
Վարչապետ Սաատ Հարիրի երէկ յետմիջօրէին 
Ֆրանսա ժամանեց հանդիպում մը ունենալու 
Ֆրանսայի Նախագահ Էմանուէլ Մաքրոնին հետ: 
Ըստ Էլիզէի պալատին, հանդիպումը տեղի պիտի 
ունենայ այսօր:  
Նախատեսուած է, որ հանդիպման ընթացքին 
երկու պատասխանատուները կեդրոնանան 
Լիբանանի մէջ ներդրումներու թեմային վրայ 
հիմնուելով ՍԵՏՐի խորհրդաժողովին արդիւնք-
ներուն վրայ:
Լրատուական աղբիւրներ նշեցին, որ Հարիրի 
կրնայ նաեւ բանակցիլ տոկոսներու նուազե-
ցումներու շուրջ
Կը նախատեսուի, որ Հարիրի այսօր նաեւ 

տեսնուի Ֆրանսայի Ֆինանսներու նախարարին հետ ինչպէս նաեւ նախաճաշի շուրջ հանդիպի 
Ֆրանսայի մէջ գործող առեւտրական մեծ հաստատութիւններու տնօրէններու հետ: 
Ֆրանսա իր կեցութեան ընթացքին Հարիրի նաեւ պիտի տեսակցի Ֆրանսայի արտաքին գործոց 
նախարարին հետ:

Սէուտական Արաբիա յայտարարեց, որ կը միանայ 
Նաւարկումի եւ ծովային անցքերու անվտանգութեան 
երաշխաւորման միջազգային դաշինքին: Այս մասին կը 
հաղորդէ սէուտական ՈՒԱՍ լրատու գործակալութիւնը:
Գործակալութիւնը նշեց, որ Ծոցի մէջ Նաւարկումի անվ-
տանգութեան երաշխաւորման միջազգային դաշինքի գոր-
ծունէութեան տարածքները Հորմուզի նեղուցը, Պապ 
Մանտեպ նեղուցը, Օմանի ծովը եւ Արաբական ծոցն են:
ՈՒԱՍ կը հաղորդէ, որ Սէուտական Արաբիա այդ միջ-
ազգային դաշինքին կը միանայ` օժանդակելու համար 
նաւարկումի եւ միջազգային առեւտուրի դիմագրաւած մարտահրաւէրներու դիմակայման, 
միջազգային ուժանիւթի եւ անոր մատակարարման անվտանգութեան երաշխաւորման, ինչպէս 
նաեւ միջազգային խաղաղութեան ու անվտանգութեան պահպանման նպաստելու համար:

Կիպրոսը բողոք յայտնած է ՄԱԿ-էն ներս՝ կապուած Թուրքիոյ կողմէ Կիպրոսի ազգային օդային 
տարածութիւնը եւ տարածքային ջուրերը շարունակաբար խախտելու հետ, յայտնած է Cyprus News 
Agency-ն։
Բողոքի նամակը ՄԱԿ-ի մէջ Կիպրոսի մշտական ներկայացուցիչ Փոլի Իոանուի կողմէ ուղարկուած 
է ՄԱԿ գլխաւոր քարտուղար Անթոնիօ Կութերէշին:
Նամակին մէջ բողոք կ’արտայայտուի Թուրքիոյ կողմէ օդային երթեւեկութեան միջազգային 
կանոններու բազմաթիւ խախտումներու դէմ։
«Իմ կառավարութեան յանձնարարութեամբ ես այս նամակին կը կցեմ երկու փաստաթուղթ, որոնք 
մանրամասն կը նկարագրեն Կիպրոսի ազգային օդային տարածութեան խախտումները»,- ըսած է 
ան։
Դիւանագէտը նաեւ նշած է, որ «նման վարքագիծի լուրջ անհանգստութիւն կը յառաջացէ Կիպրոսի 
Հանրապետութեան մօտ եւ անոր ինքնիշխանութեան անընդհատ խախտում կը հանդիսանայ, նաեւ 
կը զօրացնէ Թուրքիոյ կողմէ ներխուժման եւ իրենց տարածքի շարունակական գրաւման աղէտալի 
հետեւանքները»։
«Թուրքիան կը շարունակէ Նիկոսիայի օդային տարածքին մէջ պարբերաբար հետապնդել 
քաղաքացիական եւ ռազմական օդանաւերը»,- աւելցուցած է ան։
1947-էն Կիպրոսի Հանրապետութեան հիւսիսային մասը շարունակաբար գրաւող Թուրքիոյ նշուած 
գործողութիւնները ակնյայտօրէն ուղղուած են Կիպրոսի ինքնիշխանութեան կործանման»,- նշած է 
Իոանուն։
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Արխիւի ծածկագիր
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Հարիրի Ժամանեց Ֆրանսա

Սէուտական Արաբիա  Միացաւ Միջազգային Դաշինքին

Կիպրոս Բողոք Ներկայացուց Թուրքիոյ Դէմ

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ

Յարգելի Պրն. Զարեհ Սինանեան,
Ստացանք ձեր գրասենեակէն սփիւռ-
քահայ մամուլին ղրկուած՝ Սփիւռքի 
երիտասարդներուն «ՆերՈւժ» ծրագրի 
վերաբերեալ յայտարարութիւնը առ ի 
հրատարակութիւն:
Յայտարարութեան լեզուն՝ աղաւաղուած 
արեւելահայերէն էր, որ կը պարունակէր 
նմանօրինակ բառեր, ինչպէս՝ «ինտերակտիւ», 
«սթարթափ», «էկո», «սոցիալական», «ինտեր-
նետային», «տեխնոլոգիաներ», «ռոբոտ», 
«ինժեներական», եւայլն:
Սոյն բաց նամակով, ձեզի ազնուօրէն կ՛ուզենք 
յիշեցնել, որ հակառակ նոր սփիւռքներու 
ստեղծման, դասական սփիւռքը տակաւին 
կը մնայ տիրական, մինչ իր օգտագործած 
մայրենին՝ հպարտօրէն արեւմտահայերէնն 
է: Նման լեզուով գրուած յայտարարութիւն, 
ոչ միայն չի քաջալերեր թիրախաւորուած 
երիտասարդ զանգուածը, այլ նաեւ վանողա-
կան ալ է: Սխալ չհասկցուելու համար այստեղ 
անմիջապէս շեշտենք, որ մենք բան չունինք 
արեւելահայերէնին դէմ: Ընդհակառակը ան 
շատ գեղեցիկ է երբ ճիշդ կը գործածուի:
Այստեղ, կանխելու համար ազնիւ մտա-
դրութեամբ գրուած այս նամակին նման 
գրութիւններուն դէմ տեղի-անտեղի անմի-
ջապէս արձագանգելու զինուորագրուած 
կեղծ թէ իրաւ մարդկանց գրութիւնները, թէ. 
«հապա նախկիններուն ժամանակ ինչո՞ւ չէինք 
քննադատեր», կ՛ուզենք յստակօրէն ըսել, թէ 
մենք լաւ գիտենք թէ այս թեմայով երբ եւ ինչ 
կ՛ըսէինք նախկին պատասխանատուներուն, 
որոնք համբերութեամբ, հասկացողութեամբ 
եւ ամենայն հանդուրժողականութեամբ կը 
լսէին եւ կ՛ուղղէին երբ յարմար է...: 
Այսօր ձեզմէ ակնկալուածը, յատկապէս 
արեւմտահայ գլխաւոր գործակատարէ մը, 
ընդամէնը սա է. նման յայտարարութիւններու 
լեզուն, թող որ գոնէ ըլլան, թէ՛ ընտիր արեւե-
լահայերէն, եւ թէ՛ արեւմտահայերէն, ինչու չէ 
նաեւ օտար քանի մը լեզուով, յարգելու համար 
ձեր բոլոր ընթերցողները: 
Ի վերջոյ ձեր «ՆերՈւժ» ծրագիրը նաեւ 
ուղղուած է արեւմտահայ երիտասարդին, 
որուն ներգրաւումը այնքան կենսական է մեր 
հայրենիքին համար, որ նաեւ ի միջի այլոց 
աւելի եւս պիտի արժեւորէ ու արդարացնէ 
ձեր յարգելի անձին այս պաշտօնին վրայ 
նշանակումը:

Յարգանքներով՝
ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Տեսանկիւն

Բաց Նամակ
ՀՀ Սփիւռքի Գործերու 

Գլխաւոր (Արեւմտահայ) 
Գործակատարին

Èáõñ»ñ ²ñ³µ³Ï³Ý ²ßË³ñÑ¿Ý
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Քրիստափոր Թափալցեան

Ծնած է Արեւմտեան Հայաստանի 
Պուլամըխի գաւառի Կոփ 
գիւղին մէջ։ 1930-ին աւարտել 
է Լենինականի մանկաւվարժա-
կան հիմնարկը:
1939-ին՝ Երեւանի պետական 
համալսարանի բանասիրական 
բաժինը, 1950-ին՝ Մոսկուայի 
Մ. Գորկիի անուան գրական 
հիմնարկին առընթեր գրական 
բարձրագոյն դասընթացները։ 
1930-ին Ապարանի շրջանի 
Բազարջուղ գիւղի եօթնամեայ 
դպրոցի տնօրէնն էր, 1931-
1932՝ Ապարանի շրջանի 
ժողկրթութեան տեսուչ։ 1940-
1941 աշխատած է «Սովետական 
Հայաստան» օրաթերթին մէջ, 
որպէս արուեստի ու գրականու-
թեան բաժնի վարիչ։ 1941-1945  
մասնակցած է Հայրենական 
մեծ պատերազմին. եղած է 
89-րդ հրաձգային հայկական 
ջոկատի «Կարմիր զինուոր» 
թերթի պատասխանատու 
քարտուղարը։ 1946-1948  եղած 
է «Գրական թերթ»-ի գրական-
գեղարուեստական բաժնի 
վարիչը։ 1950-1955 աշխա-
տած է Հայպետհրատում 
որպէս խմբագիր։ Ռուսէրէն լոյս 
տեսած է անոր «Պատերազմ» 
քառահատոր վէպի առաջին եւ 
երկրորդ հատորները (Մոսկուայ, 
1956), «Ոսկէ հովիտ» (Մոսկուայ, 
1959) վէպը, «Հայրենաշէն» վէպի 
առաջին գիրքը (Մոսկուայ, 1966)։ 
Պարգեւատրուած է Կարմիր 
դրօշի շքանշանով։ Մահացած 
է Երեւան: 

Սէուտական Արաբիոյ Դեսպանը Այցելեց 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին

Հինգշաբթի, 19 Սեպտեմբեր 2019-
ին, ամբողջ օրը Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ 
Ա. Կաթողիկոս ցաւակցութիւններ 
ընդունեց Վեհամօր մահուան 
առիթով: Ցաւակցութեան համար 
Անթիլիասի Մայրավանք եկան 
նախարարներ, դեսպաններ, 
բարձրաստիճան պետական 
պաշտօնեաներ եւ հայ համայնքի 
ներկայացուցիչներ:
Վեհափառ Հայրապետին այցե-
լեց նաեւ Սէուտական Արաբիոյ 
դեսպան Ուալիտ Պըն Ապտալ-
լահ Ալ Պուխարին: Հանդիպումը 
առիթ մը եղաւ տեսակէտներ 
փոխանակելու ընդհանրապէս 
Միջին Արեւելքը յուզող հարցե-
րուն շուրջ:
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ՀՀ Վարչապետը ԱԱԾ Տնօրէնի եւ Ոստիկանապետի Ժամանակաւոր 
Պաշտօնակատարներ Նշանակած է

ԱՄՆ-ի Քոնկրէսականները Հայաստան Այցի Ծիրէն Ներս 
Կ՝այցելեն Նաեւ Արցախ
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ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան 
որոշում կայացուցած է ԱԱԾ 
տնօրէնի տեղակալ Էդուարդ 
Մարտիրոսեանը նշանակել ԱԱԾ 
տնօրէնի պարտականութիւններու 

ժամանակաւոր կատարող: Այս 
մասին, ըստ Armenpress.am-ի, 
վարչապետը նշած է կառա-
վարութեան նիստին սկիզբը՝ 
աւելցնելով, որ ոստիկանութեան 
պետի առաջին տեղակալ Արման 
Սարգսեանը նշանակած է ոստի-
կանապետի ժամանակաւոր պաշ-
տօնակատար:
«Տեղեկացնեմ, որ ասիկա ՀՀ 
օրէնսդրութեամբ սահմանուած 
կարգավիճակ է, եւ մեր գործըն-
կերները այդ կարգավիճակին 
մէջ ունին լիարժէք լիազօրութիւն 
ղեկավարելու երկու համակարգերը: 

Ես կ՝ուզեմ յաջողութիւն մաղթել եւ 
շնորհաւորել մեր գործընկերները: 
Պաշտօնական առումով մենք կը 
սպասենք նախագահին կողմէ այդ 
հրամանագրերուն ստորագրման ու 
հրապարակման»,- ըսած է Նիկոլ 
Փաշինեան:
Յիշեցնենք, որ վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեանի միջնորդութեամբ 
Արթուր Վանեցեանը եւ Վալերի 
Օսիպեանը պաշտօնազրկուած են 
ԱԱԾ տնօրէնի եւ Ոստիկանութեան 
պետի պաշտօններէն: Օսիպեանը 
նշանակուած է վարչապետի գլխաւոր 
խորհրդական:

ԱՄՆ-ի քոնկրէսականներ Ճէքի 
Սփիր-Կանչելեան, Ճուտի Չու եւ 
Ֆրանք Փալոն՝ Հոկտեմբեր 1-ին, 
Հայաստան մէկ շաբթուայ այցի 
ծիրէն ներս՝ որոշած են նաեւ 
Լեռնային Ղարաբաղ այցելել: Ըստ 
Armenpress.am-ի՝ «Ամերիկայի 
ձայն»-ի տուեալներով՝ ԱՄՆ-ի Քոն-
կրէսէն ներս կայացած Ամերիկայի 
հայկական համագումարին ծիրէն 
ներս՝ յայտարարած է Փասատենան 
ներկայացնող Ճուտի Չուն։
«Ես առանձնակի հետաքրքրու-
թեամբ կը նախատեսեմ Արցախ 
այցելել, որպէսզի համոզուիմ, թէ 
այնտեղ իրավիճակը ինչպէս է»,- 
ըսած է ան։
Քոնկրէսական Չուի նախաձեռնու-
թիւնը, որ շուրջ մէկ ամիս առաջ 
ընդունուած էր ԱՄՆ-ի Ներկա-
յացուցիչներու պալատի մեծա-
մասնութեամբ, կը նախատեսէ 
ղարաբաղեան զինադադարը ամրա-
պնդող Ռոյս-Էնկելի առաջարկի 
իրականացման համար 4 միլիոն 

տոլար յատկացնել: Այդ գումարով 
Ատրպէյճանի եւ Լեռնային Ղարա-
բաղի սահմանագիծին երկայնքով 
պիտի տեղադրուին յատուկ սարքեր, 
որոնք թոյլ պիտի տան պարզելու, 
թէ որ կողմը խախտուած է զինա-
դադարը։
«Այս միջոցները ուղղուած են 
խաղաղութեան ամրապնդման 
ու զինադադարը խախտողները 
պատասխանատւութեան ենթար-
կելուն»,- ըսած է քոնկրէսականը:
Ճուտի Չու նաեւ պիտի փորձէ 
յաւելեալ 6 միլիոն ուղղակի ամե-
րիկեան օգնութիւն ապահովել 
Ղարաբաղին: Քոնկրէսականին 
խօսքով, ան տպաւորուած էր անց-
նող գարնան Քոնկրէսի մէջ կայացած 
Հայաստանի առաջին տիկին Աննա 
Յակոբեանի հետ հանդիպումէն։
«Արցախ այցելել յատկապէս շատ 
կ՝ուզեմ, որպէսզի իրավիճակին 
ծանօթանամ, տեսնեմ, թէ այնտեղ 
ինչ կը կատարուի եւ ապագային 
կարենամ ալ աւելի լուրջ աջակ-

ցութիւն ցուցաբերել Արցախի մէջ 
խաղաղութեան հաստատման»,- 
ընդգծած է ան:
Քոնկրէսի մէջ հայ-ամերիկեան բարե-
կամութեան խումբի հիմնադիր եւ 
համանախագահ քոնկրէսական 
Ֆրանք Փալոնի կարծիքով՝ իրենց 
այցը յատկապէս կարեւոր է, քանի 
որ ամերիկեան օրէնսդիրներու 
առաջին այցն է Հայաստան Թաւշեայ 
յեղափոխութենէն ետք։
«Մեր այցին պատճառներէն 
մէկը այն է, որ մեր խումբը կ՝ուզէ 
աջակցութիւն ցուցաբերել Հայաս-
տանի նոր կառավարութեան ու 
խորհրդարանին»,- ըսած է Փալոնի:
Անոր խօսքով, հակառակ անոր, որ 
Պետքարտուղարութիւնը ամերիկա-
ցի օրէնսդիրներուն խորհուրդ 
տուած է խուսափելու Ղարաբաղ 
այցելութենէն, պատուիրակութիւնը 
որոշած է այնուամենայնիւ կատա-
րել նաեւ այդ այցելութիւնը: Հայաս-
տան այցելութեան ծիրէն ներս՝ քոն-
կրէսականները կը նախատեսեն 

հայաստանցի գործընկերներու 
հետ քննարկել քաղաքական եւ 
առեւտրատնտեսական ոլորտներու 
մէջ համագործակցութեան ընդլայ-
նումը։
«Մենք շատ խանդավառուած 
ենք Թաւշեայ յեղափոխութեան 
արդիւնքով։ Հայաստանը աւելի 
ժողովրդավար երկիր դառնալու 
ճանապարհին է։ Մեզի կ՝ոգեշնչէ նոր 
կառավարութեան՝ փտածութեան 
դէմ պայքարի, դատաիրաւական 
բարեփոխումներու իրականաց-
ման եւ երկրին մէջ օրէնքի գերա-
կայութեան հաստատման ուղղուած 
քաղաքական կամքը»,- նշած է ան:
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Գիտութեան, Բնութեան Կարգի եւ Մարդու Հանդէպ 
Էական Յարգանքի Մասին

ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Կանանց իրաւունքներու պաշտպանութեան եւ հաւասարութեան 
համար արդար պայքարը կը շարունակուի: Պէտք չէ ըլլան երկրորդ 
կարգի քաղաքացիներ, մարդոց միջեւ հաւասարութիւնը անխախտելի 

