ, 
ՀԵԸ-ի տարբեր մասնաճիւղերու 
վարչութեանց ատենապետներ, 
վարչականներ, հիւրեր, ծնողներ եւ  
միութենականներ: 
Խանդավառ այս  մթնոլոտին մէջ  
ՀԵԸ Անդրանիկ փողերախումբին  
գլխաւորութեամբ,  ՀԵԸ Անդրանիկ 
Անթիլիաս սկաուտական շար-
ժումի բոլոր խմբաւորումները, 
իրենց խմբապետներուն եւ 
փոխխմբապետներուն առաջնոր-
դութեամբ հերթաբար մուտք  
գործեցին բանակավայր. 
Թիթեռներ՝  Արաքս Չերչեան, 
արծուիկներ՝ Հերա Մազլումեան, 
Սելին Քիսոյեան,  գայլիկներ՝ 
աքելլա Լէա Ինքնատոսեան, 
արենուշ՝ Անժելիքա Այվազեան, 
սկաուտներ՝ Սերժ Քոճապապեան, 
քառավելներ՝ Նաթալի Թաքաճեան, 
երէցներ՝  Կարպիս  Սերչեան, ընդ-
հանուր խմբապետ  եղբայր Եղիկ 
Աւետիքեան:
ՀԵԸ Անդրանիկ փողերախումբին 
կատարողութեամբ Լիբանանի, 
Հայաստանի, ՀԲԸՄ-ի եւ 
ՀԵԸ-ի քայլերգներու յոտնկայս  
ունկնդրութենէն  ետք, տեղի ունե-
ցաւ դրօշակի արարողութիւն:
ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի 
երէցներու փոխխմբապետ Սեւակ  
Հաճեքեան  եւ  ՀԵԸ Անդրանիկ 
Անթիլիասի արենուշներու փոխ-
խմբապետուհի Արեւ Սէֆէրեան  
հայերէն  եւ արաբերէն  լեզուով բարի 
գալուստ մաղթեցին  ներկաներուն: 
Անոնք շնորհակալութիւն  յայտնե-

ցին Ռաս  էլ Մեթնի քաղաքապետ 
Մարուան Սալհային՝ բանակավայ-
րը տրամադրելու ազնիւ  որոշումին  
համար: Ապա անոնք  հրաւիրեցին  
Տէր Նարեկ  Ա.քհնյ. Հեճինեանը  
փոխանցելու իր օրհնութիւնը:
ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի 
Գործադիր Մարմինի ատենապետ  
եղբայր Գրիգոր Քեշիշեան իր  խօս-
քին մէջ շնորհաւորեց սկաուտական  
շարժումին մաս կազմող բոլոր 
անդամ-անդամուհիները, որոնք 
ամիս մը շարունակ  բանակավայրին 
մէջ  հաւաքական աշխատանքով 
կազմակերպեցին  բանակումը: Այդ 
միջոցին անոնք սորվեցան նոր 
գիտելիքներ: Ան նշեց, թէ «Միու-
թիւնը  Զօրութիւն է» նշանաբանին 
կողքին, այսօր՝ կու գար աւելնալու՝  
«Եղբայրութիւնը Սրբութիւն է» 
պատգամը:  Գրիգոր  Քեշիշեան 
ըսաւ, թէ Գործադիր Մարմինը  ճիգ 
պիտի  չխնայէ աւելի բարելաւելու իր 
գործունէութեան  դաշտը, մանա-
ւանդ, որ մասնաճիւղին վերա-
նորոգուած ակումբը  պիտի  դառնայ  
միութենական եւ ընտանեկան  բոյն 
մը: 

Իր խօսքը աւարտեց շնորհա-
կալութիւն յայտնելով  ծնողներուն 
եւ բոլոր վարչութիւններուն, 
անհատներուն եւ հաստատու-
թիւններուն, որոնք  սատարեցին  
բանակումին յաջողութեան: 
Իր սրտի խօսքին մէջ, ՀԵԸ-ի  
Կեդրոնական Վարչութեան ատե-
նապետ Վիգէն Չերչեան ըսաւ,  
թէ 1972-ին հիմնուած ՀԲԸՄ-ՀԵԸ 
Անդրանիկ Անթիլիասը  ճակատա-
բաց  կը կենայ պատմութեան  
բարձունքին վրայ եւ հպարտ է 
Միութեան երազը իրականաց-
նող   կարգապահ սկաուտներով, 
խմբապետ խմբապետուհիներով: 

Շար. Էջ 05
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ՀԲԸՄ-ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի  Տարեկան  Բանակումը Եւ Խարուկահանդէսը՝ Հաւատք Դէպի  Ապագայ

