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ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ
Միջազգային Դատարանը Մեղադրեց Հըզպալլայի
Պատասախանատու Անդամ Մը

Լիբանանի Հարցով Միջազգային Յատուկ Դատարանը երէկ մեղադրանք
ուղղեց Հըզպալլայի պատասխանատու անդամ Սալիմ Այյաշին նախկին
նախարարներ Մարուան Համատէի եւ Իլիաս Մըրրի ահաբեկման փորձով
եւ Ժորժ Հաուիի սպանութեամբ:
Դատարանը նշեց, որ վերոյիշեալ երեք ոճիրներն ալ սերտօրէն
կապակցուած են նախկին վարչապետ Ռաֆիք Հարիրիի սպանութեան
գործին հետ եւ Այյաշ ինքն է, որ կը կանգնի այս ոճիրներուն ետին:
Մեղադրեալին անունն ու մեղադրանքը անակնկալ չըլլալով հանդերձ
դատարանի որոշումը ուշագրաւ էր:
Նշենք, որ Լիբանանի Հարցով Միջազգային Յատուկ Դատարանը կազմուած էր հետաքննելու ու դատավարութեան ենթարկելու նախկին
վարչապետ Ռաֆիք Հարիրին եւ նոյն ժամանակի ընթացքին ահաբեկչութեան զոհ քաղաքական գործիչներու սպանութեան պատասխանատուները:

Վարչապետ Հարիրի Բոլոր Կողմերուն Կոչ Կ՛ուղղէ
Չդանդաղելու Տնտեսական Բարեփոխումներ
Բերելու Աշխատանքին Մէջ

Լիբանանի տնտեսական ահազանգային վիճակը դարձեալ մղեց վարչապետ Ռաֆիք Հարիրիին կոչ ուղղելու խնդրոյ առարկայ բոլոր կողմերուն
արագացնելու աշխատանքը տնտեսական բարեյաջող բարեփոխումներ
իրագործելու ամէնաշուտ ժամանակի մէջ:
Յիշեցնենք, որ Վարչապետ Հարիրի շուտով կ՛ուղղուի Ֆրանսա հանդիպում ունենալու Ֆրանսայի նախագահ Էմանուէլ Մաքրոնին հետ:
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Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ
Վանեցեան Կը Հրաժարի
Ազգային Անվտանգութեան Ծառայութեան
Տնօրէնի Պաշտօնէն

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան այսօր յայտարարեց, որ ստորագրած է
Ազգային անվտանգութեան ծառայութեան տնօրէն Արթուր Վանեցեանը
աշխատանքէն ազատելու միջնորդագիրը:
«Համապատասխան հրամանագիրը մէկ-երկու օրուան ընթացքին պիտի
ստորագրուի: Որոշումը տրուած է քննարկումներու արդիւնքով եւ փոխադարձ համաձայնութեամբ»,- լրագրողներուն յայտնած է Փաշինեան:
Անոր խօսքով` Արթուր Վանեցեան պիտի կեդրոնանայ Հայաստանի
ֆութպոլի հաւաքականին Եւրոպայի ախոյեանութեան եզրափակիչ դուրս
բերելու վրայ:
Իր հերթին Արթուր Վանեցեան այս առնչութեամբ ֆէյսպուքի իր էջին մէջ
գրած է, նշելով.
«Սիրելի′ հայրենակիցներ,
ՀՀ Ազգային անվտանգութեան ծառայութեան պատուարժա′ն զինծառայողներ,
Կը յայտնեմ ձեզի, որ ՀՀ Ազգային անվտանգութեան ծառայութեան
տնօրէնի պաշտօնէն հրաժարականի դիմում ներկայացնելու որոշում
կայացուցած եմ: Նման որոշումը ստեղծուած իրավիճակին եւ գալիքի
պարունակին մէջ կը համարեմ Հայաստանի Հանրապետութեան եւ իմ
ժողովուրդին ծառայելու ամենանախընտրելի եւ ամենահիմնաւորուած
տարբերակը:
Այս որոշումը ես կայացուցած եմ նոյնքան վստահ, որքան այն մէկը, երբ
մեր երկրի համար բախտորոշ փուլին համաձայնեցայ ստանձնելու Ազգային
անվտանգութեան ծառայութեան տնօրէնի պաշտօնը: Մէկուկէս տարուան
իմ գործունէութիւնը միշտ բոլորիդ աչքի առջեւ եղած է, եւ ամէն քայլ ըրած
եմ մէկ սկզբունքով` Հայրենիքն ու սպայի պատիւը վեր են ամէն ինչէն:
Պետականաշինութիւնը իր տրամաբանութիւնը ունի. որոշումներու
տարերայնութիւնը, գործողութիւններու հախուռնութիւնը, առաջնայինը
երկրորդականէն, իսկ անցօղիկը մնայունէն չտարբերելու գործելաոճը այն
ճանապարհը չէ, որ կը տանի դէպի նպատակներու իրականացում: Այն
ընդհանուր ոչինչ ունի սպայի արժանապատւութեան հետ. սպայի ուսադիրն ու զարգացումներու նման ընթացքը անհամատեղելի են: Իմ հրաժարականը թող ըլլայ «Կանգ ա′ռ»-ի սթափեցնող քայլ, մնացած բոլոր
տարբերակներուն պիտի յաղթէ հայրենիքի հանդէպ պարտքը:
Խաղաղութիւն ու անվտանգութիւն մեր երկրին:
Պատիւ ունիմ»,-նշուած է գրութեան մէջ:
Արթուր Վանեցեան Ազգային անվտանգութեան ծառայութեան տնօրէնի
պաշտօնը կը զբաղեցնէր 2018-ի Մայիս 10-էն: Սեպտեմբեր 22-էն նաեւ
Հայաստանի ֆութպոլի ֆետերասիոնի նախագահն է:
Հայրենի Լուրերուն շար. Էջ 02
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Հայաստանի եւ Արցախի Ղեկավարները Ցաւակցական Հեռագիրներ Յղած են
Արամ Ա. Կաթողիկոսին

Երէկ Հայաստանի Հանրապետութեան
նախագահ
Արմէն
Սարգսեան եւ անոր կինը` Նունէ
Սարգսեան ցաւակցական հեռագիր
յղեցին Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա.
կաթողիկոսին մօր մահուան առիթով:
Հանրապետութեան նախագահի
աշխատակազմի հասարակութեան
հետ կապերու վարչութիւնը կը
տեղեկացնէ, որ ցաւակցական
հեռագիրին մէջ նախագահ Արմէն
Սարգսեան մասնաւորաբար կը նշէ.
«Վեհափա՛ռ տէր, խոր ցաւ ապրեցայ`
ստանալով Ձեր սիրելի մօր` մեծայարգ Լուսին Քէշիշեանի մահուան
գուժը:

«Քաջատեղեակ եմ տիրամայր Լուսինի հանդէպ Ձեր որդիական ջերմ
զգացմունքին:
«Լաւագոյն յիշողութիւնները ունինք
յարգարժան Լուսին մայրիկէն:
«Ընդունեցէ՛ք, խնդրեմ, մեր եւ
մեր ընտանիքին մխիթարանքի ու
վշտակցութեան անկեղծ խօսքերը»:
Նոյն առիթով ցաւակցական հեռագիր յղած է նաեւ Հայաստանի
Հանրապետութեան վարչապետ
Նիկոլ Փաշինեան: Հեռագիրին մէջ
մասնաւորապէս նշուած է.
«Վեհափա՛ռ տէր, խոր ցաւով
տեղեկացայ ձեր մայրիկի` տիկին
Լուսինի մահուան մասին: Ապրելով
հայրենիքէն հեռու` տիկին Լուսինը

ընտանիքին մէջ պահպանած
է ազգային արժէքներն ու հայ
ընտանիքի աւանդութիւնները:
Վեհափա՛ռ տէր, ատոր վառ վկայութիւնն է սփիւռքի մէջ հայապահպանութեան ազգային ինքնութեան ու մշակութային արժէքներու ամրապնդման միտուած Ձեր
գործունէութիւնը»:
Արցախի
Նախագահ
Բակօ
Սահակեանի ցաւակցական հեռագիրին մէջ կ՛ըսուի. «Վեհափա՛ռ
տէր, Արցախի ժողովուրդին, իշխանութիւններուն եւ անձամբ իմ
անունէնց խորին ցաւակցութիւն ու
զօրակցութիւն կը յայտնեմ Ձեզի`
Ձեր սիրելի մօր` Լուսին Քեշիշեանի
մահուան կապակցութեամբ:
Ան մեր յիշողութեան մէջ կը մնայ
որպէս հայ կնոջ վառ կերպար, որ իր
ողջ կեանքը նուիրած էր ընտանիքին,
հարազատ ժողովուրդին ու հայրենիքին եւ խոր յարգանք կը վայելէր
հասարակութեան մէջ:
Անդառնալի կորուստի այս ծանր
պահուն կը մաղթեմ տոկունութիւն
ու ոգիի կորով ձեզի, հանգուցեալին
բոլոր հարազատներուն ու մերձաւորներուն: Թող ամենազօր Աստուած
լուսաւորէ անոր հոգին»:

Արթուր Մանուկեան Ստանձնեց Պատգամաւորի Պարտականութիւնները
«Իմ քայլը» կուսակցութիւններու
դաշինքի համապետական ընտրական
ցուցակի
թեկնածու
Արթուր
Մանուկեանը
երդման արարողութեամբ ստանձնած է պատգամաւորի պարտականութիւնները:
«Արմէնբրես»-ի հաղորդմամբ՝ Մանուկեանը պատգամաւորի պարտականութիւնները ստանձնած է
Ազգային ժողովի 16 սեպտեմբերի
նիստին:
«Կեդրոնական ընտրական յանձնաժողովը ներկայացուցած է
ԱԺ-ի պատգամաւոր ընտրուած
եւ լիազօրութիւնները վաղաժամկէտ դադրեցուցած պատգամաւորի մանտաթը յաջորդ թեկնածուին տրամադրելու մասին
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մանտաթը կը տրուի «Իմ քայլը»
կուսակցութիւններու դաշինքի
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տականութիւնները:
Աւելի վաղ պատգամաւորական
մանտաթը վար դրած էր «Իմ քայլը»
խմբակցութեան անդամ Էտկար
Առաքէլեանը:

Պատմութեան
Մէջ Այսօր

Արտաշէս Աբրահամեան

Արտաշես Սահակի Աբրահամեան (1920, սեպտեմբերի 17,
Ալեքսանդրապոլ - 2003, մայիսի
2 , Երեւան), բնանկարիչ, ՀԽՍՀ
վաստակաւոր նկարիչ (1980)։
Արտաշէս
Աբրահամեան
ծնած
է
Ալեքսանդրապոլ
(այժմ՝ Գիւմրի) 1920ին, տպագրիչներու ընտանիքի մէջ։ Հայ
դասական նկարիչներու աւագ
ներկայացուցիչ է։
1934-1938 առաջին մասնագիտական կրթութիւնը ստացած
է Սերգեյ Մերկուրովի անուան
նկարչական դպրոցին մէջ:
1938ին տեղափոխուած է
Երեւան եւ ընդունուած Փանոս
Թերլեմէզեանի անուան գեղարուեստի ուսումնարան, որ
աւարտած է 1941ին
1941-1945
մասնակցած է
Հայրենական մեծ պատերազմին,
պատկանած է կազմին, պարգեւատրուած է «Կարմիր խաչ»
եւ «Փառքի 3-րդ աստիճանի»
շքանշաններով:

Լրատուութեան Գործընկեր
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Տեսակէտ

Ըմբոստը՝ Յեղափոխական Չէ
Բայց Սորված Է Խօսիլ՝ Անոր Պէս

ՄԵԹՐ Գ. ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ
Շարունակուած նախորդ թիւէն
Իսկ արտաքին միջամտութեան գործօնին անտես առնուիլը անկարելի է, այնքան ատեն, որ ներքին նախկին հասարակարգին ուժերը առկայ են եւ ազատութիւնը ունին գործելու եւ այնքան ատեն, որ տուեալ երկրի անմիջական դրացիները ունին տարբեր հասարակարգ։ (Խորհրդարանական ընտրութիւններու
խաղաղ ճամբով հասարակարգի փոփոխութեան կողմնակիցները, որոնք
հասարակարգային իշխանութեան ալ հերթափոխութեան _ﻝﻭﺍﺪﺗ ﺔﻄﻠﺴﻟﺍ
_ կը հաւատան, կը խուսափին՝ ոչ միայն արիւնալի յեղափոխութենէն, այլեւ՝
պրոլետարական տիկտատուրայէն, պահպանելու համար պուրժուազիային
գործելու ազատութիւնը։ Պրոլետարական տիկտատուրան պէտք չըլլար
միայն այն պարագային, երբ պրոլետարիատը հասած է իր զօրութեան
գագաթնակէտին, իսկ պուրժուազիան՝ իր զօրութեան սպառումին…)։
Այս ընթացքով, հասարակարգային խաղաղ, խորհրդարանական հերթափոխութիւնը կրնայ մէկ դար (կամ՝ ամէնէն քիչը, կէս դար) պահանջել,
որուն ընթացքին երկու կողմերուն միջեւ եւ արտաքին միջամտութեան
դէմ կռիւներուն երկրին պատճառած վնասը, շատ-շատ աւելի մեծ է եւ
աւելի երկար ժամանակի կորուստ, քան՝ արիւնալի յեղափոխութեանը…։
Ուրեմն, միեւնոյն հասարակարգին տարբեր կողմերուն միջեւ իշխանութեան հերթափոխութիւնը ( )ﻝﻭﺍﺪﺗ ﺔﻄﻠﺴﻟﺍկարելի է, սակայն տարբեր
հասարակարգեու միջեւ հերթափոխութիւն՝ խաղաղ ընտրութիւններու
ճամբով, գրեթէ անկարելի, ինչպէս ցոյց կու տայ ցարդ՝ Վենեզուելլայի
պարագան։ Բայց, փորձերը կը շարունակուին Լատին Ամերիկայի մէջ…։
Ակամայ կը յիշենք Ռատիօ Երեւանի հարց-պատասխաններու մէկ անեկթոտը.
Հարցում – Այր մարդը կարո՞ղ է յղիանալ…։
Պատասխան – Բժշկագիտութիւնը ցարդ չէ հաստատել նման փաստ։ Բայց,
փորձերը շարունակւում են՝ Բաքւում…։
(Սովետի օրով, Ռատիօ Երեւանի հարց-պատասխանի սրամտութիւնները
լայն արձագանգ գտած էին ֆրանսական մամուլին մէջ, քանի որ սրամիտ
հարց-պատասխանները որպէս թապու, արգիլուած չէին շօշափելու նաեւ
սովետական լոզունգներ եւ կարգախօսներ։ Օրինակ.
Հարցում – Փայտոջիլը կարո՞ղ է սոցիալական յեղափոխութիւն կատարելու։
Պատասխան – Այո՛, քանի որ նրա երակներում եռում է՝ բանուորագիւղացիական արիւնը…)։
Պատեհապաշտ ըմբոստը, նաեւ՝ ուժեղ չէ, կը սպասէ առիթին, կամ՝
կ՚ապաւինի արտաքին օգնութեան։ Այսինքն՝ անկախ եւ ազատ չէ…։
Սկզբունքային յեղափոխականը ուժեղ է եւ ինք կը ստեղծէ առիթը, կ՚ըսէ
Մաքսիմ Կորքի, եւ ուրեմն՝ չապաւինիր արտաքին ուժի օգնութեան։
(Հայ իրականութեան մէջ, հակառակ՝ սխալմամբ իբր յեղափոխական
ինքնամատուցուած կուսակցութիւններուն այլազան ըմբոստութեան
ցոյցերուն, արշաւանքներուն, գրաւումներուն եւ արկածախնդրութիւններուն…
անոնք միշտ կ՚ապաւինէին «Քրիստոնեայ Եւրոպայի շտապ օգնութեան»…
կամ նոյնիսկ՝ թշնամի պետութեան անմիջական միջամտութեան… թշնամիին
պետական մարդիկն ալ ճենթլմէն կ՚որակէին եւրոպացիներուն կարգին։
Անոնցմէ մին կ՚երգէր. «Ուղիղ եօթ տարի ոչինչ արեցինք… Եւրոպի
խօսքին ականջ դրեցինք»…։ Իսկ միւսը՝ «Հերոս՝ մռնչեց, սուլթան՝
դողդողաց, Եւրոպի աչքից՝ արտասուք սողաց»…)։
Յեղափոխականը նոյնացած կ՚ըլլայ մարդկութեան հետ, մեկուսացած
չըլլար իր ազգային նեղ խոզակին մէջ։ Ըմբոստը՝ անհատապաշտ է եւ
մեկուսապաշտ։ Յեղափոխականը՝ համայնատիրական է, ըմբոստը՝
մենատիրական։ Տարագիր յեղափոխական արեւմտահայը կը համարկուի
հիւրընկալ արաբ երկրին ու ժողովուրդին, ընդելուզումի ճամբով, որ
հայապահպանումի ճիշդ ուղին է,հաւատարիմ կը մնայ հիւրընկալ երկրին
եւ կը պաշտպանէ այդ երկրի անկախութիւնը, եւ այսպիսով՝ ոչ միայն
կրնայ պահպանել իր ազգային ինքնութիւնը, այլեւ՝ հիւրընկալ ժողովուրդին
նեցակցութիւնը շահիլ իր հողային դատին։ Այսպէս շարժեցան Լիբանանի
եւ Սուրիոյ մէջ՝ արեւմտահայ կոմունիստ տարագրեալները… որոնք
չձուլուեցան Լիբանանի Կոմկուսին մէջ, այլ ունեցան իրենց Հայկական
Կազմակերպութիւնը։ Իսկ ըմբոստը՝ կը խցկուի իր ազգային նեղ խոզակին
մէջ, կը մեկուսանայ եւ կը կեթթոյանայ, տակաւին՝ ոչ միայն վերէն կը
նայի հիւրընկալ երկրին ու ժողովուրդին, այլեւ՝ կը ծառայէ երկրին թշնամի
իմփերիալիզմին եւ երկիրը գաղութացուցած օտար պետութեան, եւ՝ անոր
ներկայացուցիչը՝ երկրի խորհրդարանէն ներս, կը քուէարկէ հիւրընկալ
երկրի անկախութեան դէմ։ (Գաղութարարին ստրկացող եւ հիւրընկալ
ժողովուրդը արհամարհող տարագրեալ մեկուսապաշտները՝ նոյնիսկ
չէին վարաներ սա ձեւ երդում ընելու. Եթէ բան մը հասկցայ ըսածէդ, կամ՝
եթէ այդպիսի սխալ ըրած եմ… թող արաբ ըլլամ)։
Յեղափոխականը խոր յարգանք ունի մարդու կեանքին հանդէպ։