իրաւունք է: Մարդոց հաւասարութիւն, անոնք ըլլան այր թէ կին:
Այսօր, հեռատեսիլէն լսեցի սարսափելի բառ մը. կիներու մարմնի առեւտ-
րականացում (marchandisation): Ամենուրեք պայքար շղթայազերծուած է 
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՄԲ ԾՆՈՒՆԴԻ (PMA, procréation médicalement 
assistée, medically assisted production) եւ ՅՂՈՒԹԻՒՆ ՈՒՐԻՇԻ ՀԱՄԱՐ (GPA, 
gestation pour autrui): Այսինքն կիները, բժշկական միջամտութեամբ, իրենց 
արգանդին մէջ պիտի ընդունին, (արդէն կ’ընդունին եւ կարծէք ընդունուած է 
եւ սովորութիւն դարձած, սովորական դարձած, նոյնիսկ խորպէս հասութաբեր 
ձեռնարկութիւն) իրենց ամուսինին կամ անծանօթի մը սերմը, որպէսզի զաւակ 
ունենան (PMA), կամ ուրիշի համար զաւակ ծնին-արտադրեն սենեակի պէս 
վարձու տալով իրենց արգանդը:
Անծանօթ կնոջ մը արգանդը պիտի վարձուի, որպէսզի փոխարինուի ամուլ 
կինը եւ ամուսինին սերմով զաւակ ունենայ ընտանիքը (GPA), կամ նոյնիսկ 
ուրիշի մը գնուած սերմով:
Անկախ ամէն կարգի նկատումներէ, կանանց իրաւունքներու եւ հաւա-
սարութեան համար մղուող պայքարի ծիրէն ներս, կը մտածե՞նք բնութեան 
կարգի եւ այլ արժէքներու խանգարման մասին: Գիտութեան յառաջընթացին 
դէմ կանգնելու հարց չունիմ: Բայց ոչ ոք իրաւունք պէտք է ունենայ ՄԱՐԴը, 
որ մաս կը կազմէ ԲՆՈՒԹԵԱՆ ԿԱՐԳին, դուրս բերելու այդ կարգէն: Միասին 
ապրող երկու այրեր կամ երկու կիներ, ինչո՞ւ մանուկին պիտի պարտադրեն 
իրենց նման մանուկներէն տարբեր ըլլալ: Ինչո՞ւ մանուկը հայր կամ մայր 
բնական կապէն պիտի զրկուի, կամ բնութեան կարգին դէմ երթալով պիտի 
ունենայ երկու հայր  կամ երկու մայր: Թերեւս օր մըն ալ երեք կամ չորս հայր 
եւ կամ երեք չորս մայր:
Շատ կը սիրենք խօսիլ մարդու իրաւունքի մասին, բայց ինչո՞ւ չենք խօսիր 
մանկան հայր կամ մայր ունենալու բնական իրաւունքին մասին:
Ինչպէ՞ս ընկերութիւն եւ պետութիւններ կրնան անբնական կացութիւնները 
բնական համարելու համար եսասիրութիւններու բաւարարութիւն տալու 
կոչուած  օրէնքներ մշակել եւ պարտադրել, զանոնք կոչել մարդու իրաւունք, 
որ հակասութիւնն իսկ է գլխագրուած բնութեան կարգով գոյութիւն ունեցող 
Մարդու իրաւունքին:
Կայ նաեւ ահաւոր հակասութիւն մը: Կանանց իրաւունքներուն համար 
պայքարողները, անոնք ըլլան այր թէ կին, կիներու հանդէպ յարգանքի եւ 
հաւասարութեան ցոյցեր կազմակերպողները, օրէնք մշակողները, ինչպէ՞ս 
կրնան ընդունիլ, որ կիներու արգանդը վարձուի ուրիշի համար զաւակ 
արտադրելու համար:
Կիները, իրենք, որոնք արդարօրէն կը պայքարին հաւասարութեան համար, 
ինչպէ՞ս կրնան ընդունիլ, որ կնոջ մարմինը համարուի ապրանք եւ վարձու 
տրուի: Հաւասարութեան համար պայքարող կիները կրնա՞ն ըսել, թէ 
որոնք են այն կիները որոնց մարմինը, ինչպէս սենեակ մը, վարձու կը 
տրուի: Այս ընթացքը դասակարգային յոռեգոյն չարաշահումը չէ՞: Կը 
վարձուին արգանդները կարիքաւոր կանանց, այդ կանանց պարտադրելով 
մարմնավաճառութիւն: Հարցում. պատահա՞ծ է, կը պատահի՞, որ վերնախաւի 
պատկանող կանանց,- վերնախաւ՝ դրամական, մշակութային, քաղաքական,- 
արգանդները վարձու տրուին: Կը նշանակէ, պարզապէս, որ շահագործուող 
դասակարգի կանանց կը պարտադրուի, վասն դրամի եւ հացի, ըլլալ 
ուրիշի համար զաւակ արտադրող մեքենայ, ինչպէս Պանկլատէշի նուազա-
գոյն վարձով աշխատողները կ’արտադրեն շապիկ եւ տաբատ հարուստ 
երկիրներու համար:
Կանանց իրւաւունքներու պաշտպանները առաջին հերթին,- ոչ միայն 
կրօնականները եւ բարոյախօսները,- իրենք պիտի մերժեն, մերժէին, 
իրենց սեռակիցներու պարտադրուած այս նորատեսակ ստրկութիւնը, 
փոխանակ կրաւորականութեամբ ընդունելու կացութիւնը, որպէս գիտական 
յառաջդիմութիւն: Արդարեւ, կեանք ստեղծելու համար մայրութիւնը սիրոյ 
արտայայտութիւն է, իսկ վարձու արգանդի մէջ աճող մանուկին հանդէպ ի՞նչ 
զգացում կրնայ ունենալ ծնունդ տուող կինը,  մանկան ծնած վայրկեանին 
իսկ նորածինին տէր դարձող ուրիշի արգանդը վարձած կինը:
Իսկ ուրիշի վարձու արգանդին մէջ ծնած մանուկը, ի՞նչ վերաբերում կրնայ 
ունենալ, երբ գիտակցի որ զինք աշխարհ բերողը իրեն համար անծանօթ 
մըն է եւ օտար, իսկ այն կինը, որ որպէս մայր կը ներկայանայ, ի՞նչ է իրեն 
համար: Կը մտածուի՞ ապագայ մանկան, երիտասարդին եւ ընդհանրապէս 
մարդուն հոգեկան հաւասարակշռութեան մասին:
Անկախ այս անհանգստացնող հարցումներէն, կանանց ազատութեան եւ 
հաւասարութեան համար պայքարող կիները իրենք, ամենայն լրջութեամբ 

պէտք է դատեն կնոջ մարմնի առեւտրականացումը, coca-cola-ի շիշի մը նման:
Կինը վերածել թափծու արձանիկներու կաղապարի շատ հեռու է ազատու-
թեան եւ հաւասարութեան համար մղուող պայքարէն: Ինչ ալ ըլլան վարձու 
տրուող արգանդներու համար մշակուած եւ մշակուող օրէնքները:
Երբեմն ալ կը մտածեմ այն մասին, օր մը, խելագար մենատէր մը, խորհելով 
որ ինք արտակարգ անձ մըն է, բոլորէն վեր, բոլորէն լաւ, ուզէ իր պատկեր-
ով սերունդ ստեղծել հազարաւոր կիներու արգանդը օգտագործելով… 
Պատմութեան մէջ եղած են տիրակալ-մենատէր խենթեր եւ կան: Միթէ՞ 
պատմութիւնը չէ արձանագրած պարագան թագաւորներու, կայսրերու եւ 
իշխաններու, որոնք տասնեակներով կիներ, անոնք ըլլան իշխանուհիներ 
թէ գիւղացի պարզ աղջիկներ, յղիացուցած են, եւ անոնց ծնունդ տուած 
մանուկները չեն ճանչցած իրենց հայր թագաւորը, կայսրը, իշխանը… Երբեմն 
որպէս տեղեկութիւն կը կարդանք, որ այսինչ թագաւորը կամ կայսրը ունեցած 
է աւելի քան յիսնեակ մը հոմանուհիներ, ինչ որ կրկին, կանանց մարմնի 
առեւտրականացումն է (marchandisation):
Ընդունիլ որ կիներու արգանդը ըլլայ վարձու ապրանք, յոռեգոյն ստրկութիւնն 
է:
Այս է՞ այսօր կանանց դատի պաշտպաններու իսկական պայքարը:
Վարձու տրուող արգանդը ոչ հաւասարութեան եւ ոչ ալ ազատութեան նշան 
է: Ան ոչ միայն կանանց դէմ յարգանքի պակաս է, անոնց ստրկացումը, այլ 
ընդհանրապէս մարդու յարգանքի ոտնակոխում:
Եթէ քիչ մը առարկայական մօտեցում ունենանք, պիտի հաստատենք, 
որ վարձու չեն տրուիր իշխողներու, մեծերու, հարուստներու կանանց 
արգանդները: Այս մէկն ալ ընկերային անարդարութեան յոռեգոյն արտա-
յայտութիւններէն մէկն է, որուն համար պիտի արժէր յեղափոխութիւն ընել 
եւ կիյոթին հաստատել:
Եւ ըսել, որ հիւանդանոցներ կան, որոնք վարձու արգանդով ծնունդներու 
մասնագէտ են: Կարելի է նոյնիսկ տեսնել վարձու արգանդ տուող կիներու 
պատկերները, երիտասարդ, գեղեցիկ եւ առողջ:
Ֆէմինիստներ իրենք, ինչպէ՞ս կ’ընդունին կանանց արգանդի առեւտ-
րականացումը որպէս ապրանք, վարձու սենեակ:
Ինչո՞ւ Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութիւնը օրակարգ չի դարձներ այս 
հակամարդկային առեւտուրը:
Կանանց արգանդի առեւտրականացումը (marchandisation) ոչ միայն 
հակասութիւնն է կանանց իրաւունքերու պաշտպանութեան, այլ մարդը, ան 
ըլլայ այր թէ կին, գիտութեան սոսկ առարկայ դարձնելու անբարոյութիւն:
Կրնանք ըսել մարդկային արժանաւորութենէ հրաժարում:
Գիտութեան ընծայած կարելիութիւններու չարաշահումը, ինչ ձեւով ալ ըլլայ, 
մարդկութեան հանդէպ ծառայութիւն չէ: Հակառակն է:
Պէտք չէ բաւարարուիլ կացութեան նկատմամբ չափազանցութիւնները 
եւ սխալները կանխելու կոչուած օրէնքներու մշակումով, այլ պարզապէս 
արգիլել եւ դատապարտել մարդու առեւտրականացումը, որ էութենական 
արժէքներու հիմնական խախտում է:
Յանցանք է լուռ մեղսակցութեամբ ընդունիլ կացութիւնը:
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Ազնիւ Նախաձեռնութիւն