Լիբանանահայ Կեանք

Շար. Էջ 08

«Իւրաքանչիւր  միութիւն նախ պէտք 
ունի ժառանգութիւն ստեղծող-
ներու, ապա՝ ժառանգութիւնը 
պահպանողներու եւ անոր վրայ 
նոր բան աւելցնողներու։ Այլ խօսքով՝  
պահպանելու քանակը, բայց առա-
ւել եւս ստեղծելու՝ որակ:  
ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիաս  յաջողե-
ցաւ ստեղծել այս  ժառանգութիւնը, 
պահպանեց աւանդութիւնները եւ 
որակեալ  դիմագիծ տուաւ  մեր  
Միութեան».  ըսաւ ան, աւելցնելով՝ 
ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի 
սկաուտական խմբապետութեան 
հովանաւորութեան տակ, 
սկաուտական խմբակներուն 
կազմակերպած բազմաբնոյթ  
յայտագիրները, հետաքրքրական  
դասախօսութիւնները եւ զրոյց-
ները, խմբային արշաւները, 
նորանոր խաղերը, գիշերային 
խարուկահանդէսները եւ ուրախ 
մթնոլորտը  այնքան  հարստացու-
ցին մեր Միութեան առօրեան, 
որ պատանիներ, անձնական  
հաճոյքներէ եւ միութենական 
այլ  պարտաւորութիւններէ աւելի 
կը նախընտրեն ՀԵԸ Անդրանիկ 
Անթիլիասի յարկին տակ աշխա-
տանքը: ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիա-
սը դարձուցած  են իրենց երկրորդ 
ընտանիքը:  
Ապա ան շնորհակալութեան 
խօսք  ուղղեց յարգելի եւ ազնիւ 
ծնողներուն, որոնք  սիրայօժարօրէն  

իրենց զաւակները կը վստահին 
Միութեան: Շնորհակալութեան 
խօսք յղեց նաեւ  ՀԵԸ Անդրանիկ 
Անթիլիաս  մասնաճիւղի  Գործադիր 
Մարմինի  ատենապետ  եղբայր 
Գրիգոր Քեշիշեանին, Գործադիրի  
վարչական անդամներուն, ՀԵԸ 
Անդրանիկ Անթիլիասի սկաուտա-
կան խմբապետական կազմին, բոլոր 
խմբապետ, խմբապետուհիներուն 
եւ  ընդհանուր  խմբապետ  եղբայր  
Եղիկ Աւետիքեանին, ինչպէս 
նաեւ սկաուտական վարչութեան  
ատենապետուհի քոյր Թալին  
Ինքնատիոսեանին, ՀԵԸ Անդրանիկ 
Անթիլիասի ծնողաց եւ մայրերու 
վարչութեանց  եւ բոլոր անոնց, 
որոնք  մնայուն կը  քաջալերեն  մեր  
միջոցառումները: Ան նաեւ  շնոր-
հաւորեց Sachem-ի ընտանիքին  
35-ամեակը եւ նոր խմբապետական  
կազմի անդամները, որոնք միացան 
ընտանիքին: 
Վիգէն Չերչեան աւետեց այն  բարի 
լուրը, որ  բոլոր  ՀԵԸ-ականները  
անհամբեր կը սպասէին.« Սիրելիներ, 
պարտք  կը զգամ անդրադառնալու  
գնահատելի երեւոյթի մը մասին, 
որուն համար հպարտ ենք բոլորս:  
Շնորհիւ ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի  
Շրջանակային Յանձնաժողովին 
եւ անոր ատենապետ՝ Ժերար 
Թիւֆենքճեանին, ՀԵԸ-ի Կեդրո-
նական Վարչութեան, ՀԵԸ 
Անդրանիկ Անթիլիասի Գործադիրի 

