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ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ
Կիրակի Օրուայ Ցոյցերը Անմեղ Չէին. Աուն

Լիբանանի Հանրապետութեան նախագահ Միշէլ Աուն, երէկ անդրադառնալով երկրին մէջ տիրող իրավիճակին, յայտարարեց, որ Կիրակի օրուայ
ցոյցերը անմեղ չէին:
Աուն հաստատած է, որ Լիբանանի տնտեսութիւնը պիտի չփլուզուի: Խօսելով
«Ալ Ժամհուրիա» կայքին ան նկատել տուաւ, որ անցնող օրերուն երկրին մէջ
տեղի ունեցած զարգացումները ցոյց կու տան, որ մութ ուժեր կը փորձեն
տապալել նախագահական նստաշրջանը եւ այդ առումով ուժեղ պայքարի
նախաձեռնած են ոչ միայն իր, այլ նաեւ երկրին վարչապետին դէմ:
Լիբանանի նախագահը իր խօսքին աւարտին ըսած է նաեւ, որ իր համար
ցոյց կազմակերպելը օրէնսդրութեամբ հաստատուած իրաւունք է, սակայն
անցնող կիրակի օրուայ ցոյցերն ու բողոքի շարժումները երբեք անմեղ չէին:
Յիշեցնենք, որ անցնող մէկ ամսուան ընթացքին Լիբանան յայտնուած է
տնտեսական տագնապի բաւական սուր երեւոյթի մը դէմ յանդիման:

Խորհրդարանը Հոկտեմբեր 15ին Ժողով Մը
Կ՛ունենայ Ընտրելու Յանձնախումբեր

Խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրի խորհրդարանը ժողովի պիտի
հրաւիրէ Հոկտեմբեր 15ին ընտրելու համար խորհրդարանի յանձնախումբերու անդամներ:
Այլ ժողով մըն ալ պիտի գումարուի Հոկտեմբեր 17ին քննարկելու համար
սահմանադրութեան 95րդ յօդուածը. Որուն հիմամբ պէտք է ստեղծուի
ազգային յանձնախումբ մը նախապատրաստելու համայնքային դրութեան
չեղարկումը Լիբանանի մէջ:
Խորհրդարանի նախագահին մօտ աւանդական դարձած Չորեքշաբթի օրերու երեսփոխանական հանդիպումին ընթացքին երէկ, նաեւ քննարկուած է
տնտեսական տագնապը դիմակալելու համար երեսփոխանական շտապ մը
կազմելու հարցը:
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Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ
Երեւանի Մէջ Կայացաւ ԵԱՏՄ-ի Բարձրագոյն
Խորհուրդի Նիստը

Հոկտեմբեր 1-ին Երեւանի մէջ տեղի ունեցաւ Եւրասիական տնտեսական
միութեան Բարձրագոյն խորհուրդի ընդլայնուած կազմով նիստը, որուն կը
մասնակցէին ԵԱՏՄ-ի անդամ պետութիւններու ղեկավարները եւ 3 հրաւիրեալ երկիրներու առաջնորդները։
Ընդլայնուած կազմով նիստին քննարկուեցան ԵԱՏՄ-ի 2018-ի պիւտճէի
կատարողականը, ԵԱՏՄ-ի 2020-ի պիւտճէն, ԵԱՏՄ-ի միասնական ֆինանսական շուկայի կազմաւորման հայեցակարգը, ԵԱՏՄ-ի ներքին շարք մը
փոփոխութիւններ եւ Բարձրագոյն խորհուրդի յաջորդ նիստին վայրը:
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան՝ որպէս ԵԱՏՄ-ի նախագահող եւ
հիւրընկալող երկրի ղեկավար, ողջունելով նիստի մասնակցողները՝ նշեց, որ
իրեն համար մեծ պատիւ է հերթական նիստին ընթացքին ներկաները
ողջունել Երեւանի մէջ:
«Մեր կազմակերպութիւնը, որն արդէն 5 տարեկան է, կը շարունակէ տարիէ
տարի աւելի ամուր դառնալ: Ան արդէն ցոյց տուեած է իր կենսունակութիւնը
եւ գրաւչութիւնը՝ որպէս միջազգային համարկումի միութիւն», ընդգծեց
Հայաստանի վարչապետը։
Նիկոլ Փաշինեան ըսաւ, որ Հայաստան այս տարի ԵԱՏՄ-ի նախագահող
երկիրն է եւ բացի Միութեան անդամ երկիրներու ղեկավարներէն, նիստին կը
մասնակցին Սինկափուրի վարչապետը, Իրանի եւ Մոլտովայի նախագահները. «Ատիկա մեր նախագահութեան խորհրդանշական գագաթնակէտն է»։
Վարչապետը նշեց, որ առաջին անգամ ըլլալով նիստի շրջագիծին մէջ տեղի
կ՛ունենայ միջազգային համաժողով՝ նուիրուած Եւրասիական մայրացամաքի տարանցման հնարաւորութիւններուն։ Ան վստահութիւն յայտնեց, որ այս
իրադարձութիւնը պիտի ծառայէ որպէս արդիւնաւէտ հարթակ՝ առեւտրատնտեսական կապերը ամրապնդելու եւ Եւրասիական տարածքին մէջ
գումակային պատկերացումներ մշակելու համար։
Արդիւնաւէտ համագործակցութեան համար Նիկոլ Փաշինեան կարեւոր
նկատեց ԵԱՏՄ-ի շրջագիծին մէջ աշխատուժի ազատ տեղաշարժի համար
առկայ արգելքները վերացնելուն ուղղուած միջոցները, որոնք կը խոչընդոտեն աշխատուժի միասնական շուկայի ձեւաւորումը:
Անոր համաձայն՝ ելեկտրոնային թուային ստորագրութիւններու փոխադարձ
ճանաչումը հնարաւոր մատակարարներու՝ ելեկտրոնային ձեւաչափով գնումներուն անխոչընդոտ մասնակցութիւնը ապահովելու համար նոյնպէս
առանձնայատուկ ուշադրութիւն պահանջող առաջնահերթ հարցերէն է, եւ
անհրաժեշտ է բոլորին համար ընդունելի լուծում գտնել:
Շար. Էջ 02
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Հոլանտայի Մէջ