Մշակութային Արձագանգ

Ցեղասպանութիւն 100 + 4

Տուպայի Պուրճ Խալիֆան Հայաստանի 
Ազգային Դրօշի Գոյներով Պիտի Լուսաւորուի

Ռումանիոյ Պագաու Քաղաքի Եռագոյն Հրապարակին Վրայ Կայացած է 
«Հայաստան» Փառատօնը

Հայոց Ցեղասպանութեան 105-րդ Տարելիցին Կը Նախատեսուի 105 Դաշնամուր 
Տեղադրել Ծիծեռնակաբերդի Մէջ

Ռումանիոյ Ծերակոյտը Հոկտեմբեր 12-ը Հայոց 
Լեզուի, Այբուբենի եւ Մշակոյթի Օր Հռչակելու 

Նախագիծ Ընդունած է

Շար. Էջ 05

Հայաստանի անկախութեան տօն-
ին առիթով, Սեպտեմբեր 21-ին, 
ժամը 21:10-ին, Տուպայի Պուրճ 
Խալիֆան առաջին անգամ ըլլալով 
պիտի լուսաւորուի Հայաստանի 
ազգային դրօշի գոյներով: Այս 
մասին, ըստ Armenpress.am-ի, 
կը տեղեկացնէ Արաբական Միա-

Ռումանիոյ Ծերակոյտը, Սեպտեմ-
բեր 18-ին, միաձայն ընդունած է 
Հոկտեմբեր 12-ը Ռումանիոյ մէջ 
Հայոց լեզուի, այբուբենի եւ մշակոյթի 
օր հռչակելու մասին օրինագիծը։
Այս մասին, դիմատետրի իր էջին վրայ 
գրած է Ռումանիոյ մէջ ՀՀ դեսպան 
Սերգէյ Մինասեան:
«Անիկա ներկայացուած էր Ռումանի-
ոյ խորհրդարանի պատգամաւոր-

ցեալ Էմիրութիւններու մէջ ՀՀ 
դեսպանութիւնը:
Պուրճ Խալիֆա (արաբ.՝ «Խալիֆայի 
աշտարակ») երկնաքեր է Տուպայի 
մէջ. 2007 Յուլիսէն՝ աշխարհի 
ամենաբարձր շէնքն է (բարձրու-
թիւնն է 828 մ. եւ աւելի քան 163 
յարկ)։

ներ Վարուժան Փամպուքչեանի եւ 
Վարուժան Ոսկանեանի նախա-
ձեռնութեամբ։
Համաձայն Ռումանիոյ ներքին 
ընթացակարգերուն՝ օրինագիծը 
պէտք է նաեւ հաւանութիւն ստա-
նայ Խորհրդարանի Ստորին 
պալատին կողմէ եւ ստորագրուի 
երկրի նախագահին կողմէ»,- գրած 
է դեսպանը։

յոբելեանին:
Երեք օր շարունակ՝ Պագաուի 
Եռագոյն հրապարակին վրայ՝ 
տեղի հասարակութեան եւ հիւր-
երուն ներկայացուած է հայ-
կական մշակոյթը, երգն ու պարը: 
Փառատօնին հայկական ժողո-
վրդական, ժամանակակից եւ ճազ 
երաժշտութեան կատարումներ-
ով հանդէս եկած են երգիչ Ժան 
Սմբատեանը, ինչպէս նաեւ տու-
տուկի վարպետ Գոսմին Ռաֆայէլ 
Պալեանը: Ունկնդիրները հմայած 
են ռումանահայ հանրաճանաչ ճազ 
նուագողներ Հարրի Դաւիթեանի 
եւ Գաբրիէլ Տէտէյեանի փայ-
լուն կատարումները: Հայկական 
պարարուեստը ներկայացուցած 
են Պուխարեսթի Վարդավառ, 
Կոնստանցայի Նայիրի եւ Տուլչա 
Բազմազան պարախումբերը:
Ռումանիոյ մէջ ՀՀ արտակարգ 
եւ լիազօր դեսպան Սերգէյ Մինա-
սեան՝ իր ողջոյնի խօսքին մէջ՝ 
շնորհակալութիւն յայտնած է 

Ռումանահայոց միութեան ղեկա-
վարութեան ու Պագաուի մաս-
նաճիւղի նախագահ Յակոբ Վասի-
լէին նման հայկական փառատօն 
կազմակերպելու համար` նշելով, 
որ հերթական առիթը ընձեռուած է 
տօնելու Ռումանահայոց միութեան 
100-ամեակը։
Ողջոյնի խօսքով հանդէս եկած են 
նաեւ Ռումանիոյ խորհրդարանի 
պատգամաւոր, Ռումանահայոց 
միութեան նախագահ Վարուժան 
Ոսկանեանը եւ Ռումանահայոց 
միութեան Պագաուի մասնաճիւղի 
նախագահը:
Փառատօնին մասնակցած են 
Ռումանիոյ տարբեր քաղաքներէ 
ժամանած բազմաթիւ հայեր եւ 
ռումանացիներ։ Եռագոյն հրա-
պարակի ողջ երկայնքով գործած 
են տաղաւարներ, ուր ներկայացուած 
են հայերէն եւ հայերուն առնչուող 
գրականութիւն, ձեռագործ աշխա-
տանքներ, հայկական խմիչքներ, 
սուրճ, յուշանուէրներ եւ այլն։