ջանքերուն եւ յատկապէս Նազա-
րեան ընտանիքին ճիգերուն, 
ի մասնաւորի պարոն Կերի 
Նազարեանի կատարած ազնուա-
կան նուիրատուութեան, կարելի 
եղաւ  վերանորոգել,  ՀԲԸՄ-ՀԵԸ 
Անդրանիկ Անթիլիասի ակումբը». 
յայտնեց ան  եւ միաժամանակ  
շնորհակալութիւն յայտնեց  ՀԵԸ-ի 
Կեդրոնական Վարչութեան 
անդամ, ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի Ասպետներու   
Համախմբումի ատենապետ  Արթիւր 
Գունտաքճեանին, որուն բծախնդիր  
եւ հետեւողական  հսկողութեան 
տակ  տեղի ունեցաւ ակումբին 
վերաշինութիւնը: 
Բացման խօսքերէն ետք,  տեսա-
երիզի վրայ  ցուցադրուեցաւ ՀԵԸ 
Անդրանիկ Անթիլիաս մասնա-
ճիւղիի  կազմաւորման օրէն ջահի 
փոխանցման արարողութիւնները 
խորհրդանշող տեսաերիզ  մը, 
սկսելով  մասնաճիւղի առաջին  ընդ-
հանուր խմբապետ եղբայր Գէորգ 
Սանթուրեանէն, յաջորդաբար՝ 
Արա Կարդացողեանին, Վիգէն 
Չերչեանին, Վաչէ Աւետիքեանին, 
Գոգօ Քեշիշեանին, Արա Աւե-
տիքեանին, Հմայեակ Բարթա-
մեանին, Սագօ Միքայէլեանին, 
Էտի Թորամանեանին, հասնելու  
ներկայ խմբապետ եղբայր  
Եղիկ Աւետիքեանին:  Իսկապէս 
տպաւորիչ   եւ գնահատելիէ  էր 
յաջորդականութեան ժառանգու-
թիւնը  պահպանելու, իր երախ-
տաւորները արժեւորելու  մասնա-
ճիւղին   նախաձեռնութիւնը:
Եղբայր Եղիկ Աւետիքեան խոս-
տացաւ վառ պահել Միութեան  
ջահը եւ փոխանցել յաջորդ սերունդ-
ներուն: Ապա ան հրաւիրեց   Ռաս 
էլ Մեթնի քաղաքապետ Մարուան 
Սալհան,  նախկին բոլոր  ընդհանուր 
խմբապետները,  ՀԵԸ-ի Կեդրոնական 
Վարչութեան ատենապետ Վիգէն 
Չերչեանը եւ անդամներ Կերի 
Նազարեանը, Յակոբ Թելվիզեանը, 
Գէորգ Սանթուրեանը  եւ Վաչէ 
Աւետիքեանը, ՀԵԸ Անդրանիկ 
Անթիլիասի  Գործադիր Մարմինի 
ատենապետ Գրիգոր Քեշիշեանը 
վարելու խարոյկը:
Ռաս էլ Մեթնի  քաղաքապետ 

Մարուան Սալհա սրտաբուխ  խօսք 
մը արտասանեց, ուր ողջունեց  
ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ը, դիտել տալով, որ  
երկար տարիներու բարեկամու-
թիւն պահպանած է ՀԲԸՄ-
ՀԵԸ-ի  ղեկավարութեան հետ: Ան 
շնորհաւորեց  խարուկահանդէսը  
եւ  խոստացաւ յառաջիկայ 
տարուան  համար  բանակումի 
աւելի յարմարաւէտ պայմաններ 
ստեղծել  ՀԵԸ Անդրանիկ  Անթիլիաս 
սկաուտական  շարժումին:
Նախքան գեղարուեստական յայ-
տագիրը, եղբայր Եղիկ Աւետիքեան  
յուշանուէրով մը պատուեց արե-
նուշներու  խմբապետուհի  Անժելիքա  
Այվազեանը, որ բարձրագոյն ուսման 
նպատակով պիտի մեկնէր  Լիբա-
նանէն: 

Ապա գործադրուեցաւ գեղար-
ուեստական կոկիկ եւ նրբաճաշակ  
յայտագիր  մը, որ մեծ  ոգեւորութիւն 
ստեղծեց ներկաներուն մէջ:  Խմբա-
յին արտասնութիւն, խմբապարեր, 
մարմանամարզական բուրգեր, 
ճաշակով համեմուած  յայտագիր  մը, 
որոնք  ծափերով դիմաւորուեցան 
ներկաներէն: Գեղարուեստական 
յայտագիրը խորքին մէջ  յիշա-
տակի եւ երախտագիտութեան 
արտայայտութիւն մըն էր: 
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Չոմսքի բանախօսութիւնը կ՚եզրափակէ հետեւեալ բառերով.
Բայց ոչ թէ Միջին Արեւելքի, այլ աշխարհի բոլոր ծագերուն վրայ ապրող 
ժողովուրդ մը, դժգոհ կը մնայ ինքզինք ճզմուած տեսնելով ուրիշի մը կօշիկին 
տակ։ Չի կրնար ընդունիլ այդ, որ ատելութիւն կը ստեղծէ։