Պատմութեան
Մէջ Այսօր

Պէօդր Գոզլով

Հրաւէրով Հին Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ
հոգեւոր պետ Ճորիս Վերքամէն
Արքեպիսկոպոսին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Արամ Ա. Կաթողիկոս մեկնեցաւ
Հոլանտա։ Օդակայանին մէջ
արքեպիսկոպոսը դիմաւորեց
Վեհափառ Հայրապետը եւ ապա
անոնք ուղղուեցան Իւթրեխթ, ուր
կը գտնուի յիշեալ եկեղեցւոյ կեդրոնատեղին։
Նորին Սրբութիւնը այցելեց Հին
Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ մայր տաճարը՝ իր պատուիրակութեան
անդամներուն հետ միասին,
եւ հանդիպում ունեցաւ արքեպիսկոպոսին հետ՝ անոր օգնականներուն ներկայութեան։
Ապա, Հայրապետը ներկայ գըտնուեցաւ Լիբանանի եւ Հայաստանի դեսպաններուն կողմէ ի

պատիւ իրեն կազմակերպուած
ճաշկերոյթին, Լահէյի մէջ։ Ընդունելութեան ներկայ էին արաբական երկիրներու դեսպաններ եւ
քրիստոնեայ համայնքներու առաջնորդներ։

Նոյն օրը երեկոյեան, Վեհափառ
Հայրապետը իր պատուիրակութեան անդամներուն հետ միասին ներկայ եղաւ ի պատիւ իրեն
տրուած ընթրիքին՝ Հին Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ արքեպիսկոպոսին
կողմէ կազմակերպուած։ Ընթրիքը
առիթ մը եղաւ քննարկումներ
կատարելու միջ-եկեղեցական ու
աստուածաբանական հարցերու
շուրջ, որոնք անմիջականօրէն
առնչուած էին ներկայ ժամանակներու եկեղեցւոյ առաքելութեան։

Պէօտդր Գուզմիչ Գոզլով (1863
- 1935), Կեդրոնական Ասիոյ
խորհրդային հետազօտող,
ՈւՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (1928)։
1899-1901
ղեկավարած է
մոնկոլա-թիպէթական արշաւախումբը, գրած է «Մոնկոլիա եւ
Կամ» (1905-1906) գիրքը։ 19071909ին գլխաւորած է մոնկոլասիչուանեան արշաւախումբը,
Կոպի անապատին մէջ յայտնաբերած է Հարայ-Հոտոյ քաղաքի մնացորդներ, Դանկուդեան
մշակոյթի առարկաներ։ Հրատարակած է «Մոնկոլիա ու
Ամդոյ եւ Հարայ-Հոտոյ մեռեալ
քաղաքը» (1923) գիրքը։ Գոզլովի
անունով կը կոչուի Դապին
Պողտօ Օլայ լեռնաշղթայի՝
սառցադաշտը։

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ
Երեւանի Մէջ Կայացաւ ԵԱՏՄ-ի Բարձրագոյն Խորհուրդի Նիստը
Սկիզբը Էջ 01
Վարչապետը ըսաւ, թէ համարկումի
գործընթացը կ՛ըլլայ աւելի աշխուժ,
եթէ մեր քաղաքացիները համոզուին, որ մեր աշխատանքի արդիւնքով
որոշումներ կը կայացուին զգայուն
հարցերու վերաբերեալ, որոնք
անոնց
կենսամակարդակի
եւ
աշխատանքային
պայմաններու
անմիջական բարելաւման կը հասցնեն: «Վստահ եմ, որ այս ուղղութեամբ իրականացուող հետեւողական աշխատանքը թոյլ կը տայ
մեզ ոչ միայն արդիւնաւէտօրէն
վերացնել խոչընդոտները, այլեւ կը

նպաստի առաւել ամբողջական
համարկման՝
հաւասարութեան,
փոխադարձ շահի եւ միմեանց շահերի յարգանքի սկզբունքների հիման
վրայ», ըսաւ ան։
Նիկոլ Փաշինեանը նշեց նաեւ, որ
անհրաժեշտ կը նկատեն աշխուժացնել միացեալ ջանքերը՝ ուղղուած ԵԱՏՄ-ի երկիրներու միջեւ
ազգային արժոյթներով հաշուարկներու անցման համար բարենպաստ
պայմաններու ստեղծման. «Չնայած
դրական աշխուժութեան՝ կան
ոլորտներ, մասնաւորապէս, կազի
շուկան, որտեղ ԵԱՏՄ-ի երկիրներու
ապրանքները աւանդաբար կ՛առա-

ջարկուին Միութեան անդամ չհանդիսացող երկիրներու ազգային
արժոյթով, եւ ազգային արժոյթներով փոխգործակցութեան համար
դաշտի առաւելագոյն ընդլայնումը
պէտք է ըլլայ մեր առաջնահերթութիւններու շարքին»։
Անոր համաձայն՝ այսօրուան հանդիպման օրակարգին վրայ ներառուած է Միասնական ֆինանսական շուկայ ստեղծելու հայեցակարգի
հարցը. «Սա ինքնին արդէն լուրջ
քայլ է ընդհանուր ֆինանսական
տարածքի ձեւաւորման ուղղութեամբ, ինչպէս նաեւ նախադրեալ է
ԵԱՏՄ-ի ժամանակակից վճարահա-

