
Միացեալ Նահանգներու  նախագահ  
Տանըլտ Թրամփ   կարեւոր համա-
րուած  քայլով մը  «Ազգային անվտան-
գութեան խորհուրդ»ի  պատաս-
խանատու  Ճոն Պոլթընը  հեռացուց  
իր աշխատանքէն։
 Թրամփ,  որ իր  տուած որոշումին 
մասին գրառում  մը կատարեց նշեց, 

որ   իրենք  դժգոհ եղած են Ճոն Պոլթընի  աշխատանքէն, հետեւաբար  
«Սպիտակ  տունը յետ այսու կարիք չունի իր ծառայութիւններուն»։
Յիշեցնենք, որ    իր   ծայրայեղ  տեսակէտներով  յայտնի  Պոլթըն  կը 
համարուէր  Ամերիկեան  արտաքին քաղաքականութեան կարեւոր    
պատասխանատուներէն մին եւ անոր կը վերագրուի Իրաքի  դէմ 
պատերազմ   սկսելու   ծրագրի  առաջ քաշումն ու  ապա  իրականացումը։ 

10 Սեպտեմբերին, տեղական ժամանակով ժամը 20:22-ին (Գրինիչի 
ժամանակով ժամը 16:22-ին) ԱԻՆ երկրաշարժական պաշտպանութեան 
տարածքային ծառայութեան կողմէ գրանցուած է հիւսիսային լայնութեան 
41.080 եւ արեւելեան երկայնութեան 43.940 աշխարհագրական 
չափագրումներով (Հայաստան-Վրաստան սահմանային գօտի՝ Պաւրա 
գիւղէն 13 քմ հիւսիս-արեւելք), օճախի 10 քմ խորութեամբ, 4.8 ուժգնու-
թեամբ երկրաշարժ: Այս մասին կը տեղեկացնէ ԱԻՆ լրատուական 
ծառայութիւնը։
Երկրաշարժի կենտրոնային գօտիին վրայ ստորգետնեայ ցնցման 
ուժգնութիւնը կազմած է 6-7 բալ:
Ըստ նախնական տուեալներու՝ երկրաշարժը զգացուած է ՀՀ Շիրակի, 
Լոռիի, Տաւուշի, Արագածոտնի, Արմաւիրի մարզերու եւ Երեւան քաղաքի 
մէջ:
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2019 թուականի օգոստոսին 2015-էն ի վեր առաջին անգամ արձանագրուած 
է արտաքին պետական պարտքի նուազման միտում: 
«Ֆեյսպուք»-ի իր էջին  այսօր այս   մասին  գրառում կատարած  է ՀՀ 
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը։ 
 «Ի  հարկէ, պետական պարտքի նուազումը ինքնանպատակ չէ, բայց այս 
արդիւնքն է այն բանին, որ յստակ խնդիր դրած ենք պետական միջոցները 
ծախսել արդիւնաւէտ կերպով:
Այս   մէկը  ի հարկէ, որոշակիօրէն կը դանդաղեցնէ  մեծ  ծախսերու շարժը, 
որովհետեւ համակարգը վարժ է աշխատիլ այլ՝ յայտնի կանոններով:
Բայց այս, միանշանակ, ճիշդ ճանապարհ է. չթոյլատրել պետական միջոցները 
վատնել անորակ շինարարութիւններու վրայ»,- գրած է վարչապետը:

Ըստ Փաշինեանի Հայաստանի Արտաքին Պարտքը 
Նուազեցման Միտումներ Ունի

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ

«Շրջանին Մէջ Որեւէ Պատերազմի Հրահրում 
Իսրայէլի Վերացման Պիտի Տանի» 

Հասան Նասրալլա

«Մենք Դժգոհ Էինք Իր Աշխատանքէն» 
Թրամփ Պաշտօնէն Հեռացուց Պոլթընը

Երկրաշարժ Պաւրա Գիւղին Մօտ. Ցնցումները 
Զգացուած Են Նաեւ Երեւանի Մէջ

 «Շրջանին  մէջ Իրանի  դէմ  ցանկացած  նոր պատերազմի  հրահրում   
Իսրայէլի  կործանման կը տանի։ Ամերիկացիք  լաւ պէտք է հասկնան  այս 
մէկը ու նաեւ պէտք է հասկնան,  որ        ցանկացած  պատերազմ    ամբող-
ջութեամբ   վերջ  պիտի տայ  այս տարածաշրջանին մէջ իրենց ունեցած 
երազներուն»  այսպէս յայտարարեց   Հըզպալլայի   ընդհանուր քարտուղար 
Հասան  Նասրալլան։
Ան նաեւ    նշեց,  որ    ինչ     ճնշումներու ալ  դիմեն  պիտի չկարողանան  
Իրանը  ընկճել։
Նասրալլա շարունակեց ըսելով, որ  եթէ  Իսրայէլ   համարձակի  որեւէ  
հարուած  տալ Լիբանանին, ապա  իրենք  համապատասխան  կերպով  
պիտի  պատասխանեն իսրայէլեան  քայլերուն  եւ   Լիբանան-Իսրայէլ    
հակամարտութեան  առընթեր    յետ  այսու «կարմիր գիծեր»  գոյութիւն  
չունին։
Խօսելով  Իրանի  դէմ     հաւանական   որեւէ պատերազմի  կամ  զինուո-
րական  գործողութեան մասին   ան նշեց,    որ  «Շրջանին մէջ  Իրանի  դէմ   
ցանկացած    զինուորական   գործողութիւն պիտի համարենք պատերազմ   
ամբողջ  դիմադրական    ճակատին դէմ, որ նաեւ  կը նշանակէ Իսրայէլի  
վերացումը»։
Նասրալլա նաեւ նշեց, որ   «դիմադրութեան ճակատ»ի     սիրտը  եւ 
գլխաւոր  կեդրոնը Իրանն է,  իր  հոգեւոր առաջնորդ ՝ Ալի  Խամէնիյիով,   
իր   ղեկավարութեամբ, ժողովուրդով եւ  գաղափարով։
Նշենք, որ Նասրալլա  կը խօսէր     շիիթ համայնքի համար  կարեւոր սգա-
տօն համարուող Աշուրայի    յիշատակի  օրուան  առթիւ։

Հայրենի Լուրերուն շար. Էջ 02
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Պօղոս Յովնանեան 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Ընդունեց Միացեալ Ազգերու 
Կազմակերպութեան Ներկայացուցիչը

Առաջնորդ Սրբազան Հօր Այցելեց Ամերիկայի Արեւմտեան Թեմի 
Ազգային Վարժարաններու խնամակալ Մարմնի Ատենապետուհին

Զանազան Երկիրներէ Ուխտաւորներ Անթիլիասի Մայրավանքէն Ներս

Երեքշաբթի, 10 Սեպտեմբեր 
2019-ին, Ս. Աստուածածին 
Վանքին մէջ, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ 
Ա. Վեհափառ Հայրապետին 
այցելեց Միացեալ Ազգերու Կազ-
մակերպութեան ընդհանուր 
քարտուղարի ներկայացուցիչ 

Գերաշնորհ Տ. Նարեկ արքե-
պիսկոպոս, առաջնորդ Լիբա-
նանի հայոց, Երեքշաբթի, 10 
սեպտեմբեր 2019-ին, Ազգային 
առաջնորդարանին մէջ, ընդու-
նեց այցելութիւնը Ամերիկայի 
արեւմտեան թեմի Ազգային 
վարժարաններու Խնամակալ 
մարմնի ատենապետուհի` տիկ. 
Լիզա Կապուտեանին, որուն 
հետ քննարկեց մեր Ազգային 
վարժարաններուն հասարակաց 
մտահոգութիւններն ու 
մարտահրաւէրները։
Քննարկման մասնակցեցան 
Ազգային վարչութեան ատե-
նապետ` տիար Րաֆֆի Սիս-լեան, 

Յաճախակի առիթներով, նոյնիսկ 
առօրեայ դրութեամբ, հայ թէ 
օտար հիւրեր եւ ուխտաւորներ 
կ’այցելեն թէ՛ Անթիլիասի Մայրա-
վանքը եւ թէ՛ Պիքֆայայի Ս. 
Աստուածածին վանքը: Անոնք 
մօտէն կը ծանօթանան Մեծի Տանն 
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 
առաքելութեան զանզան 
բնագաւառներուն:
Երէկ, Անթիլիասի մայրավանք 
այցելեցին Տանիմարքայէն խումբ 
մը Լուտերական եկեղեցւոյ 
պատկանող հոգեւոր հովիւներ, 
ապա ուղղուեցան «Թռչնոց 
Բոյն»: Յայտնենք, որ Մեծի Տանն 
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան եւ 
Տանիմարքայի Լուտերական եկե-

