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Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի գլխաւորած պատուիրակութիւնը 
պաշտօնական այցով կը գտնուի Միացեալ Նահանգներ։  Աշխատանքային 
այցի ծիրէն ներս Փաշինեան իր տիկնորջ՝ Աննա Յակոբեանի հետ 
հիւրընկալուած է Լոս Անճելըսի քաղաքապետարանին մէջ, հանդիպում-
ներ ունեցած Քալիֆորնիոյ նահանգային եւ Լոս Անճելըսի քաղաքային 
իշխանութիւններու ներկայացուցիչներու հետ:
Լոս Անճելըսի քաղաքապետին անունէն տրուած պաշտօնական ընդու-
նելութենէն ետք տեղի ունեցած է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի եւ Լոս 
Անճելըսի քաղաքապետ էրիկ Կարսէթիի հանդիպումը:
Կարսէթի ողջունած է Հայաստանի վարչապետը, անոր գլխաւորած 
պատուիրակութեան անդամները եւ կարեւոր համարած Նիկոլ Փաշինեանի 
այցը ԱՄՆ ու Լոս Անճելըս:
Վարչապետ Փաշինեան շնորհակալութիւն յայտնած է Էրիկ Գարսէթիին 
ջերմ ընդունելութեան, ինչպէս նաեւ «Կրանտ փարք» կոչուող վայրին մէջ 
նախատեսուած հանրահաւաքի կազմակերպման աջակցելու համար:
Հանդիպումէն ետք վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան եւ Լոս Անճելըսի քաղա-
քապետը ուղեւորուած են Լոս Անճելըսի կեդրոնը գտնուող Grand Park` 
մասնակցելու հանրահաւաքին: Լոս Անճելըսի քաղաքապետը հանրա-
հաւաքի սկիզբը հանդէս եկած է բացման խօսքով:

Լիբանանցի լրագրող  Մոհամմատ Սալէհ, որ 5 օր է կը մնար կալանքի տակ 
երէկ գիշեր ազատ արձակուեցաւ։
Նշենք, որ լրագրողը  ձերբակալուած էր   Աթէնքի  օդակայանին  մէջ։
Սալէհ   ձերբակալուած էր,  այն պատճառով, որ նոյն անունով անձ մը կը 
համարուի 1985 թուականին    TWA  ընկերութեան պատկանող   օդանաւի 
առեւանգումը   կազմակերպողներէն  մին։
Իր կարգին Լիբանանի արտաքին գործոց  նախարարութիւնը նոյն խնդ-
րով յայտարարութիւն մը տարածած է նշելով, որ Սալէհի հարցով   
նախարարութիւնը կապի մէջ մտած է Յունաստանի  իշխանութիւննե-
րուն  հետ  նշելով   նաեւ, որ 1985-ի  դէպքը  իրականացնողին  եւ Սալէհին  
միջեւ ոչ մէկ կապ գոյութիւն ունի։

Կառավարութիւնը համաձայն գտնուեցաւ 7 հոգինոց կառավարական 
յանձնախումբ մը կազմել քննարկելու համար «կենսական» բարեփոխում-
ներ, որոնք պէտք է ընկերակցին 2020ի պետական պիւտճէի սեւագիրին: 
Այս մասին հաղորդեց տեղեկատուութեան նախարար Ժամալ Ժարրահ:
2020ի պիւտճէի սեւագրին նուիրուած կառավարութեան նիստէն ետք 
ելոյթ ունենալով Ժարրահ յայտնեց, որ նշեալ յանձնախումբը պիտի 
գլխաւորէ վարչապետ Սաատ Հարիրին: Յանձնախումբին պար-
տականութիւնը պիտի ըլլայ սերտել շարք մը միջոցառումներ եւ բարե-
փոխումներ, որոնք ոչ անպայմանօրէն պիտի ընդգրկեն տուրքերու 
բարձրացում: 
Նշենք, որ վարչապետ Սաատ Հարիրի  Փարիզէն վերադարձած էր 
բարեփոխումներ կատարելու վճռակամութեամբ: Այս  մասին   վերլուծում-
ներ  կը կատարեն Լիբանանի տնտեսական խնդիրներուն մասին նիւթեր 
հրապարակող  մասնագէտներ։
Հարիրի  Փարիզ մեկնած էր նախագահ Մաքրոնէն   «նոր վստահեցումներ»   
ստանալու  միտումով, որոնց հիմքով ալ  Լիբանանի  համար նախատեսուած    
եւ «Սէտր» անունը   կրող  տնտեսական  ֆորում-սնտուկը   ընթացք պիտի 
առնէր, սակայն  նախնական տուեալներու հիմամբ Մաքրոն  խօսած է   
Լիբանանի մէջ սպասուած տնտեսական բարենորոգումներու իրա-
կանացման մասին, որոնցմէ ետք է միայն, որ «Սէտր»ը ընթացք պիտի  
առնէ։
Ըստ տնտեսագէտներու, մասնաւորապէս այս հանգրուանին երբ   Լիբա-
նան  յայտնուած է տնտեսական բաւական ծանր  ճնշումներու  տակ   
Լիբանանի համար «Սէտր» համաժողով- սնտուկի  առաջացումը կը 
համարուի փրկութեան   հիմնական լծակ։

Սեպտեմբեր 22-ին` մօտ ժամը 
16:15-ին, արցախա-ատրպէյ-
ճանական սահմանագիծին 
հարաւ-արեւելեան հատուածին 
մէջ տեղակայուած մարտական 
դիրքերէն մէկու մը ուղղութեամբ 
հակառակորդը ձեռնարկած է 
խոտորեցնող ներթափանցման 

փորձ, կը հաղորդէ “Մեդիամաքս”-ը։
ՀՀ ՊՆ խօսնակ Արծրուն Յովհաննիսեան տեղեկացուցած է, որ ՊԲ 
դիրքապահ անձնակազմի գրագէտ գործողութիւններու արդիւնքով` 
հակառակորդը, չէզոք գօտիին մէջ ձգելով մէկ դիակ, ետ շպրտուած է իր 
դիրքերը: Պշատպանութեան բանակը ոեւէ կորուստ չէ ունեցած:
 Դէպքին մանրամասնութիւնները կը ճշդուին:
Ներթափանցման փորձի որոշ դրուագներ արձանագրուած են ՊԲ 
տեսանկարահանող սարքերու կողմէ, աւելցուցած է Արծրուն Յով-
հաննիսեան:

Նիկոլ Փաշինեանի Հանդիպումները 
Լոս Անճելըսի Մէջ

Նախարարաց Խորհուրդը Յանձնախումբ Մը 
Կազմեց Քննարկելու «Կենսական» 

Բարեփոխումներ  

Լիբանանցի Լրագրող Մոհամմէտ Սալէհ որ 
Ձերբակալուած Էր Աթէնքի Մէջ Երէկ Գիշեր Ազատ 

Արձակուեցաւ

Կանխուած է Թշնամիին Ներթափանցման Փորձը
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Արիկ Ալեքսանեան