• • •
ԱՄԵՐԻԿԱ-ԻՍՐԱՅԷԼ – Ո՞Ր ԿՈՂՄԸ ԿԸ ԶԻՋԻ ՄԻՒՍԻՆ
Շատեր կը կարծեն թէ՝ այս հարցումը անլուծելի է, ճիշտ այն հարցումին 
նման, թէ՝ հա՞ւը հաւկիթէն, թէ՞՝ հաւկիթը հաւէն կը ծնի։
Իսրայէլ կոչուած սիոնական պետութիւնը տարատնկեալ պետութիւն մըն է, 
տարատնկեալ Թուրքիոյ նման։ Այս երկու պետութիւններուն բնակիչները՝ 
ամբողջութեամբ բնիկները չեն այս երկիրներուն։ Պետութիւններ 
գոյութիւն առած են՝ ծաւալողական պատերազմներու միջոցով եւ 
հաստատուած են բնիկ ժողովուրդներու արեան ու ոսկորներուն վրայ, 
տարածաշրջանին մէջ ծառայելու համար Արեւմուտքի իմփերիալիստ 
տէրութիւններու շահերուն, ի վնաս՝ բնիկ ժողովուրդներու շահերուն։ 
Երբ դադրին իրենց տէրերու շահերուն ծառայել, կը կորսնցնեն իրենց 
գոյութեան իրաւունքը…։
Ասիկա՝ տողերուս հեղինակին համեստ կարծիքով եւ հաստատ համոզումով։
Հիմա տեսնենք, թէ՝ ականաւոր հրեայ լեզուաբան Չոմսքի ինչ կ՚ըսէ այս 
մասին, իր զրոյցներէն մէկուն մէջ։
Զրուցակիցը երբ Չոմսքիին կ՚ըսէ թէ  իրեն կը թուի թէ Գլինթոն կ՚ուզէ 
յառաջխաղացք մը տալ Միջին Արեւելքի մնայուն խաղաղութեան խնդրին, 
ընդունելի լուծում մը առաջարկելով իսրայէլեան եւ պաղեստինեան 
կողմերուն, Չոմսքի կը պատասխանէ.
Գլինթոնի նպատակը ընդունելի եւ խաղաղ բանակցութեան ճամբով լուծում 
մը բերել չէ, այլ՝ պաղեստինեան հարցին թաղումը։ Որովհետեւ՝ Իսրայէլ 
զինուորական խարիսխն է Միացեալ Նահանգներուն, եւ ուրեմն՝ եղեր 
է եւ մէկն է այն երկիրներէն, ինչպէս Թուրքիան, որոնք Միջին Արեւելքին 
կը վերահսկեն զինուորականօրէն, ի նպաստ Միացեալ Նահանգներու 
շահերուն։ Եւ՝ պաղեստինցիները ոչինչ ունին հրամցնելիք։ Անոնք չունին 
ոչ մէկ ներուժ, ոչ մէկ հարստութիւն, եւ հետեւաբար՝ չունին ոչ մէկ 
իրաւունք… իմփերիալիզմին ակնոցով։
Իսրայէլ Միացեալ Նահանգներու ծովափէն անդին գտնուող (offshore) 
զինուորական ուժի խարիսխ մըն է։ Եթէ ատիկա դադրի այդպիսին ըլլալէ, 
Միացեալ Նահանգները զայն կը թափեն ծովը՝ ուրիշներու հետ միասին։ 
Բայց այնքան ատեն, որ Իսրայէլ ամերիկեան զինուժի օֆֆշօր խարիսխը 
կը մնայ, ամերիկացիները կ՚ընեն ինչ որ իրենք կ՚ուզեն։
Դուն կը խօսի Գլինթոնի կողմէ պաղեստինեան պետութեան համար գծուած 
քարտէզին մասին։ Դուն տեսա՞ծ ես այդպիսի քարտէզ։ Ամբողջ ամերիկեան 
մամուլին մէջ լոյս չտեսաւ այդպիսի քարտէզ մը, որովհետեւ՝ երբ 
մէկը ակնարկ մը նետէ այդ քարտէզին վրայ, իրեն ակնբախ կը դառնայ 
ամբողջ կեղծիքը։ Այդ քարտէզին մէջ՝ Արեւմտեան ափը կոտորակուած 
է իրարմէ անջատուած չորս քանթոններու։ Կազան նոյնպէս, իսկ 
Արեւելեան Երուսաղէմը մեկուսի անջատ քանթոն մըն է։ Ահա թէ ինչու 
ամերիկացիները ոչ մէկ քարզ հրատարակեցին…։
Աւելին.1970 թուի Սեւ Սեպտեմբերի օրերուն, երբ Յորդանանի թագաւորը 
որոշեց ջարդել պաղեստինցիները, Իսրայէլէն պահանջեցին զինուորական 
կեդրոնացումներ կատարել Սուրիոյ սահմանագիծին երկայնքին, 
որպէսզի Սուրիա չհամարձակի միջամտել եւ արգիլել ջարդը…։ (Իսկ 
ամերիկեւսիոնական իմփերիալիզմը ինք դրդեց Յորդանանի թագաւորը՝ 
ջարդելու իր հողին վրայ հաստատուած պաղեստինցիները, մէկ կողմէ՝ 
պաղեստինցիներուն թելադրելով որ Յորդանանը ընդունին իբր իրենց 
«հայրենիք»… միւս կողմէ՝ թագաւորին յուշեցին թէ պաղեստինցիները 
կ՚ուզեն Յորդանանի մէջ իշխանութիւնը գրաւել։ Նոյնպիսի սուտ մըն ալ 
անոնք հաղորդեցին Լիբանանի պատասխանատուներուն եւ քրիստոնեայ 
ֆաշական միլիշիաներուն, քաղաքացիական պատերազմին սկիզբը…)։
Ամերիկեան օգնութիւնը Իսրայէլի քառապատկուեցաւ, նաեւ անոր 
համար, որ 1967-ին Իսրայէլ պարտութեան մատնեց արաբներու հերոսը՝ 
Կամալ Ապտելնասերը… եւ եգիպտական թերթ մը իր մանշէթին վրայ 
գրեց. «Չարիքի Առանցքը՝ Ամերիկեան, Իսրայէլ եւ Թուրքիա…»։ ԱՄՆ-ի 
աչքին՝ պաղեստինցիներու արժէքը Ռուանտայի ժողովուրդին արժէքէն աւելի 
չէ։ Ան նոյնիսկ ծրագրած էր պաղեստինցիներուն հայրենիք մը ստեղծել 
Սուէտական Արաբիոյ անմարդաբնակ շրջաններուն մէջ…։
Տողերուս հեղինակը տասնամեակներ ամբողջ գրած է ամենա-անսուրբ 
երրորդութեան մասին. երեք տարատնկեալ պետութիւններու՝ ԱՄՆ-
ի, Թուրքիոյ եւ Իսրայէլի մասին, այս երեքին իմփերիալիստական 
ամուսնական դաշինքին անքակտելիութեան մասին, բացի այն 
պարագային՝ երբ ԱՄՆ դադրի իմփերիալիստական ըլլալէ, Թուրքիա 
դադրի փանթուրքիստ ըլլալէ եւ Իսրայէլ դադրի սիոնական ըլլալէ… 
Որովհետեւ՝ Հայ եւ Արաբ ժողովուրդներու բուն թշնամիներն են Արեւմուտքի 