շուարկային համակարգի կառուցման եւ ազգային արժոյթներով
հաշուարկնեու անցնելուն բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու
համար»։
Նիկոլ Փաշինեան ըսաւ, որ Հայաստան յատուկ կարեւորութիւն կու
տայ Եւրասիական տնտեսական
միութեան արտաքին տնտեսական
յարաբերութիւններու աշխարհագրութեան ընդլայնման: Անոր խօսքով՝ արդէն այս ամիս ուժի մէջ կը
մտնեն Իրանի եւ Չինաստանի հետ
համաձայնագիրները:
Շար. Էջ 07
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Տեսակէտ

Արեւմտեան Հայաստանի
Գործող Պետութեան Գործերէն

Մեթր ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Հ

այութիւնը, որ ի Հայաստան եւ ի սփիւռս աշխարհի կը տառապի
արեան պակասութենէ (այսինքն՝ անկախ հանրային կարծիքի
բացակայութենէ), այլ խօսքով՝ անկախ զանգուածային լրատւութեան միջոցներէ (ԶԼՄ)…։ Ինչ որ համազօր է հաստատելու՝ որ
Հայութեան մէջ գոյութիւն չունի Չորրորդ Իշխանութիւն…։ Այս տխուր
եւ խիստ վտանգաւոր երեւոյթին փաստերէն մէկն ալ այն է, որ Արեւմտեան
Հայաստանի իրաւականօրէն եւ գործնականօրէն շարունակուող անկախ
ճանչցուած պետութեան ծաւալած իրաւաքաղաքական ու պետականակերտ գործունէութիւնը, իր արժանի արձագանգը կամ իրեն արժանի
անդրադարձումը չունենար հայրենի եւ սփիւռքահայ ԶԼՄ-երու մէջ։ Թէ
ինչո՞ւ… կան միայն երկու հաւանական պատճառներ։ Կամ՝ այն, որ այս
պետութիւնը չունի տեղեկատւութեան սպասարկութիւն, եւ կամ ալ այն, որ
միւս բոլոր ԶԼՄ-երը դէմ են անոր գործունէութեան, այլազան պատճառներով։
Պետութեան տեղեկատւութեան սպասարկութեան պատասխանատուն կը
պնդէ թէ ունին ելեկտրոնային մէկ եւ համացանցային երկու կայքեր.
mfa@warmeniangov.com
www.warmeniagov.com
www.westernarmeniatv.com
Առաւել՝ հայ մամուլի բոլոր ներկայացուցիչներուն ելեկտրոնային հասցէները,
եւ անոնց կ՚ուղարկեն նամակներ, բայց… չեն հրատարակեր։ Ինչո՞ւ։ Եթէ
համաձայն չեն, բնականը այն չէ՞, որ արձանագրեն ուղարկուածը իբր լուր, եւ
մեկնաբանեն թէ ղրկուածը եւ թէ ընդհանրապէս այս պետութեան գոյութիւնը։
Իսկ ինչո՞ւ այսպէս չեն վարուիր։ Ուրեմն, անհամաձայնութենէն աւելի մեծ
հակառակութիւն մը կայ՝ կոյր, մեքենական պոյքոթում…։ Իր կոչումին
գիտակից մամուլը, եթէ համաձայն չէ եւ մանաւանդ եթէ վնասակար կը
գտնէ այս պետութիւնը, պարտաւոր է գրելու իր ընդդիմութիւնը եւ ցոյց
տայ պատճառները, որպէսզի՝ անտեղեակ արեւմտահայեր զոհը չդառնան
այս պետութեան։ Անցնինք…։
•••
Մեր ձեռքին տակ կան այս պետութեան
«Հայրենիք» պաշտօնաթերթի թիւ 13
եւ 14 համարները, որոնց մէջ այս
պետութեան կատարած գործերուն
մասին կան հակիրճ անդրադարձեր,
որոնց մէկ մասը կ՚ուզենք հաղորդել
ընթերցողին։
Թիւ 13 համարին մէջ կայ Արեւմտեան
Հայաստանի նախագահ Արմենակ
Աբրահամեանի նամակը՝ Արեւմտեան
Հայաստանի ժողովուրդին անունով,
ուղղուած՝ Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ-ի
նախագահներուն (Վլ. Փութինի եւ
Տոնալտ Թրամփի), Ճափոնի Օսաքա
քաղաքին մէջ տեղի ունեցող G20-ի
գագաթաժողովին առիթով։
Այս նամակին մէջ ԱՀ-ի նախագահը կը
պահանջէ յարգումը երկու հիմնարար
սկզբունքներու.
1) «Միջազգային օրէնքի գերակայութիւնը բոլորին նկատմամբ, եւ ոչ թէ
ի նպաստ ոմանց՝ ուրիշներու հաշւոյն»։
2) «Պահպանել եւ երաշխաւորել բոլորի սեփական շահերը, անկախաբար
անդամ ազգերու ռազմական, տարածքային կամ տնտեսական ծաւալներէն»։
Ապա հանգամանօրէն հիմնաւորելով թէ՝ երբ Արեւմտեան Հայաստան
տիրանայ իր կատարեալ անկախութեան, «կ՚երաշխաւորէ դառնալ միջազգային ընտանիքի վստահելի գործընկերը՝ ե՛ւ տարածաշրջանային ե՛ւ
միջազգային խաղաղութեան, կայունութեան եւ փոխադարձ շահերու
պահպանումին առումներով…։
Եւ կ՚աւելցնէ.
«Արեւմտեան Հայաստանի իրաւունքներու վերականգնումը, միջազգային
իրաւաքաղաքական համակարգի անկեղծ եւ իսկական բարեփոխումի
ճանապարհին՝ ամենալուրջ եւ փաստացի չափանիշերէն մէկը կրնայ
ըլլալ։ Արեւմտեան Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը թոյլ կու տայ որ
ան իր դրական մասնակցութիւնը բերէ ցանկալի այդ բարեփոխումներու