Արիկ Գարեգին Ալեքսանեան 
(1940, սեպտեմբերի 24, 
Պաքու - 2006), հայ ֆիզիքոս, 
ֆիզիկամաթեմաթիկական 
գիտութիւններու դոկտոր (1987)։
Ծնած է Պաքու։ Աւարտած է 
Մոսկուայի ճարտարագի-
տաֆիզիքական ինստի-
տուտը (1967)։ 1985էն ՀՀ 
ԳԱԱ Ռադիոֆիզիքայի եւ 
ելեկտրոնիքայի ինստիտու-
տի բաժնի վարիչ։ Ուսումնա-
սիրած է չափային քուանտա-
ցուած համակարգերու ելեկ-
տրոնային, օփթիքական եւ 
ելեկտրատինամիքական յատ-
կութիւնները։ 

Լիբանանի Հայոց Թեմի Քահանայից Դասի Հաւաք

«ՌԱԿ Հաւատարիմ Իր Հարիւրամեայ Ուղեգիծին Միշտ Զօրավիգ Է 
Մայր Հայրենիքին». Ընկ. Տոքթ.Ռաֆֆի Պալեան

ՌԱԿ Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջանային Վարչութիւնը Հանդիպեցաւ 
ՀՀ Վարչապետին Հետ 

Նախագահութեամբ Լիբանանի 
հայոց առաջնորդ Գերշ. Տ. 
Նարեկ արքեպիսկոպոսին եւ ներ-
կայութեամբ Հոգշ. Տ. Անանիա ծ. 
վրդ. Գուճանեանին, ուրբաթ, 20 
սեպտեմբեր 2019-ին, երեկոյեան 
ժամը 7.00-ին, «Երջօ Սամուէլեան 
– Եռագոյն» սրահին մէջ, տեղի 
ունեցաւ Լիբանանի հայոց թեմի 
քահանայից դասին հաւաքը։

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

«Տէրունական աղօթք»-էն ետք 
առաջնորդ սրբազանը ըսաւ.- 
«Աղօթքով, գաղափարներու 
փոխանակութեամբ եւ մեր առա-
քելութեան վերանորոգութեան 
ուխտով եղբայրաբար հաւաքուած 
ենք՝ քննելու եւ արժեւորելու մեր 
կոչումը։ Այն առաքելութիւնը 
որուն լծուած ենք մենք, մեր 
առաքելութիւնը չէ այլ Աստուծոյ 
առաքելութիւնն է, եւ մենք այդ 

առաքելութիւնը իրագործելու 
համար միշտ կ՛ապաւինինք 
Աստուծոյ ուժականութեան, 
առաջնորդութեան եւ 
օրհնութեան»։ 
Նարեկ արքեպիսկոպոս յայտնեց, 
որ այս հաւաքները սրտբացօ-
րէն մեր աշխատանքներուն, 
դժուարութիւններուն եւ մարտա-
հրաւէրներուն մասին խօսելու 
առիթներ են, որպէսզի միտքերու 
եւ փորձառութիւններու փոխա-
նակումով վերանորոգուինք 
եւ շարունակենք մեր առա-
քելութիւնը։ 
Լիբանանի հայոց առաջնորդը 
իր գնահատանքը յայտնեց 
թեմի քահանայից դասին, 
որ նուիրումով կը կատարէ 
իր ծառայութիւնը։ Նարեկ 

ԱՄՆ աշխատանքային այցի 
ծիրէն ներս ՀՀ վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեան Լոս Անճելըսի մէջ 
հանդիպեցած է ՌԱԿ Ամերիկայի 
Արեւմտեան  ափի Շրջանային վար-
չութեան պատուիրակութեան հետ 
զորս կը գլխաւորէր Վարչութեան 
ատենապետ Տոքթ. Ռաֆֆի Պալեան: 
Ողջունելով Ռամկավար Ազատական 
Կուսակցութեան Ամերիկայի Արեւ-
մտեան ափի ղեկավար կազմի 
ներկայացուցիչները, ՀՀ վարչապետը 
նշած է. «Յարգելի գործընկերներ, 
յարգելի պարոն Պալեան, շատ ուրախ 

եմ այսօրուայ հանդիպման համար։ 
Սա շատ լաւ առիթ է՝ Լոս Անճելըսում 
հանդիպել, քննարկել։ Իհարկէ, այսօր 
մենք հանդիպելու, քննարկելու 
մի քանի առիթներ կունենանք։ 
Մենք բարձր ենք գնահատում ձեր 
կազմակերպութեան դերն ընդհան-
րապէս հայապահպանման գործում՝ 
Հայաստանի Հանրապետությունում, 
նրա տարածքից դուրս»։
Իր կողմէ ընկ. Տոքթ. Ռաֆֆի 
Պալեան ողջունած է Հայաստանի 
վարչապետին՝ նշելով. «Մեծարգոյ 
պարոն վարչապետ, Ռամկավար 
Ազատական կուսակցութեան 
Արեւմտեան Ամերիկայի շրջանի 
ղեկավարութեան անունով Ձեզի կը 
ցանկանանք բարի գալուստ մաղթել 
Լոս Անճելըս քաղաք եւ շնորհաւո-
րել Անկախութեան տօնի 28-րդ 
տարեդարձի առթիւ։ Մենք շնորհակալ 
ենք այս առիթին համար։ Մեր 
կուսակցութիւնը, որ հարիւրամեայ 
հայ աւանդական կուսակցութիւն 

է, իր գործունէութիւնը նաեւ իրա-
կանացուցած է Արեւմտեան Ամերի-
կայի տարածքին՝ յատկապէս Ֆրեզ-
նոյի եւ Լոս Անճելըս քաղաքներուն 
մէջ։ Այդ հայրենանուէր գործու-
նէութիւնը կը շարունակենք մենք 
այսօր, եւ մենք միշտ զօրավիգ ենք 
մայր հայրենիքին»։ 
Հանդիպման ընթացքին քննար-
կուած են  Հայաստան-Սփիւռք յարա-
բերութիւններու ամրապնդման, ՀՀ 
զարգացման գործընթացներուն մէջ 
Սփիւռքի լիարժէք ներգրաւմանը 
վերաբերող հարցեր։

արքեպիսկոպոս ըսաւ.- «Հայ 
եկեղեցւոյ առաքելութիւնը մէկ 
է, որուն մէջ մեր թեմը ունի իր 
մասնակցութիւնը։ Այս հաւաքը 
նաեւ առիթ է, որ մեր որդիական 
երախտագիտութիւնը յայտնենք 
ՆՍՕՏՏ Արամ Ա. վեհափառ 
հայրապետին՝ մեր թեմին եւ մեր 
քահանայից դասին հանդէպ իր 
ցուցաբերած հայրական խնամ-
քին համար»։
Ապա սրբազան հայրը կատարեց 
շարք մը յիշեցումներ, որոնցմէ 
ետք տեղի ունեցաւ մտերմիկ 
քննարկում եւ միտքերու փոխա-
նակում։

ՌԱԿի Լուրեր
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ԿՈՐԻՒՆ Լ. ՔԷՀԵԱՅԵԱՆ

Տեսակէտ

Ճիշտ է, որ մոռացութիւնը տիեզերական բարիք է, 
բայց վերյիշումն ալ՝ չնաշխարհիկ փրկութիւն:

«Գիլգամեշ» դիւցազնավէպի (Գիլգամեշը շումերա-բաբելական հերոսա-
կան դիւցազնավէպի պայմանական անուանումն է, որուն բնագրերը կը 
թուագրուին՝ Ք.Ա. 20 -18 -րդ դարեր) շումերական եւ աքքադական բնագրաց 
մէջ յիշատակուած «անմահներու երկրի», «սուրբ օրէնքներու երկրի» եւ 
«Աստուածներու ժողովի լերան (երկրի)», ինչպէս նաեւ Աստուածաշնչեան 
չորս գետերու մէջ ամփոփուած եդեմային կամ դրախտային երկրի՝ Հայաս-
տանի հնագոյն ու բնիկ բնակիչներս՝ հայերս մեր ուժականութեամբ, 
աշխատասիրութեամբ, աշխատունակութեամբ, ձեռներէցութեամբ, գործա-
րարական հմտութեամբ եւ մասնաւորապէս ստեղծարար մտօք անարգել 
մուտք գործած ենք համաշխարհային քաղաքակրթութեան անդաստան, 
մեր հինաւուրց տեսակի կենաց ծառի անմահութեան բոյրը տարածելով 
աշխարհով մէկ:
Ազգի մը քաղաքակրթութեան գանձարանի բիւրեղացման ու հարստացման 
կարեւորագոյն մէկ գործօնը մարդ-աշխատուժին զուգակից, անկասկած, որ 
հողն ու ընդերքն է եւ անոնց շահաւէտ օգտագործումն ու արդիւնահանումը, 
մաշակումն ու սպառումը, անշուշտ առանց կորստեան մատնելու Հայրենիքի 
սրբազան խորհուրդն ու անփոխառինելի արժէքը:
Հնագիտական պեղումներէն յայտնաբերուած նիւթերէն եւ հնագոյն գրաւոր 
յիշատակումներէն գիտենք, որ Հայաստան հարուստ եղած է բնական 
հարստութեամբ՝ մասնաւորապէս պէս-պէս հանքերով (աղ, քարի տեսակներ, 
ջուր, երկաթ, պղինձ, կապար, զինք, ոսկի, արծաթ եւ այլ մետաղներ) եւ հայ 
մարդը հնագոյն ժամանակներէն կրցած է զանոնք արդիւնահանել, ձուլել, 
մշակել, ապա եւ դրացի երկիրներուն հետ ապրանքափոխանակել եւ աւելի 
ուշ նաեւ վաճառել:  
«Գիլգամեշ»-ի «Էնմերքարը եւ Արատտայի հնագոյն քուրմը» վիպերգին մէջ 
յիշատակուած է, որ Արատտայի մէջ (պատմաբան Արտակ Մովսիսեան իր 
«Հնագոյն պետութիւնը Հայաստանում՝ Արատտա» գրքոյկին մէջ հմուտ 
ու գիտական սպառիչ փաստարկներով ներկայացուցած է Արատտա-
Հայաստան երկիրը) ոսկիի, արծաթի, պրոնզի, կապարի եւ թանկարժէք 
քարերու հանքեր ու անոնց մշակման վայրեր կային {հնագիտական 
պեղումները ապացուցեցին, որ Հայաստանի մէջ գունաւոր մետաղներու 
ձուլարաններ եղած են Ք. Ա. III - II հազարամեակներուն, ինչպէս Մեծամորի 
մետաղաձուլարանը, ուր մշակած են պղինձ, անագ եւ ոսկի, ինչպէս նաեւ 
Զոդի (Զանգեզուր, Ք. Ա. IV – III դարեր) մետաղաձուլարանը}  եւ Արատտայի 
բնակիչները՝ հայերը Եփրատ գետի հոսանքով՝ ոսկի, արծաթ, լազուարթ եւ 
սարտիոն կը տանէին Շումէր եւ հոնկէ ցորեան եւ այլ մշակոյթներ կը բերէին, 
որու մասին դարեր ետք եւ այս անգամ հայ-ասորական առեւտուրի մասին 
շատ վառ ձեւով կը յիշատակէ նաեւ «Պատմութեան հայր», յոյն պատմիչ՝ 
Հերոդոտոս Հալիկառնասցին (Ք. Ա. 484 – մօտ. Ք. Ա. 425), իր «Պատմութիւն 
ինը գիրքէ» երկասիրութեան մէջ (Գիրք Ա.):

Սեծ Հայքի Բարձր Հայք նահանգի Սպեր գաւառի յայտնի ոսկիի հանքի մասին 
շատ ուշագրաւ տեղեկութիւն կու տայ նաեւ յոյն պատմիչ եւ աշխարհագրա-
գէտ՝ Ստրաբոնը (Ք. Ա. 63 – Ք. Ե. 21/24) իր «Աշխարհագրութիւն» երկին 
մէջ, գրելով, որ Ալեքսանդր Մակեդոնացին (Ք. Ա. 356 - 323) Սպերի 
ոսկիի հանքերուն տիրելու համար այնտեղ կը ղրկէ Մէնոն զօրավարի 
հրամանատարութեամբ զօրաբաժին մը, որը ոչ միայն յաջողութեան չի 
հասնիր, այլեւ ինքնին Մէնոնը խեղդամահ կ’ըլլայ տեղւոյն բնակիչներուն 
կողմէ: Այսինքն՝ հայ մարդն այն ժամանակ իսկ խոր գիտակցելով իր 
երկրամասի հանքային հարստութեան արժէքը, կենաց-մահու պայքար մղած 
է նաեւ աշխարհակալ Ալեքսանդր Մակեդոնացիի մէկ զօրախումբին դէմ եւ 
թոյլ չէ տուած, որ ան օտարացուի (ի դէպ, ըստ պատմական տուեալներու, 
Մակեդոնացին Հայաստանը չէ նուաճած): Իսկ եօթներորդ դարու հայ 
երեւելի գիտնական Անանիա Շիրակացին, իր «Աշխարհացոյց» երկին մէջ 
թուարկելով Բարձր Հայքի ինը գաւառները (Դարանաղի, Աղիւն, Մըզուր, 
Եկեղեաց, Մանանաղի, Դերջան, Սպեր, Շաղագոմ եւ Կարին) կ’աւելցնէ 
գրելով, որ այդ աշխարհն «ունի ջերմուկ, աղի հանքեր եւ երկրային ամէն 
տեսակ բարիքներ»: 

 

Հայկական Լեռնաշխարհի հարուստ մետաղատեսակներու առկայութեան 
փաստը մեր միջնադարու հայ պատմիչներուն ալ ուշադրութենէն չէ վրիպած: 
Այդ մասին յիշատակութիւններ կան՝ Փաւստոս Բուզանդի «Պատմութիւն 
Հայոց», Ղազար Փարպեցիի «Պատմութիւն Հայոց», Մովսէս Կաղան-
կատուացիի «Պատմութիւն Աղուանից Աշխարհի» երկերուն եւ յայտնի 
հայ գիտնական-աստղագէտ ու աշխարհագրագէտ՝ Անանիա Շիրակացիի 
«Աշխարհացոյց» երկին մէջ: «Գիլգամեշ» Վիպերգի Թիւ 11 Պնակիտը (Բրիտանական Թանգարան), Ուր 

Նկարագրուած Է Համաշխարհային Ջրհեղեղի Պատմութիւնը Եւ «Պատմութեան 
Հայր»՝ Հերոդոտոս Հալիկառնասցիին Դիմաքանդատը