“Why Do They Hate Us, When We’re So Good?”
Տեսակէտ

իմփերիալիստները, որոնք հովանաւորած են Փանթուրքիզմը եւ 
Սիոնիզմը։ Թուրք, ամերիկացի կամ հրեայ պարզ ժողովուրդները 
չեն թշնամիները, ոչ ալ՝ հակա-փանթուրք թուրքերը կամ հակա-
սիոնական հրեաները… որոնք կ՚ըսեն թէ՝ Իսրայէլը իրենց խոստացուած 
աւետեաց երկիրը չէ։ Հակա-սիոնական հրեայ պատմաբան, Թել Ավիվի 
համալսարանի Պատմութեան Ամպիոնի դասախօս Փրոֆ. Շլոմօ Սանտ 
(Prof. Shlomo Sand) իր ակադեմական 650 էջանի երկասիրութեան մէջ հին 
վաւերաթուղթերով կը փաստէ թէ՝ գոյութիւն ունի միայն Մովսիսական 
կրօն մը եւ ոչ թէ «Հրեայ» ժողովուրդ կամ ազգ։  Փարիզի Ֆլամմարիոն 
Հրատարակչատունէն, 2002 թուին լոյս տեսած իր այս հատորը ունի 
հետեւեալ շատ խօսուն եւ յստակ վերնագիրը՝ “Comment fût Inventé le People 
Juif?”(Ի՞նչպէս հնարուեցայ հրեայ ժողովուրդը)։