գործընթացին եւս։
«Ձեզի կը դիմենք ամբողջ աշխարհի դիմաց, դուք՝ որպէս մարդկութեան
փրկութեան հնարաւորութիւնը ունեցող ներկայ գերհզօր ուժերէն երկուքը,
առաջարկելով Արեւմտեան Հայաստանի անկախութեան համար հիմնուելու
թէ՛ Թուրքահայաստանի մասին ռուսական դեկրետին եւ թէ՛ ԱՄՆ-ի նախագահ
Վուտրօ Ուիլսոնի իրաւարար վճիռի բովանդակութեանց վրայ, որոնք արդէն
դարձած են Ձեր երկու գերհզօր պետութիւններու սահմանադրական եւ
օրէնսդրական համակարգի անբաժանելի մասը, ստանձնելու համար
պատմական պատասխանատւութիւնը եւ առնելու առաջին միասնական
քայլը, յանուն մարդկութեան եւ համաշխարհային խաղաղութեան եւ
կայունութեան։
«Հայ ազգը եւ մարդկութիւնը՝ Ձեզի երախտապարտ կ՚ըլլան»։
Այս նամակին մէջ կայ նաեւ պարբերութիւն մը, որ խիստ կարեւոր է՝ ոչ
միայն նիւթական հատուցումին անոր նպատակին առումով, այլեւ՝ համաշխարհային խաղաղութեան եւ կայունութեան ամրապնդումին առումով.
կարծէք ակնարկելով թէ ինք տեղեակ է խաղաղութեան պահպանումին
շուրջ Թրամփ-Փութին գաղտնի համաձայնութենէն։ Այդ պարբերութիւնը
կ՚ըսէ. «Արեւմտեան Հայաստանի իրաւաքաղաքական թղթածրարը, իր
հողային, քաղաքական, մշակութային եւ մարդկային իրաւունքներուն
կողքին, կը պարունակէ նաեւ՝ նիւթական փոխհատուցումներու մաս
մը, որուն ընդհանուր գումարը, ըստ միջազգային օրէնքով ընդունուած
հաշուարկներուն՝ 2015 թուականի դրութեամբ, կը կազմէր 12.6 թրիլիոն
եուրօ։ Արեւմտեան Հայաստանի ներկայ կառավարութիւնը, որպէս 1920
թուի Յունուար 19-ին միջազգայնօրէն de facto եւ 1920 թուի Մայիս 11-ին
de jure ճանաչում ստացած Արեւմտեան Հայաստանի տարածքներուն վրայ՝
Հայաստան Պետութեան իրաւականօրէն շարունակուող կառավարութիւն,
ազգային ռազմավարական պահուստը հաստատելէն յետոյ մնացած
գումարները պիտի տրամադրէ տարածաշրջանի զարգացման ու
բարգաւաճման նպատակին՝ միջազգային ազդեցիկ պետութիւններուն
հետ երկկողմանի տնտեսական շարք մը համաձայնութիւններու
միջոցով, ինչ որ ուղղակի դրական ազդեցութիւն պիտի ունենայ տարածաշրջանի, ապա՝ համաշխարհային խաղաղութեան եւ կայունութեան
հիմքերու ամրացման վրայ։ Այս տարածաշրջանը խոպան պահուած է՝ զայդ
բռնագրաւած պետութեան կողմէ…»։
Ռուսական Infoteka կայքը կ՚արձագանգէ. «Արեւմտեան Հայաստանի
նախագահը Արեւմտեան Հայաստանի վերականգնումին կոչով կը դիմէ
Փութինին եւ Թրամփին» (https://infoteka24.ru/2019/07/02/39288/?)։ Իսկ ազերի
Haqqin կայքը կ՚արձագանգէ. «Հայաստան Թուրքիոյ 12.6 թրիլիոն եուրօ-ի
հատուցումի պահանջ կը ներկայացնէ» (https://haqqin.az/news/159491?)։
Ուշագրաւ է, որ ազերի կայքը կը խուսափի BATI ERMENISTAN եզրերը
գործածելէն անգամ…։ Բայց չի կրնար ջնջել՝ Օսմանեան պետութեան
վարչական բաժանումներու 17-րդ դարու քարտէսէն՝ ERMENISTAN
EYALETI-ն…։
Հարց կու տանք հայ մամուլի աշխատակիցներուն. այսպիսի կարեւոր
եղելութիւն մը արժանի չէ՞ր անդրադարձի, կամ՝ առնուազն արձագանգի։
Կ՚երեւի թէ՝ 10 Օգոստոս 1920 թուի Սեւրի դաշնագիրը Հայաստանի Ա.
Հանրապետութեան նախագահ Աւ. Ահարոնեան ստորագրած է, բայց
խորհրդարանը չէ վաւերացուցած։ Ուրեմն, ներկայ Արեւմտեան Հայաստանի
խորհրդարանի նախագահութիւնը՝ 2016 թ. Յունիսի 24-ին, վաւերացուցած
է։ Այս պատմական օրուան 3-րդ տարեդարձը՝ 24 Յունիս 2019, յատուկ նշում
ունի պաշտօնաթերթի այս թիւ 13-ին մէջ։
Արեւմտեան Հայաստանի խորհրդարանի փոխ-նախագահը՝ Լիտիա
Մարկոսեան, ելոյթ ունեցած է ՄԱԿ-ի
Մարդու Իրաւանց Խորհուրդի 41-րդ
նստաշրջանին, եւ մասնաւորաբար
շեշտած է հետեւեալները.
«Մենք մեծ կարեւորութիւն կու
տանք Տուրպանի Հռչակագրի թիւ
9 կէտին ընդունումին, քանի որ
բնիկ ժողովուրդները, յատկապէս
Հիւսիսային եւ Հարաւային Ամերիկայի հնդիկ ժողովուրդները, ինչպէս նաեւ
Արեւմտեան Հայաստանի հայրենազրկեալ հայերը, կը շարունակեն տառապիլ
եւ զոհ դառնալ ռասիզմի բոլոր դրսեւորումներուն։
«Ռասիզմի տակ տառապող այս ժողովուրդները կը դադրին մարդ ըլլալէ…
ինչպէս ըսած է ճշմարտախօս Ֆրանց Ֆանոն՝ ձեզ կը զրկեն մարդկութեան
բնորոշ բոլոր յատկանիշերէն։
Շար. Էջ 06
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Լիբանանահայ Դպրոց

Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան Վարժարանին Մէջ Բացուեցաւ
81-րդ Կրթական Տարեշրջանը
Սեպտեմբեր 25-էն Հոկտեմբեր
1-ի միջեւ կայացաւ Պէյրութի Հայ
կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն վարժարանի տարբեր
բաժանմունքներուն՝ նախակրթարանի, երկրորդականի եւ հուսկ՝
մանկապարտէզի վերամուտը, զոր
խանդավառօրէն նշելու համար ձեռնարկուեցան համապատասխան
միջոցառումներ:

Նախակրթարանի եւ երկրորդականի
վերամուտի օրը կայացաւ աւանդական հաւաքը վարժարանի բակին
մէջ, ուր ներկայ էին նաեւ ծնողներ:
Աշակերտներ բարձրացուցին Լիբանանի եւ Հայաստանի դրօշները՝
Մեսրոպ Մաշտոցի յուշակոթողին
կողքին, կարճ բացատրականներ
ներկայացնելով երկու երկիրներուն
մասին՝ որպէս լիբանանահայ աշակերտի ինքնութեան զոյգ սիւներ:

Այնուհետեւ վարժարանի հոգեւոր
տեսուչ Տէր Ռաֆֆի քահանայ Յովհաննէսեան կատարեց աղօթք մը՝
վերամուտին առիթով, մաղթելով
բոլորին բարեյաջող կրթական տարի:
Մեսրոպեանի տնօրէն պարոն Կրէկուար Գալուստ իր խօսքին մէջ
կեդրոնացաւ մեսրոպեանականի կերպարին վրայ, շեշտելով մանաւանդ
աշխատասիրութեան եւ բոլոր գործերուն մէջ հետեւողականութեան
եւ կազմակերպուածութեան կարեւորութիւնը, որպէս երաշխիք
յաջողութեան: Ան ըսաւ, որ անցած
տարեշրջանի մեսրոպեանական
խումբ մը աշակերտներ այս
տարի իրենց կրթութիւնը կը
շարունակեն Հայաստանի մէջ.
պարոն Գալուստ դիտել տուաւ, որ
այսպիսով, մեսրոպեանականներ
իրենց հայրենասիրական ու քրիստոնէաշունչ կազմաւորումը կրնան

հաղորդել հայրենի միջավայրին ու
հասակակիցներուն: Մեսրոպեանի
տնօրէնը յայտնեց նաեւ, որ այս տարի
վարժարանը ունի 73 նորեկներ,
որոնց մէկ մասը կու գայ կրթական ոչ-հայկական միջավայրէ. ան
գոհունակութիւն արտայայտեց այս
երեւոյթին համար եւ վստահեցուց,
որ վարժարանը պիտի գործադրէ
առաւելագոյն ջանքերը՝ ազգային
միջավայրին անոնց համարկումին
համար:

րան մուտք գործող 53 աշակերտներուն համար, դպրոցական առաջին
օրը վերածելով տօնի: Նոյնպիսի
միջոցառում մը կազմակերպուեցաւ
56 բողբոջ-աշակերտներուն համար,
որոնք այս տարի մուտք գործեցին
մանկապարտէզ:
Մանկապարտէզի
վերամուտը
եւս յատկանշուեցաւ մեծ խանդավառութեամբ. փոքրիկները դասարաններ ու խաղավայր մտան
իրենց ծնողներուն ուղեկցութեամբ,
առաջին օրը անցնելով խաղերու,
տօնական ներկայացումներու եւ
հիւրասիրութեան մթնոլորտին մէջ:
Մանկապարտէզը բոլորին ներկայացաւ վերաթարմացած տեսքով,
շնորհիւ ամրան ընթացքին կատարուած հիմնաւոր նորոգութեան եւ
վերաձեւաւորումներուն:

Վերամուտին առիթով, յատուկ
յայտագիր մը գործադրուեցաւ
նախակրթարանի առաջին դասա-

Տեղեկատուական գրասենեակ
Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան
Բարձրագոյն Վարժարանի
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Սփիւռքահայ Կեանք

«Եկած Եմ Մօտէն Ծանօթանալու Քուէյթահայութեան», Այսպէս Ըսաւ
Պետրոս Վրդ. Մանուէլեան Շուէյխ Կատարած Իր Աննախընթաց
Այցելութեան Ժամանակ

Շաբաթ, 28 Սեպտեմբեր 2019-ի
առաւօտուն, Քուէյթի եւ Շրջակայից Հայոց Թեմի Կաթողիկոսական
Փոխանորդ Հոգշ. Տ. Պետրոս Վրդ.
Մանուէլեան մեկնեցաւ Շուէյխ կոչուող արհեստաւորներու շրջանը, ուր
անակնկալ այցելութիւններ տուաւ
քուէյթահայ արհեստաւորներու,
ընկերակցութեամբ գաղութի հոգեւոր հովիւ Արժ. Տ. Արտակ Ա. Քհնյ.

Քէհեաեանի, ինչպէս նաեւ Ճորճ
Սրկ. Արապաթլեանի եւ Վաչէ Սրկ.
Թաշճեանի:
Շուէյխը Քուէյթի մէջ գտնուող արհեստաւորներու ամենամեծ շրջանն է,
ուր Քուէյթ կայք հաստատելէն ետք
մեծ թիւով հայ արհեստաւորներ հիմնած են իրենց արհեստանոցները: Եւ
առ այսօր Շուէյխը Քուէյթի մէջ կը
համարուի հայ արհեստաւորներուն
բաբախուն սիրտը:
Ամբողջ օրը արեւուն կիզիչ
ճառագայթներուն տակ տքնող
վարպետը շաբաթ առաւօտուն
հաճելիօրէն զարմացաւ, երբ լսեց
Կաթողիկոսական Փոխանորդի
ողջոյնի խօսքը՝ «բարի լոյս, ես նոր
հայր սուրբն եմ, եկած եմ խանութդ
օրհնելու»:
Պահը ոգեւորիչ էր եւ յուզող:
Մերթ զարմացած եւ մերթ հիացած

արհեստաւորը Հայր Սուրբին պատմեց իր առօրեային մասին, կիսեց
իր մտահոգութիւնները, մշտապէս
փառք տալով Աստուծոյ, որ արդար
վաստակով կը պահէ իր ընտանիքը:
Իւրաքանչիւր արհեստանոցի մէջ
Հոգշ. Հայր Սուրբն ու Արժ. Քահանայ
Հայրը խունկ վառեցին եւ աղօթեցին,
որպէսզի Աստուած առողջութիւն
եւ գործերու յաջողութիւն տայ
բոլորին: Հայր սուրբը յորդորեց

բոլորը մշտապէս գալ եկեղեցի եւ
մասնակից դառնալ գաղութի հոգեւոր եւ ազգային կեանքին:
Օրը օրհնաբեր եղաւ ո’չ միայն հայ
արհեստաւորներուն, այլեւ նոյն
պահուն արհեստանոց գտնուող
հիւրերուն համար, որոնք իրենց
յուզմունքը յայտնեցին Հայր Սուրբին
կատարած այս անակնկալ եւ աննախընթաց այցելութեան առթիւ:
Այցի աւարտին՝ Շուէյխի մէջ
Հոգշ. Հայր Սուրբը խօսեցաւ իր
տպաւորութիւններուն
մասին,
ապա խոստացաւ յաճախակի այցելութիւններով մօտէն հետեւիլ քուէյթահայութեան կեանքին:
Ջերմ հիւրընկալութեամբ, ամուր
ձեռքսեղմումով եւ կրկին տեսութեան
անկեղծ սպասումներով աւարտեցաւ Կաթողիկոսական Փոխանորդին
այցելութիւնը Շուէյխ:

Մշակութային Արձագանք

Երեւանի Պետական Համալսարանի Հիմնադրութեան
Հարիւրամեակի Նշում
Սեպտեմբեր 27-ին, տեղի ունեցաւ
Երեւանի պետական համալսարանի հիմնադրութեան հարիւրամեակին նուիրուած հանդիսութեան,
Հայաստանի Հանրապետութեան
նախագահ Արմէն Սարգսեանի
եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի մասնակցութեամբ։ Հանրապետութեան նախագահը պարգեւատրեց եւ մետալներ շնորհեց
համալսարանին մէջ իրենց աւանդը ունեցած դասախօսներուն եւ
պատասխանատուներուն:
Իսկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան իր
խօսքին մէջ մաղթեց, որ յառաջիկայ
10 տարուան ընթացքին Երեւանի
պետական համալսարանը հասնի
աշխարհի լաւագոյն 500 համալ-

սարաններու կարգին:
«Կը մաղթեմ, որ մեր միացեալ
աշխատանքին միջոցով ի վիճակի
ըլլանք վերականգնել ԵՊՀ-ի երբեմնի փառքը, մեծութիւնը. եւ ասիկա պէտք է արտայայտուի յստակ
արդիւնքներով: ԵՊՀ-ն յառաջիկայ 10 տարիներուն ընթացքին
պէտք է տեղ գտնէ աշխարհի
լաւագոյն
համալսարաններու
առաջին 500-ի շարքին, այս
նպատակով պէտք է մէկտեղենք
մեր ուժերն ու համալսարանը
դարձնենք Հայաստանի մէջ միտքի, գաղափարներու, ստեղծագործականութեան յառաջա-տար,
հիմնական ուժ»,- ըսաւ վարչապետ
Փաշինեան:

Պատմամշակութային

Ներկայ Թուրքիոյ Տարածքին Գտնուող Հայկական Բիւրակնի Մէջ
3 Հազարամեայ Հնութեամբ Ցորենի Հատիկներ Գտնուած են

Հայկական Բիւրակնի մէջ (թրք.
անուանումը` Պինկէօլ-Ակունքի
խմբ.) կատարուած հնագիտական պեղումներու շնորհիւ 3
հազար տարուան հնութեամբ

ցորենի հատիկներ պեղուած են:
Այդ մասին կը հաղորդէ Akunq.netը` վկայակոչելով թրքական «Ենի
Շաֆաք» պարբերականը:
Աղբիւրին համաձայն՝ Թուրքիոյ
Մշակոյթի եւ զբօսաշրջութեան
նախարարութեան թանգարաններու գլխաւոր տնօրինութեան ղեկավարութեամբ Պինկէօլի Սօլհան
գաւառի Մուրատ գիւղին մէջ գտնուող Նորիկ անուամբ հողաբլուրին
վրայ դեռ անցեալ տարի սկսած
պեղումները կը շարունակուին`
«ֆըրաթ», «Եուզիւնճու Եըլ» եւ

«Պինկէօլ» համալսարաններու մասնագէտներու մասնակցութեամբ:
Էլազըղի
(Խարբերդ-Ակունքի
խմբ.) թանգարանի տնօրէն Զիյա
Քըլըչի ղեկավարած պեղումներուն կը մասնակցի 158 հոգինոց խումբ մը, որ գտած է ուրարտական եւ բիւզանդական ժամանակաշրջաններուն պատկանող
բազմաթիւ իրեր, որոնց մէջ` 3
հազարամեայ հնութիւն ունեցող
ցորենի հատիկներ:
«Ֆըրաթ» համալսարանի Ընկերաբանութեան բաժանմունքի հնագի-

տութեան բաժնի դասախօս Ապտուլքատիր Օզտեմիր լրատուամիջոցին յայտնած է, որ ցորենի տեսակը
որոշելու նպատակով զայն պիտի
ուղարկեն Միացեալ Նահանգներ
գտնուող տարրալուծարան մը:
Յիշեցնենք, որ երկու տարի տեւած սոյն պեղումներուն ատեն
յայտնաբերուած է 3600 տարուան
հնութիւն ունեցող ուրարտական
բնակավայր մը, ինչպէս նաեւ`
բիւզանդական դարաշրջանի բազմաթիւ գտածոներ:
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Տեսակէտ

Արեւմտեան Հայաստանի
Գործող Պետութեան Գործերէն

Սկիզբը Էջ 03
«Ռասիզմի այս բռնութիւնը շարունակական բնոյթ ունի.
– Ամէնօրեայ բռնութեան դրսեւորումներ,
– Բռնութիւն՝ անցեալի դէմ, մերժելով ժողովուրդի մը ամբողջ անցեալի
պատմութիւնը իր սեփական հայրենիքին մէջ, ժխտելով նոյնիսկ իր գործած
ցեղասպանութիւնները,
– Եւ՝ բռնութիւն ապագային դէմ, արգիլելով ժողովուրդին որոշելու իր
ապագան։
«Հետեւաբար, մենք պէտք է պահանջենք վերջ դնել ամէն գաղութացումի
եւ ամէն հայրենազրկումի»։
Միջազգային բեմէն այսպիսի ելոյթ մը, տարագրեալ արեւմտահայու մը
կողմէ, արժանի չէ՞ր անդրադարձի մը, կամ՝ առնուազն, արձագանգի մը
պարոնայք խմբագիրներ…։
«Հայրենիք»ի թիւ 14 համարին մէջ կայ ուշագրաւ նախագահական
հրամանագիր մը՝ 28 Յուլիս 2019 թուականակիր, եւ թիւով՝ 73, Արեւմտեան
Հայաստանի Հանրապետութեան Անվտանգութեան Խորհուրդի
կազմին վերաբերեալ։
Այս նախագահական հրամանագիրը նախ հաշուի կ՚առնէ հետեւեալները.
– Թուրքահայաստանի անկախութեան մասին հրամանագիրը՝ հրատարակուած 1917 թուի Դեկտեմբերի 29-ին, Ռուսաստանի կողմէ,
– 1920 թուի Յունուար 19-ին՝ Դաշնակիցներու Գերագոյն Խորհուրդին
կողմէ, Արեւմտեան Հայաստանի տարածքին հայկական կառավարութեան
de facto ճանաչումը,
– 1920 թուի Մայիսի 11-ին, Դաշնակիցներու Գերագոյն Խորհուրդին կողմէ
Արեւմտեան Հայաստանի տարածքին հայկական պետութեան de jure
ճանաչումը,
– 1920 թուի Օգոստոս 10-ին, Թուրքիոյ կողմէ ստորագրուած Սեւրի
դաշնագիրը եւ նոյն թուի Նոյեմբեր 22-ի նախագահ Վուտրօ Ուիլսոնի
իրաւարար վճիռը,
–
2004 թուի Դեկտեմբեր 17-ին, Արեւմտեան Հայաստանի Հայոց
Ազգային Խորհուրդի պաշտօնական յայտարարութիւնը,
– 2007 թուի Սեպտեմբեր 13-ի ՄԱԿ-ի Հռչակագիրը՝ բնիկ ժողովուրդներու
իրաւունքներուն վերաբերեալ, եւ՝
–
Հիմք ընդունելով 2016 թուի Մայիսի 9-ի Արեւմտեան Հայաստանի
Հանրապետութեան Ազգային Սահմանադրութիւնը։
Ապա՝ նկատի կ՚ունենայ հետեւեալները.
– Արցախի մարտիկներու հոգեբանական մատեանը (2003),
– 2016 թուի Հոկտեմբեր 1-ի նախագահական հրամանագիրը պահուստային
գումարտակի ստեղծման վերաբերեալ,
– Արեւմտեան Հայաստանի հայկական պետութեան ստեղծմանն ու շարունակութեանը վերաբերող ճանաչման գործողութիւնները,
– Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան ազգային անվտանգութեան ռազմավարութիւնը մինչեւ 2020 թ.,
– 2004 թուի Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին
քաղաքականութեան հայեցակարգին դրոյթները, եւ՝
– 12 Փետրուար 2017 թուի Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան
ռազմական հայեցակարգը մինչեւ 2020 թուական։
Եւ հուսկ՝ կը հրամանագրէ երեք յօդուածներ, որոնցմէ մէկը կը տրամադրէ՝
թէ նախագահը նշանակած է ԱՀՀ Անվտանգութեան Խորհուրդին
տասներկու անդամները, եւ հրամանագրի հրատարակման իբր վայր եւ
թուական արձանագրած է Կարին, 28 Օգոստոս 2019։
Այսպիսի ծանրակշիռ նախագահական հրամանագիր արժանի չէ՞ արդեօք՝
ոչ միայն արձագանգի, այլեւ՝ անդրադարձի եւ քննարկումի…։
Պաշտօնաթերթի այս թիւին մէջ կայ նաեւ ԱՀՀ վարչապետին լրատուական
գրասենեակէն 16 Յուլիս 2019 թուին հայերէն, անգլերէն եւ արաբերէն
լեզուներով խմբագրուած «Պաշտօնական Հաղորդագրութիւն» մը՝ Եւրոմիութեան 15 Յուլիս 2019-ի պաշտօնական բացասական դիրքորոշումին
շուրջ Թուրքիոյ հանդէպ։ Այդ հաղորդագրութիւնը կ՚ըսէ.
«Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութիւնը կ՚ողջունէ
Եւրոմիութեան 15 Յուլիս 2019 թուականի պաշտօնական դատապարտումը
Թուրքիոյ հանդէպ՝ Կիպրոսի գրաւեալ հիւսիսային ափամերձ ջուրերուն մէջ
Թուրքիոյ ձեռնարկած հորատումի ապօրինի աշխատանքներուն պատճառով։
Միաժամանակ՝ կառավարութիւնս ընդհանրապէս պատժամիջոցներու
քաղաքականութիւնը կը նկատէ որպէս՝ միջազգային օրէնքի մէկ այլ տեսակի
խախտում, հետեւաբար՝ ողջմիտ եւ ուսուցողական մօտեցում մը չէ Թուրքիոյ
կողմէ միջազգային օրէնքին եւ իրաւունքներու խախտումին դիմաց հանդէս
գալ մէկ այլ խախտումով։ Եթէ՝ քաղաքակիրթ աշխարհը՝ իսկապէս կը
դատապարտէ Թուրքիոյ շարունակական անհնազանդութիւնն ու