Ստրաբոնի (Ամասիա, Թուրքիա), Ալեքսանդր Մակեդոնացիի (Սթանպուլ, 
Հնագիտական Թանգարան) Եւ Անանիա Շիրակացիի (Երեւան) Արձանները
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Աշխարհասփիւռ Հայութիւնը Կը Նշէ ՀՀ Անկախութեան 28-րդ Տարեդարձը

Անկախութեան Տօնին Առթիւ Հայրենի Քաղաքական Վերնախաւը Այցելած Է Եռաբլուր

Փութինն ու Էլիզապէթ Բ.-ը Շնորհաւորական Ուղերձ Յղած են Նախագահ 
Սարգսեանին Անկախութեան Տօնին Առիթով

րեց անկախ պետականութեան 
հաստատման գործընթացի սկիզբը: 
Հռչակագրի ընդունումէն մէկ օր անց` 
Օգոստոս 24-ին, ՀԽՍՀ Գերագոյն 
խորհուրդը որոշեց Հայկական 
Խորհրդային Սոցիալիստական 
Հանրապետութիւնը վերանուանել 
Հայաստանի Հանրապետութիւն, իսկ 
գործող տասներկուերորդ գումար-
ման Գերագոյն խորհուրդը համա-
րել Հայաստանի Հանրապետութեան 
առաջին գումարման Գերագոյն 
խորհուրդ:
Նորանկախ Հայաստանի հռչակմամբ 
սկիզբ դրուեցաւ Հայաստանի երկ-
րորդ Հանրապետութեան պատ-
մութեան:
Արդէն 28 տարի` Հայաստանի 
տարածքին մէջ կը գործեն միայն ՀՀ 
Սահմանադրութիւնը եւ օրէնքները: 
Հայոց պետականութեան կրողը 
Հայաստանի Հանրապետութեան 
ժողովուրդն է: ՀՀ տարածքին բնա-
կուող բոլոր քաղաքացիներուն 
համար կը սահմանուի Հայաս-
տանի Հանրապետութեան քաղա-
քացիութիւնը: Արտերկրի հայութիւնը 
ՀՀ քաղաքացիութեան իրաւունք 

ունի:
Երկրորդ Հանրապետութեան 
առաջին Սահմանադրութիւնը 
ընդունուած է 1995-ի Յուլիս 5-ին` 
համաժողովրդական հանրա-
քուէի արդիւնքով: Գործող Սահ-
մանադրութիւնը ընդունուած է 
2015-ի Նոյեմբեր 6-ին` դարձեալ 
համաժողովրդական հանրաքուէի 
արդիւնքով: Հայաստանի Հանրա-
պետութեան դրօշը եռագոյնն է, 
նորանկախ Հայաստանի զինա-
նշանը` Հայաստանի առաջին 
Հանրապետութեան /1918-1920/ 
զինանշանն է, որուն հեղինակներն 
են ճարտարապետ Ալեքսանդր 
Թամանեանը եւ նկարիչ Յակոբ 
Կոջոյեանը: Հայաստանի օրհներգը 
եւս Հայաստանի առաջին Հանրա-
պետութեան օրհներգն է: Բառերուն 
հեղինակը Միքայէլ Նալպանտեանն 
է, երաժշտութեանը` Բարսեղ Կանա-
չեանը:
Սեպտեմբեր 21-ը ազգային հպար-
տութեան օր է. անկախ հայրե-
նիք ունենալու հայ ժողովուրդի 
դարաւոր երազանքը 28 տարի է` 
իրականութիւն է: “Արմէնփրես”

23-ին, երկրի Գերագոյն Խորհուրդը 
Հայաստանը հռչակեց անկախ, 
ինքնիշխան հանրապետութիւն:
Հայաստանի ազգային տօնացոյցի 
կարեւորագոյն այս տօնին «հիմնա-
դրութեան» նախորդած էր 1990-ի 
Օգոստոս 23-ը. երբ սկիզբ դրուեցաւ 
անկախ պետականութեան հաս-
տատման գործընթացին: Հայաս-
տանի նորընտիր Գերագոյն խոր-
հուրդը իր առաջին նստաշրջանի 
ժամանակ ընդունեց «Հայաստանի 
անկախութեան մասին» հռչա-
կագիրը: Հանրապետութեան 
խորհրդարանը ատով ազդարա-

թեան խորհրդի քարտուղար Արմէն 
Գրիգորեան, փոխվարչապետներ՝ 
Մհեր Գրիգորեան, Տիգրան Աւի-
նեանը, գլխաւոր շտապի պետ 
Արտակ Դաւթեան, կառավարութեան 
անդամներ ու պատգամաւորներ:
Անոնք ծաղիկներ դրած են սպա-
րապետ Վազգէն Սարգսեանի, 
Անդրանիկ Օզանեանի շիրիմներուն 
վրայ եւ ծաղկեպսակ՝ նահատակ 
ազատամարտիկներու յիշատակը 
յաւերժացնող յուշահամալիրին:
Նշենք, որ այս տարի Անկախութեան 
օրուայ հիմնական միջոցառումները 
տեղի ունեցան Գիւմրիի մէջ: 

Հայաստանի Հանրապետութիւնը 
Սեպտեմբեր 21-ին կը նշէ անկա-
խութեան 28-րդ տարեդարձը:
28 տարի առաջ հայ ժողովուրդը 
հանրաքուէի միջոցով իր վճռա-
կան «այո»-ն ըսաւ Հայաստանի 
անկախութեան: Հայաստանի 
չափահաս բնակչութեան 95% 
մասնակցութեամբ ընտրողներուն 
99.5%-ը «համաձա՞յն էք, որ 
Հայաստանի Հանրապետութիւնը 
լինի ժողովրդավարական անկախ 
պետութիւն` ԽՍՀՄ կազմից դուրս» 
հարցին դրական պատասխան տուաւ: 
Արդէն երկու օր անց` Սեպտեմբեր 

Անկախութեան 28-րդ տարեդարձի 
կապակցութեամբ 21 սեպտեմբերին 
քաղաքական վերնախաւը  այցե-
լած է «Եռաբլուր» զինուորա-
կան պանթէոն, յարգանքի տուրք 
մատուցելու անկախութեան համար 
նահատակներու յիշատակին:
«Եռաբլուր» այցելած են են 
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեան, ՀՀ նախագահ՝ Արմէն 
Սարգսեան, Արցախի նախագահ 
Բակօ Սահակեան, Գարեգին Բ-ն, 
ԱԺ նախագահ՝ Արարատ Միրզո-
յեան, պաշտպանութեան նախա-
րար՝ Դաւիթ Տոնոյեան, Անվտանգու-

Փութինի ուղերձին մէջ կ՛ըսուի.
«Յարգելի Արմէն Վարդանի,
Ուրախ եմ շնորհաւորելով Ձեզ` 
Հայաստանի Հանրապետութեան 
անկախութեան օրուան առիթով: 
Մեր երկիրներու յարաբերութիւն-
ները հիմնուած են բազմադարեայ 
բարեկամութեան աւանդոյթներու, 
հոգեւոր մտերմութեան եւ փոխ-
ադարձ վստահութեան վրայ:
Դաշնակցային յարաբերութիւն-
ներու յետագայ զարգացումը, ինչ-
պէս նաեւ տարբեր ուղղութիւններ-
ով արդիւնաւէտ համագործակցու-
թիւնը լիովին կը համապատաս-
խանեն Հայաստանի եւ Ռուսիոյ 
ժողովուրդներու շահերուն եւ 
համահունչ են տարածշրջանային 
անվտանգութեան եւ կայունութեան 

ամրապնդման:
Ձեզի ի սրտէ քաջառողջութիւն եւ 
յաջողութիւններ կը մաղթեմ, իսկ Ձեր 
հայրենակիցներուն` խաղաղութիւն 
եւ բարեկեցութիւն»:
Նոյն առիթով շնորհաւորական 
ուղերձ յղած է նաեւ Մեծ Բրիտանիոյ 
եւ Հիւսիսային Իռլանտայի Միացեալ 
Թագաւորութեան թագուհի, Նորին 
Մեծութիւն Եղիսապէթ Երկրորդը:
Ուղերձին մէջ մասնաւորապէս 
կ՛ըսուի.
«Իմ շնորհաւորանքները կը յղեմ 
Ձերդ գերազանցութեան` Ազգային 
տօնին առթիւ եւ երջանկութեան 
ու բարօրութեան իմ ջերմ բարե-
մաղթանքները` Հայաստանի ժողո-
վուրդին»:

Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր 
Փութին: Այս մասին կը յայտնեն 
ՀՀ նախագահի աշխատակազմի 
հասարակայնութեան հետ կապերու 
վարչութենէն:

Հայաստանի Հանրապետութեան 
Անկախութեան տօնին առթիւ 
Հանրապետութեան նախա-
գահ Արմէն Սարգսեանին շնոր-
հաւորական ուղերձ յղած է 
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Մշակութային Արձագանգ

ՀՀ Նախագահը Անկախութեան Տօնին Առիթով Պարգեւատրած է Ոստիկանութեան 
Խումբ Մը Զինծառայողներ

Կ.Պոլսոյ Մէջ Կոմիտասի 150-ամեակին 
Նուիրուած Համերգ, Ցուցահանդէս եւ Գիրքի 

Շնորհանդէս Պիտի Կազմակերպուին

Նիւ Եորքի Մէջ Պիտի Բացուի Արա Կիւլերի 
Լուսանկարներու Ցուցահանդէսը

Հոկտեմբեր 7-ին, Կ.Պոլսոյ «Ճեմալ 
Ռեշիտ Ռէյ» համերգասրահին մէջ 
պիտի կազմակերպուի համերգ՝ 
Կոմիտասի 150-ամեակին առիթով։ 
Այս մասին կը  հաղորդէ  Akunq.net-ը՝ 
վկայակոչելով թրքական Kulturservisi.
com լրատուամիջոցը։
Համերգին կազմակերպիչներն են 
«Անատոլու Քիւլթիւր» հասարակա-
կան կազմակերպութիւնը, «Քալան 
Միւզիք» ընկերութիւնը եւ «Մաքսիմ 
Գորկի» անունը կրող թատրոնը։
«Լուսաշող արեւածագի ձայնը. 
Կոմիտասի 150-ամեակը» խորա-
գիրը կրող սոյն ձեռնարկին մասին 
հրապարակումով հանդէս եկած 

Պոլսահայ անուանի լուսանկարիչ, 
լրագրող Արա Կիւլերի լուսան-
կարներու ցուցահանդէսը պիտի 
բացուի Նիւ Եորքի մէջ:
Ըստ «Արմէնփրես»-ը, այս մասին 
կը յայտնէ թրքական «Անատոլու» 
լրատուական գործակալութիւնը:
Ցուցահանդէսին պիտի ներկայացուի 
Կիւլերի լուսանկարներուն այն շար-
քը, ուր պատկերուած է 1950-ական 
թուականներու Պոլիսը:
Յայտնի է, որ Նիւ Եորքէն ետք ցուցա-
հանդէսին յաջորդ կանգառը պիտի 

թրքական լրատուամիջոցը համա-
ռօտ կերպով կ՝անդրադառնայ նաեւ 
Կոմիտասի կեանքին՝ չմոռնալով 
ընդգծել, որ Կոմիտասը եղած է 
նաեւ Հայոց Ցեղասպանութեան 
ականատեսը։
Համերգէն առաջ տեղի պիտի 
ունենայ Կոմիտասին նուիրուած 
ցուցահանդէսին բացումը, որուն 
կազմակերպիչն է «Բիրզամանլար» 
հրատարակչութիւնը։ Նոյն ձեռնար-
կին ծիրէն ներս պիտի կայանայ նաեւ 
«Խենթութեան հնագիտութիւնը՝ 
Կոմիտաս. հայ սուրբի մը դիմա-
նկարը» գիրքին շնորհանդէսը։

ըլլայ Հռոմը:
Թուրքիոյ նախագահականի 
նախաձեռնութեամբ, Արա 
Կիւլերի թանգարանի, արխիւի եւ 
ուսումնասիրութիւններու կեդ-
րոնի համագործակցութեան 
ծիրէն ներս արուեստագէտին 
ստեղծագործութիւնները կը 
ցուցադրուին աշխարհի կարեւոր 
քաղաքներու մէջ: Լոնտոնէն, Փարի-
զէն եւ Քիոթոյէն ետք չորրորդ 
կանգառը Նիւ Եորքն է:

Հայաստանի Հանրապետութեան 
նախագահ Արմէն Սարգսեան 
հրամանագիր ստորագրած է 
Անկախութեան տօնին առիթով 
ոստիկանութեան խումբ մը 
ծառայողներ պարգեւատրելու 
մասին: Այս մասին կը յայտնեն 
ՀՀ նախագահի աշխատակազմի 
հասարակայնութեան հետ կապերու 
վարչութենէն:
«Հիմք ընդունելով վարչապետի 
միջնորդութիւնը՝ համաձայն 
Սահմանադրութեան 136-րդ 
յօդուածին, ինչպէս նաեւ «Հայաս-
տանի Հանրապետութեան պետա-
կան պարգեւներու եւ պատուաւոր 

կոչումներու մասին» օրէնքի 5.3-րդ 
յօդուածի 1-ին մասին.
Անկախութեան տօնին առիթով, 
ծառայութեան ընթացքին ցուցա-
բերած նուիրումին, օրինա-
կանութեան եւ հասարակական 
կարգի պահպանութեան գործին 
մէջ ներդրած աւանդին համար՝ 
Հայաստանի Հանրապետութեան 
ոստիկանութեան խումբ մը 
ծառայողներ պարգեւատրուած 
են՝ Մարտական ծառայութեան, 
«Հասարակական կարգի գերա-
զանց պահպանման համար», 
Երախտագիտութեան մետալներով։

Լրատուութեան Գործընկեր
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Հայոց Ցեղասպանութեան Վերջին Վարկածը
(Պահպանե՛նք Մեր Վերջին բեկոր՝ 10% Հայաստանը)

Տեսակէտ

Այսպէս, հինգերորդ դարու պատմիչ Ղազար Փարպեցին իր «Պատմութիւն 
Հայոց» երկին մէջ գեղարուեստական հմայիչ պատկերներով նկարագրե-
լով Այրարատ աշխարհի բնական գեղեցկութիւնը՝ լեռները դաշտերը, 
բուսական ու կենդանական աշխարհը, որպէս հայրենի այլ հարստութիւն 
կ’աւելցնէ հետեւեալ տողերը՝ «Եւ այդ գանձերն են ոսկին ու պղինձը, 
երկաթն ու պատուական քարերը, որոնք իյնալով արհեստաւորաց ձեռքը, 
թագաւորներուն կը զարդարեն գեղատեսիլ զարդերով ու բանուածքներով, 
ինչպէս՝ խոյրերու, թագերու ու հանդերձանքներու վրայ ընդելուզուած 
ոսկեհուռ պաճուճանքները»:

Այսպիսով, բացի վաղ միջնադարէն՝ 
18-րդ դարու երկրորդ կէսէն մինչեւ 
խորհրդային կարքերու փլուզումը, 
Հայաստանի պղինձի, ոսկիի, արծաթ-
կապարի եւ այլ մետաղային հանքա-
նիւթերու (երկրորդ աշխարհամարտէն 
ետք հարստացան նաեւ մոլիպտէնի 
եւ ալիւմինիումի ճիւղերը) արդիւնա-
հանումն ու մշակումը որոշ ընդմի-
ջումներով շահագործուած են ֆրան-
սական եւ ռուսական այլազան 
բաժնետիրական ընկերութեանց 
կողմէ: Դարերու եւ տարիներու 
շահամոլ սլաքները ուժգնօրէն պտոյտ 
տալով, որոշ հանքեր շահազուրկ 
դարձուցին, իսկ ուրիշներ առաւել 
կատարելագործուելով մասնակիօրէն 
նպաստեցին երկրի ծանր արդիւնա-
բերութեան զարգացման՝ մինչեւ 
Հայաստանի Հանրապետութեան 
հռչակումը:

*   *   *
Անկախութեան գաղափարը ոչ միայն դամոկլեան սուրի պէս կախուած 
մնաց քաղաքական անկայունութեան, Սպիտակի երկրաշադժի, մութ ու 
ցուրտ տարիներու, Արցախեան պատերազմի, ալան-թալանի, տնտեսա-
կան շրջափակման, փլուզած տնտեսութեան, երկրի հասարակութիւնը 
բզքտող աղքատութեան, համատարած կաշառակերութեան, անբաղձալի 
սակաւապետական համակարգի ու անդադրուն արտագաղթի թոհուբոհէն 
անցած հայրենի բնակչութեան գուլխէն, այլեւ երկիր մոլորակի ընդերքը 
հոշոտող աշխարհակուլ գերտերութեանց (Ռուսաստանի Դաշնութիւն, 
Ա.Մ.Ն., Մեծն Բրիտանիա, Գանատա, Գերմանիա եւ Չինաստան) ճիրանները 
ակամայ խռեցին ազատ շուկայական յարաբերութիւններ վայելող եւ 
օգտակար հանածոներ ունեցող {Հայաստանի Հանրապետութեան ուժանիւթի 
ենթակառուցուածքներու եւ բնական պաշարներու նախարարութեան 
պաշտօնական տուեալներով, ներկայիս Հայաստանն ունի օգտակար 
հանածոներու շուրջ 871 հանքավայր (43 մետաղական, 760 ոչ մետաղական, 
44  ստորերկրեայ քաղցրահամ եւ 24  հանքային ջուրերու), ինչպէս նաեւ 
օգտակար հանածոներու 580 հանքեր եւ ակումներ (131 մետաղական եւ 
449 ոչ մետաղական), օգտակար հանածոներու աւելի քան 130 տեսակներ, 
որոնցմէ շուրջ 25-ը՝ մետաղական} մեր «անկախ» հայրենիքի հողին...: 
Ներկայիս Հայաստանի Հանրապետութեան ընդերքի հարստութիւնը կը 
կազմէ շուրջ 170 միլիառ ամերիկեան տոլար եւ անոր միայն չնչին տոկոսն 
է որ կը մտնէ պետական պիւտճէ: Իսկ Հայաստանի արտահանման ծաւալը 
տարեկան կը կազմէ մօտաւորապէս մէկ միլիառ ամերիկեան տոլար, որուն 
60%-ը կը կազմէ հանքահումքը: Հանքահո՛ւմք, զորս գերտիրութեանց առաւել 
ամրակուռ պիտի դարձնէ, ի հաշիւ մեր կեանքի ու գոյութեան:
Ինքնացեղասպանութեան դռները թակող հայ ազգի ուսեալ ու գիտակից տարրի 
ուժականութիւնը կամայ բոլորին առաջնորդեց դէպի Թաւշեայ յեղափոխու-
թիւն եւ դէպի Նոր Հայաստանի տնտեսական յեղափոխութիւն, ժողովուրդին 
մէջ սերմանելով յուսոյ, հաւատքի, սիրոյ զգացում եւ մասնաւորապէս երկրի 
բնական հարստութեան եւ հասարակութեան բնականոն զարգացման ու 
ապագայ բարգաւաճման նկատմամբ պատասխանատուութեան պար-
տաւորութիւն: Այսպիսով, ի դէմս ինքնացեղասպանութեան մթնոլորտին, 
ծնունդ առաւ գիտակից, զգօն, պատասխանատու, պահանջատէր ու տիրա-
կալ հասարակութիւն: 
Իր սեպհական ճակատագիրը տնօրինելու պարտաւորութիւնն ստանձնած 
հայ ազգն այսօր յամառօրէն կը պայքարի Ամուլսարի հանքի շահագործման 

Ղազար Փարպեցիի Արձանը 
(Փարպի, Հայաստան)

Հայաստանի Հանրապետութեան Մետաղի Հանքավայրերու Քարտէսը

դէմ: Ի հեճուկս, Ամուլսարի հանքավայրը շահագործող «Լիդիան Արմենիա» 
ընկերութեան յայտարարած՝ «Ժամանակակից, պատասխանատու, տարբեր» 
կարգախօսին, ինչպէս նաեւ տուած բազմաերանգ փաստարկներուն ու 
խոստումներուն, հայրենի ու ի սփիւռս աշխարհի հայ բնապահպաններն 
ու գիտնականները միահամուռ կը պնդեն, որ Ամուլսարի հանքավայրի 
(նոյն ընկերութեան տուեալներով Ամուլսարի հանքավայրի ընդհանուր 
պաշարները կը կազմեն՝ 89376.3 հազար թոն հանքաքար, 73733 քիլոկրամ 
ոսկի եւ 294.367 թոն արծաթ) շահագործումը կրայ կործանարար ըլլալ 
Հայաստանի ու հայ ազգի համար, որովհետեւ անոր արտանետող փոշին 
լրջօրէն պիտի ապականէ շրջակայ բնակավայրերու օդը, պիտի թունաւորէ 
բուսական աշխարհը եւ պիտի սպառնայ բնակչութեան առողջութեանն ու 
ժառանգականութեանը: Որովհետեւ, հանքավայրի շահագործումը ծանր 
մետաղներ ու թունաւոր այլ նիւթեր սփռող աղբիւր պիտի դառնայ շրջակայ 
միջավայրին համար, թունաւորելով Հայաստանի կեդրոնական եւ հարաւային 
շրջաններու կանաչապատ տարածքները, համայնքային հողերը, անոնցմէ 
սնուող կենդանական աշխարհն ու համայնքային բնակչութիւնը, ինչպէս 
նաեւ անօգտագործելի դարձնելով տարածաշրջանի ջրային ու հանքային 
ջուրերու պաշարները (Արփա, Դարբ, Որոտան գետեր, Ջերմուկ, Սեւանայ լիճ 
եւ այլն) եւ այլն: Փաստօրէն Ամուլսարի եւ այլ հանքավայրերու շահագործումը 
յառաջիկայ հարիւրամեակին կրնայ լրջօրէն սպառնալ հայրենի օդին, ջուրին 
եւ հողին եւ բոլորիս զրկել մեզի բաժին ինկած 10% մեր դարաւոր հայրենիքէն:
Ի՞նչ է, քաղաքակրթութեան դարաւոր բովէն անցած հայ ազգն այդքան պիտի 
խոչընդոտէ՞ր գերտէրութեանց գոյընթացին, որ 1915 - 1923 թուականներուն 
հայոց արեւմտահայ հատուածը ենթարկուէր ցեղասպանութեան, պատմա-
կան Հայաստանի մեծ մասը հայաթափ դառնար, վերանար անոր մշակութա-
յին ու հոգեւոր հետքերը իր պապենական տարածքներէն, ձախողման 
մատնուէր արեւելահայոց եւ արեւմտահայ գաղթականաց բնաջնջման 
փորձերը ի դէմս համաժողովրդական դիմադրութեան (Սարդարապատ, 
Բաշ Ապարան եւ Ղարաքիլիսա), սթալինեան բռնաճնշումներով բնաջնջուէր 
հայ մտաւորականութեան ու այլախոհական տարրի զգալի հատուած մը, 
անկախութիւն իրականացնելու ճանապարհին «վայելէր» մութ ու ցուրտ 
տարիներ ու պարտադրուած պատերազմ եւ արձանագրէր մարդկային ու 
նիւթական կորուստներ, ենթարկուէր հիւծող տնտեսական շրջափակման եւ 
ստիպուած ու կամայ արտագաղթէր իր պապենական հայրենիքէն՝ ներքին ու 
արտաքին տնտեսա-քաղաքական ճնշումներու պատճառով, ստիպողաաբար 
դատարկուէր հայապահպանման քուրաներ դարձած ու Հայաստանի 
Հանրապետութեան ռազմա-քաղաքական դարպասը հանդիսացող Մերձաւոր 
Արեւելքի երկիրներու արեւմտահայ-սփիւռքահայ զանգուածը եւ վերջապէս 
Հայաստան իր ազատ տնտեսական համակարգով կամայ թէ ակամայ դառնար 
գերտէրութեանց հանքահումք մատակարարող երկիր, ի հաշիւ հայրենիքի 
ու ազգի կորստեան:
Սիրելի հայրենակիցներ՝
Մենք այսօր կ’ենթարկուինք ցեղասպանութեան վերջին եւ ամէնէն վտան-
գաւոր վարկածին՝ Հայրենիքի աստիճանական անապատացման...: Ուստի 
անսայթաք հարկ է թեւակոխենք պայքարի նոր փուլ՝ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ 
ԶՕՐԱՇԱՐԺ, «ՎԵՐՋ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ» կարգախօսով: 
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

24 2019
ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

ՅԱՂԹԱՆԱԿ ՇԱՀՈՒՄԵԱՆ
(1944)
«Լռութիւն»

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Նախագահ Սարգսեան Ներկայ Գտնուած է Գարեգին Ա 
Կաթողիկոսի Վախճանման 20-րդ Տարելիցի Ոգեկոչման

Եկեղեցին Հայկական

Եկեղեցին Հայկական, ծննդավայրն է հոգւոյս,
Ինչպէս քարայր մ’ընդարձակ, պարզ ու խորհուրդ, 
մութ ու լոյս,
Իր գաւիթովն հիւրընկալ, իր լայն բեմով, ու հեռուն,
Կանգնած իր լուռ խորանով, որ կարծես նաւ մ’ է 
ծըփուն . . :
Եկեղեցին Հայկական, ես աչքըս գոց կը տեսնեմ,
Ու կը շնչեմ, կըլսեմ՝ իր Յիսուսով մանկադէմ,
Իր սեղանէն մխացող, գուլայ – գուլայ խունկերով,
Եւ իր պատերը ցնցող աղօթքներով ալեխռով . . . :
Եկեղեցին Հայկական բարձըր բե՛րդն է հաւատքին
Իմ պապերուս՝ որ հողէն զայն քար առ քար 
հանեցին
Եւ երկինքէն իջուցին զայն ցօղ առ ցօղ, ամպ առ 
ամպ
Ու թաղուեցան անոր մէջ հանդարտութեամբ, 
հեզութեամբ . . . :
Եկեղեցին Հայկական մեծ վարագոյր մ’ է բանուած,
Որուն ետեւ, սըկիհին մէջ, կ’ իջնէ ի՛նքը Աստուած,
Որուն առջեւ՝ գլխահակ կու գայ իմ ազգըս ամբողջ
Հաղորդուիլ անցեալին հաց ու գինւով կենսառողջ:
Եկեղեցին Հայկական՝ ծովուն դիմաց ալեկոծ
Նաւահանգիստ մ’ է խաղաղ, ցուրտ գիշերին՝ 
հուր ու բոց,
Ու տօթակէզ ցերեկին անտառ մըն է ստուերոտ՝
Ուր շուշաններ կը ծաղկին Շարականի գետին մօտ:
Եկեղեցին Հայկական մէն մի քարին տակ գետնի
Դէպի երկինք բարձրացող գաղտնի ճամբայ մը 
ունի.
Եկեղեցին Հայկական հայ հոգիին եւ մարմնոյն
Զըրահանդերձն է փայլուն՝ մինչ իր խաչերն են 
դաշոյն
Եւ զանգակներն են բոմբի՛ւն, եւ երգերն է միշտ 
յաղթութիւն . . .