Եան Քիւպիշ։
Հանդիպումը առիթ մը հանդիսացաւ 
արծարծելու հետեւեալ հարցերը.- 
Լիբանանի այժմու կացութիւն, 
Միջին Արեւելքի դիմագրաւած 
մարտահրաւէրներ, քրիստոնէական 
ներկայութիւնը շրջանէն ներս, 

Ուսումնական խորհուրդի Ազգային 
վարչութեան ներկա-յացուցիչ` տիկ. 
Սալբի Սիմիթեան, Ուսումնական 

ղեցւոյ միջեւ պատմական կապեր 
գոյութիւն ունին: Յիշեալ եկեղե-
ցւոյ պատկանող բարեսիրական 
կազմակերպութեան կողմէ հիմնուած 
էր «Թռչնոց Բոյն» որբանոցը, 
ուր իրենց քրիստոնէական ու 
հայեցի կրթութիւնը ստացան 
ցեղասպանութենէ վերապրած հայ 
որբեր:
Նոյն օրը, Վեհափառ Հայրապետը 
ընդունեց հիւրեր Լոս Անճելոսէն, Նիւ 
Եորքէն եւ Պոսթոնէն, որոնք եկած 
էին յատկապէս մասնակից դառնալու 
յառաջիկայ Շաբաթ ու Կիրակի 
օրերը Այնճարի մէջ տեղի ունենալիք 
«Այնճարի հիմնադրութեան 
80-ամեակ»ի հանդիսութիւններուն:
Այսօր, Վեհափառ Հայրապետը 

քրիստոնեայ-իսլամ երկխօ-
սութիւն, Մ.Ա.Կ.ի դերը միջազ-
գային գետնի վրայ։
Յիշեալ հարցերուն շուրջ աւելի 
քան ժամ մը տեսակէտներու 
փոխանակում տեղի ունեցաւ 
Մ.Ա.Կ.-ի ներկայացուցիչին 
եւ Վեհափառ Հայրապետին 
միջեւ։ Անոնք կարեւորութեամբ 
շեշտեցին, որ ներկայ աշխարհը 
յուզող կարգ մը հարցերու շուրջ 
կրօնքին դերակատարութիւնը կը 
մնայ միշտ էական։
Ապա, ներկայացուցիչը Մ.Ա.Կ.-ի 
ընդհանուր քարտուղար Անթո-
նիօ Կութերեսի կողմէ նամակ 
մը յանձնեց Նորին Սրբութեան 
եւ որոշուեցաւ մօտ ապագային 
երկրորդ հանդիպում մը տեղի 
ունենալ Նորին Սրբութեան 
Մ.Ա.Կ.-ի ներկայացուցիչին 
միջեւ՝ շարունակելու իրենց 
քննարկումները։

խորհուրդի ատե-նապետուհի 
Դոկտ. Գեղանի Պողարեան եւ 
ատենադպիր` Շանթ Ստեփան։    

նաեւ ընդունեց այցելութիւնը 
մեծաւորուհի քոյր Արուսեակի 
գլխաւորութեամբ Հայաստանէն 
ժամանած ուխտաւորներու 
խումբի մը: Ողջունելէ ետք 
հիւրերու ներկայութիւնը, Վեհա-
փառ Հայրապետը յատկապէս 
շեշտեց մեր ժողովուրդի կարի-
քաւորներուն ծառայելու եւ 
Հայաստանի ու Սփիւռքի միջեւ 
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Պօղոս Յովնանեան 
(սեպտեմբերի 12, 1802, 
Կոստանդնուպոլիս - յունուարի 
9, 1884, Վիեննա),  լեզուաբան, 
պատմաբան, աշխար-
հագրագէտ, մանկաւարժ։ 
Վիեննայի Մխիթարեան միա-
բանութեան անդամ (1824)։ 
Ղեւոնդ Յովնանեանի եղբայրը։
Լոյս տեսած են Յովնանեանի 
«Պատմութիւն տիեզերական 
ժողովոց եկեղեցւոյ...» 
(1847), «Աշխարհագրութիւն 
ուսումնական, բնական, 
քաղաքական» (1835), «Հրա-
հանգ աստեղագիտական ի 
վերայ գիսաւոր աստեղաց» 
(1841), «Առաջնորդ դաստիա-
րակութեան» (1862) ուսում-
նասիրութիւնները։ Յովնա-
նեանի «Մարդկային լեզուին 
սկզբան, հանգամանաց, միու-
թեան ու բաժանման եւ ազգա-
յին լեզուաց վրայ...» (1857) 
աշխատութիւնը ունի ընդհանուր 
լեզուաբանական բնոյթ։ Ըստ 
Յովնանեանի՝ նախապէս եղած 
է մէկ լեզու, իսկ առանձին 
լեզուներու առաջացումը 
կապուած է Բաբելոնեան 
աշտարակաշինութեան հետ։ 
Ան լեզուն դիտած է որպէս 
հասարակական երեւոյթ եւ 
նշած, որ լեզուի պատմութեամբ 
կարելի է ուսումնասիրել մարդ-
կային հասարակութեան 
պատմութիւնը։ Հաստատած 
է հնդեւրոպական լեզուներու 
ցեղակցութիւնը՝ անոնց շարքին 
դասելով հայերէնը։ Յովնա-
նեանը հայ իրականութեան 
մէջ պատմահամեմատական 
լեզուաբանութեան առաջին 
հետեւորդն է։

նոյնազգի գիտակցութեամբ մեր 
միասնականութիւնը ամրապնդելու 
հրամայականը:
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Քաղաքական Ակնարկ

Ամուլսարի Խնդիրի Կարճաժամկէտ Լուծո՞ւմ, 
Թէ Անոր Քողին Տակ Հանքի Վերջնական 

Շահագործում

Դէպի Ո՞ւր Կ՛երթայ 
Նիկոլ Փաշինեան

Սկզբնական Մեղքի Մասին

Ամուլսարի հանքի շահագործման հարցը կը  շարունակէ 
մնալ ՀՀ քաղաքական ու տնտեսական օրակարգի թիւ մէկ 
խնդիրը: Ամուլսարի շրջակայ բնակավայրերու բնակիչները կը 

շարունակեն շրջափակած պահել դէպի հանք տանող ճանապարհը, 
իսկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան կոչ կ՛ընէ ապաշրջափակել Ամուլսար 
տանող ճանապարհը, նշելով, որ ինքը չի հասկանար այս փուլին ու այս 
իրավիճակին մէջ բողոքի նման գործողութիւններու օգուտը: 
«Ես չեմ հասկանում Ամուլսարի նկատմամբ բողոքի գործողութիւններ 
անելու նպատակը: Եթէ տեսականօրէն ի յայտ կու գայ այլ 
տեղեկատուութիւն, մենք ոչ մի բանով կաշկանդուած չենք: Ամուլսարի 
հարցում ներգրաւուած բոլոր կողմերը օպյեկտիւ կամ սուպյեկտիւ ինչ-
որ շահերի դաշտում են: Շահ ասելով չէզոք իմաստով հասկացէք: Իմ 
դիրքորոշումն ինչո՞վ է պայմանաւորուած: Ամուլսարի հարցով ես որեւէ 
շահի դաշտում չեմ գտնուում, բացի ՀՀ հաւասարակշռուած շահից: 
Այս իրավիճակում ես երաշխաւորուած եմ ինձ զգում, որ կարող եմ 
հանդէս գալ 100 տոկոս անաչառ, անշահախնդիր ու ՀՀ ազգային ու 
պետական հաւասարակշռուած շահը սպասարկել»,- ֆէյսպուքեան 
ուղիղ եթերի ժամանակ յայտարարած է Փաշինեան՝  պատասխանելով 
այն յայտարարութիւններուն, թէ Կառավարութենէն որոշ մարդիկ կամ 
նոյն ինքն վարչապետը որոշակի ներգրաւուածութիւն ունին  Ամուլսարի 
հանքի շահագործման մէջ: 
Վարչապետի, ըստ էութեան, մօտ մէկուկէս ժամ տեւած ուղիղ եթերի 
նպատակը հասարակութեան համոզել կամ տեղեկացնելն էր Ամուլսարի 
հանքի շահագործման իրենց մտադրութեան մասին, այն պարագային 
եթէ պարզուի, որ ան անվտանգ է Սեւանի ու Ջերմուկի ջրային պահեստի 
աւազաններուն համար: Նիկոլ Փաշինեան հասարակութենէն, ըստ 
էութեան, խնդրեց հնարաւորութիւն տալ Կառավարութեան զբաղելու 
այս հարցով կամ այլ կերպ ըսուած՝ «Լիտիանին» թոյլ տալ հանքը 
շահագործել, իսկ եթէ ընթացքին կը յայտնաբերուի որեւէ շեղում, 
ընկերութեանը  կը զրկեն արտօնագրէն: 
Նիկոլ Փաշինեան մէկ կողմէն կը խօսի երկրին վարկին մասին ու անոր 
լրջութեան միջազգային հարթակներուն վրայ, միւս կողմէն կ՛ըսէ, որ  
շահագործենք, տեսնենք, եթէ շեղում լինի կը դադարեցնենք հանքի 
շահագործումը: Արդեօք այս անլուրջ մօտեցում չէ՞ նման լուրջ հարցին: 
Ինչպէ՞ս  հնարաւոր է հանք շահագործել՝ չունենալով 100 տոկոսանոց 
վստահութիւն եւ երաշխիք, որ ան անվտանգ է ու չի վնասէր շրջակայ 
միջավայրին, ջրային պահեստներուն կամ աղբիւրներուն: Աւելին՝ 
Կառավարութեան ղեկավարին փոխանցմամբ՝ Ամուլ սարի հանքի 
շահագործման ամենամօտ ժամկէտը 2020ռի 4-րդ եռամսեակն է, կամ 
2021-ի սկիզբը: 
Ամուլսարի հանքի շահագործման դէմ տարիներ շարունակ պայքարող 
բնապահպան Հայկ Գրիգորեան մեր թերթին՝  «Զարթօնք»ին շնորհած 
լայնածաւալ զրոյցինմէջ  (պիտի հրատարակենք յաջորդին – խմբ.) 
վստահեցուց, որ հանքը պիտի չի շահագործուի, որովհետեւ, իրենք 
պիտի ընեն  հնարաւորն ու անհնարը թոյլ չտալու համար:

Մեղքը յանցա՛նք մըն է ընդդէմ բանականութեան, ճշմարտութեան եւ 
ուղիղ խղճմտանքին, թերացում մըն է ճշմարիտ սիրոյն դէմ՝ Աստուծոյ 
եւ մերձաւորին հանդէպ, կարգ մը բարիքներուն էութեան թիւր 

փարումի մը հետեւանքով։ Արդարեւ, մեղքը կը վիրաւորէ մարդուն բնութիւնը 
եւ վնաս կը հասցնէ մարդկային համընկերութեան։ Ան բնորոշուած է իբրեւ 
«խօսք մը, արարք մը կամ բաղձանք մը՝ որոնք հակառակ են յաւիտենական 
Օրէնքին», կ՚ըսէ Սուրբ Օգոստինոս Աւրելիոս։
Մեղքը «վիրաւորա՛նք» մըն է Աստուծոյ հանդէպ. «Միայն Քու դէմդ 
մեղանչեցի։ Ինչ որ չար է Քու աչքերուդ, եւ գործեցի զայն» (ՍԱՂՄ. Ծ 6)։ 
Մեղքի դէմ կը կանգնի Աստուծոյ սիրոյն մեզի հանդէպ եւ Անկէ կը շեղեցնէ 
մեր սրտերը։
Առաջին՝ սկզբնական մեղքին պէս ան անհնազանդութիւն մըն է, 
ըմբոստութիւն մը ընդդէմ Աստուծոյ, կամաւոր կերպով դառնալ «Աստուծոյ 
պէս», ճանչնալով եւ բնորոշելով բարին եւ չարը. (ԾՆՆԴ. Գ 5)։ Այսպէս մեղքը 
«սէր մըն է անձին, որ կը դառնայ արհամարհանք Աստուծոյ», ինչպէս կ՚ըսէ 
Սուրբ Օգոստինոս Աւրելիոս։
Այս ամբարտաւան պանծացումովը անձին, մեղքը անմիջականօրէն կը 
հակադրուի փրկութիւնը կատարող Յիսուսի հնազանդութեան (ՓԻԼ. Բ 
6-9)։ Յայտնութեան յառաջխաղացքին հետ կը լուսաւորուի նաեւ մեղքին 
իրողութիւնը։
Թէպէտ Հին Կտակարանի Աստուծոյ ժողովուրդը՝ Ծննդոցին մէջ յիշուած 
«անկում»ին պատմութեան լոյսին տակ մարդկային վիճակին տառապանքը 
շօշափեց, սակայն ան չկրցաւ հասնիլ այս պատմութեան վերջնագոյն 
նշանակութեան, որ կը յայտնուի միայն Յիսուս Քրիստոսի խաչելութեան եւ 
Յարութեան լոյսով։ Պէտք է Քրիստոսը ճանչնալ իբրեւ «աղբիւր շնորհքի»՝ 
ճանչնալու համար Ադամը իբրեւ «աղբիւր մեղքի»։ Մխիթարիչ Սուրբ Հոգին 
է, որ առաքուած յարուցեալ Քրիստոսէն, եկաւ յանդիմանելու «աշխարհը 
մեղքին համար» (ՅՈՎՀ. ԺԶ 8), յայտնելով Ան որ Փրկո՛ղն է մեղքէն։
Սկզբնական մեղքին վարդապետութիւնը, այսպէս ըսելու համար, «ներհակ 
երես»ն է Աւետիսին, որ կը հաղորդէ, թէ Յիսուս Փրկիչն է բոլո՛ր մարդոց, թէ՛ 
բոլո՛րը կարիքը ունին փրկութեան եւ թէ փրկութիւնը շնորհուած է բոլորին՝ 
շնորհիւ Քրիստոսի։ Եկեղեցին, որ ունի ներքին զգացումը Քրիստոսի, լաւ 
գիտէ, թէ կարելի չէ՛ խախտել սկզբնական մեղքին յայտնութիւնը, առանց 
միանգամայն վնաս հասցնելու Քրիստոսի խորհուրդին։
Մեղանչումին պատմումը (ԾՆՆԴ. Գ) կը կիրարկէ «պատկերաւոր լեզու», 
սակայն կը հաստատէ առաջնակարգ իրադարձութիւն մը եղող իրողութիւն 
մը՝ որ պատահեցաւ «մարդկային պատմութեան սկիզբը»։ Յայտնութիւնը 
կու տայ մեզի հաւատքին հայող ստուգութիւնը, թէ մարդկային ամբողջ 
պատմութիւնը կը կրէ հետքը սկզբնական, կամ նախնական յանցանքին, 
որ «ազատ կամք»ով գործուեցաւ մեր նախածնողներուն կողմէ։
Մեր նախածնողներուն անհնազանդութեան նախընտրանքին ետին՝ կայ 
Աստուծոյ հակադրող փորձիչին ձայնը, որ նախանձէ տարուած՝ զանոնք 
մահուան գիրկը գլորեց։ Աստուածաշունչը եւ Եկեղեցւոյ Աւանդութիւնը այս 
էակին մէջ կը տեսնեն «անկեալ հրեշտակ» մը, կոչուած «Սատանա» կամ 
«դեւ»։ Եկեղեցին կ՚ուսուցանէ, թէ ան նախապէս եղած է «բարի հրեշտակ» 
մը, ստեղծուած Աստուծմէ։ Ուստի դեւը եւ միւս չար ոգիները թէեւ Աստուծմէ 
ստեղծուեցան բարի բնոյթով, բայց անոնք իրենք զիրենք չարացուցին։ Այս 
կը նշանակէ՝ թէ «չար»ը բարիին այլասերած՝ վատասերած, ազնուութիւնը 
կորսնցուցած վիճակն է։ Ասիկա կարելի է նմանցնել նախապէս թարմ 
պտուղի մը փտած՝ ապականած վիճակին. պտուղը բնութեամբ նո՛յն պտուղն 
է, բայց նախապէս թարմ, յետոյ, զանազան արտաքին ազդեցութիւններու 
պատճառով փտած կամ նեխած…։
Սատանային զօրութիւնը սակայն անսահման չէ, ան սոսկ արարած մըն 
է, հզօր՝ որովհետեւ զուտ հոգի է, սակայն կը մնայ սոսկ արարած մը, ան 
չի՛ կրնար խափանել Աստուծոյ Թագաւորութեան կերտումը։ «Սատանան 
սկիզբէն մեղանչեց» (Ա ՅՈՎՀ. Գ 8), «Ան հայրն է սուտին» (ՅՈՎՀ. Ը 44)։

ՄԱՇՏՈՑ ՔՀՆ. ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆ

Շար. Էջ 07
Շար. Էջ 07
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Հայրենի Տնտեսութիւն

«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ - 38 -

Առաջին  Սելֆիից  Մինչեւ  Ցուցահանդէս

Հայաստանի Տնտեսական Կեանքի Վերջին 7 Ամիսներուն Մէջ՝ Շարք Մը Ոլորտներուն 
Մէջ Աճ, Որոշներու Մէջ Ալ Անկում

Յովհաննէս Թումանեանի 
150-ամեակին  նուիրուած միջոցա-
ռումների շղթան  աշխոյժ կերպով 
դեռ շարունակուում է: Սեպտեմբերի 
11-ին գրողի թանգարանում բացուեց 
«Թումանեանը՝ լուսանկարիչ»  
խորագրով ցուցահանդէսը: 
Քչերին է յայտնի, որ  Յովհաննէս 
Թումանեանի նախասիրութիւն-
ներից է եղել լուսանկարչութիւնը 
եւ, որ  գրողը հայ իրականութեան 
մէջ առաջին ինքնանկարի (selfie) 
հեղինակն է:
Ցուցահանդէսը բացուել է այս 

օրերին Հայաստանում անցկա-
ցուող, առաջին միջազգային 
ֆոթոփառատօնի շրջանակներում:
Ցուցահանդեսը թեմատիկ առումով 
բաժանուած էր երկու մասի:
Առաջին մասում ներկայացուած են 
Թումանեանի աշխատանքները, իսկ 
երկրորդ բաժնում ՝ «Արմէնփրես» 

լրատուական գործակալութեան 
արխիւային բացառիկ նիւթերն  
են Յովհ. Թումանեանի ծննդեան 
150-ամեակից։

Լուսանկարներում  ներկայացուած 
են Թումանեանի՝ իր զաւակներին 
արած լուսանկարների գեղեցիկ 
հաւաքածուն, Յովհ. Թումանեանի 
թագարանի արխիւում պահուող 
ապակեայ նեկաթիւների նմուշները, 
ինչպէս նաեւ բանաստեղծի 
անձնական հաւաքածոյում պահուող 

բացառիկ շքեղ ֆոթոալպոմներ։
Լուսանկարներից յատկապէս հետա-
քրքրական է  1914 թուականի գար-
նանը արուած  մի լուսանկար որում 
գրողի ընտանիքի բոլոր անդամներն 
են ճակատագրական մի տարեթիւ, 
որից  յետոյ ընտանիքի անդամները 
ցաւօք բաժանուել են: 
«Հետաքրքիր է նաեւ Թումանեանի 
դստեր` Թամարի  լուսանկարը, 
որում նա այն հագուստով է, 
որով 1909 թուականին Մետեխի 
բանտում այցելել էր հօրը: Այդ 
հագուստի ծալքերի մէջ պահելով` 
նա տուն էր բերել  «Մի կաթիլ 
մեղր» ստեղծագործութիւնն ու 
«Վայրէջք» բանաստեղծութիւնը»- 
պատմում է  թանգարանի տնօրէն 
Անի Եղիազարեանը:
Անի Եղիազարյանը  նշեց,որ 
նպատակ ունեն ցուցադրութիւնը 
տանել  նաեւ Թումանեանի 
ծննդավայր՝ Դսեղ: 
Իսկ  «Արմէնփրես» լրատուական 
գործակալութեան տնօրէն 
Արամ Անանեանը  կարեւորեց  

նման բնոյթի միջոցառումների 
տարածումը նշելով, որ դրանք 
իւրայատուկ միջավայր են ստեղ-
ծում եւս մեկ անգամ ապրեցնելով 
հին ժառանգութիւնները:
Ցուցահանդէսի ողջ ընթացքը 
ուղեկցուեցաւ  կենդանի երգով : Ան 
բաց կը լինի մինչեւ սեպտեմբերի 
20-ը, մուտքն ազատ է:

ԶԱՐԱ ՂԱԶԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Սուրէն Պարսեան: Այս մասին կը 
հաղորդէ «Երկիր Մեդիա»-ն։
Օրինակ՝ առաջին. կարգ մը 
անհրաժեշտ ապրանքներ սղած են, 
որուն հետեւանքով խանութներու 
շրջանառութիւնը, կ՛ըսէ տնտեսա-
գէտը, փաստաթուղթերով աճած է, 
իսկ փաստացի՝ նուազած:
Պարսեանի խօսքով՝ անընդհատ կը 
խօսուի եկամուտներու 25 տոկոս 
հաւաքագրման աճի մասին, սակայն 
կ՛անտեսուի հիմնական ծախսերու 
74 տոկոս թերակատարումը:
Տնտեսագէտը անդրադարձած է 

նաեւ Ամուլսարի շահագործման, 
նշելով որ ըստ պայմանագրին 
յստակ է՝ հանքը պէտք է շահագոր-
ծուի 10 տարի 4 ամիս, պէտք է 
արտահանուի տարեկան 260 միլիոն 
տոլարի ոսկի, որուն հետեւան-քով 
պետութիւնը կ’ունենայ արտա-
հանման աճ: Սակայն աւելի բարդ 
է բնապահպանական մասը: Կը 
վստահեցնէ՝ կառավարութեան 
դիրքորոշումը աւելի յստակ պէտք 
է ըլլայ այս մասով՝ շահագործել, 
թէ ոչ, եւ այդ մէկը պէտք է ունենայ 
հիմնաւորում:

Վերջին 7 ամիսներուն ընթաց-
քին Հայաստանի ընկերա-տնտե-
սական շարք մը ոլորտներուն մէջ 

աճ, որոշներուն մէջ ալ անկում 
արձանագրուած է: Ուսումնասի-
րութիւնը կատարած է տնտեսագէտ 
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Արհեստագիտութեան Աշխարհ

Քիմ Քարտաշեան Հայաստան Պիտի Այցելէ

Ցեղասպանութիւն 100 + 4

Նահատակ Հրանդ Տինքի Գործոց Նոր Զարգացումներ
հանդիպած թուրքական հետա-
խուզութեան աշխատակիցները:
6 Սեպտեմբերին նիստի ժամա-
նակ դատախազը միջնորդութիւն 
ներկայացուցած էր առ այն, որ 
Թուրքիոյ Ազգային հետախուզա-
կան կազմակերպութեան աշխա-
տակիցներու ցուցմունքը լսելու 
անհրաժեշտութիւն չկայ, որուն  
մասին  առարկած են Տինքի պաշտ-
պանները՝ համարելով, որ այդ 
պիտի խոչընդոտէ գործի լիարժէք 
բացայայտմանը:
Դատարանը հետաձգած է տուեալ 
միջնորդութեան մասով որոշում 
կայացնելը, կը յայտնէ Պոլսոյ մէջ 
գործող «Ակօս» թերթի կայքը:
Հրանդ Տինքի սպանութեան գոր-
ծով դատական լսումները պիտի 
շարունակուին 26, 27 ու 28 
Նոյեմբերին:
4 Սեպտեմբերին Պոլսոյ 14-րդ ծանր 
գործերով քրէական դատարանին 
մէջ կայացած էր Տինքի սպանութեան 

է դատարանին առջեւ  ցուցմունք 
տան:
Տինքի սպանութեան գործով 
առանցքային վկաներ կը հանդի-
սանան  հայազգի լրագրողին 
հետ 2004 թուականի  Փետրուար  
24-ին  նահանգապետարանի մէջ 

Պոլսահայ լրագրող, «Ակօս» թերթի 
հիմնադիր եւ նախկին խմբագիր 
Հրանդ Տինքի սպանութեան գոր-
ծով պաշտպանները կը պնդեն, 
որ Տինքի հետ հանդիպած 
թրքական հետախուզութեան 
նախկին աշխատակիցները պէտք 

գործով հերթական դատական 
նիստը: Նիստին  ընթացքին վկայի 
կարգավիճակով ցուցմունք տուած 
էր Պոլսոյ նախկին նահանգապետի 
օգնական Էրկիւն Կիւնկորը, որ 
մանրամասնութիւններ  հաղորդած 
է 2004 թուականի 24 Փետրուարի 
Պոլսոյ նահանգապետարանի մէջ 
Հրանդ Տինքի հետ հանդիպումէն, 
որը կայացած էր Թուրքիոյ 
Ազգային հետախուզական կազմա-
կերպութեան պահանջով:
Հրանդ Տինքը սպաննուած էր  2007 
թուականի 19 Յունուարին` Պոլսոյ 
Շիշլի թաղամասի վրայ գտնուող 
«Ակօս» թերթի խմբագրատան 
առջեւ` 16-ամեայ թուրք ազգայ-
նական Օկիւն Սամասթի   դաւա-
դիր գնդակով։  Հրանդ Տինքի սպա-
նութեան վերաբերեալ դատա-
վարութիւնը կը տեւէ աւելի քան 10 
տարի   ու տակաւին  չէ գտած իր 
հանգուցալուծումը:

  «WCIT 2019»-ի կազմակերպիչները 
այսօր յայտարարեցին, որ գործատէր, 
հաղորդավար, բնորդ, արտադրող 
Քիմ Քարտաշեան-Ուէսթ պիտի 
մասնակցի «WCIT 2019» ՏԱ 23-րդ 
համաշխարհային համաժողովին` 
որպէս հիմնական զեկուցող եւ 
նիստավար:
«Արմէնփրես»-ի փոխանցմամբ` 
Տեղեկատուական արհեստագի-
տութիւններու (ՏԱ) աշխարհի 
ամենահեղինակաւոր ժողովներէն 
մէկը այս տարի տեղի պիտի ունենայ 
Երեւանի մէջ` Հոկտեմբեր 6-9:
Քիմ Քարտաշեան-Ուեսթ հանդէս 
պիտի գայ «Գաղափարներու 
շուկայ» փորձագիտական լիա-
գումար նիստին, ուր պիտի քննար-
կուի, թէ ապակեդրոնացուած 
արհեստագիտութիւնները որքանով 
նպաստած են ժամանցի, մետիայի 
եւ լրագրութեան աշխարհներու 
ժողովրդայնացման եւ թէ որքանով 
յեղափոխած են արուեստի, 
տեղեկատւութեան տարածման 
մեր մեթոտները` նոր աստղեր 
պատրաստելու ճանապարհին: 
«Գաղափարներու շուկայ» նիստի 
քննարկումները պիտի պարզեն, թէ 
ինչ կը նշանակեն այս զարգացում-
ները անձնական կեանքի գաղտնիու-
թեան, ընկերային յարաբերութիւն-
ներու, հիմնարկներու նկատմամբ 
վստահութեան եւ նոր գործի 
օրինակներու համար:
«Գաղափարներու շուկայ» փոր-
ձագիտական նիստի ընթացքին 
անհատական ելոյթէն յետոյ Քիմ 
Քարտաշեան-Ուեսթ դէմ առ դէմ 
հարցազրոյց պիտի ունենայ, 
այնուհետեւ պիտի միանայ փոր-
ձագէտ ականաւոր գործիչներու 
խումբին, որոնց շարքին պիտի 

ըլլան յայտնի հայկական «PicsArt» 
ընկերութեան համահիմնադիր եւ 
գործադիր տնօրէն Յովհաննէս 
Աւոյեանը` շարունակելու յետագայ 
քննարկումները:
«WCIT 2019»-ի կազմակերպչական 
կոմիտէի նախագահ, Առաջատար 
արհեստագիտութիւններու ձեռ-
նարկութիւններու միութեան 
նախագահ, Հայաստանի հեռահա-
ղորդակցութեան ծառայութիւն-
ներու խոշորագոյն մատակարար 
«Եուքոմ» ընկերութեան համա-
հիմնադիր Ալեքսանտր Եսայեանը 
Քիմ Քարտաշեան-Ուեսթի այցի 
վերաբերեալ  յայտնած է. «Մենք` 
WCIT 2019-ի կազմակերպիչներս, 
օրակարգը կազմելու ատեն 
որոշեցինք համարձակ, ոչ սովո-
րական մօտեցում ցուցաբերել: Մենք 
երբեմն լրջօրէն կ՛ընդունինք նոյն-
իսկ հակասական գաղափարներ այն 
բոլոր մարդոցմէ, որոնք էական ըսելիք 
ունին ՏԱ արդիւնաբերութեան եւ ոչ 
միայն անոր մասին:
Աւելի քան 240 միլիոն 
հետեւորդներով` Քիմ Քարտաշեան-
Ուեսթ ընկերային ցանցերու մէջ 
ամենամեծ լսարանը ունեցողներէն 
է: Ան մեր ժամանակաշրջանի 
ամենաազդեցիկ ձայներէն մէկն է 
աշխարհի վրայ: Մենք համոզուած 
ենք, որ Քիմ Քարտաշեան-Ուեսթը, 
որպէս արտասովոր յաջողակ 
գործարար, որպէս այս ոլորտի 
առաջամարտիկ, որպէս կին եւ 
մայր, կարեւոր ու հետաքրքրական 
ըսելիք պիտի ունենայ ընկերային 
մետիայի մէջ ձեռներէցութեան 
աշխարհի մասին, որու ստեղծման 
եւ ձեւաւորման նպաստած է արդէն 
երկու տասնամեակ: Մեր կարծիքով, 
առանց անոր մասնակցութեան 

հնարաւոր չէ լուրջ զրոյց ծաւալել 
այս թեմային շուրջ:
Մենք կ՛ակնկալենք Քիմ Քար-
տաշեան-Ուեսթը ողջունել իր 
նախնիներու երկրին մէջ եւ «WCIT 
2019»-ի գաղափարներու մեծ բեմին 
վրայ»:
Քիմ Քարտաշեան-Ուեսթ 
իր հարթակը աշխուժօրէն 
կ՛օգտագործէր քրէական արդա-
րադատութեան բարեփոխումներու 
համար, իսկ Մայիսին յայտարարեց, 
որ սկսած է իրաւաբանութիւն 
ուսանելու Քալիֆորնիոյ մէջ: Այս 
Սեպտեմբերին ան պիտի ներկա-
յացնէ իր սպասուած «SKIMS» 
հագուստի նորաձեւութեան հաւա-
քածուն, ի լրումն «KKW BEAUTY» եւ 
«KKW Fregrance» հաւաքածուներու, 
որոնք թողարկուած են 2017-ին:
«WCIT» ՏԱ համաշխարհային 
համաժողովը Տեղեկատուական 
արհեստագիտութիւններու եւ ծառա-
յութիւններու համաշխարհային 
դաշինքի (ՏՏԾՀԴ) ամենանշանաւոր 
համաժողովն է: Դաշինքը 83 
երկիրներու տեղեկատուական 

եւ հաղորդակցութեան արհես-
տագիտութիւններու (ՏՀԱ) 
միութիւններէ բաղկացած ընկե-
րակցութիւն է, որ կը  ներկայացնէ 
ոլորտի 90 տոկոսը: Այս տարի 
«WCIT» ՏԱ համաշխարհային 
համաժողովի թեման է` 
«Ապակենտրոնացման ուժը. 
ակնկալիք եւ վտանգ»: Համաժողովի 
ընթացքին պիտի քննարկուի, 
թէ ինչպէս տեղեկատուական 
եւ հաղորդակցութեան արհես-
տագիտութիւնները թէ՛ դրական, 
թէ՛ բացասական առումներով կը 
վերափոխեն մեր կեանքը, ինչ 
ազդեցութիւն կ՛ունենան շահոյթի եւ 
բարեկեցութեան, ապահովութեան 
եւ անվտանգութեան, ժողովրդա-
վարութեան եւ մարդասիրութեան 
վրայ:
Երեւանեան համաժողովին կը 
սպասուի աւելի քան 2000 մաս-
նակից` 70 երկրէ:  WCIT 2019-
ի բանախօսներու եւ օրակարգի 
մասին լրացուցիչ տեղեկութիւններու 
համար այցելէք www.wcit2019.org:



ÐÇÝ·ß³µÃÇ / 12.9.2019

Ս            փիւռք(ներ)ը եւ Հայաստանը դանդաղօրէն անհետացման առաջնորդող 
ախտը անտարբերութիւնն է, որ կ’աճի, քանի կը զարգանայ 
սպառողական ընկերութիւնը, որ ենթահողն է եսասիրութիւններու, 

նոյնիսկ եթէ բառային ճապկումներով չենք ընդունիր, որ անբուժելի 
կերպով անտարբեր եւ եսասէր կը դառնանք: Եւ դեռ, հայրենասիրութիւն 
եւ հայասիրութիւն դարձած են միջոց դիրք եւ լուսապսակ ունենալու:
Չենք հակազդեր, չենք պայքարիր: Խօսքը փոքրամասնութիւն դարձած 
բջիջներու մասին չէ, այլ՝ զանգուածներու: Դարձած ենք այնքան միամիտ, որ 
կը գոհանանք հետզհետէ աւելի սեղմուող շրջանակներով, հաւկուրութեամբ 
չենք տեսներ աշխարհագրականօրէն եւ հոգեպէս տարտղնուող հայկական 
համրանքը, որ բռնուած է աշխարհը վարակած սպառողական տենդով, 
որուն համար կ’արտագաղթէ, քաղաք եւ երկիր կը փոխէ:
Անտարբերութիւն՝ ինչ կը վերաբերի ազգին եւ արմատներու 
հաւատարմութեան: Աւելի պարզ. հայութեամբ յատկանշուող մարդը 
հետզհետէ կը դառնայ արտադրող-սպառող անհատ, որ այդպէս կրնայ 
ըլլալ Քամչաթքա կամ Զանզիպար, իսկ ինչ որ զինք կը տարբերէր եւ կը 
յատկանշէր,- լեզու, գիր, գրականութիւն, մշակոյթ, պատմութիւն, աւանդ 
եւ աւանդութիւն, ինքնութիւն, տոկալու եւ տեւելու յանձնառութիւն,- կը 
մոռնայ, կը մոռցուի, ինք կ’ենթարկուի  ինքնութեան փոխակերպման 
(mutation), Հայաստան կ’ըսեն՝ մուտացիա, որ կանցնի ծագումով հայ ըլլալու 
ազգակործան ճանապարհներով:
Սեփականէ եւ հարազատէ հրաժարումներով, ուրիշներու մօտ կը 
դառնանք ոչ միայն տնտեսական, այլ նաեւ մշակութային երջանիկ 
մակաբոյծ, սեփականը կը փոխարինենք նորով՝ որ անհարազատ է, մեր 
շարունակութիւնը չէ: Իսկ կամաւոր հեռացումները եւ լքումները պարզապէս 
վատութիւն են: Ինչ ալ ըլլան պայմանները, վատութեան բարենիշ եւ վարկ 
պէտք չէ տալ, նպաստընկալի կամ մարդորսականի հոգեբանութեամբ: Աւելի 
ընդվզեցուցիչը այն է նաեւ, որ հայրենի պետութիւնը եւ անոր ղեկավարները 
բարենիշ կու տան շարունակութիւն ըլլալէ դադրողներուն, չես գիտեր ի՞նչ 
բանի ծառայող լուսապսակներէն բաժին ունենալու համար:
Ընկերութեան մէջ որպէս սոսկ մարսողական գործարան ըլլալէ տարբեր 
կոչում ունի մարդը, ան յանձնառութիւն ընդունելու ատակ է եւ այդ իր 
պարտականութիւնն է իր նմանին հանդէպ, որ ընտանիք է, ընկերութիւն, 
ազգ եւ մարդկութիւն ընդհանրապէս: Այդ յանձնառութիւնը պարզ ձեւով 
կը նշանակէ կողմնորոշուիլ: Առանց անոր կը վերածուինք բոյսի, նիւթի, 
մեզ կազմաւորած հոլովոյթը կը կասի, կը ստեղծուի ճահիճ, կը դադրինք 
դիմադրելէ, կը դառնանք կրաւորական, ճակատագրապաշտ, կը կորսնցնենք 
ազատ ըլլալու առաքինութիւնը:
Անտարբերութիւնը ախտ մըն է, որ պատճառ է, օրինակ, չքուէարկելու, 
բացակայութեան, եւ ինչ որ չենք ցանկար, կը պատահի մեր անտարբերութեան 
եւ կրաւորականութեան հետեւանքով, թոյլ տալով, որ ուրիշներ որոշեն 
մեր փոխարէն, եւ այդ ձեւով կը բարդուին սխալները (ոճիր, կողոպուտ, 
չարաշահում), որոնք վաղ թէ ուշ ընկերաքաղական կացութիւնները կը 
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ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ դարձնեն պայթուցիկ, որոնց գինը հարկ կ’ըլլայ վճարել, ինչ որ կը կոչենք 
ըմբոստութիւն, յեղափոխութիւն: Այդ ցնցումներով կը գրուի պատմութիւնը, 
անտարբերը եւս ինքզինք կը գտնէ անցանկալիի մէջ, որուն հետեւանքները 
պիտի կրէ: Նախընտրելի պիտի ըլլար յանձնառութեամբ մասնակցիլ 
ընկերային, քաղաքացիական եւ քաղաքական կեանքին, խուսափելու 
համար շահախնդրուածներու կամայականութիւններէն: Անոնք կը յաջողին 
երբ մենք կ’ըլլանք ճակատագրապաշտ, կրաւորական եւ անտարբեր: 
Ուշացած տրտունջը եւ զղջումը փուճ են, կ’ամլացնեն:
Անտարբերութիւնը ուրիշ կեղծիքով մըն ալ կը ներկայանայ, երբ կը 
կանգնինք բացասականութիւններու առջեւ, եւ փոխան յանձնառութեան, ի 
հարկին պայքարի, կը թաքնուինք իտէալիստական բառակուտակումներու 
ետին, ճիշդի եւ սխալի իրաւարարի պատմուճան դնելով մենք մեր ուսերուն, 
ճիգ, զոհողութիւն եւ ներդրում չպահանջող դերով գոհանալով, խուսափելով 
պատասխանատուութենէ: Մտածուածը եւ առաջարկները կրնան սխալ 
չըլլալ, բայց անոնք վասն ոչինչի աղմկարարութիւն են, եթէ խօսքէն չանցնին 
գործի, անձին ներդրումով: Նման անձեր կը բաւարարուին դժգոհելով, 
այլոց սխալները մատնանիշ ընելով, բայց շագանակները իրենք կրակէն 
չեն հաներ, կ’ըսեն՝ թէ ինչ պէտք է ընել: Հայ կեանքի մէջ այս տեսակի 
մարդիկ բազմաթիւ են, եղածը կը դատեն, կը քննադատեն, կարծիք կը 
յայտնեն, բայց անտարբեր են ընկերային, քաղաքական եւ մշակութային 
կեանքի զարգացման նկատմամբ, կը սպասեն որ ուրիշներ գործեն, 
բախտաւոր պարագային ասդին կը հպարտանան գործերու արդիւնքով, 
բայց ձախողութեան պարագային կ’ըսեն, որ գիտէին թէ այս կամ այն 
նախաձեռնութիւնը պիտի չյաջողէր, որ իրենք իմաստուն էին եւ զիրենք 
չլսեցին:
Ընկերութեան յառաջընթացը կը կատարուի ներկաներով, գործողներով, 
յանձնառուներով: Այս ընկերային, համայնքային եւ քաղաքական ծառայութիւն 
է: Ճկոյթի ետին պէտք չէ թաքնուիլ: Յանձնառութիւնը կ’ենթադրէ ընտրանք 
մը, որուն իրականացման համար կ’աշխատի գիտակից քաղաքացին կամ 
ընկերային տուեալ բջիջի մը անդամը: Հանդիսատեսները դերակատարներ 
չեն, իրենք իրենց շնորհած են ծափահարելու կամ սուլելու իրաւունք:
Այս մտածումներու ընթացքին հետեւելով, կրնանք եզրակացնել եւ յանգիլ 
նպատակի մը,- կամ գաղափարի մը,- ընտրութեան, որուն կ’ուզենք 
ծառայել: Այս դրական յանձնառութիւն է, եթէ գիտակցուած է: Այդ 
ընտրանքը կ’ենթադրէ աշխատանք, որպէսզի յաղթանակէ: Ոմանք կ’ըսեն, 
որ այս ընելով կը դառնանք կողմնապաշտ, որ բացասական չէ, եթէ միշտ 
առաջնորդուինք դատողութեամբ եւ քննադատութեամբ:
Այս մտորումները միտքի մարզանք չեն, անոնք կը վերաբերին մեր հայկական 
ընկերութեան, Հայաստան եւ սփիւռք(ներ), ուր անտարբերութիւնը կանոն 
է, եւ միայն փոքրամասնութիւններ կը գործեն: Բայց անձնական շահերու 
եւ փառքերու հետապնդումը նոյնպէս կանոն է, որ յաճախ պատճառ կը 
համարուի անտարբերութեան:
Ղեկավարութիւն(ներ)ը եւ յանձնառու մտաւորականութիւնը լայնածիր 
լուսաբանական աշխատանքով, քննադատութեամբ եւ մանաւանդ 
անձին օրինակով եւ օրինակելիութեամբ պէտք է յաղթահարեն աղէտ-
անտարբերութիւնը: Միայն այս ձեւով պատմութենէն ժառանգուած 
սխալները կը սրբագրուին, հաւաքական կամք կը ծնի մեր իրաւազրկումները 
դարմանելու համար, կը պաշտպանուին մեր ինքնուրոյնութիւ-նը եւ 
ինքնութիւնը:
Այս է գաղափարական ուղին, որպէսզի դառնանք ազգի լիիրաւ անդամ եւ 
հայրենատիրութիւնը չըլլայ դատարկաբանութիւն, Արարատի պատկերին 
դիմաց կրկնուող յուզում, այլ ըլլայ ներկայութիւն:
Այս աշխատանքը կը պահանջէ տարեդարձներէ, տարելիցներէ, յուշերէ եւ 
յուշագրութիւններէ տարբեր որակ եւ տարողութիւն:   
Եւ պէտք է պայքարիլ անտարբերութեան եւ զայն սնուցանող 
ազդակներուն դէմ. եսասիրութեան, չարաշահումներու, փառասիրութեան, 
ընչաքաղցութեան: Այդ պայքարը պարտականութիւնն է հարազատ 
ղեկավարութեան: Այդ պէտք է ընել յաղթահարելով պառակտումները, 
որոնք պերճանք են մեր կացութեան մէջ գտնուող ժողովուրդի մը համար: 
Ղեկավարութիւնները այդ պայքարը պէտք է տանին առանց բաւարարուելու 
իրենց շրջապատի խնկարկող պալատականներով, այլ հասնելու համար 
արդիւնքի, զոր կարելի է գնահատել թիւերով, առանց ինքնահաճութեան 
եւ ամբոխահաճութեան (populism):
Ինքնահաճութեան եւ ամբոխահաճութեան (populism) համար 
կ’օգտագործենք, անուններ, տարեդարձներ, ամեակներ, յոբելեաններ, 
գումար՝ շաու (show business):
Ի՞նչ կ’ընենք բնակեցնելու համար Հայաստանի եւ Արցախի իւրաքանչիւր 
թիզ հողը:
Այսօ՛ր պէտք է պայքարիլ:
Միշտ պէտք է յիշել ԵՈՒՆԵՍՔՕի տնօրէն Ֆետերիքօ Մայորի խօսքը,
որ վաղը միշտ ուշ է:
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