Միութեան Պագաուի մասնաճիւղի 
նախաձեռնութեամբ: Այս մասին 
յայտնած են Ռումանիոյ մէջ ՀՀ 
դեսպանութենէն։
Փառատօնը նուիրուած էր Ռումա-
նահայոց միութեան 100-ամեայ 

Ռումանիոյ Պագաու քաղաքին մէջ, 
Պագաուի քաղաքապետարանի 
հովանիին ներքոյ, Սեպտեմբեր 13-15, 
իրականացուած է «Հայաստան» 
հայկական փառատօնը, որ կազմա-
կերպուած է Ռումանիոյ Հայոց 

Հայոց Ցեղասպանութեան 105-
րդ տարելիցին՝ «Դարի ղօղանջ» 
բարեգործական հիմնադրամին 

նախաձեռնութեամբ՝ կը նախա-
տեսուի Ապրիլ 24-ին Ծիծեռ-
նակաբերդի բարձունքին վրայ դէպի 

անմար կրակ տանող ճանապարհի 
երկու կողմը տեղադրել 105 Royal 
դաշնամուր: Այս մասին կը հաղորդէ 

Armenpress.am-ը։



àõñµ³Ã / 20.9.2019  05

Ցեղասպանութիւն 100 + 4

Պատիւ Արժանաւորին

Հայոց Ցեղասպանութեան 105-րդ Տարելիցին Կը Նախատեսուի 105 Դաշնամուր 
Տեղադրել Ծիծեռնակաբերդի Մէջ

Հայաստանի Մէջ Առաջին Բնապահպանական Կառոյցը՝ Երեւանի Աւետիսեան 
Կրթահամալիրը Արժանացած Է Ամերիկեան Հեղինակաւոր LEED Silver Վկայագրին

Այդ օրը, աշխարհի տարբեր 
երկիրներէ, Հայաստան ժամա-
նած 105 երաժիշտ պիտի կատա-
րէ հայ երգահաններու ստեղծա-
գործութիւնները սիմֆոնիկ նուա-
գախումբին նուագակցութեամբ:
«105 Royal» նախագիծին ծանօ-
թանալէ ետք՝ «Հայոց Ցեղաս-
պանութեան թանգարան-հիմնարկի» 
հիմնադրամի տնօրէն Յարութիւն 
Մարութեան գրած է նախագիծի 
հեղինակ Արթուր Յովհաննիսեանին` 
նշելով, որ կ՝ողջունէ ցանկացած 
ողջամիտ նախաձեռնութիւն, որ 
ուղղուած է Հայոց Ցեղասպանու-
թեան փաստի հասարակական 
հնչեղութեան ապահովման:

Հայաստանի անկախացումէն ի վեր, 
Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական 
Ընկերակցութեան (ԱՀԱԸ) բազմա-
թիւ հայրենաշէն առաքելութիւննե-
րէն մէկը դպրոցաշինութեան 
ծրա-գրի իրականացումն էր Մայր 
Հայրենիքի մէջ:
20 տարի առաջ, ամերիկահայ բարե-
րար Էտուարտ Աւետիսեանի հովա-

«105 Royal» նախագիծի յստակ 
եւ մանրամասն ծրագրի, ինչպէս 
նաեւ իրագործման համար 
անհրաժեշտ գումարներու առկա-
յութեան պարագային, երբ յիշեալ 
նախաձեռնութեան իրակա-
նացումը այլեւս հաւանական 
դառնայ, թանգարան-հիմնարկի 
ղեկավարութիւնը չ՝առարկեր 
դաշնամուրներու ժամանակա-
ւոր տեղադրման յուշահամալիրի 
տարածքին՝ պայմանով, որ որեւէ 
վնաս չհասցուի կանաչ գօտիին 
եւ ընդհանրապէս յուշահամալիրի 
տարածքին»,- նշուած է գրառման 
մէջ:
Նախագիծի իրականացման պարա-

նաւորութեամբ Երեւանի  ՀԱԹ-ի 
մէջ (Հարաւ-արեւմտեան թաղա-
մաս) ԱՀԱԸ-ի հիմնադրած Խորէն 
եւ Շուշանիկ Աւետիսեաններու 
անուան կրթահամալիրը իր յար-
կին տակ ընդունեց թաղամասի 
անապահով ընտանիքներու երե-
խաները, ապահովեց անոնց 
անվճար եւ որակեալ ուսուցումը: 

գային՝ Ապրիլ 25-ի առաւօտեան՝ 
«Դարի ղօղանջ» բարեգործական 
հիմնադրամին առաջարկով եւ 
բարերարներու համաձայնութեամբ՝ 

Կարճ ժամանակի մէջ ան դարձաւ 
սիրուած եւ գնահատուած կրթօ-
ճախ՝ իր մասին վկայելով գործով, 
իր փայլուն շրջանաւարտներով 
եւ հեղինակութիւն վաստակած 
անձնակազմով:
Կրթօճախի այդպիսի սրընթաց 
վերելքը ոգեշնչեց ամերիկահայ 
բարերարները եւ ԱՀԱԸ-ին՝ գերա-
զանցապէս բարելաւելու դպրոցի 
շէնքային պայմանները: Եւ 2014 
թուականին արդէն դպրոցը տեղա-
փոխուեցաւ 21-րդ դարի շունչով 
կառուցուած սեյսմակայունու-
թեամբ գերարդիական շէնք: ԱՄՆ 
«Կանաչ շինարարական խորհուրդի» 
(USGBC - The United States Green 
Building Council) հեղինակաւոր 
LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) վկայագրման 
պահանջքներուն համապատաս-
խան բնապահպանական նախագի-
ծով կառուցուած կրթահամալիրu 
իր 7 յարմարաւէտ մասնաշէնքերով 
Հայաստանի առաջին eco կառոյցն 
էր: Եւ բնական էր, որ շուտով ան 
դարձաւ «դպրոց եւ համայնքային 
կեդրոն»: 
Առնօ Բաբաջանեանի 42/7 
հասցէի մէջ գտնուող «կանաչ 
դպրոցը» յագեցած է արեւային 
ջրատաքացուցիչներով, «դալար 
տանիքի» շնորհիւ իրականացուող 
ջրապահպանութեամբ, տեսա-
կաւորուած աղբահանութեամբ, 
ենթակառուցուածքներու մատ-
չելիութեամբ, սեփական «արտա-
դրութեան» պտուղներով: Դպրոցի 
աշխատակազմը թեւ-թեւի տուած 
բնապահպանական անխոնջ աշխա-
տանք կը կատարէ, պետական, 
հասարակական, միջազգային 
կառոյցներու, հիմնադրամներու, 
«Հայաստան ծառատունկ ծրագրի» 
(ATP) հետ, ամառնային ճամբարի 

դաշնամուրները պիտի նուիրուին 
Հայաստանի տարբեր քաղաքներու 
եւ գիւղերու երաժշտական դպրոց-
ներուն:

առօրեան նոյնպէս հիմնուած է 
բնապահպանական կրթութեան 
սկզբունքներուն վրայ:

Այդ բոլորը, անշուշտ թերի 
կ’ըլլար, եթէ չ’ըլլային ուսման 
հոյակապ պայմանները դիպուկ, 
տեղին եւ խելացիօրէն օգտա-
գործող մանկավարժներն ու մաս-
նագէտները: Անոնց շնորհիւ է, որ 
այսօր Աւետիսեան դպրոցի մէջ 
ուսանիլը պատիւ կը համարուի: 
Աւետիսեանի շրջանաւարտներուն 
դիմաց փակ դռներ չկան, եւ դպրոցի 
աշակերտութեան քանակն ընդա-
մէնը քանի մը տարուայ ընթացքին 
հնգապատկուեցաւ, ինչպէս կ’ըսեն՝ 
կրթահամալիրի «դալար տանիքի 
սիզամարգը» կը գրաւէ մարդոց:
Աւետիսեան դպրոցը սոսկ կրթարան 
չէ: Ան մեծ, համերաշխ, հայաշունչ 
ընտանիք է, որ ստանձնած է հայրե-
նաշինութեան եւ հայրենիքի բարե-
կարգման գործի իր բաժինը:
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ինքնաշարժի նորոգութեան ընկերութեան միջոցաւ նորոգել կու տայ 
ինքնաշարժը, որ վերագտնէ իր երբեմնի փառքը։
Հէնրի Ֆորտ Գ.՝ Վարիչ Տնօրէնը Ֆորտ ինքնաշարժի ընկերութեան, Ռայըն 
ընտանիքը կը հրաւիրէ Միշիկըն նահանգի Տիթրոյթ քաղաքի իրենց 
կեդրոնատեղին, ուր վերանորոգուած ինքնաշարժը կը յանձնէ ընտանիքի 
հօր։ Ան ապա կ՛ըսէ, «Գիտեմ որ մեծ զոհողութիւն յանձն առիր, ընտանիքիդ 
հոգատարութեան համար։ Հիմա այս ինքնաշարժը քուկդ է (տես նկարը) 
եւ մենք ուրախ ենք որ կրցանք բաժնեկից դառնալ, քու զոհողութեանդ 
վարձատրութեան։»
Մեր երախտագիտութիւնը՝ զաւակներու կողքին, պէտք է երթայ նաեւ Ֆորտ 
ընկերութեան, որ կրցաւ գնահատել ընտանիքի մը ողբերգութենէն յարութիւն 
առնելը եւ մասնակից դառնալ անոնց ուրախութեան։ Պատիւ, արժանաւորին:

Ստորնութեամբ եւ Մասամբ Նորին . . .
Մեր մարդկային ընկերութեան մէջ սովո-
րական երեւոյթ մըն է որ կիներ՝ կարճ 
փէշ հագած, երթան գործի եւ յաճախ ալ 
շուկայ, դրամատուն եւ կամ ճաշարան։ 
Անոնք երբեմն իրենց գործերով զբաղած, 
անտեղեակ կը դառնան իրենց չորս կողմի 
անցուդարձներէն, որը բնական է։
Սակայն անբնականը այն է որ կան մար-
դիկ որոնք կ՛օգտագործեն վերոյիշեալ 
անմեղ դրութիւնը, ի շահ իրենց անվայել 
մոլուցքներուն։ Հիմա խօսինք օրինակներով։ 
Թեքսաս նահանգի Մէնսֆիլտ քաղաքէն Թիմըթհի Մըքալլա անունով մէկը 
ձերբակալուած է ոստիկանութեան կողմէ, անվայել ընթացքի մը համար։
Բայց ի՞նչ է այդ անվայել ընթացքը։ Հիմա թոյլ տուէք բացատրեմ։ Ուրեմն, 
Ուոլմարթ բազմատեսակ առարկաներու շուկային մէջ՝ Թիմըթհի իր բջիջա-
յին հեռախօսով կնոջ մը փէշին տակէն (տես նկարը), նկարած է անոր 
ներքնամարմինը . . .
Առաւել՝ կարծես այս ստորնութիւնը չէր բաւէր, ան կնկան ուշադրութեան 
յանձնած է որ «մարդ մը» փէշիդ տակէն ներքնամարնինդ նկարեց։ Ուստի 
կինը անմիջապէս շուկայի ապահովութեան ոստիկանին իմաց կու տայ, որը 
իր կարգին՝ տեղեակ կը պահէ քաղաքի ոստիկանութեան։
Պատմութիւնը չերկարելու համար ըսեմ թէ՝ Թիմըթհին ձերբակալուած է եւ 
առաջնորդուած ոստիկանութիւն։ Իսկ հոն՝ մանրակրկիտ քննութիւններէ 
ի յայտ եկած է որ վերոյիշեալ ենթական երկու շաբաթ առաջ դարձեալ 
ձերբակալուած էր, 15 տարեկան աղջիկ մը առեւանգել փորձած ըլլալու  
յանցանքով ամբաստանուած։ Երանի թէ ան ազատ արձակուած չըլլար, 
որպէսզի քստմնելի այդ արարք չգործէր: Այս անգամ անոր երաշխաւորագինը 
որոշուած է 15,000 տոլար։
Ահաւասիկ երկու հակասական դէպքեր։ Մեզի կը մնայ օգտուիլ դրականէն 
եւ վանել բացասականը, յօգուտ մեր գաղութի ընկերային առողջ կեանքին՝ 
չէ՞ք խորհիր։
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Ռուսական «Ինթէրֆաքս»Ը Անդրադարձաւ 
Օսիպեանի Հրաժարման Լուրին