Վահան Թէքէեան 

Սեւակ,
Հին Հռոմը չէր կրցած ամբողջովին նուաճել 
Մեծ Հայքը, նոր Հռոմը, ի պատիւ իրեն, չկր-
ցաւ չվաւերացնել  Մշակոյթի տարածման 
նուիրուած ստեղծագործ միտքդ, զոր  
80-ամեայ  երիտասարդ  “Զարթօնք” ի աննա-
խապաշար ընթերցողը կը հաստատէ գրեթէ 
ամէն օր:
Եթէ Պէյրութ կամ Հռոմ չյաջողեցաւ քեզ զրկել 
յոգնատանջ նշանաւոր պայուսակէդ, ուրեմն  
“Մարզանի” միջազգային մեծ պարգեւին հետ 
դուն արժանի ես կրկնակի շնորհաւորանքի: 
Ինչո ՞ւ հայոց արդարադատութեան պալա-
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Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեան 
տիկնոջ` Նունէ Սարգսեանի հետ Սեպտեմբեր 
22-ին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինի մէջ ներկայ 
գտնուեցաւ երջանկայիշատակ ՏՏ Գարեգին 
Ա Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի վախճանման 
20-րդ տարելիցի ոգեկոչման արարողութիւննե-
րուն եւ յիշատակի ձեռնարկներուն: Գարեգին Բ. 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի նախագահութեամբ 
կատարուած է հոգեհանգստեան կարգ, որմէ ետք 
նախագահ Սարգսեան հանդէս եկաւ յիշատակի 
խօսքով:
«Ինծի համար դժուար, բայց միաժամանակ 
նաեւ շատ պատուաբեր է այսօր Գարեգին 
Ա. Վեհափառին յիշել ոչ միայն որպէս Հայաս-
տանի Հանրապետութեան նախագահը, այլեւ` 
անոր բարեկամը: Ես չէ, որ պիտի Վեհափառ 
Տիրոջը գնահատական տամ: Գնահատականը, 
գնահատանքը տրուած է եւ պիտի տրուի ապա-
գային, տրուած է Աստուծոյ կողմէ` ընտրելով զայն 
որպէս իր զաւակը, որպէս Հայոց Վեհափառը, 
եւ մեր ժողովուրդին կողմէ, որ մինչեւ այսօր 
գնահատանքով եւ սիրով լեցուած է Գարեգին 
Առաջին Վեհափառին նկատմամբ,-նշած է նախա-
գահը եւ աւելցուցած, -անձամբ իմ կեանքին 
մէջ Վեհափառ Տէրը շատ մեծ դեր ունեցած է: 
Կրնամ ըսել, որ Վեհափառը իմ աստուածաշնչային 
առաջին ուսուցիչը եղած է: Երբ տարիներ առաջ` 
90-ականներու սկիզբը Լոնտոն էի որպէս դեսպան, 
եւ Վեհափառ Տէրը առաջին անգամ այցելեց 
Լոնտոն, ես իմ առաջին դասը ստացայ անորմէ` 
պատարագի ժամանակ նստած ըլլալով անոր 

կողքը: Պատարագը ամբողջութեամբ կատարելով` 
Վեհափառ Տէրը ինծի կը բացատրէր անոր ողջ 
հոգեւոր իմաստը: Մեր զրոյցը շարունակուեցաւ 
ատկէ ետք քանի մը ժամ, ապա քանի մը տարի: 
Ամէն անգամ որ կը հանդիպէի անոր` ես հոգեւոր 
կեանքի եւ հայրենասիրութեան դասեր կ՛առնէի 
Վեհափառէն»:
Նախագահը յիշած է, որ Գարեգին Ա Ամենայն 
Հայոց կաթողիկոսին հետ շփումներէն մեծապէս 
տպաւորուած էին նաեւ արտերկրի գործընկեր-
ներն ու գործիչները, որոնց հետ հանդիպումներու 
ընթացքին նոյնպէս ան փայլուն կը ներկայացնէր 
մեր ողջ ժողովուրդի պատմութիւնը եւ զանոնք կը 
դարձնէր Հայաստանի լաւ բարեկամներ:
«Երբ Վեհափառը արդէն ծանր հիւանդ էր, Հայաս-
տան պաշտօնական այց կատարեց Համաշ-
խարհային դրամատան այն ժամանակուան 
նախագահ Ճէյմս Ուոլֆենս, որու իրական նպա-
տակներէն մէկը Վեհափառը տեսնելն էր մահէն 
առաջ: Նոյն կերպով Պիլ Քլինթոն տարիներ շարու-
նակ ինծի կը յիշեցնէր Վեհափառին հետ իր փայ-
լուն հանդիպումը եւ այդպէս շարունակ,-պատմած 
է նախագահը:
«Երբ ես վարչապետ էի, ամէն երկու-երէք օրը մէկ 
աշխատանքի վերջը Վեհափառին հետ կը հան-
դիպէինք անոր երեւանեան առանձնատան մէջ ու 
երկար կը զրուցէինք: Վեհափառը մեծ հայ էր, մեծ 
մարդ եւ հսկայական հետք ձգած է: Վեհափառը 
կայ եւ կ՛ապրի, կ՛ապրի մեզմէ իւրաքանչիւրիս 
հետ: Կ՛ապրի իմ ընտանիքիս եւ ինծի հետ», նշած 
է Սարգսեան:

ՆԱՄԱԿԱՆԻ

տին ճակատը քանդակուած աղջկան սեւ 
աչխափանը բաց ձգած  է աչքերէն մէկը:

ՀԱՅԿԵՆՑ
Ֆորթ Լի, Նիւ Ճըրզի

Յ.Գ. Թէեւ վարժուած ես գանգատներու, բայց  
հիմա հարցը շա՜տ լուրջ է: Լրատուութեան 
ենթախորագրին դէմ բութ-ը բողոքի ցոյց 
պիտի ընէ: Տնօրէն՝ Լոռ, տնօրէն՝ Արամ, 
խմբագիր Սեւակ: Բայց միայն ան-բութ 
Սեւակն է Ճիշդ: Անպայման տողաշարի 
կողմնակցութիւն ...:
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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:

Ð²ÖÜàÚ Ðºðàê²Ø²ðîÆ 
99-²Øº²ÎÆÜ ²èÆÂàì 

Ø²î²ÔÆ ²ô²Ü¸²Î²Ü
ä²îð²êîàôÂÆôÜ

Ð³×ÝáÛ Ñ»ñáë³Ù³ñïÇ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõÝ ÝáõÇñáõ³Í
³õ³Ý¹³Ï³Ý Ù³ï³ÕÇ å³ïñ³ëïáõÃÇõÝÁ ï»ÕÇ åÇïÇ
áõÝ»Ý³Û Þ³µ³Ã, 19 ÐáÏï»Ùµ»ñ 2019-ÇÝ£

Ð»ï»õ³µ³ñ, Ïáã ÏÿáõÕÕ»Ýù µáÉáñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñáõÝ, áñ
Çñ»Ýó Ù³ï³Õóáõ áãË³ñÁ Ï³Ù ÝáõÇñ³ïáõáõÃÇõÝÝ»ñÁ
÷áË³Ýó»Ý Ð³×ÝáÛ Ð³Ûñ»Ý³Ïó³Ï³Ý ØÇáõÃ»³Ý ·ñ³ë»Ý-
»³Ï, ê. ¶¿áñ· »Ï»Õ»óõáÛ ËáñÑñ¹³ïáõÝÁ Ï³Ù ßñçáÕ
Ñ³Ý·³Ý³ÏÇãÝ»ñáõÝ£

Ð²ÖÜàÚ Ð²ÚðºÜ²Îò²Î²Ü 
ØÆàôÂº²Ü ì²ðâàôÂÆôÜ 

Լրատուութեան Գործընկեր

Լիբանանցի Լրագրող Մոհամմէտ Սալէհ որ 
Ձերբակալուած Էր Աթէնքի Մէջ Երէկ Գիշեր Ազատ 

Արձակուեցաւ

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ

Սկիզբը Էջ 01 էին   ուղղուիլ դէպի  Պէյրութ եւ  
ուղեւորութեան ժամանակ սպան-
նած էին    ամերիկացի ուղեւոր մը։
Յիշեցնենք, որ  լրագրող   Սալէհ  
կ՚աշխատակցէր լիբանանեան  «Ալ 
Սաֆիր» թերթին։

Յիշեցնենք, որ TWA  ընկերութեան  
պատկանող օդանաւը Աթէնքէն   
կ՚ուղղուէր Հռոմ եւ անոր մէջ կային  
153 ուղեւորներ։ Օդանաւը  առե-
ւանգողները օդաչուին ստիպած 