Յեղափոխական Նազովրեցի Յիսուս՝ Մարդու Որդին, ոչ՝ տիրակալ
Քրիստոսը, կը սիրէր ապրիլ կեանքը։ Այս մասին, ֆրանսացի պատմաբան
Տիւքէն կը պնդէ եւ կը յիշէ շարք մը պարագաներ. օրինակ՝ Կանայի
հարսանիքը, որուն ներկայ էր Յիսուս «կենսասէր»ը (Le Bonvivant), ոչ՝
խստակեացը։ Յեղափոխականը եթէ ջերմօրէն սիրած չըլլար մարդկային
կեանքը, պիտի չծառանար մարդոց ոչ-արժանապատիւ կեանքի պայմաններ
պարտադրող բռնատէրներու եւ շահագործողներու դէմ։
Իսկ հակա-յեղափոխականը, նացին ու ֆաշականը, ոչ թէ կենսապաշտ չէ, այլ՝
դիակապաշտ է (ինչպէս՝ Հիթլէր, Ֆրանքօ, Պաթիսթա, եւ այլք…)։ Ծանօթ
է թէ Ֆրանքոյի զօրավարներէն մէկը, 1936 թ. Սպանիոյ քաղաքացիական
պատերազմին, իր զինուորներուն կը բարեւէր «կեցցէ մահը» գոռալով…։
Բոլոր դիակապաշտները (Necrophilous) չեն գիտակցիր իրենց այս թաքուն
մղումին՝ դէպի մահը, քանդումն ու քայքայումը։ Երուանդ Օտեանի «Ընկեր
Փանջունի»ն իր մանկութենէն անգիտակից դիակապաշտ մըն էր, որ իր
կոտրելը՝ շինել կը կարծէր (շինել կ՚որակէր…)։
Յեղափոխականը ունի քննադատական մօտեցում ամէն բանի հանդէպ,
ներառեալ՝ իր անձին հանդէպ։ Կոմկուսի անդամը կը սորվի՝ ոչ միայն
քննադատել, այլեւ՝ ինքնաքննադատութիւն ընել։
Պատեհապաշտ ըմբոստը, ոչ միայն բացարձակօրէն կը մերժէ
ինքնաքննադատութիւն ընել, այլեւ՝ իր նարկիզականութեան,
բացառիկութեան զգացումին ու ընտրեալի յաւակնութեան հետեւանքով
ունեցած հոգեկան խախտումին (փարանոյա) պատճառով, նոյնիսկ
ինքնաբուխ եւ անզգալաբար կը շպարէ ու գեղեցկացնել կ՚ուզէ իր դիմագիծը,
իր գործը եւ իր իտէալը միրաժներով (mirage)…։ «Յեղափոխական» ոճով,
«յեղափոխական»ի պէս, սակայն, իր մասին անոր պատմագրութիւնը՝
պատմագիտական չըլլար, այլ՝ պատմաշինական…։
Յեղափոխականի քննադատական մօտեցումը ամէն բանի հանդէպ՝ հարկաւ
շնականութիւն (սինիզմ) կամ ժխտականութիւն (նեկաթիվիզմ) չէ,
ինքնանպատակ չէ, կոյր չէ, այլ՝ գիտակից է եւ բանական։ Ան գիտէ՝
ե՛ւ հնազանդիլ հիմնաւորուած հեղինակութեանց, ե՛ւ ապստամբիլ՝
պարտադրուած հեղինակութեան դէմ, քանի որ ան մասնաւոր տկարութիւն
մը չունի իշխանութեանց դիմաց։ Եւ՝ չի վարանիր անարդար իշխանութեանց
հակառակորդն ու ընդդիմադիր ըլլալու, զայդ բարենիշ համարելով, եւ անոնց
դէմ պայքարիլը՝ առաքինութիւն համարելով, եւ՝ անոնց իրեն տրուած կաշառքշքանշանը անոնց վերադարձնելու… ինչպէս ըրաւ Սիլվա Կապուտիկեան,
եւ գրեց բացատրական քերթուած մը՝ «Ապստամբութիւն» վերնագրով, զոր
Վահան Թէքէեան պիտի վերնագէր՝ «Ապստամբութիւն Սրբազան»…։
Յեղափոխականի քննադատական կեցուածքը բնաւ չի նշանակեր միակողմանի
սկեպտիկութիւն, միականի ակնոսթիկութիւն կամ բացարձակ
անհաւատութիւն։ Ան ակնոսթիկ չէ, Տիեզերքի անճանաչելիութեան
հաւատացողը չէ։ Սակայն, կ՚ընդունի թէ ցարդ՝ մարդը բացայայտած չէ ատոր
բոլոր գաղտնիքները։ Նոյնպէս՝ անհաւատ մը չէ, այլ՝ եթէ «անաստուած»
է (ապակրօն իմաստով), ան սակայն կը հաւատայ մարդկայնական
արժեհամակարգի մը, որ մարդկային վսեմագոյնն ու վեհագոյնն է, եւ ան՝
պատրաստ է իր այս հաւատալիքներուն համար մեռնելու… որուն դիմաց՝
ոչ մէկ անձնական վարձատրութիւն կը սպասէ, ոչ ալ՝ անդենականի
մէջ դրախտի փոխհատուցումը…, ինչ որ, ընդունինք, ջերմեռանդ
հաւատացեալին ունեցած բարոյականէն շատ աւելի բարձր մակարդակի
բարոյական կ՚ենթադրէ։
Յեղափոխական նկարագրով մարդուն յիշեալ բոլոր յատկանիշերը ունէր
Նազովրեցի Յիսուս, ինչպէս նաեւ՝ միւս բոլոր մարգարէները եւ օրկանական,
մտաւորական գրողները, որովհետեւ՝ անոնք յառաջապահ ու ռահվիրայ
մտածողներ էին, որոնք անկախ էին եւ ազատ, եւ իրենքեւս՝ կ՚առաջնորդէին,
առանց տիրապետելու։ (Փիլիսոփայական գլխաւորերեք ուղղութիւններն
են՝ Մատերիապաշտութիւն (Materialism), Իդէապաշտութիւն (Idealism)
եւ Անճանաչելիապաշտութիւն (Agnosticism)։ Առաջինը՝ պատմական
եւ դիալեկտիկ մատերիապաշտութիւնը, կը դաւանի մատերիայի՝
նիւթեղէնի առաջնայինութիւնը։ Երկրորդը՝ իդէապաշտութիւնը, կը
դաւանի իդէայի՝ գաղափարի առաջնայինութիւնը։ Իսկ երրորդը՝ կ՚ըսէ թէ
Տիեզերքը անճանաչելի կը մնայ մարդուն, քանի որ ան կը տեսնէ միայն
բանի մը արտաքինը (la chose pournous}, ոչ՝ ներքինը (la chose en soi))։
Յեղափոխականը միայն կրնայ «ՈՉ» ըսել։ Անոր «ՈՉ»ը՝ «ՈՉ» է, «ԱՅՈ՛»ն՝
«ԱՅՈ»։
Եւան եւ Ադամը սուրբ գրային առաջին յեղափոխականներն են, որոնք
ապստամբեցան, անհնազանդ գտնուեցան, եւ՝ դրախտէն դուրս
վտարուեցան, քանի որ շարժած էին իբր անկախ եւ ազատ մարդիկ՝
հիմը դնելով մարդկային քաղաքակրթութեան պատմութեան։
Չմոռնանք թէ՝ հնազանդութիւնը եւս դիալեկտիկ բնոյթ ունի. ՄԷԿ չէ, այլ՝
ԵՐԿՈՒ…։ Կողմի մը, բանի մը կամ մէկու մը հնազանդիլը, ուրիշ կողմիմը,
բանի մը կամ մէկու մը՝ չհնազանդիլ է…։
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Լիբանանահայ Կեանք