12 2019
ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

ՄԻՔԱՅԷԼ ԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
(1897 – 1961)
«Պոն Մարշէի Ֆիկարոյի 
ամուսնութիւնը կամ խելայեղ օր»

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Մեր Ուխտը

Մենք ուխտ ունենք՝ միշտ դէպի լոյս,
Ու գընում ենք մեր ճամբով,
Մըրրիկներով պատած անյոյս,
Սեւ խաւարով, մութ ամպով։

Մենք անցել ենք արեան ծովեր,
Սուր ենք տեսել ու կըրակ,
Մեր ճակատը դէմ ենք արել
Մըրրիկներին հակառակ։

Ու թէպէտեւ պատառ-պատառ
Մեր դըրօշը սըրբազան,
Ու մենք չունենք տեղ ու դադար՝
Երկրից երկիր ցիրուցան։

Բայց գընում ենք մենք անվեհեր
Զարկերի տակ չար բախտի,
Մեր աչքերը միշտ դէպի վեր՝
Դէպի լույսը մեր ուխտի։

Յովհաննէս Թումանեան
1903

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Սկզբնական Մեղքի Մասին

Ամուլսարի Խնդիրի Կարճաժամկէտ 
Լուծո՞ւմ, Թէ Անոր Քողին Տակ 

Հանքի Վերջնական Շահագործում

Դէպի Ո՞ւր Կ՛երթայ 
Նիկոլ Փաշինեան

Սկիզբը Էջ 03

Սկիզբը Էջ 03

Մարդը փորձուելով սատանայէն, ձգեց որ իր սրտին 
մէջ մեռնի իր Արարիչին հանդէպ վստահութիւնը 
եւ իր ազատութիւնը չարաշահելով՝ «անհնազանդ 
եղաւ» Աստուծոյ պատուիրանին։ Ուրեմն 
սկզբնական մեղքը ազատութեան փորձութիւնն է։
Ահաւասիկ, այս կէտին մկրտութիւնը այն սրբարար 
խորհուրդն է, որ կը սրբէ մեզ սկզբնական մեղքէն 
եւ վերստին ծնունդ կու տայ Սուրբ Հոգիի շնորհած 
նորոգուած կեանքով անդամակցելու Քրիստոսի 
Եկեղեցիին։ Մկրտութիւնը Եկեղեցւոյ առաջին 
խորհուրդն է, որմէ յետոյ միայն հաւատացեալը 
կրնայ մասնակցիլ միւս խորհուրդներուն։ 
Արդարեւ, կան ոմանք՝ որ կը խորհին, թէ քանի որ 
Քրիստոս Իր խաչելութեամբ մարդկութիւնը փրկեց 
մեղքէն, այլապէս անհրաժե՞շտ է մկրտութիւնը։
Մկրտութիւնը ոչ միայն անհրաժեշտ է, այլ 
նաեւ պարտադի՛ր։ Խորհուրդը բացայայտօրէն 
հաստատած է Ի՛նք Յիսուս. (ՄԱՏԹ. ԻԸ 19), 
(ՄԱՐԿ. ԺԶ 15), (ՅՈՎՀ. Գ 5), եւ Ինքն ալ 
մկրտուած է Յովհաննէս Մկրտչի կողմէ։ Բայց 
Անոր մկրտութիւնը խորհուրդ չէր, քանի որ 
Յիսուս Ինքը մկրտութեան խորհուրդի արդիւնքի, 
այսինքն սկզբնական մեղքէն մաքրուելու, 
սրբուելու կարիքը չունէր։ Այս իմաստով, 
Յիսուսի մկրտութիւնը «օրինական» էր եւ ո՛չ թէ 
«խորհրդական»։ Մկրտութիւնը, ուրեմն առաջին 
եւ մուտքի խորհուրդն է։ Ուստի Յիսուս արդէն 
հաստատած էր մկրտութեան խորհուրդը իր 
քարոզութեան սկիզբէն իսկ, որով եւ հասկնալի կը 
դառնայ Նիկոդեմոսին տուած բացատրութիւնը, 
քանի որ այդ խօսակցութիւնը տեղի չէր ունենար, 
եթէ մկրտութեան խորհուրդը հաստատուած 
չըլլար։
Իսկ Յարութենէն յետոյ Յիսուսի պատուէրը. 
«Հետեւաբար, գացէք եւ բոլոր ժողովուրդները 
ինծի աշակերտ դարձուցէք։ Զանոնք մկրտեցէք 
Հօր, Որդիին եւ Սուրբ Հոգիին անունով» (ՄԱՏԹ. 
ԻԸ 19) կը վերաբերի բոլոր ժողովուրդներուն 
մկրտուելու Ամենասուրբ Երրորդութեան անունով։
Յիսուսի մկրտութեան մասին Սուրբ Գրիգոր 
Տաթեւացի սապէս կ՚ըսէ. «Օրէնքի կատարման 
համար. օրինակ եղաւ մեզի համար մկրտուելու, 
ուր յայտնեց Ս. Երրորդութեան խորհուրդը»։
Մկրտութեան շնորհիւ է որ կը սրբուինք մեր 
սկզբնական մեղքէն, բայց յետոյ դարձեալ կը 
մեղանչենք…։
 