• • •
Այս երրորդ մասի երրորդ զրոյցը տեղի ունեցաւ 19 Մարտ 2002 թուին, 
Գալիֆորնիոյ Պէրքըլի քաղաքի համալսարանի «Ի Խնդիր Պաղեստինի 
Մէջ Արդարութեան» ուսանողական խումբին հրաւէրով։
Ուսանողներու հարցումը. «Ի՞նչպէս կը բացատրէք վերջին 
դիմաշրջումը Միացեալ Նահագներու՝ Պաղեստինի կողքին կանգնելու 
եւ պաղեստինեան պետութեան մը հաւանական ստեղծումին 
ուղղութեամբ»։
Չոմսքիի պատասխանը.
Ամերիկեան քաղաքականութեան մէջ էկ դիմաշրջում գոյութիւն ունի։ 
Կատարուածը ամբողջական զռաբանութիւն է։ Եղածը այն է, որ Տիք 
Չեննի Միջին Արեւելքի մէջ կը շրջագայի, որպէսզի նեցուկ ապահովէ 
Իրաքի դէմ մղուելիք յառաջիկայ պատերազմին, որ շատ դժուար հարց 
մըն է, որովհետեւ ոչ ոք համաձայն է ատոր։ Իրականութեան մէջ՝ մարդոց 
մեծամասնութիւնը կ՚ատէ այդ պատերազմը։
Եւ քանի որ ամէն մարդ գիտէ, որ Իսրայէլի շարժումները հրահանգուած 
են, կամ՝ քաջալերուած Միացեալ Նահանգներուն կողմէ, ամերիկեան 
կառավարութիւնը, այս օրերուն, Իսրայէլէն պահանջեց ցահալի թանքերը 
դուրս բերել Ռամալլայէն եւ միւս պաղեստինեան շրջաններէն։
Որովհետեւ՝ մարդիկ քաջ գիտեն, որ երբ կ՚ըսուի իսրայէլեան թանքեր, 
իսրայէլեան ուղղաթիռներ կամ օդանաւեր, այդ խօսքերը պէտք է 
թարգմանուին՝ ամերիկեան թանքերու, ամերիկեան ուղղաթիռներու 
եւ ամերիկեան օդանաւերու, հակառակ անոր, որ զանոնք վարողները 
իսրայէլացիներ են։ Քանի որ այդ զինամիջոցները պիտի գործածուին 
բացառաբար՝ ամերիկեան նպատակները իրականացնելու համար։
Իսրայէլը ամերիկեան զինուժի օֆֆշօր խարիսխն է եւ անոր բոլոր 
շարժումները՝ կը կրկնեմ, հրահանգուած կամ քաջալերուած են Ամերիկայի 
կողմէ։ Եւ եթէ Իսրայէլ՝ նոյնիսկ մէկ միլիմեթր աւելին երթայ… հանդարտ 
ձայն մը անոր կ՚ըսէ. «Ալ կը բաւէ»։ Եւ Իսրայէլ ետ կը քաշուի։ Նոյն այս 
բանը մենք տեսանք երկու օրեր առաջ, երբ այդ կակուղ ձայնը Ուաշինկթընէն 
եկաւ ըսելու. «Պաղեստինցիներու հողերէն դուրս քաշեցէք թանքերն 
ու զինեալ ուժերը, որովհետեւ՝ ատոնք կը խանգարեն Տիք Չեննիի 
առաքելութիւնը»։ Եւ՝ վայրկենապէս ատոնք քաշուեցան։ Վայրկենապէս՝ 
որովհետեւ այդ է խաղին օրէնքը մաֆիաներու մօտ։ Երբ “Don”ը (մաֆիայի 
աւազակապետը, պարագլուխը) հրամայէ, ենթական կը հնազանդի…։ Այս 
է որ եղաւ բազմաթիւ անգամներ։ Ուրեմն, երբ մարդիկ խօսին իսրայէլեան 
վայրագութեանց կամ թրքական վայրագութեանց մասին, անոնք պարտին 
ըսել՝ ամերիկեան վայրագութիւններ, որովհետեւ՝ հրահանգները կու գան 
ԱՄՆ-էն…։ Նոյնն է այսօր Գոլոմպիոյ պարագան։
Այսպիսով, պարզուեցան Նօամ Չոմսքիի բացորոշ դատումները եւ շեշտակի 
պատասխանները՝ երեք քաղաքական հիմնահարցերու.
1) Միջին Արեւելքի արաբ ժողովուրդները ի՞նչու կ՚ատեն ամերիկեան 
իմփերիալիզմը,
2) թէ ով կը տիրապետէ միւսին՝ ԱՄՆ-ը թէ՞ Իսրայէլը…, եւ
3) թէ ամերիկեան իմփերիալիզմը եւ սիոնիզմը կ՚ուզեն թաղել պաղեստինեան 
դատը, քանի որ Իսրայէլ (ինչպէս՝ Թուրքիա) ամերիկեան իմփերիալիզմի 
զինուժին օֆֆշօր խարիսխներն են Միջին Արեւելքի մէջ…

Լրատուութեան Գործընկեր
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ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Աղաչում եմ
Մի՛ վախեցէք անկեղծ խօսքից. 
Անկեղծ խօսքը չի սպանում, 
Փակ խոցեր է միայն բանում: 
 
Թէ սոված էք և երեխայ՝ 
Մի՛ վախեցէք լաց լինելուց. 
Դե՜հ, քանի դեռ նա չի լալիս՝ 
Ծիծ չե՛ն տալիս: 

Մի՛ վախեցեք 
Ժանգոտ թասից ժանգ քերելուց. 
Նա դրանից չի փչանայ: 
 
Մի՛ վախեցեք 
Կեղծի մասին ճիշտ գրելուց. 
Նա դրանից կքչանայ: 

Պարոյր Սեւակ

Սկիզբը Էջ 02

Լրատուութեան Գործընկեր

Դէպի Առողջ Հայ Ընտանիք Ու Յանձնառու Հայ Դպրոց
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի Ս. Աստուածածնայ 
Վերափոխման Տօնին Հայրապետական Պատգամը