Ամերիկեան Բարքեր
ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Տիպար, Կարեկից Զաւակներ . . .
Այս պատմութիւնը մեզի կու գայ Թեքսաս նահանգի Սան Անթոնիոյ քաղաքէն։ 
Հոն ապրող Ռայըն ընտանիքի՝ Հայր, մայր եւ երկու զաւակներ, մերթ 
ողբերգական եւ մերթ յուսադրական կեանքի ելեւէջները հարազատօրէն 
ներկայացնող պատկերն է այդ։
Ուրեմն 2004 թուականին, ընտանիքի հայրը՝ Ուէսլի, կը պարտադրուի 
ծախել իր շատ սիրած 1993 թուի Ford Mustang ինքնաշարժը, որպէսզի 
կարենայ հոգալ իր կնոջ՝ Լորայի հիւանդանոցի ծախսերը։ Լորա քաղցկեղէ 
կը տառապէր եւ անոր դարմանումը ծախսալից էր։
Բարեբախտաբար Լորա կը բժշկուի եւ կը շարունակէ իր բնականոն 
կեանքը, հոգալով ամուսինին եւ զաւակներուն հիմնական պէտքերը։ Անոր 
զաւակները՝ Ճէյք եւ Ճէնի, կը մեծնան եւ կը դառնան պատասխանատու 
երիտասարդներ։ Անոնք չեն մոռնար երբեք իրենց հօր զոհողութիւնը, փրկելու 
իրենց մօր կեանքը։
Ճէյք եւ Ճէնի կը սկսին դրամ խնայել, որպէսզի իրենց հօր աչքին լոյսը 
հանդիսացող` 1993 թուի Ford Mustang-ը գտնեն, գնեն եւ վերադարձնել 
իրեն, անակնկալի բերելով զինք։ Եւ ահա՝ համացանցի craigslist ընկերային 
ծառայութեանց ընկերութեան միջոցաւ կը գտնեն այդ ինքնաշարժը եւ կը 
գնեն զայն։
Բարեբախտաբար վերոյիշեալ պատմութիւնը հոս չի վերջանար։ Բացատրեմ 
թէ ինչու։ Ուրեմն, «Ֆորտ» ինքնաշարժի ընկերութիւնը հեռատեսիլի 
հաղորդումներէն կ՛իմանայ եղելութիւնը եւ Hennessey Performance 
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Հայաստանի ոստիկանապետ Վալերի Օսիպեանը հրաժարականի դիմում 
ներկայացուցած է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանին:
Ինչպէս կը հաղորդէ INTERFAX.RU-ն՝ յղում ընելով տեղի աղբիւրներուն, 
տեղի ունեցած Անվտանգութեան խորհուրդի նիստին քննարկուած են շարք 
մը ներքին քաղաքական հարցեր, այդ շարքին՝ Ազգային անվտանգութեան 
ծառայութեան տնօրէն Արթուր Վանեցեանի հրաժարականը: Խօսուած է 
նաեւ ոստիկանութեան կողմէ դէպի Ամուլսարի ոսկիի հանքավայր տանող 
ճանապարհներու բացման անհրաժեշտութեան մասին, որոնք արգելափակած 
են բնապահպանները եւ աքթիւիսթները:
ԶԼՄ-ներու տուեալներով՝ Օսիպեանը կասկած յայտնած է, որ ճանապարհներու 
բացման գործընթացը հարթ կ’անցնի, եւ ներկայացուցած է աքթիւիսթներու 
դէմ ուժի կիրառման վտանգները:
«Վարչապետը յայտարարած է, որ եթէ ոստիկանապետը ի վիճակի չէ, ապա 
գործողութիւնները կը ղեկավարէ ոստիկանութեան զօրքերու հրամանատար 
Վահէ Ղազարեանը, որու թեկնածութիւնը կը դիտարկուի նաեւ ԱԱԾ տնօրէնի 
պատշօնի համար: Լարուած իրավիճակի մէջ անցած զրոյցը յանգեցուցած 
է անոր, որ Օսիպեանը հրաժարականի դիմում ներկայացնէ: 
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ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

ՏԻՄԻԹՐԻ ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ
(1906-1993)
«Երիցուկներ»

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Բացի Իրանին Ռազմական Հարուած Հասցնելէն,
 Նախագահ Թրամփ Գործողութիւններու Այլ 

«Բազմաթիւ Տարբերակներ» Ունի

Պոլթոնի Պաշտօնը Տրուած Է Ռոպէրթ Օպրայանին

“Սիրանիւթից շաղախեցիր
Ինձ, աստուած,
Եւ դրեցիր
Տարածութեան մէջ անսէր:”

Մարօ Մարգարեան

Համացանցի Վրայ

«Ուրիշ Քաղաքներ Եւ Գիւղեր Ջան, 
Մի Նեղուէք». Փաշինեանի Գրառումը

21 Սեպտեմբերին բոլորս կ’երթանք Գիւմրի: 
Այս մասին ֆէյսպուքեան իր էջին գրած է ՀՀ 
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը։
«Սեպտեմբերի 21-ին բոլորով գնում ենք 
Գիւմրի:
Յ.Գ. Ուրիշ քաղաքներ եւ գիւղեր ջան, մի 
նեղուէք, որ Գիւմրիի շուրջ այս տարի բացա-
ռիկ աշխոյժութիւն է:
Այս աշխոյժութիւնը բոլոր քաղաքներին ու 
գիւղերին հասնելու է: Համ էլ՝ իմ ու քո չենք 
անում այլեւս»,- գրած է ան:
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ԱՄՆ նախագահ Տանըլտ Թրամփ յայտարարած է, 
թէ, բացի Իրանին ռազմական հարուած հասցնե-
լէն, ինքը գործողութիւններու այլ «բազմաթիւ 
տարբերակներ» ունի, կը յայտնէ AFP-ը։
Պատասխանելով Իրանը ԱՄՆ-ի հնարաւոր 
հարուածելու մասին լրագրողներու հարցին՝ 

Միացեալ Նահանգներու նախագահը իր՝ ազգային 
անվտանգութեան հարցերով խորհրդական 
նշանակած է Ռոպերթ Օ՛Պրայանը։ Այս 
մասին ան տեղեկացուցած է իր թուիթըրեան 
էջի հրապարակմամբ՝ գովելով Օ՛Պրայանի 

Թրամփ ըսած է. «Կան շատ տարբերակներ։ Կայ 
ծայրայեղ տարբերակ, եւ աւելի քիչ մաշտապային 
տարբերակներ»։ Ան բացատրած է, որ «ծայրայեղ 
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գործունէութիւնը մինչ այդ անոր զբաղեցուցած 
պաշտօնին։
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¸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:

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Կաթողիկոսարանիս բարերարներէն՝ Ժիրայր եւ Արշաւիր 
Մանուկեաններու հոգիներուն համար, հոգեհանգստեան 
յատուկ պաշտօն պիտի կատարուի յառաջիկայ Կիրակի, 22 
Սեպտեմբեր 2019ին, Պիքֆայայի Ս. Աստուածածնայ Մատրան եւ 
Անթիլիասի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ, յաւարտ 
սուրբ պատարագի:

Կը հրաւիրուին Ժիրայր եւ Արշաւիր Մանուկեան Կրթական 
ֆոնտէն կրթաթոշակ ստացող ուսանողները եւ անոնց ծնողները, 
ներկայ գտնուելու արարողութեան եւ իրենց արժանի յարգանքը 
ընծայելու ազնուահոգի եւ կրթանուէր բարերարներուն:

Դիւան Կաթողիկոսարանի

Լրատուութեան Գործընկեր

Ազունիէի Հայ Ազգային Բուժարանին 
կատարուած են հետեւեալ 

նուիրատուութիւնները.

• Տէր Եւ Տիկին Միսաք եւ Մարօ Ներսէսեան հոգեճաշ՝ 
Տիրամայր Լուսին Քէշիշեանի մահուան առիթով, 
Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 19, 2019

--------------------------------------------------------------------------------------

• Արշակ Եւ Կարապետ Քազանճեան 5,000$
•                            2,000$
• “Լուսաւորչի Կանթեղ” Տիկնաց Ծառայութիւն 1,175,000 լ.ո.
• Քոյր Վերժին Պարոնեանի Գործակից Խմբակ  800,000 լ.ո.
• Վիգէն Քէոսերեան 60,000 լ.ո.
•                    100,000 լ.ո.
•                  85,000 լ.ո.
•                                              300,000 լ.ո.

 ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ
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 $2,000  يوسف الصايغ •
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 .լ.ո 100,000  محمد يحيا •

 .լ.ո 85,000   وسيم االحمدية •

 .լ.ո 300,000    جمعية خدمة االنجيل في الجبل •
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