 «Ժամանակ»/Պոլիս

Քաղաքական Ակնարկ

Կառավարութեան ղեկավարի նման 
յայտարարութիւններն ալ բնապահպանը 
որակեց «խաղեր տալ». «Ունենալով 
բոլոր հնարաւորութիւններն ու փաստերը 
գործող ՇՄԱԳ (Շրջակա միջավայրի վրայ 
ազդեցութեան գնահատական)-ը չեղեալ 
համարելու եւ «Լիտիան»-ի գործունէութիւնը 
կասեցնելու համար»: Ըստ մասնագէտին, 
«Փաշինեան սուտ տեղեկութիւններ կը 
հրապարակէ ըսելով, որ չունին բաւարար 
փաստեր ՇՄԱԳ-ը չեղարկելու ու հանքի 
շահագործումը թոյլ չտալու համար: Փոխանակ 
Փաշինեան պետութեան անունունով  դիմէր 
իրաւարարական դատարան՝ Լիտիանին 
տուգանելու՝  պայմանագրի կէտերը խախտելու 
եւ ՇՄԱԳ-ին մէջ սուտ տեղեկութիւններ 
ներառելու համար, ան կը յայտարարէ, թէ 
չունին բաւարար փաստեր...»: 
Անդրադառնալով Ամուլսարի շրջակայ 
տարածքի բնակիչներու կողմէն դէպի 
հանք տանող ճանապարհը շրջափակելուն, 
բնապահպանը նշեց, որ այսօր ալ ճանապարհը 
կը շարունակէ մնալ փակ, մարդիկ պիտի 
չնահանջեն, իսկ եթէ ոստիկանական ուժ 
կիրառուի, ապա այդ լրջօրէն կը վնասէ 
Հայաստանի՝ որպէս ժողովրդավարական 
երկրի պատկերին: Ըստ բնապահպանի՝ 
իշխանութիւնները այդ քայլին չեն երթար, 
հակառակ պարագային աւելի մեծ թիւով 
մարդիկ փողոց դուրս կու գան: Սակայն, 
հակառակն ալ չի բացառուիր, այդ ցոյց կու 
տայ Ամուլսարի հարցին մէջ Փաշինեանի 
յստակ դիրքորոշումն ու այս նիւթով իր ուղիղ 
եթերները:
Այնուամենայնիւ, Ամուլսարի խնդրին 
լուծման  լաւագոյն տարբերակը նախագիծը 
դադարեցնելն ու չեղարկելն է, քանի որ 
բնութեան ապականաման ամբողջական 
կանխարգելումն այս պարագային անհնար 
է: Նման կարծիք ունին նաեւ միջազգային 
բնապահպանները, մասնագէտները, եւ բոլոր 
անոնք, որոնք այս օրերուն տարատեսակ 
վերլուծութիւններ կ՛ընեն: Ամուլսարի դիրքը 
թոյլ չի տար խուսափիլ բնապահպանական 
աղէտէ, որն է՝ տարիներու ընթացքին Սեւանի 
ու Ջերմուկի ջուրերուն ապականումը: 
Եւ վերջապէս, հանքերի շահագործումը 
որպէս կանոն կ՛իրականանայ երկրի մը 
ջրային պաշարներէն հեռու, քանի որ վտանգը 
տուեալ գօտիներուն մէջ առաւել մեծ է: 
Այս իրավիճակին մէջ դժուար է հասկանալ 
դէպի ու՞ր կ՛երթայ Նիկոլ Փաշինեան՝ 
դէպի խնդրին կարճաժամկէտ լուծո՞ւմ 
(ժամանակաւոր թոյլատրել «Լիտիանին» 
հանքը շահագործել, շեղում նկատելու 
պարագային՝ զրկել արտօնագրէն ) թէ 
կարճաժամկէտ լուծման քողին տակ հասնիլ 
հանքի վերջնական շահագործման, բան մը, 
որ  իր հերթին աւելի եւս պիտի սրէ երկրին 
ներքին իրավիճակը: 

ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ

ԹՄՄ 
Երիտասարդական 

Նուագախումբ
(The Youth Band)

Նոյեմբեր 30 եւ Դեկտեմբեր 1, 2019

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
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¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ` 
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ՄՕՏ ՕՐԷՆ

Լոյս Կը Տեսնեն
ՌԱԿ-ի 98-ամեակին Առիթով

(ՌԱԿ Մատենաշարէն)

«Հայ Մամուլի Տարի»ուան 
Առիթով

(Զարթօնք Մատենաշարէն)

Կաթողիկոսարանի Հայագիտական Կեդրոնի դասաւան-
դութիւնները պիտի վերսկսին 9 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2019-ին: 
Դասընթացքները տեղի կ’ունենան շաբաթական երկօրեայ 
դրութեամբ, Չորեքշաբթի եւ Ուրբաթ օրերը, յետմիջօրէի 
ժամը 5.30-8.00 եւ կը շարունակուին մինչեւ 29 ՄԱՅԻՍ 2020:
Այս տարեշրջանին համար նախատեսուած են նոր 
դասանիւթեր, որոնք պիտի դասաւանդուին որակաւոր 
հիւր դասախօսներու կողմէ:
Ութ ամիսներու վրայ երկարող այս անվճար դասընթացքին 
հետեւողները պարտին ունենալ նուազագոյնը երկրորդա-
կան վարժարանի համապատասխան վկայական:
Նոր ուսանողները արձանագրութեան կամ յաւելեալ 
մանրամասնութիւններու համար պարտին ներկայանալ 
Կաթողիկոսարանիս Կրթական-Հայագիտական 
Բաժանմունքի քարտուղարութեան, Երկուշաբթի, 9 
Սեպտեմբերէն մինչեւ Ուրբաթ, 4 Հոկտեմբեր 2019, 
առաւօտեան ժամը 8.30-12.00: Նախորդ տարեշրջանի 
ուսանողները՝ նմանապէս, վերահաստատելու համար իրենց 
մասնակցութիւնը: Ուշացողներ նկատի պիտի չառնուին: 
Հեռաձայնի թիւ` 04/ 410 001:

ԿՐԹԱԿԱՆ-ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ

Կաթողիկոսութիւն Հայոց 
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ

Հայագիտական Կեդրոնի Դասաւանդութիւններ
2019-2020 Տարեշրջան

Îàâ

2020-ին պիտի տօնենք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան 
դպրեվանքի հիմնադրութեան 90-ամեակը։
Կոչ կ՛ուղղենք դպրեվանքի նախկին սաներուն, որ Ազգային 
առաջնորդարան փոխանցեն իրենց անուն-մականունը եւ 
ամբողջական հասցէն, որպէսզի զիրենք եւս ներառենք դպրեվանքի 
90-ամեակի հանդիսութեան մէջ։ 
Այս գծով յաւելեալ տեղեկութիւններ ստանալու համար կը 
յանձնարարենք կապ պահել Հոգշ. Տ. Անանիա ծ. վրդ. Գուճանեանին 
հետ (հեռախօս 01-258300 կամ 71-866120, ե-նամակ koudjanian@
gmail.com):

Դիւան Ազգային առաջնորդարանի

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան
Դպրեվանքի Նախկին Սաներուն

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Լիբանանի Հայոց Թեմի
Ի Տէր Հանգեալ Սպասաւորներուն Համար

Խաչվերացի մեռելոցին, երկուշաբթի, 16 սեպտեմբեր 
2019, առաւօտեան ժամը 11։00-ին, Պուրճ Համուտի 

Ազգային գերեզմանատան մատրան մէջ, հաւաքական 
հոգեհանգիստ պիտի կատարուի Լիբանանի թեմին մէջ 

ծառայած վախճանեալ հոգեւորականներուն եւ հանգուցեալ 
ժողովականներուն համար։

 
Հոգեհանգիստին պիտի նախագահէ՝  

Գերշ. Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոս
Առաջնորդ Լիբանանի հայոց 

 
Հոգեհանգիստին պիտի մասնակցի թեմիս քահանաներու դասը։

  
Դիւան Ազգային առաջնորդարանի