Հայ ընտանիքի մասին խօսիլ, կը նշանակէ նաեւ 
խօսիլ հայ դպրոցի մասին։ Ինչպէս հայ ընտանիքը, 
նոյնպէս հայ դպրոցը մեր ժողովուրդին համար 
որոշ իմաստով եկեղեցի է ու հայրենիք՝ իր 
քրիստոնէական ու ազգային դաստիարակութեամբ 
ու հայաբոյր միջավայրով։ Հայ դպրոցը, ինչպէս 
յաճախ կը շեշտենք, սոսկ գիտութիւն ջամբող 
ու վկայական տուող կրթական կառոյց չէ. այս 
բոլորէն վեր ու այս բոլորը արժեւորող, հայ դպրոցը 
հայակերտումի դարբնոց է։ Հայ դպրոցին մէջ հայ 
ընտանիքէն ծնած հայ մանուկը հայութեամբ կը 
լեցուի, հայկական հարազատ արժէքներով ու 
աւանդութիւններով կը շաղախուի։ Հայուն մէջ 
գիտակից ու յանձնառու հայը կերտելու կոչուած 
առաքելութիւն է հայ դպրոցը։
Հայ դպրոցին դիմագրաւած լուրջ 
դժուարութիւնները կը մտահոգեն Մեզ։ 
Անտարբերութիւն մը կը նշմարենք հայ դպրոցին 
նկատմամբ։ Մեր ծնողները սկսած են իրենց 
զաւակները առաջնորդել օտար դպրոցներ։ Հարց 
կու տանք ինչո՞ւ։ Մեզի համար անբացատրելի 
ու անընդունելի երեւոյթ է սա։ Հայ դպրոցը 
իր արտաքին տեսքով, իր դաստիարակիչ 
մթնոլորտով, իր կազմակերպ կեանքով, իր 
կրթական մակարդակով, իր աշակերտներու 

արձանագրած յաջողութեամբ ո՛չ մէկ ձեւով 
ետ կը մնայ այլ դպրոցներէ։ Այս բոլորին վրայ 
անհրաժեշտ է աւելցնել՝ հայ դպրոցին ցուցաբերած 
հոգածու ու նախանձախնդիր մօտեցումը 
տնտեսական, կրթական ու առողջապահական 
հարցերու գծով։ Հետեւաբար, մեր կարգ մը 
ծնողներուն մօտ տակաւին առկայ մտայնութիւնը 
թէ՝ մեր զաւակը հայերէն գիտէ, թող օտար 
դպրոց երթայ օտար լեզուի սորվելու, թէ՝ օտար 
դպրոցին կրթական յաջողութիւնը աւելի է եւ այլ 
մակերեսային մօտեցումներ ու վերագրումներ 
բացարձակապէս ընդունելի չեն, որովհետեւ 
անոնք չեն համապատասխաներ իրականութեան։
Արդ, կոչ կ’ուղղենք մեր սիրելի ծնողներուն 
բոլոր գաղութներէն ներս.և եթէ կը հաւատաք 
մեր հայրենիքի հզօրացման, մեր արդար 
իրաւունքներու հետապնդման, մեր եկեղեցւոյ 
առաքելութեան կենսագործման, մեր գաղութներու 
հայապահպանման, պէտք է ձեր զաւակները 
ուղղէք դէպի հայ դպրոց՝ ստանալու համար 
հայեցի առողջ կրթութիւն։

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ

17 Օգոստոս, 2019
Անթիլիաս, Լիբանան

Մայր Աթոռի Միաբանութիւնն Ու Պաշտօնէութիւնը
Շնորհաւորեցին Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին

Ծննդեան Տարեդարձը

ԱԻՊԾ Տնօրէնն ու ԿԽՄԿ Ղեկավարը Քննարկած են Արցախի 
Բնակչութեան Պաշտպանութեան Ուղղուած Շարք Մը Հարցեր

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Վեհափառ Հայրապետը, շնորհակալութիւն 
յայտնելով ջերմ խօսքերու եւ շնորհաւորանքներուն 
համար, իր փոխադարձ մաղթանքներն ուղղեց 
ամէնուն: Նորին Սրբութիւնը բարձրօրէն 
գնահատեց եկեղեցականներուն եւ Մայր 
Աթոռի պաշտօնէութեան ազգին եւ Եկեղեցիին 
մատուցուող անսակարկ ծառայութիւնը եւ 
անուրանալի ներդրումը ազգային-հոգեւոր 
կեանքի զօրացման գործին մէջ` Սուրբ Էջմիածնի 
կողմէ արձանագրած ձեռքբերումները նկատելով 
պտուղը աննկուն հաւատքի, միասնական 
համատեղ ջանքերուն եւ նախանձախնդիր ու 
յանձնառու ոգիին: 

Արցախի Հանրապետութեան արտակարգ 
իրավիճակներու պետական ծառայութեան 
(ԱԻՊԾ) տնօրէն զօրավար-հրամանատար 
Վլատիկ Խաչատրեան, Օգոստոս 21-ին, ընդունած 
է Արցախի մէջ Կարմիր Խաչի միջազգային 
կոմիտէի (ԿԽՄԿ) առաքելութեան ղեկավար 
Փիեռ-Էմանուէլ Տիւքրուէն: Այս մասին կը յայտնեն 
ԱՀ ԱԻՊԾ լրատուական ծառայութենէն։
Կազմակերպութեան տնօրէնը եւ ԿԽՄԿ 
առաքելութեան ղեկավարը քննարկած են 
բնակչութեան պաշտպանութեան ուղղուած 
ծառայութեան գործունէութեան վերաբերող շարք 
մը հարցեր:
Վլատիկ Խաչատրեան՝ կարեւոր համարելով 
ԱԻՊԾ-ի եւ Արցախի մէջ ԿԽՄԿ-ի միջեւ առկայ 
համագործակցութիւնը՝ վստահեցուցած է, 
որ անիկա պիտի կրէ շարունակական բնոյթ՝ 
ներառելով նոր ուղղութիւններ:

Սկիզբը Էջ 01

Հանդիպման ընթացքին անդրադարձ եղած է 
նաեւ առաքելութեան յառաջիկայ ծրագիրներուն:

Հայրենի Լուրերուն շար. Էջ 08  
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Լրատուութեան Գործընկեր

Տիկ. Վարդուհի Գրիգորեան
Տէր եւ Տիկ. Աւետիս եւ Կրազիէլլա Գրիգորեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Սարգիս Գրիգորեան եւ զաւակունք
Տիկ. Սիրվարդ Պայրամեան եւ զաւակունք
Տաուտեան ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Յարութիւն Փէրտէճեան եւ զաւակունք
Տիար Սիմոն  Գայդանճեան եւ զաւակունք
Գրիգորեան, Գնաան, Փէրտէճեան, Պայրամեան, Տաուտեան, 
Գարսեան, Գայդանճեան, Ղարիպեան, Սերայտարեան, 
Չուխատարեան, Օհանեան ընտանիքներ եւ համայն ազգականներ 
կը գուժեն իրենց ամուսնոյն, հօր, մեծ հօր, եղբօր, հօրեղբօր, 
մօրեղբօր եւ հարազատին՝

ԳԷՈՐԳ ԳՐԻԳՈՐ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆԻ-Ի
( Գէորգ Տարօնի) 

մահը, որ պատահեցաւ Ուրբաթ, 16 Օգոստոս 2019-ին:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի Ուրբաթ, 
23 Օգոստոս 2019-ին, կէսօրէ ետք ժամը 1:00-ին, Սբ. Նշան Մայր 
եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի 
Ֆըրն Շըպպէքի Ազգային գերեզմանատունը:

• Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:
Ցաւակցութիւնները կ’ընդունուին թաղման օրը ժամը 10:00-էն 
մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00-ը, Սբ. Նշան Մայր եկեղեցւոյ սրահին 
մէջ, իսկ Շաբաթ, 24 Օգոստոսին նոյն վայրը, առաւօտեան ժամը 
11:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00:

ՄԱՀԱԶԴ

1972-էն ի վեր յաջորդական 47  
խարուկահանդէսներէն  վերցուած 
ելոյթներու,  համադրութիւն մը: Նոյն 
պահուն  ներկաները մեծ պաստառի   
վրայ կը հետեւէին ՀԲԸՄ- ՀԵԸ 
Անդրանիկ Անթիլիաս սկաուտական 

շարժումի  անցեալէն մինչեւ  օրս, 
առօրեայ գործունէութեան:
Խարուկահանդէսը աւարտեցաւ   
ցտեսութեան հաւաքական շուրջ-
պարով:
Յարգանք եւ երախտագիտութիւն  

ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիաս սկաու-
տական շարժումի  բոլոր անդամ-
անդամուհիներուն, այս որակեալ եւ   
յիշատակելի  խարուկահանդէսին 

առիթով:
 

 ՀԵԸ-Ի ՄԱԼՈՅ ԵՒ 
ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի  Տարեկան  Բանակումը Եւ Խարուկահանդէսը՝ Հաւատք Դէպի  Ապագայ

Լիբանանահայ Կեանք

Սկիզբը Էջ 04

Ռուսիոյ Եւ Ֆրանսայի Նախագահները Քննարկած 
Են Լեռնային Ղարաբաղի Տագնապը
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Ռուսիոյ նախագահի մամլոյ բանբեր 
Տիմիթրի Փեսքով  լրատուամիջոց-
ներուն ներկայացուցած է  
Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր 
Փութինի եւ Ֆրանսայի նախագահ 
Էմանուէլ Մաքրոնի հանդիպումին 
արդիւնքները: «Արմէնփրես»-ի 
փոխանցումով, վկայակոչելով 
«Ռոսիյսքայա Կազեթա» թերթը, 
Փեսքով նշած է, որ  Ռուսիոյ եւ 
Ֆրանսայի նախագահները Պրե-
կանսոնի մէջ հանդիպումի ընթաց-
քին քննարկած են շրջանային 

տագնապները, որոնց կարգին` 
ղարաբաղեան տագնապը:
Փեսքովի համաձայն, բանակցու-
թիւնները եղած են յագեցած, 
կառուցողական եւ վստահելի:
Ըստ մամլոյ բանբերին, անդրա-
դարձ կատարուած է շրջանային 
տագնապներուն` Պալքաններ, 
Լեռնային Ղարաբաղ, բաւական 
լուրջ խօսած են կլիմայի փոփո-
խութիւններու եւ Հիւսիսային բեւեռի 
իրավիճակին մասին:


