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ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ
«Երկաթէ Կամուրջ»ը Փուլ Եկաւ

Պէյրութի Նոր Հաճըն հայկական թաղամասին մերձ գտնուող (Նահր –
Մար Մըխայէլ ճամբուն սկիզբը) պատմական նշանակութիւն ունեցող
«Երկաթէ կամուրջ»ը երէկ փուլ եկաւ։
Արդարեւ մեծ բեռնատար կառք մը փորձած է անցնիլ կամուրջին տակէն,
սակայն անոր գագաթի բարձրութեան հետեւանքով հպած է կամուրջին,
որ արագօրէն փուլ եկած եւ
յենած է բեռնատարին վրայ։
Դէպքին հետեւանքով արձանագրուած է մէկ վիրաւոր։
Ապահովական մարմիններ, ինչպէս նաեւ շրջանի քաղաքապետութեան
ոստիկաններ արագօրէն փութացած են դէպքի վայր՝ կարգաւորելու
համար շրջանի երթեւեկութիւնը։
Պատմական նշանակութիւն ունեցող շոգեկառքի համար նախատեսուած
կամուրջը անգործունեայ վիճակի մէջ էր երկար տարիներէ ի վեր։
Էշրէֆիյէ շրջանէն մինչեւ Պէյրութի ծովային հատուած տանող
կամուրջը որոշ ժամանակի համար կը համարուէր Պէյրութի տարբեր
հատուածները իրար կապող կարեւոր նշանակութիւն ունեցող կամուրջ։

Ժամմալ Թրասթ Պանք Ամերիկեան
«Սեւ Ցուցակ»ին Վրայ
Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու
ելեւմուտքի նախարարութիւնը իր
«սեւ ցուցակ»ին վրայ դրած է
Լիբանանեան դրամատնային համակարգին մէջ գործող Ժամմալ Թրասթ
Պանքը։ Այս մասին տեղեկութիւնը
հաղորդեց LBCI կայանը նշելով
նաեւ, որ այս կարգադրութիւնը
անսպասելի չէր, մանաւանդ, որ վերջին շրջանին ամերիկացի մէկէ աւելի
պատասխանատուներ յայտարարած էին, թէ կը պատրաստուին
պատիժներ տնօրինել լիբանանեան կարգ մը դրամատուներուն վրայ։
Իր կարգին «Էլ Նաշրա» կայքը վերլուծական նիւթ մը տարածելով
նկատել տուաւ, որ ԱՄՆ այս տնօրինումը կատարած է Լիբանանեան
դրամատունը մեղադրելով Հըզպալլային նեցուկ կանգնելու եւ դրամատան
կողմէ վերոնշեալ կուսակցութեան կառոյցներուն տնտեսական դիւրութիւններ տրամադրելուն մէջ։
Աղբիւրը նաեւ կը հաղորդէ, որ նշեալ պանքը կը համարուի Լիբանանի
խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրիին մօտ համարուող դրամատուն մը։

Մամլոյ Արձակուրդ
Իսլամական Նոր Տարուան առիթով եւ հիմնուելով մամլոյ սենտիքայի
որոշումին վրայ, «Զարթօնք» պիտի ունենայ միօրեայ արձակուրդ:
Մեր յաջորդ թիւը լոյս կը տեսնէ Երեքշաբթի 3 Սեպտեմբեր 2019ին:

ºñ»õ³Ý. Ø³ÙáõÉÇ Þ»Ýù, ÐÇÙÝ³Ï³Ý
Ø³ëÝ³ß¿Ýù, 2-ñ¹ Û³ñÏ, 213³,
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Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ
Ըստ Փաշինեանին «Ամուլսար»ի Հարցով Յաւելեալ
Քննարկման Կարիք Կայ

«Էլարդ»-ի փորձագէտներու հետ տեղի ունեցած Skype-խորհրդակցութեան
ընթացքին ի յայտ եկած են շարք մը նոր հանգամանքներ, որոնք քննութեան
եւ գնահատման կարիք ունին: Այս մասին Ֆէյսպուքի իր էջին վրայ գրառում
կատարած է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը:
«Երէկուան քննարկումը նաեւ կարեւոր տեղեկատուութիւն կը պարունակէր՝
պատասխանելու համար հարցին, թէ արդեօ՞ք Ամուլսարի ոսկիի հանքի
նախագիծը նոր Շրջակայ միջավայրի վրայ ազդեցութեան գնահատում
«ՇՄԱԳ» անցնելու կարիք ունի: Յիշեցնենք, որ Շրջակայ միջավայրի
նախարարութիւնը պէտք է եզրակացութիւն տայ մինչեւ 4 Սեպտեմբերը:
Ստորեւ, ինչպէս խոստացած էի, ներկայացուած է երէկուան քննարկումը
ամբողջութեամբ»,- գրած է ՀՀ վարչապետը՝ կից ներկայացնելով «Էլարդ»-ի
փորձագէտներու հետ տեսախորհրդակցութեան ընթացքին տեղի ունեցած
քննարկման տեսանիւթը:

Երեւանի Մէջ Սկսած են «Արարատ-Անտիտեռոր
2019» Զօրավարժութեան Նախապատրաստական
Աշխատանքները

Երեւանի մէջ ՀՀ ԱԱԾ կողմէ, ԱՊՀ հակաահաբեկչական կեդրոնի
համակարգումով, Օգոստոս 29-ին, կազմակերպուած եւ իրականացած
է համատեղ հրամանատարաշտապային վարժանք, որուն մասնակցած
են Ռուսիոյ, Պելառուսիոյ, Ղազախստանի, Խրխզիստանի, Մոլտովայի,
Տաճիկստանի, Ուզպեքիստանի յատուկ ծառայութիւններու եւ
անվտանգութեան մարմիններու ներկայացուցիչները:
ՀՀ Ազգային անվտանգութեան ծառայութեան մամուլի կեդրոնէն
փոխանցուած տեղեկութիւններով՝ ձեռնարկը պիտի իրականացուի
Սեպտեմբեր 25-26, Հայաստանի մէջ կայանալիք ԱՊՀ մասնակից
պետութիւններու իրաւասու մարմիններու «Արարատ-Անտիտեռոր 2019»
համատեղ հակաահաբեկչական զօրավարժութեան նախապատրաստման
ծիրէն ներս:
Ձեռնարկին ընթացքին քննարկուած են նաեւ վառելիք-ուժանիւթ համալիրի
բաժիններու հակաահաբեկչական պաշտպանուածութեան առնչուող
հարցեր:
Հայրենի Լուրերուն շար. Էջ 02
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Նոր Նշանակումներ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ծայրագոյն
Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսի հայրապետական
տնօրինութեամբ կատարուել
են Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի
միաբանի եւ նորաօծ քահանաների նշանակումներ:
Հոգեշնորհ Տ. Տարօն վարդապետ
Ղուլիկեանն ազատուել է Վանորէից տեսչութիւնում ստանձնած
պարտականութիւններից
եւ
ծառայութեան կոչուել Ուքրանիոյ
հայոց թեմում՝ թեմակալ առաջնորդի իշխանութեան ներքոյ:

Արժանապատիւ Տ. Բենիամին
քահանայ Ծատուրեանը հովուական
ծառայութեան է նշանակուել Արցախի թեմում, Արժանապատիւ Տ.
Աբգար քահանայ Սողոմոնեանը`
Ռուսաստանի եւ Նոր Նախիջեւանի
հայոց թեմում, Արժանապատիւ
Տ. Արամ քահանայ Ասատրեանը`
Արագածոտնի թեմում, Տ. Վաղարշ
քահանայ Յակոբեանը եւ Տ. Լեւոն
քահանայ Դաւթեանը` Գուգարաց
թեմում,
Արժանապատիւ
Տ.
Արտաշէս քահանայ Յակոբեանը`
Արարատեան Հայրապետական

թեմում:
Արժանապատիւ Արժանապատիւ
Տ. Տիգրան քահանայ Բադիրեանը
եւ Տ. Տրդատ քահանայ Օհանեանը
իրենց հոգեւոր ծառայութիւնը
կը շարունակեն Մայր Աթոռ
Ս. Էջմիածնի կառոյցներում,
Արժանապատիւ Տ. Վարազդատ
քահանայ Նաջարեանը եւ Տ.
Գիւտ քահանայ Գալստեանը`
ՀՀ Զինուած Ուժերի Հոգեւոր
Առաջնորդութիւնում:

Պատմութեան
Մէջ Այսօր

Ալեքսանտր Անտսոն

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ
«Իմ Քայլ»Ի Պատգամաւորը Հրաժարական Տուաւ

ԱԺ «Իմ քայլը» խմբակցութեան
անդամ Էտկար Առաքելեանը
յայտնած է պատգամաւորական
մանտաթը վար դնելու մասին:
Ֆէյսպուքեան գրառման մէջ ան
միայն նշած է, որ պատճառը ոչ թէ
քաղաքական է, այլ անձնական:
Պատգամաւորի գրառումը կը
ներկայացնենք ստորեւ.
«Սիրելի՛ հայրենակիցներ:
Երկար մտորումներէ ետք որոշում
կայացուցած են պատգամաւորական
մանտաթէն հրաժարելու մասին:
Որոշումը բացառապէս իմն է,
պարտադրուած կամ հրահրուած չէ
որեւէ մէկու կողմէ: Պատճառները
մաքուր անձնական տիրոյթի մէջ
են: Քաղաքականութեամբ զբաղուող
անձը պիտի օժտուած ըլլայ
քաղաքականութեամբ զբաղուելու
համար անհրաժեշտ որակներով:

Խորապէս հաւատացած եմ, որ
իմ մօտ այդ որակներէն մի քանի
կարեւորագոյնները կը բացակային,
ինչը ինձ անհամատեղելի կը դարձնէ այդ գործունէութեան հետ:
Ներողութիւն կը խնդրեմ այն
մարդոցմէ, յատկապէս` հարազատ, որոնց համար իմ այս
քայլը հիասթափութեան կամ այլ
բացասական զգացողութիւններու
տեղիք պիտի տայ: Համոզուած եմ,
որ այս վաղ փուլին այդ չընելու
պարագային զղջալու բազմաթիւ
առիթներ պիտի ըլլան ապագային`
դարձեալ պայմանաւորուած վերը
նշուած հանգամանքով:
Յատուկ եւս մէկ անգամ կը շեշտեմ,
որ սա անձնական որոշում է`
«տեմարշ» չէ Ամուլսարի հանքի
հնարաւոր
շահագործման,
Իսթանպուլեան
պայմանագրի

հնարաւոր վաւերացման կամ
որեւէ այլ գործընթացի դէմ, թէեւ
ժամանակային առումով թերեւս կը
համընկնի անոնց հետ: Սա որեւէ
կերպ քայլ չէ ընդդէմ «Իմ քայլ»-ի,
որուն մէկ մասնիկը ըլլալու պատիւը
ունեցած եմ վերջին ամիսներուն:
Յայտնի ուժերուն եւ անոնց խամաճիկներուն խորհուրդ կու տամ
անտեղի չոգեւորուիլ, քանի որ անոր
համար հիմքերը ուղղակի չկան:
Որպէս Հայաստանի Հանրապետութեան շարքային քաղաքացի
պիտի
շարունակեմ
սատար
կանգնիլ յեղափոխական խումբին
եւ անոր ձեւաւորած գործադիր
ու
օրէնսդիր
իշխանութեան
երկրին մէջ արմատական բարեփոխումներու իրականացման եւ
արդարութեան
հաստատման,
ժողովրդավարութեան ամրապնդման դժուարին ճանապարհին:
Ամենայն հաւանականութեամբ
պիտի շարունակեմ զբաղուիլ
անով, ինչով մինչեւ արտահերթ
խորհրդարանական ընտրութիւնները. պիտի վերադառնամ ՏՏ
ոլորտ` ինծի այդքան հարազատ ու
սիրելի քոտերու աշխարհ: Վստահ
եմ, որ այդպիսով աւելի մեծ օգուտ
պիտի բերեմ մեր երկրին:
Յ.Գ. Այլ մեկնաբանութիւններ
ԶԼՄ-ներու համար պիտի չըլլան,
կը խնդրեմ սահմանափակուիլ
այսքանով»:
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Մեծ Հրդեհ Հալէպի Մէջ
Հալէպի մէջ ծագած մեծ հրդեհին
հետեւանքով
արդիւնաբերական
մեծ գործարան մը հրոյ ճարակ
դարձած է։
Այս մասին լուրը տրուած է Հալէպի
մասին տեղեկութիւններ տարածող
դիմատետրի էջերու կողմէ։
Աղբիւրներէն մին մասնաւորապէս
յայտնած է, որ հրդեհը ծագած է
Հալէպի արեւելեան շրջանին մէջ
գտնուող հիւսուածեղէնի «Սապ-

պաղ» գործարանին մէջ։
Հրդեհին հետեւանքով
ծանր
այրուածքներ ստացած են ԱԻՆ մարմիններու անդամ հինգ հրշէջներ։
Վիրաւորները փոխադրուած են
«Ալ Ռազի» հիւանդանոց եւ անոնց
վիճակը կը գնահատուի ՝ ծանր, բայց
կայուն։
Հրդեհին պատճառներուն մասին
տեղեկութիւններ չեն հաղորդուիր։
Շրջանային Լուրերուն շար. Էջ 07

Ալեքսանտր
Անտսոն
(էստ.՝ Aleksander Antson, 31
օգոստոսի 1899, գ. Վորսնայ,
Սաարեմաայ (այժմ՝ Վալեալայ)
Էսթոնիա — 21 սեպտեմբերի
1945, Հաապսալու), էստոնացի
թատերագիր, գրող, լրագրող,
մարզիկ, Էստոնիայի ողիմբիական հաւաքականի անդամ
1924:
Ծնած է գիւղացի ընտանիքի
մէջ։ 1916 էն որպէս մարմնամարզութեան ուսուցիչ աշխատած է Սաարեմաայ կղզիին
ու Վիռու քաղաքին մէջ,
այնուհետեւ որպէս լրագրող
աշխատած է Թալինի մէջ:
1925—1926 խմբագրած է
«Virulane» թերթը։ 1927-1930
եղած է Էստոնիայի սոցիալդեմոկրատական
կուսակցութեան «Rahva Sona» թերթի, (1931)-1933 խմբագիրը.
«Vaba Maa» թերթի խմբագիր։
Էստոնիոյ մէջ խորհրդային
կարգերու հաստատումէն ետք
1940—1941 աշխատած է
կոմունիստական «Rahva Hääl»
թերթին մէջ։
Էստոնիոյ հաւաքականի կազմին մէջ մասնակցած է 1924ի
ամառային ողիմբիական խաղերուն (վազք 1500 մ), որ տեղի
ունեցած է Փարիզի մէջ։
Երկրորդ համաշխարհային
պատերազմին
ժամանակ
ձերբակալուած է գերմանացիներուն կողմէ ու 1941-1944
բանտարկուած է: Ալեքսանտր
Անտսոնը գրած է նաեւ շարք
մը վէպեր:
1945ին մահացած է:
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Աւանդական Սփիւռքը՝ Կը Տեղքայլէ
Յառաջապահ Նոր Սփիւռքը՝ Կը Քայլէ

Հիմնուելով խօսքի ազատութեան եւ ազատ կարծիքի մեր
դաւանանքին վրայ, ինչպէս նաեւ յարգելով մեր սիրելի յօդուածագիրը
տեղ կու տանք սոյն յօդուածին, որուն մէջ տեղ գտած կարգ մը
միտքերը անպայմանօրէն չէ, որ կը բաժնենք:
Հողային պահանջատիրութեան օրակարգով, տեղին է հոս նշել, որ
մեր կազմակերպութիւնը իր հիմնադրութեան օրէն հայ ժողովուրդի
պահանջատիրութիւնը իր գլխաւոր օրակարգը ըրած է իր ծրագրին
կարեւորագոյն յօդուածները յատկացնելով մեր արդար դատին, մինչ
անոր օրկան՝ մեր թերթին 82 տարուայ արխիւը կրնայ լաւագոյնս
փաստել նաեւ աւելին՝ «ներքին հողերուն» մասին մեր կուռ
կեցուածքը Սովետական Միութեան օրերուն իսկ: Հետաքրքրական
է իմանալ, որ այդ օրերուն Հայ Կոմունիստները ինչ կեցուածք
ունէին Լեռնային Ղարաբաղին Ազրպէյճանի կցուած ըլլալու ցաւալի
իրականութեան նկատմամբ, որուն մասին նոյնինքն յարգելի
յօդուածագրին լուսաբանու-թիւնը մեզի մեծապէս գոհ պիտի պահէ:
«Խմբ.»

32 տարիներ առաջ (18 Մայիս 1987) նահատակուած է լիբանանցի
Մարքսեան տեսաբան Մէհտի Ա՚ամէլ (Հասան Համտան), քանի որ կը
պաշտպանէր Քուր՚անի համարներուն ժամանակակից մեկնաբանութիւն
տալու իրաւունքը՝ իսլամ աստուածաբաններուն։ Անոր հեղինակած
հատորներէն էին՝ «Առօրէական Մտածողութեան Քննադատութիւն»,
«Ներածական Թայֆէական Մտածողութեան Քննադատութեան», «Արդեօ՞ք՝
Սիրտը Արաբներուն, Իսկ Միտքը՝ Արեւմուտքին Կը Պատկանին»,
«Պատմութեան Ժամանակաշրջաններու Բաժանումին Մասին» (իմա՝ périodisation), «Թայֆէական Պետութեան Մասին», «Տեսական Ներածական՝
Ուսումնասիրելու Համար Սոցիալիզմի Գաղափարին Ազդեցութիւնը՝
Ազգային Ազատագրական Շարժումին Վրայ», եւ՝ «Ասիկա՝ Արաբական
Քաղաքակրթութեան Ճգնաժամն Է, Թէ՞՝ Արաբ Բուրժուազիաներուն»…։
Այս վերջինը առիթ ստեղծեց որ քննենք թէ՝ մեր աւանդական Սփիւռքին
ներկայի տխուր վիճակը, արդեօ՞ք ճգնաժամն է մեր քաղաքակրթութեան…։
Բնաւ երբե՛ք…։ Ե՛ւ Արաբ ե՛ւ Հայ Անցեալի Քաղաքակրթութիւնները
եղած են լուսաշող, եւ կանխած են Եւրոպայի Renaissance-ը 3-4 դարով։
Ուրեմն, այդ երկու քաղաքակրթութիւններու ներկայի ժառանգորդները
չեն հետեւած նախնիներու ճանապարհին։ (Միջին դարերու խաւարի
ժամանակներուն, երբ Եւրոպան կը տառապէր «Վայքինկ», «Վանտալ»
եւ «Վիզիկոթ» բարբարոսներուն ձեռքէն, սպանական Անտալուսիա
հասած արաբները եւ Կիլիկիոյ Հայկական Թագաւորութեան ու Անիի
Բագրատունեաց Թագաւորութեան հայութիւնը բարձր բռնած էին
մարդկային քաղաքակրթութեան ջահը, եւ՝ հայկական ու արաբական
երկնակամարին վրայ կը պսպղային Գրիգոր Նարեկացիի, Անանիա
Շիրակացիի, Մխիթար Հերացիի եւ Մխիթար Գօշի, ինչպէս նաեւ՝ Իպն
Սինայի, Իպան Խալտունի, Ալ-Ֆարապիի, Իպն Ռուշտի, Ալ-Ղազալիի, Իպն
Թուֆէյլի եւ միւս գիտնականներու աստղերը…)։
Մէհտի Ա՚ամէլ կ՚ըսէ, թէ Արաբ ժառանգորդներու բուրժուազիաները
որդեգրեցին Իմփերիալիզմի միջնաբերդ ԱՄՆ-ի Մեթրոփոլէն կախեալ,
ծայրամասային ոչ արդիւնաբերական տնտեսաձեւը (այսինքն՝ մեթրոփոլէն
կախեալ գաղթատիրական տնտեսաձեւը) եւ դատապարտուեցան՝
յետամնաց ու միշտ կախեալ։
Նոյնպէս, աւանդական Սփիւռքին եւ ներկայ Արեւելահայաստանին
պարզած տեղքայլին, նահանջին ու ճգնաժամին պատճառը՝ անցեալի հայ
լուսաշող քաղաքակրթութիւնը չի կրնար ըլլալ… քանի որ կերտած է երկու
դարերու (Ե. եւ Ի.) ոսկեդարերը, Թոնտրակեան բարենորոգչական
յեղափոխութիւնը եւ «Հայկական Ռենեսանս»ը՝ Եւրոպայէն չորս դար առաջ,
Սարդարապատեան յաղթանակը, Սովետահայ բանակին յաղթական
մուտքը պարտեալ Պերլին, եւ՝ Արցախեան սխրագործութիւնը։
(Խիստ ուշագրաւ է այն, որ Թոնտրակեան յեղափոխութեան արաբական
նախատիպը եղած է իսլամ Քարամիթականներու շարժումը՝ Համտան
Քարմաթի առաջնորդութեամբ, իսկ հայ Թոնտրակեանները կը մարտնչէին
Սմբատ Զարեհավանեցիի առաջնորդութեամբ. եւ երկուքը՝ ի խնդիր
մարդոց իրաւահաւասարութեան, ընկերային արդարութեան
եւ ժողովուրդներու եղբայրակցութեան… Թ. եւ Ժ. դարերուն։
Քարամիթականները մէկ թեւն էին Իսմայիլականներուն, որոնք եւս
կը քարոզէին իրենց ժամանակներուն ըմբռնելի սոցիալիզմը։ Այս մասին
երկարօրէն գրած է նաեւ՝ լիբանանցի երեք մեծերէն՝ Ժըպրան, Նուայէմէ
եւ Ռիհանի։ Այս վերջինը՝ Ամին Ռիհանին, որ ամէնէն յառաջապահն էր եւ
խանդավառը՝ բոլշեւիկներով)։
Պատմական տխուր փաստ է այն, որ ճշմարտապէս ազգային Արմենական,
մայր կուսակցութիւնը՝ հակառակ իր հայկական «ծննդավայր»ին
(հիմնադրավայրին) եւ ազգային ու ընկերային զոյգ ազատագրութիւնները
ընդգրկող ամբողջական հայկական ծրագրին, չդարձաւ մեր ժողովուրդին
գլխաւոր ու մեծագոյն կուսակցութիւնը։ (Արմենական Կուսակցութիւնը իր