Տեղի Ունեցաւ Երախտաւոր Գրիգոր Գուտուլեանի Հարթաքանդակի Բացումը
Մուսա լերան հերոսամարտի
104-ամեակի եւ Այնճարի հիմնադրութեան 80-ամեակի ձեռնարկներուն ծիրէն ներս, շաբաթ,
14 սեպտեմբեր 2019-ի երեկոյեան
ժամը 8:00-ին, Այնճարի մէջ բացումը
կատարուեցաւ Այնճարի Ազգային
Յառաջ վարժարանի նախկին
վաստակաշատ տնօրէն Գրիգոր
Գուտուլեանի հարթաքանդակին,
որուն հեղինակն է ճարտարապետքանդակագործ Տիգրան Գալուս-

տեան:
Տիգրան Գուտուլեան հանդիսացած
է Այնճարի Ազգային Յառաջ վարժարանի: Ան յատկանշուած է իր
լուռ եւ խոնարհ աշխատանքով մնալով համեստ զինուորը իր ազգին:
Գուտուլեան, որպէս մտաւորական
նաեւ աշխատակցած է լիբանանահայ մամուլին, ստորագրելով յօդուածներ յատկապէս շեշտը դնելով հայ
ընտանիքին ու մանաւանդ հայ մօր
կարեւոր դերին վրայ:

Այնճարի
հիմնադրութեան
80-ամեակի յոբելենական մարմինի պատուոյ նախագահ
Վարուժան արք. Հերկելեան,
ազգային բարերար տէր եւ
տիկին Ալեքքօ եւ Անի Պէզիքեան եւ Յակոբ Հաւաթեան`
բացումը կատարեցին Գրիգոր
Գուտուլեանի հարթաքանդակին:
Նշենք, որ Գրիգոր Գուտուլեան
մեծ հայրն է Տիկին Անի Պէզիքեանին:

Մշակութային Արձագանգ

Հայաստանի Մէջ Պիտի Ցուցադրուին Արաբական Ամենահին Ձեռագիրները
Հանրապետութեան նախագահի
տիկին Նունէ Սարգսեանի հրաւէրով Հայաստան գտնուող Քուէյթի Իսլամական հնութիւններու
թանգարանի (DAI) գլխաւոր տնօրէն,
Հուսա Սաբահ Ալ-Սալեմ Ալ-Սաբահի
հաւաքածուի համասեփականատէր
Հուսա Սապահ Սալեմ Ալ Սապահը եւ
իր գլխաւորած պատուիրակութիւնը:
Այցի ծիրէն ներս Քուէյթի մշակոյթի,
արուեստի եւ գրականութեան
ազգային խորհուրդի գլխաւոր
քարտուղար Քամել Ալ Աբտուլ
Ջալիլ ըսած է, որ Հայաստան այցի
արդիւնքներէն քաջալերուած` համագործակցութեան ծրագիրներ կը
մշակեն:
«Երկու մեծ ծրագիր կը պատրաստուինք իրականացնել Հայաստանի
հետ. Քուէյթի մէջ կը գործէ Իսլամական հնութիւններու թանգարանը,
ուր կը գտնուին իսլամական մշա-

կոյթի եւ արուեստի ամենամեծ
եւ ամենահին կտորները: Պէտք է
այդ նմուշներէն բերենք այստեղ:
Կը մտածենք նաեւ արաբական եւ
իսլամական ամենահին ձեռագիրները այստեղ ցուցադրելու մասին»,ըսած է ան:
Քամել Ալ Ապտուլ Ճալիլ տեղեկացուցած է, որ կը պատրաստուին
նաեւ մշակութային շաբաթներ
կազմակերպել` հայկական մշակութային շաբաթ Քուէյթի եւ Քուէյթի
մշակութային շաբաթ Հայաստանի
մէջ:
Ան նկատած է, որ համագործակցութեան մեծ ներուժ կայ Մատենադարանի հետ:
«Քուէյթի մէջ ունինք շատ ժամանակակից սարքեր, որոնք մեզի
հնարաւորութիւն կու տան թուայնացնել հին գիրքերը եւ անոնք ճիշդ
ձեւով պահպանել»,- ընդգծած է ան:

Մանկական Եւրատեսիլին Հայաստանի
Ներկայացուցիչը Քարինա Իգնատեանն Է

«Մանկական Եւրատեսիլ-2019»
միջազգային մրցոյթին Հայաստանը պիտի ներկայացնէ Քարինա
Իգնատեանը իր «Colours of Your
Dream» երգով։ Այս մասին կը յայտնի դարձած է «Դէպի Մանկական
Եւրատեսիլ»-ի եզրափակիչ փուլին,
որ հեռարձակուած է Հանրային
հեռուստատեսութեան ուղիղ եթերին։
Այս տարի մրցոյթին կը մասնակցէր 10 պատանի արուեստագէտ,
որոնց մէջէն յաղթողը ընտրուած

է մասնագիտական միջազգային
ժիւրիի, մանկական միջազգային
ժիւրիի եւ հանդիսատեսի քուէարկութեան արդիւնքով։
2018-ին Հայաստանը միջազգային
մրցոյթին ներկայացուցած էր Լեւոն
Գալստեանը, որ զբաղեցուցած էր
9-րդ հորիզոնականը՝ ստանալով
125 միաւոր։ 12-ամեայ կատարողը
ներկայացած էր L.E.V.O.N. երգով։
«Մանկական Եւրատեսիլ 2019»-ը
տեղի պիտի ունենայ 24 նոյեմբերին՝
Լեհաստանի մէջ:

Թրքական Բարքեր

Տարբեր Երկիրներու Մէջ 31 Անձեր
Թրքական ՄԻԹ-ի Թիրախ Դարձած Են
Թուրքիոյ յատուկ ծառայութիւնները 2016-էն ի վեր առնուազն 31
մարդ առեւանգած են Ղազախստանի, Մոլտովայի, Ուքրանիոյ եւ
այլ երկիրներու մէջ: Այս մասին
յայտնած է գերմանական Die Welt
պարբերականը:
Առեւանգուած մարդիկ կը կասկածուին իսլամական քարոզիչ
Ֆէթհուլլա Կիւլէնի հետ առնչութիւն
ունենալու մէջ: Առեւանգումներու
մասին կը յայտնէ Կրթութեան, վերա-

պատրաստման եւ ընդելուզման զուիցերական հիմնադրամը, որ կապ ունի
Կիւլէնի հետ: Վերջինիս Անգարան կը
մեղադրէ 2016 թուականին երկրի մէջ
իրականացուած յեղաշրջման փորձի
կազմակերպման մէջ:
Հիմնադրամի
տուեալներով՝
յատուկ ծառայութիւնները մարդիկ
առեւանգած են Մալեզիայի, Փաքիստանի, Ղազախստանի, Քոսովոյի,
Մոլտովայի, Ատրպէյճանի, Ուքրանիոյ, Կապոնի եւ Մեանմայի մէջ:
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Պատիւ Արժանաւորին

Պոլսոյ Մէջ Տեղի Ունեցաւ «Հրանդ Տինք» Միջազգային Մրցանակի Յանձնման
Արարողութիւնը
Պոլսահայ մտաւորական Հրանդ
Տինքի ծննդեան օրը` Սեպտեմբեր
15-ին, Պոլսոյ մէջ տեղի ունեցաւ
ամէնամեայ «Հրանդ Տինք» միջազգային մրցանակի յանձնման արարողութիւնը:
Այս մասին, կը հաղորդէ «Արմենփրես»-ը, վկայակոչելով թրքական
«Տիքեն» լրատուամիջոցը:
Մրցանակը տրուած է թուրք, նախկին
ուսուցչուհի, կանանց իրաւունքներու պաշտպան Նեպահաթ Աքքոչին, որ պայքարած է կանանց նկատմամբ տղամարդոց բռնութեան դէմ:
Մրցանակի արժանացած է նաեւ
հնդկուհի Ագնէս Խարշինգը, որ
պայքարած է Հնդկաստանի մէջ
աղքատներու, կանանց, երեխաներու

իրաւունքներու պաշտպանութեան
համար:
«Հրանդ Տինք» միջազգային
մրցանակը
սահմանուած
է
2009-ին Հրանդ Տինքի անուան
հիմնադրամին կողմէ` ի յիշատակ
նշանաւոր պոլսահայ մտաւորական, «Ակօս» թերթի հիմնադիր եւ
գլխաւոր խմբագիր Հրանդ Տինքի:
Մրցանակը կը յանձնուի Թուրքիայէն
եւ արտասահմանէն երկու անձերու
կամ կազմակերպութիւններու, որոնք
կը պայքարին խտրականութեան,
ցեղապաշտութեան եւ բռնութեան
դէմ, սեփական իտէալներու համար
պատրաստ են վտանգի ենթալու եւ
նման կերպով կը խրախուսեն եւ
կ՛ոգեշնչեն ուրիշները:

Հայ Եկեղեցի

Խաչվերացի Տօնը Նշուեցաւ Երեւանի Հայ Կաթողիկէ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի
Եկեղեցիէն Ներս
Հայ Եկեղեցին ծիսական տարուայ
ընթացքին տարբեր թուականներով կը նշէ սուրբ Խաչի նուրիուած
տօները: 14 Սեպտեմբերի ամենամօտ Կիրակին՝ Խաչվերացն է, որ կը
յատկանշուի նաեւ որպէս Եկեղեցւոյ
աւագ տօներէն մին: Իւրաքանչիւր
անգամ, եկեղեցական խորիմաստ
շարականներով եւ աղօթքներով
հաւատացեալը կը յիշատակէ
Քրիստոսի խաչելութեան ընդմէջէն
Փրկչագործութեան խորհուրդը,
իր կեանքի ուղին առաջնորդելով
դէպի արդարութեան եւ սիրոյ ճանապարհին մէջ:
15 Սեպտեմբեր 2019-ին Երեւանի
Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ
հաւատացեալներուն համար իւրայատուկ ուխտի օր էր: Արդարեւ,
Տօնին զուգահեռ տեղի ունեցաւ
Սուրբ Գրիգոր Նարեկացիի ձօնուած
նորակառոյց մատրան բացումն ու
պատկերների օծումը: Հրամանաւ
Հայաստանի, Վրաստանի, Ռուսաստանի, Ուքրանիոյ եւ Արեւելեան
Եւրոպայի Հայ Կաթողիկէ առաջնորդ՝ Արհի. Ռաֆայէլ Արք. Մինասեանի, օրուան Սուրբ եւ Անմահ
Պատարագը մատուցեց համանուն
եկեղեցւոյ ժողովրդապետ՝ Գեր.
Հ. Մաշտոց Վրդ. Զահթերեանը,

առընթերակայութեամբ՝ Հ. Նարեկ
Վրդ. Մնոյեանի եւ Հ. Գէորգ Վրդ.
Սարգիսեանի, մասնակցութեամբ
Գերյ. Հ. Գառնիկ Ծ.Վրդ. Յովսէփեանի: Խորանի սպասաւորութիւնը կատարեցին Սրբոց Հրեշտակապետաց Միացեալ Հոգեւոր
Ճեմարանի ժառանգաւորները,
մասնակցութեամբ՝
երաժիշտ
Պրն. Արամ Կապաղջուրեանի եւ
երգչախումբի ու դպրաց դասի

անդամներուն:
Պատարագիչ
հայր
սուրբը
օրուայ խորհուրդը փոխանցեց:
Ան հաւատացեալի կեանքին մէջ
կարեւորեց սուրբ Խաչի դրոշմած
յաղթական իմաստին, որուն
շնորհիւ կը կարողանանք հասնիլ

փրկութեան եւ արժանի կը
դառնանք երկնաւոր օթեւանին:
Ան յուզմունքով անդրադարձաւ
հայու ուսերուն յայտնուած տարբեր փորձութիւններուն ու դժուարութիւններուն, սակայն կոչ ուղղելով հաւատացեալներուն խրախուսեց
զանոնք
պաշտպանուելու Սուրբ Խաչի զօրութեամբ:
Յուսկ, շնորհակալական խօսքեր
բարձրացուց իւրաքանչիւր անձի,
հաւատացեալի, որոնք իրենց
ներդրումը ունեցաւ մատրան շինարարական աշխատանքներուն ու
բացման հանդիսութիւնը հասցուցին
իր յաջող աւարտին:
Պատարագի աւարտին, խորանի
դիմաց տեղի ունեցաւ Մատաղի
օրհնութիւնը, ապա թափօրը ընթացաւ դէպի մատրան վայրը, ուր Գերյ.
Հ. Գառնիկ Ծ.Վրդ. Յովսէփեանը
կատարեց դրան օրհնութիւնն
ու օծումը: Բացման ժապաւէնը
հատեցին
հաւատացեալներու
խումբ մը: Ապա, քահանայից դասը
մատուռ մուտ գործելով օծեցին
տեղադրուած սրբապատկերները: Հ.
Մաշտոց Վրդ. Զահթերեանը օրհնեց

եւ օծեց կեդրոնը տեղադրուած
Սուրբ Գրիգոր Նարեկացիի նոր
դէմքով ներկայացուած պատկերը,
Հ. Նարեկ Վրդ. Մնոյեանը՝ աջին
տեղադրուած Զմմառու Ցաւագին
Տիրամօր պատկերը, իսկ Հ. Գէորգ
Սարգիսեանը՝ ձախին Սրբուհի
Ռիթայի պատկերը: Յաջորդեց
սրտաբուխ շնորհակալական խօսք,
հուսկ «Պահպաիչ»ն ու Յիսուսի
խաչափայտի մասունքով վերջին
օրհնութիւնը:
Աւարտին, ներկայ հաւատացեալներու հոծ բազմութիւնը իրենց
շնորհաւորանքները փոխանցեցին
ժողովրդապետ հայր սուրբին, հոգեւոր դասին ու ստացան մասունքի
օրհնութիւնն ու մատաղը:

Հ. Մաշտոց Վրդ. Զահթերեան
Ժողովրդապետ՝
Երեւանի Ս. Գրիգոր Նարեկացի
Հ.Կ. Եկեղեցւոյ
Տեսուչ՝
Սրբոց Հրեշտակապետաց
Միացեալ Հոգեւոր Ճեմարանի
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Եթէ Քու Առջեւ Նպատակ Կը Դնես, Ապա Անպայման Կը Հասնիս
Այդ Նպատակին. «Կիլիկիա. Առիւծներու Երկիր» Ֆիլմի Բեմադրիչ
Հարցազրոյցը վարեց՝
ՍԱՐԻԿ ՍԵՒԱԴԱ
Պոլսոյ «Ակօս» պարբերականը շահեկան հարցազրոյց մը ունեցած է
«Կիլիկիա. Առիւծների երկիր» ֆիլմի բեմադրիչ եւ սենարի հեղինակ
Աշոտ Առաքելեանի հետ։
Ստորեւ կը ներկայացնենք զայն աշբողջութեամբ:
Ողջոյն Աշոտ, խօսինք «Կիլիկիա. Առիւծների երկիր» ֆիլմի ստեղծման
մասին։ Ինչպէս առաջացաւ նախագծի ստեղծման գաղափարը։
Այս նախագիծը կեանքի կոչուած է «Գոհար» սիմֆոնիկ նուագախմբի եւ
երգչախմբի հիմնադիր՝ Խաչատուրեան ընտանիքի, մասնաւորապէս, լիբանա
նահայ Յարութ Խաչատուրեանի նախաձեռնութեամբ։ Ֆիլմը նպատակ ունի
սերունդներու մէջ վառ պահել երբեմնի հզօր եւ հպարտ թագաւորութեան
ժառանգները ըլլալու գաղափարը։ Կիլիկիայի պատմութիւնը ներկայացնող
ֆիլմը մեծ արձագանգ գտաւ յատկապէս լիբանանահայերու ու աշխարհաս
փիւռ հայերու շրջանին, քանի որ անոնց մեծամասնութիւնը իր արմատներով
հէնց այնտեղէն կը սերէ։ Կիլիկիոյ դրօշները, որոնք բազմիցս ծածանուած են
«Գոհար»ի համերգներու ժամանակ բազմահազար հանդիսատեսի կողմէ,
այժմ ծածանուելու են էկրանէն այն կողմ՝ պատմական հերոսներու ձեռքերուն։
Պէտք է նշեմ, որ շատ հետաքրքիր եւ միեւնոյն ժամանակ պարտաւորեցնող
է «Գոհար»ի հետ աշխատիլը, քանի որ արդէն երկար տարիներ բազմաթիւ
նախագիծեր իրականացուցած ենք եւ այդժամ՝ համագործակցութիւնը
մատնուած եղած է մշտական յաջողութեան։ 2015-ին Լիբանանին կայացած
համերգային ծրագրերու պատրաստման ժամանակ համացանցի նիւթեր
կը փնտրէին Կիլիկիայի թագաւորութեան մասին՝ չգտնելով այդ ժամանա
կաշրջանի մեր պատմութիւնը արտացոլող որեւէ պատշաճ ֆօթօ կամ վիտէօ
նիւթ, միտք առաջացաւ տեսանելի դարձցնել մեր հայոց հպարտ թագաւորու
թեան մասին պատմութիւնը։ Արդիւնքին սկսուեց Կիլիկիայի մասին պատմող
առաջին եւ միակ կինօժապաւէնի ստեղծման գործընթացը, որն այս պահին
պատրաստ է համաշխարհային կինօարտադրութեան ոլորտին յայտնի եւ
ընդունուած ֆիլմ-ակնարկի ձեւաչափով։
Ի՞նչ ձեւաչափով նկարահանուած է ֆիլմը։
Ֆիլմ-ակնարկներու արտադրական ընթացքը թէ՚ ժամանակացոյցի, թէ՛
ծաւալի տեսանկիւնէն կը համապատասխանէ լիամեթրաժ ֆիլմ ստեղծելու
գործընթացին։ Մեր նպատակն էր ստեղծել բարձր որակային չափանիշներուն
համապատասխան կինօժապաւէն, որը կը յաւակնի իր խօսքը ըսել ժամանա
կակից պատմական համաշխարհային ֆիլմ արտադրութեան ասպարէզին
եւ Հայաստանը ճանաչելի կը դարձնէ՝ որպէս այս ոլորտի զարգացման մեծ
ներուժ ունեցող երկիր։ Բոլոր նկարահանումները կատարուած են Հայաս
տան, սկսած զանգուածային մարտի տեսարաններէն մինչեւ ծովամարտ,
որի նկարահանումները իրականացուցած ենք հէնց «Կիլիկիա» նաւու վրայ։
Ժապաւէնը յագեցած է հարուստ վիզուալ լուծումներով եւ համակարգչային
կրաֆիքայով։ Առաջին ֆիլմ-ակնարկը կը ներկայացնէ Կիլիկիայի պատ
մութիւնը՝ հիմնադրման օրուանէն մինչեւ ամենաազդեցիկ թագաւորներէն
մէկու՝ Ռուբինեաններու տոհմէն սերող Լեւոն Մեծագործի գահակալումը։
Երկրորդ ֆիլմ-ակնարկը կ՚արտացոլէ 13-րդ դարի իրադարձութիւնները,
Լեւոն I թագաւորի դուստր Զապէլի, նրա խնամակալ Կոստանդին Պայլի եւ
Զապէլի ամուսին՝ Հեթումեանների դինաստիայի հիմնադիր Կիլիկիոյ թա

գաւոր Հեթումի կերպարները, տիրող պալատական բարքերը ու խարդա
ւանքները։ Երրորդը կը ներկայացնէ 1219-1375 թթ. պատմութիւնը՝ Լեւոն
III-ի գահակալման տարիները, չորս կողմից կեղեքուող Կիլիկիան եւ վերջին
թագաւոր Լեւոն V Լուսինեանին, որի յուղարկաւորութիւնով ալ կ՚աւարտուի
ֆիլմ-ակնարկը։
Սեպտեմբերի 12-ին Երեւան տեղի կ՚ունենայ ֆիլմի շնորհանդէսը։
Ի՞նչ սպասելիքներ ունիք հայ հանդիսատեսէն։
Բնականաբար կողջունեմ թէ դրական, թէ բացասական կարծիքները, քանի
որ դրականը միշտ պարտաւորեցնող է։ Իսկ առողջ քննադատութիւնները,
առհասարակ, ես միշտ կ՚ընդունեմ, քանի որ այն միշտ կը սթափեցնէ։ Հե
տաքրքրուածութիւնը մեծ է, այդ իսկ պատճառով որոշեցինք ֆիլմ-ակնարկնե
րը հասանելի դարձնել լայն հանրութեան համար։ Դրանք կը ցուցադրուին
Հայաստանի մի շարք կինօթատրոններ։
Որպէս ֆիլմի ռեժիսոր՝ ի՞նչ նոր բացայայտումներ ըրիք ձեզ համար։
Ինչպիսի՞ն էր աշխատանքային գործընթացը։
Կ՚ուզեմ շնորհակալութիւնս յայտնել բոլորին, ովքեր աշխատած են այս ֆիլ
մի ստեղծման վրայ, իսկապէս՝ շատ մեծ աշխատանք տարուած է։ Այս նա
խագիծը ապացոյց է՝ երբ քու առջեւ կը դնես նպատակ, ապա անպայման
կը հասնիս այդ նպատակին։ Ֆիլմ-ակնարկները Կիլիկիոյ նոր նաւն է, որը
մեծ շուքով կը ճանապարհենք նաւարկելու համաշխարհային կինոյի մեծ
ովկիանոս՝ նպատակ ունենալով ապագային Կիլիկիայի փառահեղ պատ
մութիւնը աշխարհին ներկայացնել մեծ էկրաններէն։
Խօսինք նաեւ «Տոմինօ Փրոդաքշըն»-ի մասին, ե՞րբ է այն հիմնադրո
ւած եւ ի՞նչ աշխատանքներ իրականացուցած է։
«Տոմինօ Փրոդաքշն» ը հիմնադրուած է 2009 թ-ին։ Պրոդիւսերական եւ վիտէօ
արտադրական մեր փրոֆէօսիոնալ կազմակերպութիւնը ունի միջազգային
շուկային իրականացուած նախագիծերու բաւականին փորձ։ Որդեգրելով մեր
ուրոյն գործելաոճը՝ մեր ողջ գործունէութեան ընթացքին մեր հանդիսակա
նին, գործընկերներուն եւ բոլոր անոնց, ովքեր գէթ մէկ անգամ առնչուած
են «Տոմինօ Փրոդաքշն»ի հետ, մենք ստեղծած եւ փոխանցած ենք վառ ու
անմոռանալի տպաւորութիւն։
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Եւրոպայի Կոչ Էրտողանին. «Դադրեցուր Ճնշումները»
Եւրոպական խորհրդարանը բաց
նամակ յղած է Թուրքիոյ նախագահ
Ռեճէպ Թայէպ Էրտողանին, որուն
մէջ կոչ ըրած է անոր դադրեցնելու
հետապնդումը երկրի ընդդիմութեան։
«19 Օգոստոսին իշխանութիւնները
պաշտօններէն
հեռացուցին
Տիարպէքիր
(Ատնան Սելճուք
Միզրաքլի), Մարտին (Ահմեթ
Թիւրք) եւ Վան (Պետիա Օզգեքցէ
Էրթան) քաղաքներու քաղաքապետերը եւ անոնց փոխարինեցին
կառավարութեան
նշանակած նահանգապետերով։
Ընտրուած պաշտօնական անձինք
կը մեղադրուին ահաբեկչական
քարոզչութիւն տարածելու եւ ահա-

բեկչութեան ֆինանսաւորելու մէջ։
Ասոնք կեղծ մեղադրանքներ են։
Մինչեւ այժմ իշխանութիւնները
իրենց յայտարարութիւններուն որեւէ
վկայութիւն չեն ներկայացուցած»,ըսուած է Եւրոխորհրդարանի նամակին մէջ:
Ինչպէս նշուած է նամակին մէջ, կը
թուի, թէ թրքական ընդդիմութիւնը
ներկայացնող քաղաքապետերու
հանդէպ այդ մեղադրանքները
առաջադրուած են այն պատճառով,
որ թրքական կառավարութիւնը
չուզեր ընդունիլ տեղական ընտրութիւններու արդիւնքները, որոնցով
վերոնշեալ քաղաքներուն մէջ յաղթած է Ժողովուրդներու Դեմոկրատական կուսակցութիւնը։

«Արդէն այդ նահանգներուն մէջ,
որոնք հիմնական բնակեցուած
են քիւրտերով, ընտրարշաւի
ժամանակ կային նշանները այն
բանի, որ նախագահ Էրտողանը
չընդունի Ժողովուրդներու Դեմոկրատական
կուսակցութեան
հնարաւոր յաջողութիւնը։ Մենք՝
Եւրախորհրդարանի անդամներս,
կը դիմենք Ձեզ, ըսելու, որ չափազանց մտահոգ ենք վերջին իրադարձութիւններու առիթով»-, նշուած է
դիմումին մէջ։
«Մենք՝ Եւրոպական խորհրդարանի տարբեր կուսակցութիւններու եւ քաղաքական խումբերու
ներկայացուցիչներս, ամուր կանգնած
ենք ժողովրդավարութեան եւ մարդու

իրաւունքներու պաշտպանութեան
դիրքերու վրայ եւ կը ցանկանք մեր
համերաշխութիւնը յայտնել Թուրքիոյ մէջ բռնաճնշումներէն տուժած
գործընկերներուն։ Մենք կոչ կ’ընենք
Ձեզ, թրքական կառավարութիւն,
դադրեցնելու բռնաճնշումները
Ժողովուրդներու Դեմոկրատական
կուսակցութեան եւ Քրտական աշխատաւորական
կուսակցութեան
անդամներու հանդէպ, ընդունիլ
տեղական
ընտրութիւններու
արդիւնքները եւ ձեռնպահ մնալ
հերթական բռնաճնշումներէ Թուրքիոյ ընդդիմութեան հանդէպ»,ընդգծուած է Եւրախորհրդարանի
նամակին մէջ։

07

ºñ»ùß³µÃÇ / 17.9.2019

Ըմբոստը՝ Յեղափոխական Չէ
Բայց Սորված Է Խօսիլ՝ Անոր Պէս
Սկիզբը Էջ 03
Ուրեմն, կարեւոր հարց է թէ մարդ՝ որո՞ւ կը
հնազանդի եւ որո՞ւ դէմ անհնազանդկը գտնուի։ Այլ
խօսքով, հնազանդութեան եւ անհնազանդութեան
դրակա՞ն թէ ժխտական ըլլալը որոշելու համար,
շատ կարեւոր է գիտնալ թէ՝ որո՞ւ դէմ է, եւ որո՞ւ
հետ նաեւ։
(Բնազանցական (metaphysical) մտածելաեղանակը, որ իդէապաշտ փիլիսոփայութեան կը
պատկանի, միականի է, իրական «գոյ»երու
երկուութիւնը չի տեսներ։ Դիալեկտիկ մտածելաեղանակը կը տեսնէ մէկ երեւող իրական «գոյ»ի
մը երկուութիւնը, եւ կը պատկանի պատմական
եւ դիալեկտիկ մատերիապաշտ փիլիսոփայութեան։ Երկուութիւն կը նշանակէ 100% դրական
կամ ժխտական բան չկայ։ Առաւելաբար դրականին
մօտ մասնակի ժխտական ալ կայ, եւ հակառակը։
Օրինակ՝ թոյնը, նաեւ դեղ է…)։
Յեղափոխական՝ սթափ, արթուն եւ միշտ պատրաստ մարդն է, ոչ թէ կէս-արթուն, կէս-քնած
կամ մթափոշ մարդը։ Բարացուցական է՝ որ
Բագրամեան Մարզական Միութեան արիական
շար-ժումին նշանաբանը «Միշտ Պատրաստ»
էր…։ Հասարակութեան կողմէ տակաւին չաղարտուած մանուկը կը շարժի յեղափոխականի նման,
ինչպէս՝ Հանս Քրիշչըն Անտէրսենի հեքիաթին
մանուկը, որ միակը եղաւ տեսնելու՝ թագաւորին
իբր թէ նոր հանդերձանքին սուտը… անոր մերկութիւնը շքերթի պահուն։ Եւ՝ շատ բնական
է, որ Կոմկուսը իր անդամներէն կը պահանջէ
«յեղափոխական արթնութիւն»։
Հ.Ք. Անտէրսենի հեքիաթին մանուկը, որ տակաւին
իշխանութեանց հանդէպ կուրացած չէր, ըսաւ՝
ինչ որ տեսաւ…։ Այս ճշմարտախօսութիւնը
յեղափոխական նկարագրին յատուկ է։ Ահա
թէ ինչու բռնատէր եւ շահագործող իշխանութիւնները կ՚ահաբեկեն ճշմարտախօս
հրապարակագիրները
(ինչպէս՝
Հրանդ
Տինք), կամ՝ կը բանտարկեն զանոնք։ Անոնք
յեղափոխականներ են, որոնց ղումաշով շատ
քիչեր միայն կան հայ հրապարակագիրներուն
մէջ։ Սովետահայ Ոսկեդարի արժեհամակարգով
երէկ խանդավառուած հրապարակագիրներուն
մեծագոյն մասը, առանց կարմրելու, այլայլելու
եւ խպնելու՝ խոնարհեցաւ ու քծնեցաւ Գ.
Հանրապետութեան օլիգարխներու իշխանութեանց, եւ ոչ միայն չունեցաւ բարոյական
քաջութիւնը վերադարձնելու անոնց բաշխած
աժան շքանշանները, այլ՝ ընդհակառակը…
մուրաց այդ կաշառքները…։ Հազար ամօթ։
Յեղափոխական նկարագրի եւ հոգեկան
կերտուածքի տէր մարդոց ցարդ յիշուած
յատկանշական գիծերուն գրեթէ ամբողջութիւնը՝
հեղինակաւոր հոգեվերլուծաբաններու ( անոնց
շարքին՝ Դոկտ. Էրիք Ֆռոմմի) կարծիքով,
յատուկ են առողջ մտածողութիւն ունեցող
մարդոց։ Եւ՝ այս վերջինը կ՚աւելցնէ. «Եթէ այսօր մարդկութիւնը տակաւին քարայրներու
մէջ չի գտնուիր, պատճառը այն չէ, որ
մարդիկ՝ մեծամասնութեամբ, ունեցած են
յեղափոխական նկարագիր եւ հոգեկան
կերտուածք, սակայն, այդպիսիները եղած
են սակաւաթիւ, բայց՝ բաւարար…»։
Ուրեմն, մարդկութիւնը չի կրնար՝ յառաջդիմելու
համար, բաւարարուիլ դպրական աստուածաբանութեան տոկմային նենգափոխուած
խօսքերով եւ սուտ խոստումներով։ Այլ՝ կենսական
կարիքը ունի յեղափոխական նկարագրի եւ
հոգեկան կերտուածքի տէր առաջնորդներու, եւ՝
զանգուածներու։ Ահա թէ ինչու Եղիշէ Չարենց
կը գովերգէր՝ «Ամբոխները Խելագարած»…,
որոնք նոյնքան կարեւոր են։

Եթէ ատելութեանց, ջարդերուն, պատերազմներուն եւ այլ շահագործումներուն ու վայրագութեանց, աշխարհի երեսէն ի սպառ վերացումը,
մարդուն ամենավսեմ նպատակը կը հանդիսանայ, յեղափոխական նկարագրի եւ հոգե-կան
կերտուածքի տէրերը կը պայքարին՝ աշխարհի
խաղաղութեան, ժողովուրդներու եղբայրակցութեան եւ ընկերային արդարութեան ի խնդիր։
Ուրեմն՝ գործնականապէս կը հետապնդեն
վսեմագոյն նպատակներ, զորս պահանջած են
բոլոր մարգարէները։
Մարգարէներուն մօտ՝ խաղաղութեան յղացքը լոկ պատերազմին վերացումը չէ՝ որեւէ
ձեւով, այլ՝ կը պահանջէ արդար խաղաղութիւն,
որպէսզի ըլլայ՝ միաժամանակ, մարդասիրական,
հասարակական ալ խաղաղութիւն եւ մնայուն
խաղաղութիւն։
Վ. Թէքէեան, իր «Աղօթք՝ Վաղուան Սեմին
Առջեւ» քերթուածին մէջ կ՚ըսէ. «Եւ թող շուտով
հաստատուի խաղաղութիւնը ԱՐԴԱՐ՝ կռուողներուն միջեւ ՏԽՈՒՐ»։ Այո՛, ՏԽՈՒՐ… քանի
որ ԱՆԱՐԴԱՐ պատերազմին նախայարձակ
կող-մին կռուողներն ալ ՏԽՈՒՐ կ՚ըլլան, եթէ
հրձիգները ՏԽՈՒՐ չըլլան…։
Նաեւ, պէտք չէ մոռնալ, որ ըստ մարգարէներու
խաղաղութեան յղացքին, անոր համար գործողը
եւ պատասխանատուն՝ մարդկութիւնն է… եւ
ոչ թէ՝ նախախնամութիւնը։ Քանի որ, մարդը՝ իր
ազատ կամքով անհնազանդ եղաւ եւ դուրս եկաւ
դրախտէն, եւ մարդկային քաղաքակրթութեան
նախաքայլը առաւ, եւ ուրեմն՝ ինք պէտք է
շարունակէ ամբողջական մարդ դառնալու
մարդեղութեան երթը՝ ազատօրէն եւ անկախօրէն նախախնամութենէն, եթէ՝ հասած է
չափահասութեան աստիճանին… եւ կարիքը
չունի ապաւինողականութեան։
Իսկ ըմբոստ նկարագրով մարդիկ՝ անսկզբունք, քամէլիոնավարի պատեհապաշտներ
են, առիթին սպասողներ, առիթէն օգտուողներ,
եւ ոչ թէ՝ առիթը ստեղծողներ։ Ասոնք իրենց
իշխանատենչութեամբ կուրացած եւ կամապաշտական մեծխօսիկութեամբ գինովցած
արկածախնդիրներ են, որոնք կը կարծեն
թէ տեռորով եւ դաւադրութեամբ կրնան
հասնիլ Աթոռին…։ Իրենց կարճ շունչով եւ
նեղ մտահորիզոնով կռապաշտներ են՝ իբր
կուռք ունենալով իրենք զիրենք, կամ իրենց
ազգութիւնը, որուն պահապանը նշանակուած
ըլլալ կը յաւակնին, նախախնամութեան կողմէ…։
Մէկ խօսքով, պատմութենէն եւ արտաքին
աշխարհէն խզուած փարանոյակներ, որոնց
գաղափարականը աւելի դիցաբանական է,
քան՝ գիտական ու յարակցական (coherent), աւելի
մշուշապատ (nebulous) եւ հաւաքաբանական
(eclectic), քան՝ պայծառ ու միասնական…։
Վերջ

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Լուսնահար Կարօտ

Սկսվում է գիշերն արդեն:
Եւ աստղերը,
Որ ողջ ցերեկ խոր քուն մտան,
Հիմա իրենց ճառագայթէ
Սուր փշերն են ոզնու նման նորից ցցում`
Ընդդէմ մթան:
Եւ անպաշտպան իմ կարոտը,
Որ անցել է խոր ընդհատակ
Ու չի ուզում նորից տրուել շղթաների ու կապանքի,
Իմ կարոտը մատնուում է քո անունից.
Լրտեսի՛ պէս նա մատնում է տառապանքին:
Մեծ քաղաքը լեթարգիական քուն է մտնում,
Իսկ ես` լուսնո՛տ,
Ես` լուսնահա՜ր,
Շեղ-սայթաքուն կտուրներով
Ու քիւերով ատամնաբաց,
Մինչև անգամ շանթարգելով,
Ահա նորից քեզ եմ գալիս`
Կեանքըս կրկին վտանգելով:
Եթէ յանկարծ դու քո հեռուից նկատէիր
Ու ձայն տայիր`
Ճչալու պէս «ա՜խ» անելով`
Իմ վտանգուած կեանքի համար վախենալով,
Գիտե՜ս` ինչո՛վ կվերջանար,
Իմ ցանկալի՜ս:
Գիտե՛ս.
Մահո՜վ է վերջանում,
Երբ լուսնոտին ձայն են տալիս:
Բայց ես բնա՜ւ երկիւղ չունեմ,
Թէ կընկնեմ ցած
Եւ իմ արեամբ հալեցնելով ձիւնը մայթում`
Դռնապանին գեթ կազատեմ ձիւն քերելուց:
Այդ չի՛ լինի,
Որովհետև ձայն չե՜ս տա դու,
Եւ դա- ո՛չ թէ բարութիւնից,
Այլ… պարզապէս չսիրելո՜ւց

Պարոյր Սեւակ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

17

2019
ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
ԹՄՄ
Երիտասարդական
Նուագախումբ
(The Youth Band)
Նոյեմբեր 30 եւ Դեկտեմբեր 1, 2019

ԱՆԱՀԻՏ ԶԱՐԴԱՐԵԱՆ
(1945)
«Առաւօտ»
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ՄԱՀԱԶԴ

ՄՕՏ ՕՐԷՆ

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ

Լոյս Կը Տեսնեն

ՏԻՐԱՄԱՅՐ ԼՈՒՍԻՆ ՔԷՇԻՇԵԱՆի

ՌԱԿ-ի 98-ամեակին Առիթով

ԽՈՐ ՑԱՒՈՎ ԿԸ ԳՈՒԺԷ ԻՐ ՄՕՐ

(ծնեալ Գոֆթիկեան, 1928, Ալեքսանտրէթ)

(ՌԱԿ Մատենաշարէն)

մահը, որ պատահեցաւ Շաբաթ, 14 Սեպտեմբեր 2019-ին։
Թաղման Կարգը տեղի պիտի ունենայ Չորեքշաբթի, 18
Սեպտեմբեր 2019-ին, Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ, կէսօրէ
առաջ ժամը 11։00-ին։
Վեհափառ Հայրապետը ցաւակցութիւնները պիտի ընդունի
նոյն օրը, Թաղման Կարգէն անմիջապէս ետք եւ յետ միջօրէին
ժամը 16։00-19։00, ինչպէս նաեւ յաջորդ օրը՝ Հինգշաբթի, 19
Սեպտեմբեր 2019-ի առաւօտեան ժամը 10։00-12։00 եւ կէսօրէ
ետք ժամը 16։00-19։00, Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ։

ՄԱՀԱԶԴ
• Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
• Տէր եւ Տիկին Աւետիս Քէշիշեան եւ զաւակունք (Միացեալ
Նահանգներ)
• Տէր եւ Տիկին Պօղոս Քէշիշեան եւ զաւակունք
• Տէր եւ Տիկին Յովհաննէս Քէշիշեան եւ զաւակունք (Միացեալ
Նահանգներ)
• Տիար Լեւոն Քէշիշեան
• Տէր եւ Տիկին Հրաչ Քէշիշեան եւ զաւակունք (Միացեալ
Նահանգներ)
• Տէր եւ Տիկին Յովսէփ Քէշիշեան եւ զաւակունք

«Հայ Մամուլի Տարի»ուան
Առիթով
(Զարթօնք Մատենաշարէն)

ինչպէս նաեւ Քէշիշեան, Գոֆթիկեան, Տողրամաճեան, Գալայճեան, Մարգարեան եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց
մօր, մեծ մօր եւ հարազատին՝

ՏԻՐԱՄԱՅՐ ԼՈՒՍԻՆ ՔԷՇԻՇԵԱՆի
(ծնեալ Գոֆթիկեան, 1928, Ալեքսանտրէթ)

մահը, որ պատահեցաւ Շաբաթ, 14 Սեպտեմբեր 2019-ին։
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի
Չորեքշաբթի, 18 Սեպտեմբեր 2019-ին, կէսօրէ առաջ ժամը 11։00ին, Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ, ուրկէ ննջեցեալին մարմինը
պիտի փոխադրուի Պուրճ Համուտի Ազգային Գերեզմանատուն։
Հանգուցեալին զաւակներուն կողմէ ցաւակցութիւնները պիտի
ընդունուին նոյն օրը թաղումէն ետք մինչեւ ժամը 13։00 եւ
կէսօրէ ետք ժամը 15։00-20։00, ինչպէս նաեւ Հինգշաբթի, 19
Սեպտեմբեր 2019-ին, առաւօտեան ժամը 10։00-13։00 եւ կէսօրէ
ետք ժամը 15։00-08։00, Ֆանարի ակումբի սրահին մէջ։
• Փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւնները կատարել
«Թռչնոց Բոյն»ին կամ Պուրճ Համմուտի Ազգային Ծերանոցին։
****
Իր սիրեցեալ մօր՝ Տիրամայր Լուսին Քեշիշեանի մահուան
տխուր առիթով, «Զարթօնք» խորազգաց ցաւակցութիւններ կը յայտնէ ՆՍՕՏՏ Արամ Ա. Վեհափառին: Մխիթարութիւն հանգուցեալին բոլոր հարազատներուն ու ընտանեկան պարագաներուն եւ յաւիտեան հանգիստ ողբացեալ
Տիրամօր:

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:
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