պայքարի ծրագիրը կը բաժնէր՝ առաջնահերթի եւ հետագայի։ Առաջնահերթը՝
ազգային ազատագրութիւնն էր օսմանեան լուծէն։ Հետագայինը՝ երբ
հայութեան մէջ ալ թէժանար դասակարգային կռիւը, քափիթալի եւ
աշխատաւորներու միջեւ, ժողովուրդին ընկերային ալ ազատագրութիւնն
էր՝ քափիթալի շահագործումէն…)։ Այլ խօսքով՝ մեր ժողովուրդին ստուար
զանգուածին անվերապահ յարումին չարժանացաւ, ինչ որ կը նշանակէ,
որ հայ զանգուածը յետամնաց դարձած է հասարակական գիտութիւններու
մարզին մէջ, հաւանաբար՝ իր երկար դարերու պետականազրկութեան
հետեւանքով…։
Հետեւորդ զանգուած ունեցող մեր՝ սխալմամբ, «ազգային» կոչուող բայց
դրսեկ աւանդական երեք կուսակցութիւնները՝ Մեծ Եղեռնի դարադարձին
անգամ շարունակեցին Ցեղասպանութեան ոճիրին միայն, լոկ բարոյական,
պղատոնական սնամէտ ճանաչումին մուրացկանութիւնը, փոխանակ տէր
կանգնելու մեր հողային դատին եւ մշակելու այդ դատի հետապնդումը
կազմակերպելու ծրագիրը, անդրադառնալով՝ որ Մեծ Եղեռնի հինգ
ոճիրներուն մեծագոյնը եւ միակ վերականգնելին… Արեւմտահայաստանի
հայաթափումն էր եւ զաւթումը, քան թէ՝ Ցեղասպանութիւնը…։
Ասոնք չհասկցան Ֆրիտժոֆ Նանսէնի մեզի համար ձեռք բերած
«Նանսենեան Անցագիր»ին միջազգային իրաւական վաւերաթուղթ մը
ըլլալուն նշանակութիւնը, եւ չպահպանեցին զայն, որ իբր միջազգային
վաւերաթուղթ կը հաստատէր զայդ կրողին իր հայրենիքէն աքսորուած
ըլլալուն փաստը, եւ՝ հայրենիք վերադառնալու իրաւունքը…։ Իրաւունք՝
զոր ճանչցաւ 4 Յուլիս 1976 թուի Ալճերիոյ մայրաքաղաքէն բխած
«Ժողովուրդներու Իրաւանց Տիեզերական Հռչակագիր»ի Յօդուած
3-րդը, որ կ՚ըսէ. «Ամէն ժողովուրդ, որ աքսորուած է իր հայրենիքէն,
իրաւունք ունի հոն վերադառնալու»…։ Միաժամանակ՝ անոնք մոռցան,
կամ մոռացութեան տուին նաեւ զանգուածներուն մօտ հայրենազրկեալի,
տարագրեալի գիտակցութիւնը, զանոնք վերածելով պարզապէս
տարաբնակ հայերու, որոնք կարծէք՝ կամովին լքած են իրենց հայրենիքը
եւ հոն վերադառնալու դատ մը չունին։
Մեծ Եղեռնէն կէս դար վերջ միայն, այդ աւանդական կուսակցութիւնները
կրցան համաձայնիլ, որ գէթ 50-րդ տարելիցը նշեն համահայկական ձեւով
(ոչ իրարմէ անջատաբար), որ տեւած էր 50 տարի… անոնցմէ մէկուն՝
մենատիրական մոլուցքին պատճառով, որ հետեւանքն էր՝ Գարեգին Նժդեհի
բնութագրումով, այդ կուսակցութեան «ինքնանպատակութեան»… եւ՝
նախախնամութեան ընտրեալ կուսակցութիւնը եղած ըլլալու անոր
դիցաբանական յաւակնութեան։ (Այս կուսակցութեան մոլի վարժապետ
մը՝ Գր. Նգրուրեան անունով, իր կուսակցութեան 110-ամեակին առիթով
խօսած իր ճառին մէջ ըսաւ. «Նախախնամութեան ձայնը, ամպերուն
ետեւէն, իմ կուսակցութեանս մասին ըսաւ՝ Ecce Homo… ինչպէս ըսած էր՝
Յիսուսի մասին»)։ Բայց դարձեալ յիշելով միայն Ցեղասպանութեան ոճիրը…։
Եւ՝ ի հեճուկս մենատէր ազգային կուսակցութեան, Մեծ Եղեռնի 50-րդ
տարելիցին, «Մեր Հողերը… Մեր Հողերը…» պահանջեցին Երեւանի մէջ
միայն, Սովետական Հայաստանի քաղաքացիները։
Տարագրութեան առաջին իսկ օրէն, հիւրընկալ Արաբ երկիրներուն մէջ, այդ
աւանդական կուսակցութիւնները՝ բացի Տարագիր Հայ Կոմունիստներէն,
գաղթականի վերապահ ու այլամերժ հոգեբանութեամբ, որդեգրեցին՝
հայկական ազգային նեղ խոզակին մէջ մեկուսանալու, կեթթոյանալու
եւ համարկուիլը մերժելու խտրական ու ոչ-բարեկամական մօտեցումը
երկրի ասպնջական ժողովուրդին հանդէպ, փոխանակ որդեգրելու՝
Հայ Կոմունիստներուն նման, երկրին ու ժողովուրդին համարկուելու,
տարագրեալ ժողովուրդի եւ դեմոկրատական դատի տէր ժողովուրդի մը
վայել մօտեցումը, որ ոչ միայն հայապահպանումի լաւագոյն մօտեցումն
է, այլեւ՝ կը շահի նեցուկը երկրին ու ժողովուրդին, ի նպաստ Հայ Հողային
Դատին։ Համարկումը (Integration,  )ﺝﺎﻣﺪﻧﺍընդելուզումի ճամբով, կը կանխէ
ձուլումը… երկու կողմերը կը սերտաճին՝ իւրաքանչիւրը պահելով իր
ազգային ուրոյն ինքնութիւնը… եւ՝ փոխադարձաբար կը զարգանան
ու կը հարստանան մշակոյթով…։
Շար. Էջ 06
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Ազատ Արցախ

Ասկերանի Մէջ Բնակելի Շէնքեր Պիտի
Կառուցուին

Արցախի
Հանրապետութեան
քաղաքաշինութեան նախարարութեան հաղորդմամբ՝ Ասկերանի
մէջ մեկնարկած է բազմաբնակարան
շէնքերու կառուցման ծրագիր, որը
կեանքի պիտի կոչուի Արցախի
ներդրումային
հիմնադրամին
միջոցներով եւ բնակարանները

Յետ Այսու Պոլսոյ Մէջ Հանրային
Փոխադրութիւնը Շուրջօրեայ Է
Պոլսոյ նոր քաղաքապետ Էքրեմ
Իմամօղլուն յայտարարած է,
որ
Պոլսոյ
հասարակական
փոխադրամիջոցները շաբթուան
վերջին օրերուն այսուհետ պիտի
աշխատին 24 ժամ։
Թրքական
Cumhuriyet–ի
փոխանցմամբ՝
ընդիմադիր
«Ժողովրդահանրապետական»
կուսակցութեան անդամ, Պոլսոյ
քաղաքապետ Էքրեմ Իմամօղլուն

յայտնած է, որ Պոլսոյ մէջ շաբթուայ
վերջին օրերուն ծանրաբեռնուած
եթուղիները, այդ շարքին մեթրոն,
պիտի աշխատին 24 ժամ:
Քաղաքապետը նշած է, որ գիշերային
հերթափոխ աշխատող վարորդները
կրկնակի պիտի վարձատրուին, որու
համար գիշերը 00։30–էն մինչեւ
առաւօտեան 05։00 փոխադրութեան
ծառայութեան գինը պիտի ըլլայ
կրկնակի։

պիտի վաճառուին դրամատնային
վարկերու
միջոցով։ Ներկայիս
ընթացքի մէջ են 3 բազմաբնակարան շէնքերու հիմքի կառուցման
աշխատանքները:
Քաղաքաշինութեան նախարարութիւնը կ՛իրականացնէ ստուգումներ եւ վերահսկողութիւն:

Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն

Իսրայէլացի Երկու Պատմաբաններ
Թուրքիոյ «Սեւ Ցուցակ»Ին Պիտի Անցնի՞ն
Պատմամշակութային Արձագանգ

Պատմական Լուսանկար Սուրիահայ
Յայտնի Բժիշկ Սարգիս Ալթունեանի
Հիմնած Հիւանդանոցէն

Իսրայէլացի երկու պատմաբաններու հրապարակած աշխատութիւնը մեծ աղմուկ բարձրացուցած
է Թուրքիոյ մէջ։ Այս մասին կը
գրէ թրքական «Հապէր» կայքը,
նշելով, որ խօսքը Իսրայէլացի
պատմաբաններ Նեննի Մորիսի
եւ Տրոր Զէեւիի համահեղինակութեամբ 2019 Ապրիլ 24-ին լոյս տեսած
է «30 տարուայ ցեղասպանութիւն.
Թուրքիոյ քրիստոնեայ փոքրամասնութիւններուն ոչնչացումը (18941924թթ)» վերնագրուած հատորին
մասին է։
Գիրքին մէջ կը նշուի, որ
Օսմանեան կայսրութեան եւ
Թուրքիոյ
Հանրապետութեան
իշխանութիւններու հրամանով
կոտորուած են շուրջ 4 միլիոն հայեր,
յոյներ եւ ասորիներ։
Իսրայէլացի հեղինակները իրենց

աշխատանքին համար օգտուած
են հայկական խնդրի աջակից
թուրք
յայտնի
պատմաբան
Թաներ Աքչամի, ցեղասպանագէտ
Ռէյմոնտ Գէորգեանի, եկեղեցական,
ազգային եւ հասարակական գործիչ
Գրիգորիս Պալաքեանի եւ թուրք
պատմաբան Ֆուաթ Տիւնտարի
աշխատութիւններէն։
Պատմաբանները եկած են այն
եզրակացութեան, որ 1915-16
թուականներուն իրադարձութիւնները լաւ փաստագրուած են, 1.5
միլիոն զոհերու ոճրագործութիւնը
ցեղասպանութիւն
անուանելը
միանգամայն հիմնաւորուած է։
Մինչդեռ 30-ամեայ ժամանակահատուածի առաջին ու վերջին
շրջանները, անոնց կարծիքով,
աւելի լայն ուսումնասիրութիւններու
կարիք ունին:

Ալթունեան հիւանդանոցին սոյն
լուսնկարը, նկարահանուած է
դեկտեմբեր, 1920 թուականին:
Բժիշկ
Ասատուր
Ալթունեան
հիմնադրած է Ալթունեան հիւանդանոցը 1912ին Սուրիոյ Հալէպի կից
գտնուող Ազիզիէ շրջանին մէջ, որ
մինչեւ այսօր կանգուն է:
Ալթունեան եղած է առաջին հայ

բժիշկը, որուն ճիգերուն շնորհիւ
Սուրիոյ մէջ դրուած է բժշկութեան
եւ արդի վիրահատութեան առաջին
հիմքերը։
Հարկ է նշել, որ սուրիահայերը մեծ
ներդրում ունեցած են Սուրիոյ մէջ
եւ ի մասնաւորի բժշկական ոլորտին
մէջ, տալով բազմաթիւ անուանի հայ
բժիշկներ:
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Պոլսոյ Գնալը Կղզիին Մէջ Յիշատակած Են Կոմիտաս Վարդապետը
Պոլսոյ Գնալը կղզիի Ս. Գրիգոր
Լուսաւորիչ
եկեղեցւոյ
մէջ
տեղի ունեցաւ Մեծն Կոմիտաս
Վարդապետին ձօնուած գեղարուեստական փայլուն ձեռնարկ
մը։
«Կոմիտաս
Վարդապետ՝
Անլռելի զանգակատուն» խորագրեալ ձեռնարկը պատուեց Պատրիարքական տեղապահ Տ. Սահակ
Եպսկ. Մաշալեան, որու շուրջ էին
Կղզեաց հոգեւոր հովիւ Տ. Յարութիւն
Աբեղայ Տամատեան, Տ. Գրիգոր Ա.
Քհնյ. Տամատեան, Տ. Զաւէն Քհնյ.
Պըչաքճեան եւ Տ. Շիրվան Քհնյ.
Միւրզեան։ Կոմիտաս Վարդապետի
ծննդեան 150-ամեակի յոբելեանին
ձօնուած էր այս երեկոյթը, որուն
ներկայ
գտնուեցան
Կղզեաց
թաղային խորհուրդի ատենապետ
Լեւոն Շատեան եւ իր գործակից
ընկերները, Կազդուրման կայանի
խնամատար մարմնի ատենապետ
Արի Չոլաք եւ իր գործակից ընկերները, տնօրէնուհի Լիզա Չոլաքօղլու,
Ներսէսեան դպրաց դասու դպրապետ Արթուն Սրկ. Թեքիրօղլու,
կրթական մշակներ եւ կղզեբնակ
մշակութասէրներ։
Եկեղեցւոյ պարտէզին մէջ ստեղ-

ծուած էր խորհրդաւոր մթնոլորտ
մը։ Յայտագիրը գործադրուեցաւ
զանգակատան ներքեւ։ Եկեղեցւոյ
բակին մէջ կը հնչէին Կոմիտասի
գործերը, մինչ զանգակատան վրայ
ալ ցոլացած էր անոր դիմանկարը։
Եկեղեցւոյ մայր խորանէն ճառագող
լոյսի շողերն ալ կու գային
ամբողջացնել այս խորհրդաւոր
պատկերը։
Օրուան յայտագիրը պատրաստուած էր յայտնի արուեստագէտ
Արամ Կոստանեանի մեծ ջանքերով։ Ներկաներուն մատուցուեցան Կոմիտասի կեանքին ու
գործունէութեան մասին տեղեկութիւններ,
ցուցադրուեցան
դրուագներ,
մատուցուեցաւ
անոր երաժշտութիւնը եւ այս
բոլորին զուգահեռ կային արտասանութիւններ։ Արամ Կոստանեանի
տպաւորիչ ասմունքները բնորոշեցին
երեկոյթի գագաթնային պահերը։
Յայտագրի երաժշտութեան բաժինը
գլխաւորեց Ներսէսեան դպրաց
դասու վարիչ Հրանդ Չիզմեճեան։
Պարէտ Չաղլըչուպուքճու, Էլլա
Ենոքեան, Մուրատ Սեփեթճի,
Միսաք Էօղրէթ, Տիանա Չիլինկիր,

Պատմամշակութային Արձագանգ

Հայերը Եւդոկիայի
Մէջ. Հմայիչ
Հայուհին
Հայկական
Ձեռագործ Գորգի
Մօտ
Եւդոկիան (թուրք.՝ Թոքաթ, հայկական աղբիւրներուն մէջ՝ Թոխար)
Փոքր Ասիոյ հնագոյն հայկական
գաղթավայրերէն է։ Միջնադարուն
եղած է հայ գրչութեան կեդրոն,
գործած են Սուրբ Յովհաննէս
Ոսկեբերան եւ Սուրբ ՅովակիմԱննա վանքերը։ 1914 թուականին
քաղաքը ունեցած է շուրջ 12 հազար
հայ բնակիչ։ Գործած է 8 եկեղեցի
(Սուրբ Աստուածածին, Սուրբ
Երրորդութիւն, Սուրբ Քառասնից,
Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ, Սուրբ
Մինաս, Սուրբ Ստեփանոս, Սուրբ
Գէորգ, ինչպէս նաեւ կաթոլիկ
Ս. Աւետման), Վարդանեան եւ
Վարդուկեան վարժարանները, Սուրբ
Աստուածածին, Սուրբ Երրորդութիւն
եւ Սուրբ Գէորգ եկեղեցիներուն կից
նախակրթարանները, թատերական
խումբեր եւ այլն։
Եւդոկիայի մէջ հրատարակուած
են «Երախայրիք» ամսագիրը,
«Իրիս» կիսամեայ թերթը։ Եղած
է Սեբաստիայի (Սվազ) վիլայէթի
համանուն սանջակի կեդրոնը։
1915 թուականին քաղաքի եւ

Գորգագործ
Հայուհիները՝
Ուշաքի Մէջ
Ուշաք քաղաքը Թուրքիոյ մէջ
համանուն նահանգի կեդրոնն է:
Քաղաքը յայտնի եղած է գորգերու
արտադրութեամբ: Այնտեղ այսօր
ալ գորգագործութիւնը մեծ հռչակ
ունի եւ քաղաքին մէջ կը զբաղուին
նաեւ շաքարի, բամպակի
եւ
բուրդէ գործուածքներու, կաշիի
արտադրութեամբ:
Հայերը 19-րդ դարու վերջէն
սկսած իրենց ներդրումը ունեցած
են Ուշաքի գորգագործութեան
բնագաւառին մէջ:
Լուսանկարին մէջ ՝ գորգագործ
հայուհիներ՝ Ուշաքի մէջ, 19-րդ
դարու աւարտին եւ 20-րդ դարու
սկիզբը: Անոնք կը տարբերուէին
իրենց կոկիկ եւ
ճաշակաւոր
հագուստով և մազերու նուրբ
յարդարանքով։

շրջակայ բնակավայրերու հայերը
ամբողջութեամբ տեղահանուած
են, մեծ մասը կոտորուած։ 1939
թուականին Եւդոկիայի մէջ բնակած
է ընդամէնը 400 հայ, որոնք յետագային հեռացած են։ Եւդոկիա ծնած
է 17-րդ դարու հայ տպագրիչ Աբգար
դպիր Թոխաթեցին։
Լուսանկարին մէջ՝ հայուհին՝
Եւդովկիայի մէջ, 1906 թ.

Նարեկ Քազիքօղլու մասնակցութիւն
բերին հանդիսութեան զանազան
փուլերուն։ Գիշերուան մութին մէջ
երգուեցաւ Կոմիտաս Վարդապետի
գլուխ գործոցներէն «Տէր ողորմեա»ն։
Երջանկայիշատակ Մեսրոպ Պատրիարքի կողմէ Կոմիտաս Վարդապետի
մասին արտասանուած յայտնի
ճառէն ալ հատուած մը ունկնդրելու
հնարաւորութիւն ունեցան ներկաները։
Հանդիսութեան
աւարտին

ելոյթ մը ունեցաւ Տ. Յարութիւն
Աբեղայ
Տամատեան,
որ
շնորհակալութիւն յայտնեց ձեռնարկի կազմակերպչական աշխատանքներուն եւ յայտագրին մէջ
ներգրաւուած անձերուն, որոնց
որպէս յիշատակ յանձնուեցան
Կոմիտասի նկարները։ Հուսկ բանքն
ալ արտասանեց Տ. Սահակ Եպսկ.
Մաշալեան։
«ԺԱՄԱՆԱԿ»/Պոլիս

06

Þ³µ³Ã / 31.8.2019

Աւանդական Սփիւռքը՝ Կը Տեղքայլէ
Յառաջապահ Նոր Սփիւռքը՝ Կը Քայլէ
Սկիզբը Էջ 03
Այդ անձնասպանական ինքնամեկուսացումով եւ ազգային նեղ խոզակին
մէջ բանտուելով, Տարագիր Արեւմտահայութեան բեկորները դարձան
անպտղաբեր եւ կասկածելի տարր մը հիւրընկալ երկրին ու ժողովուրդի
աչքին…։ Անպտղաբեր՝ քանի որ շերամը՝ իր խոզակէն դուրս գալով միայն
իր պտուղը (մետաքսը) կրնայ արտադրել։ Եւ կասկածելի՝ քանի որ երբ
հիւրընկալուած ժողովուրդ մը չի բացուիր հիւրընկալող երկրին ու
ժողովուրդին… կասկածելի կը դառնայ, մանաւանդ՝ երբ աւանդական
կուսակցութիւններէն մէկուն Լիբանանի խորհրդարանի մէկ անդամ
(Մովսէս Տէր Գալուստեան) կը քուէարկէ ֆրանսական գաղութարարներու
ի նպաստ… եւ՝ Լիբանանի անկախութեան դէմ։ Կամ՝ երբ այդ
կուսակցութիւնը կը բացայայտուի իբր հիւրընկալ երկրի թշնամիներուն
ծառայող կազմակերպութիւն, որուն ունեցած լրտեսական սարքերն
ու գաղտնի զէնքի պաշարները թաղուած կը գտնուին հայկական
դպրոցներու եւ ակումբներու շրջաբակերու հողին տակ (Հալէպ)։ (Այստեղ՝
անհաւատարմութիւնը կրկնակի է. մէկը հիւրընկալ երկրին հանդէպ –
Սուրիա, միւսը՝ Սովետ Հայաստանի հանդէպ։ Քանի որ լրտեսական
սարքերը կը գործածուէին Լաթաքիոյ նաւահանգիստին մէջ խարսխած
սովետական մարտանաւերուն դէմ…)։
Գ. Դրամատիրական Հանրապետութեան օլիգարխներն ու աւանդական
Սփիւռքի «ազգային» կուսակցութիւնները չպահպանեցին Բ.
Սոցիալիստական Հանրապետութեան կերտած Ոսկեդարին նուաճումներէն
ոչ մէկը, նոյնիսկ՝ ատոր պետական փառքի հնչեղութեամբ վեհապանծ
օրհներգը… եւ նախասիրեցին վերադառնալ «թշուառ»ութեան եւ
«անտէր»ութեան ժամանակներուն, ոտնահարելով Արցախի հերոսական
սխրանքը, ճիշդ այնպէս՝ ինչպէս Ա. Դրամատիրական Հանրապետութիւնը
ոտնահարած էր Սարդարապատի հերոսական սխրանքը, եւ որդեգրած
Թուրքիոյ պարտադրած Պաթումի ստրկական դաշնագրի պահանջած
«անկախութեան» հռչակումը…։ Ասոնց այս նախասիրութիւնը
«թշուառ»ին եւ «անտէր»ին… ոչ թէ լոկ անցելապաշտութիւն էր, այլ՝
դիակապաշտութիւն (nécrophilie)։
•••
Քաղաքական տնտեսագիտութեան եւ գիտական սոցիալիզմի
սկզբունքներուն համաձայն, հայ Բ. Միջազգայնականները, սոցիալ
դեմոկրատները եւ ռամկավարները որդեգրած են «բարի» կապիտալիզմը։
(Եւրոպայի Բ. Միջազգայնական «սոցիալիստ» եւ սոցիալ դեմոկրատ
կամ աշխատաւորական (Թոնի Պլէռ) բոլոր կուսակցութիւնները, որոնք
իշխանութեան հասան խորհրդարանական ընտրութիւններու ճամբով,
սոցիալիզմ չհիմնեցին, նոյնիսկ՝ կիրակեցին ոչ-բարի, վայրի կապիտալիզմ)։
Ուրեմն, մեր բոլոր նախկին աւանդական-դրամատիրականներու ցարդ
ցոյց տուած տխուր վախճանին դիմաց, մխիթարական զարթօնք մը
կայ այսօր՝ սկսած 2004 թուականէն. Ստեփանակերտի մէջ, հիմնումովը
Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհուրդին, որ այսօր կը գործէ
որպէս Արեւմտեան Հայաստանի անկախ ճանչցուած պետութեան
իրաւական շարունակութիւնը, որ գրանցուած ունի արդէն 28
հազար քաղաքացիներ՝ ոչ միայն Սփիւռքի տարբեր շրջաններէն, այլեւ՝
Արեւմտահայաստանի որոշ շրջաններէն…։ Ունի ընտրեալ խորհրդարան՝
նախ (2014-ին) 64 երեսփոխաններով, եւ երկրորդ ընտրութեան (2018
թ. Դեկտեմբեր) 77 երեսփոխաններով, որ իր նիստերը կը գումարէ
համացանցի վրայ։ Կառավարութիւնը՝ 13 նախարարութիւններով, Բ.
դահլիճին վարչապետն է Սուրիահպատակ Գառնիկ Սարգիսեան անուն
ճարտարագէտը, թոռը Պոլսահայ Շապուհի եւ որդին Ատանացի Վահագնի
ու Շապին Գարահիսարցի Սրբուհի Տէրտէրեանի։ Իսկ Հանրապետութեան
նախագահ Արմենակ Աբրահամեանի մնայուն նստավայրն է Ֆրանսայի
Մարսիլիա քաղաքը։
2007 թուին, Արեւմտեան Հայաստանի պետութիւնը անդամագրուած է ՄԱԿ-ի
Բնիկ Ժողովուրդներու Իրաւանց Փորձագիտական Յանձնաժողովին,
որուն նիստերուն կը մասնակցի իր մնայուն ներկայացուցիչը անկէ ներս։
Վերջերս, նախագահն ու վարչապետը Արեւմտեան Հայաստանի անունով
Յուշագիր մը յղեցին Օսաքայի G20-երու գագաթաժողովին առիթով
Թրամփ եւ Փութին հանդիպումին, պահանջելով գործադրութիւնը
Թուրքահայաստանի Անկախութեան Մասին Դեկրետին եւ նախագահ
Ուիլսոնի Իրաւարար Վճիռին, առաւել՝ 12.5 թրիլիոն տոլարի վնասուց
նիւթական հատուցում մը։ Թրամփ եւ Փութին չպատասխանեցին, բայց
ռուսական մամուլը երկարօրէն արձագանգեց, իսկ ազերիական մամուլը
նենգափոխեց Յուշագրին բնագիրը եւ զայդ վերագրեց Արեւելեան
Հայաստանի կառավարութեան…, որպէսզի յիշած չըլլայ «Արեւմտեան
Հայաստան» եզրերն անգամ…։ Ազերի պետական մարդիկը եթէ չեն սիրեր
BATI ERMENISTAN եզրերը, թող գործածեն՝ Օսմանեան Կայսրութեան 17-րդ

դարու վարչական բաժանումներու քարտէզին վրայ օսմաներէնով գրուած
 ﻥﺎﺗﺴﻨﻣﺭﺁ ﻲﺗﻻﺎﻳﺁERMENISTAN EYALETI եզրերը…։
Արեւմտեան Հայաստանի անկախ ճանչցուած պետութեան իրաւական
շարունակութիւնը եղող այս պետութիւնը յառաջապահ նոր Սփիւռքի
համահայկական ոգիին, հայրենասիրական անկեղծ յանձնառութեան
եւ ամէն գնով յաղթանակելու վճռակամութեան արգասիքն է։ Միջազգային
Հանրային Իրաւունքը՝ Տարագիր Արեւմտահայութիւնը իրաւասու
ճանչնալու համար (Արեւմտեան Հայաստանը Թուրքիայէն պահանջելու),
Տարագիր Արեւմտահայութենէն կը պահանջէ՝ կազմակերպուիլ
կեդրոնական, ներկայացուցչական (ընտրովի) եւ միակ լիազօր
իրաւական անձնաւորութեան (personne juridique) մը մէջ։ Տարագիր
Արեւմտահայութեան միակ ներկայացուցչական ընտրեալ մարմինը՝
Արեւմտեան Հայաստանի խորհրդարանն է եւ անոր կողմէ ընտրուած
նախագահն ու անոր վստահութեան քուէն ստացած վարչապետը…։
Անշուշտ, 7-8 միլիոն հաշուող սփիւռքահայութեան մօտ 6 միլիոն Տարագիր
Արեւմտահայութեան միայն 28 հազարի ձայները բաւարար չեն այս մարմինին
տալու նաեւ՝ «կեդրոնական»ի եւ «միակ լիազօր»ի հանգամանքներն ալ։
Սակայն, փաստօրէն, միակ ընտրեալ մարմինն է (եւ կը մնայ), որ բոլոր
համահայկական ոգի ունեցող, անկեղծ հայրենասէր եւ գործնապէս
յանձնառու Տարագիր Արեւմտահայերը խտացնեն այս պետութեան
գրանցեալ ու գործօն քաղաքացիներուն շարքերը։ Իսկ աւանդական
կուսակցութիւնները, որոնք թերացան ու չպահպանեցին Նանսէնեան
Անցագիրը, իրենց մեղքը կրնան մասամբ քաւել՝ եթէ խտացնեն այս
պետութեան քաղաքացիներուն շարքերը, որպէսզի այդ պետութիւնը
ունենայ Նանսէնեան Անցագիրի իրաւական ուժը…։
Այս պետութիւնը ստորագրեց եւ յարեցաւ այն բոլոր տիեզերական
հռչակագրերուն եւ միջազգային պայմանակցութիւններուն (conventions), որոնցմէ կրնայ օգտուիլ։ ՄԱԿ-ի համապատասխան գրասենեակը
պատասխանած է թէ ստացած է զանոնք։
Յառաջիկայ Հոկտեմբեր 5-ին, Հայ Նախկին Սպայից Միութիւնը, իր
բոլոր միջոցներով, պիտի յարի այս շարունակուող պետութեան, որ լաւ
յարաբերութիւններ ունի Սուրիոյ պետութեան հետ… եւ այս վերջինը կը
քաջալերէ նաեւ՝ այս պետութեան վարչապետին ջանքերով կազմուած
Կիլիկիոյ Ազգային Խորհուրդի գծով աշխատանքները, որոնց կը
մասնակցին հայ, արաբ եւ ասորի դէմքեր ու կուսակցութիւններ (նաեւ՝
ղովմի-սուրի)։
Այս պետութիւնը մշակած է իր Սահմանադրութեան նախագիծը, որդեգրած
է օրէնքներ եւ հրամանագրեր, որոնք հրատարակուած են հատորներով։
Այս պետութիւնը ունի իր պաշտօնաթերթը՝ «Հայրենիք», եւ հեռուստացոյցի
կայանը։
Արեւմտեան Հայաստանի իրաւականօրէն շարունակուող այս պետութեան
քաղաքացիներն ու պաշտօնատարները կ՚աշխատին լուռ ու մունջ,
առանց աղմկարարութեան, սպասելով որ Տարագիր Արեւմտահայութեան
լրջախոհ եւ անկեղծօրէն յանձնառու ուժերը մասնակից դառնան իրենց
հայրենաշէն սուրբ գործին։
Յառաջիկայ Հոկտեմբերի 5-ին, Հայ Նախկին Սպայից Միութեան յարումը
այս պետութեան, կը սպասուի որ մեծ թափ տայ անոր զարգացումին ու
զօրացումին։
Մենք՝ Տարագիր Արեւմտահայութեան Համասփիւռքեան Քոնկրէսի
հետեւորդներս, երեսուն տարի կոչ ըրինք Տարագիր Արեւմտահայութեան
զանգուածներուն՝ յարելու ՏԱՀՔ-ի ծրագրին, որպէսզի համահայկականօրէն
ձեռնարկենք ՏԱՀՔ-ի կազմակերպումին։ Զանգուածները եւ
աւանդական կուսակցութիւնները անտարբեր մնացին։ Այս պետութեան
նախաձեռնողները (2004-2019) սկսան՝ մասնաւորէն, հասնելու համար
հաւաքականին, եւ՝ յաջորդական յաջողութիւններ արձանագրեցին
ցարդ։ Այդ յաջողութիւնները տակաւին բաւարար չեն այս ընտրեալ
ներկայացուցչական խորհրդարանին տալու «կեդրոնական»ի եւ
«միակ լիազօր»ի հանգամանքները։
Տարագիր Արեւմտահայութեան ամէն անկեղծօրէն յանձնառու անդամին
առաջնահերթ պարտականութիւնն է զօրացնել այս պետութիւնը, զայն
դարձնելով նաեւ՝ ոչ միայն ընտրեալ, այլեւ՝ կեդրոնական եւ միակ լիազօր։
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Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ
Թուրքիոյ Տնտեսութիւնը Նահանջ Կ՚ապրի. Նուազած Են
Արտահանման Ծաւալները

Թուրքիոյ
տնտեսութիւնը նահանջ կ՚ապրի։
Այս մասին գրող թրքական աղբիւրներ
կը
վկայակոչեն «Տնտեսական համագործակցութեան
եւ զարգացման կազմակերպութեան» (OECD)

հրապարակած զեկոյցը, որուն համաձայն վերջին
շրջանին Թուրքիոյ արտահանման ծաւալները
նուազած են։
Ներմուծման ծաւալները ամէնէն շատ նուազած են
Անգլիոյ մէջ (-12.6 տոկոս), Սէուտական Արաբիա
(-11.5 տոկոս) եւ Արժանթինի (-6.4 տոկոս)
պարագային։
Արտահանման ծաւալներու անկման առումով
առաջին տեղն կը գրաւէ Ռուսաստանը (-7.4
տոկոս), երկրորդ տեղը՝ Անգլիան (-7.1 տոկոս),
երրորդ՝ Չինաստանը (-5.3 տոկոս)։
Ընդհանուր առմամբ «Մեծ քսանեակի»
երկրներուն մէջ տարուան երկրորդ քառորդի
արտահանման ծաւալները նուազած են 1.9
տոկոսով, ներմուծման ծաւալները՝ 0.9 տոկոսով։

ØÇç³½·³ÛÇÝ Èáõñ»ñ
Ուքրանիան Ունի Նոր Վարչապետ

Ուքրանիոյ Գերագոյն Ռատան հաստատած
է Ալեքսէյ Կոնչարուկը երկրի վարչապետի
պաշտօնին, կը գրէ lenta.ru-ն: Նշանակման
հաւանութիւն տուած է 290 պատգամաւոր:
Իր ելոյթին մէջ նորանշանակ պաշտօնեան
խօսած է երկրի տնտեսական խնդիրներու,
մասնաւորապէս՝ յառաջիկայ տարիներուն երկրի
պարտքերը մարելու անհրաժեշտութեան մասին,
ինչպէս նաեւ ընդգծած է, որ նոր կառավարութեան
գլխաւոր առաջադրանքներէն մէկը փտածութեան

դէմ պայքարը պիտի ըլլայ:
Ուքրանիոյ նախագահ Վլատիմիր Զելենսքին
իր «Ժողովուրդի ծառայ» կուսակցութեան
հետ համաձայնեցուցած էր Կոնչարուկի
թեկնածութիւնը:
Նախարարներու
գրասենեակի
նոր
ղեկավարը զբաղցուցած է նախագահի
գրասենեակի ղեկավարի տեղակալի պաշտօնը,
ուղեկցած է նախագահին աշխատանքային
ուղեւորութիւններու եւ տնտեսական հարցերուն
վերաբերող այցելութիւններու ժամանակ:
Անկէ առաջ ան ղեկավարած է Եւրոմիութեան
կողմէ Ուքրանիոյ գործնական կլիմայի
բարելաւման համար ստեղծուած ոչ առեւտրային
կազմակերպութիւնը:
Կոնչարուկ իր քաղաքական ասպարէզը սկսած
է նախկին նախագահ Պէոթր Փորոշենքոյի օրօք,
ան եղած է առաջին փոխվարչապետ Ստեփան
Քուպիւի խորհրդականը եւ բնապահպանութեան
նախարար Իկոր Շեւչենքոյի արտահաստիքային
խորհրդականը:

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Վայրի Ծաղիկ
Վայրի ծաղիկ, բայց ինչպէ՞ս
Արևն ու ծովն ալ վըրադ
Դողացեր են ու ըզքեզ՝
Մայրիկիդ հետ խանդակաթ
Գգուանքներով են ծածկեր
Վայրի ծաղիկ․ բայց որքան
Թափեր է լոյս երազներ
Աչքերուդ մէջ լուսընկան
Երբոր գիւղիդ երկինքէն
Քեզ կը դիտէր հիացմամբ
Օրօրցիդ մէջ՝ արդեն
Էիր լուսնակ մը անամպ։
Վայրի ծաղիկ, քեզ այսօր,
Շքեղ վարդէ մ’աւելի,
Տենչով մը նոր ու հզօր
Քաղել, շընչել ուզեցի...
Վահան Թէքէեան

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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ՕԳՈՍՏՈՍ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Համացանցի Վրայ

Վարչապետ Փաշինեան Ընտանեկան
Լուսանկար Հրապարակեց

Մեր ընտանիքը՝ մեր ամենամեծ եւ անփոխարինելի ձեռքբերումը: Վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեանը այսպիսի վերնագրով լուսանկար հրապարակած է, ուր ինքն է՝ տիկնոջ եւ 4
զաւակներուն հետ։

ԱՐՄԻՆԷ ԿԱԼԵՆՑ
(1920 – 2007)
«Փարիզի Աստուածամօր Տաճարը»
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Քարտուղարուհի Կ՛ուզուի
Հայկական hաստատութիւն մը կարիքը ունի Քարտուղարուհիի մը: Թեկնածուները պարտին ամբողջացնել
հետեւեալ պայմաննները.
• Հայերէն, Անգլերէն եւ Արաբերէն լեզուներու տիրապետում
• Հայերէն եւ Անգլերէն գրաշարութեան իմացութիւն
• Գրասենեակային աշխատանքներու հմտութիւն
Հետաքրքրուողները կրնան դիմումներ ներկայացնել
հետեւեալ հասցէին՝ kachecho@hotmail.com:

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Լրատուութեան Գործընկեր

ՕԹՈՊԻՒՍԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒԹԻՒՆ ՀԲԸՄ-Ի ՏԵՄԻՐՃԵԱՆ ԿԵԴՐՈՆԷՆ

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ընկ. Գրիգոր Քէհէեանի մահուան Ա. տարելիցին առիթով,
հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի Կիրակի,
1 Սեպտեմբեր 2019-ին Նոր Հաճնոյ Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ
մէջ յաւարտ Ս. Պատարագի:

Լրատուութեան Գործընկեր

Ողբ. Յակոբ Սաչեանի մահուան քառասունքին առթիւ,
հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի Կիրակի,
1 Սեպտեմբեր 2019-ին Նոր Հաճնոյ Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ
մէջ յաւարտ Ս. Պատարագի:

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:

 سيفاك اكوبيان:رئيــــــــس التحريــــــر

جريـدة سياسية أرمنـية
).م.م.تصدر عن رشكة شرياك الصحفية (ش

زارتونك