խախտումները միջազգային օրէնքին եւ իրաւունքներուն նկատմամբ,
որոնք տեղի կ՚ունենան ոչ միայն այսօր, այլ 1915-էն ի վեր, ապա ժամն է որ
վերատեսութեան ենթարկուին նոյն ներկայ տարատնկեալ եւ արհեստական Թուրքիոյ գոյութեան հիմքերը, որոնք որոշապէս բացայայտ խախտումներ էին երէկ՝ թէ՛ միջազգային շարք մը օրէնքներու եւ թէ՛ մարդու
իրաւունքներու եւ արդարութեան սկզբունքներուն։ Ախտ մը կը բուժուի իր
բուն պատճառներուն վերացումով եւ ոչ թէ՝ հետեւանքները դատապարտելով
կամ՝ այլ ախտերով…»։
Ափսոսալի չէ՞ որ նման հաղորդագրութիւններ հրապարակուած ըլլան միմիայն
ԱՀՀ վարչապետ Գառնիկ Սարգիսեանի լրատուական գրասենեակէն եւ մեր
միւս աշխարհասփիւռ լրատուամիջոցները լուռ անցնին… այս ոսկի առիթին
մրափելով կամ քնանալով… պարոնայք հայ լրատուականներ որ ի Հայաստան
եւ ի սփիւռս աշխարհի…
Պաշտօնաթերթի նոյն այս թիւին մէջ, «Աշխատանքային Հանդիպում
Արեւմտահայաստանի Երեւանեան Գրասենեակին Հետ» վերնագրին
տակ կը կարդանք.
«Յուլիսի 31-ին, Արեւմտեան Հայաստանի Երեւանեան գրասենեակէն ներս
տեղի ունեցաւ աշխատանքային հանդիպում Հայ Սպաներու Միաւորման
եւ Արեւմտեան Հայաստանի Անվտանգութեան Խորհուրդի մասնակցութեամբ։ Ներկայ էին՝ նախագահ Արմենակ Աբրահամեանը, վարչապետ
Գառնիկ Սարգիսեանը, ՀՀ պաշտպանութեան նախկին փոխ-նախարար
Վահան Շիրխանեանը, Զօր. Նարեկ Աբրահամեանը, ԱՀՀ Անվտանգութեան
Խորհուրդի որոշ անդամներ եւ շարք մը նախկին բարձրաստիճան սպաներ
եւ պաշտօնատար այլ անձեր, ԱՀՀ Անվտանգութեան Խորհուրդի անդամներ,
խօսեր են իրենց անցեալին անցած ռազմական ճանապարհին մասին, մէկ
կողմէ՝ Արցախի մէջ, եւ միւս կողմէ՝ ընթացիկ գործունէութիւնը՝ Միջին
Արեւելքի մէջ…։ Հանդիպման ընթացքին, նաեւ խօսուեր է յառաջիկայ
մի քանի ամիսներուն գումարուելիք աշխարհասփիւռ հայ սպաներու
համագումարի մը մասին… եւ՝ ԱՀՀ Անվտանգութեան Խորհուրդին հետ
անոնց գործակցութեան հեռանկարներուն շուրջ…»։
Ամենապաղարիւն հայու սառցակալած սիրտն անգամ ջերմացնող այսպիսի
լուրի մը հանդէպ հայ մամուլի պահած լռութիւնը ի՞նչ որակել, պարոնայք
լրատուականներ…։
Այս թիւին մէջ կայ նաեւ ԱՀՀ Ազգային Ժողովի (Պէյրութ, 5 Օգոստոս 2019
թուակիր) 2018 թուի Դեկտեմբերին ընտրուած կազմի (77 պատգամաւորով)
փոխ-նախագահներէն Ռոպեր Սիւլահեանի բաց նամակը եւ դիպուկ
հարցումը՝ ՀՀ Ազգային Ժողովի նախագահին, Երեւան-Վան հարցական
ու խնդրայարոյց չուերթի մասին։
Այս նամակը կը սկսի հետեւեալով.
«Սոյն գրութեամբ Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովի նախագահութիւնը կ՚ողջունէ Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային Ժողովի
նախագահութիւնը, կ՚ողջունէ Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային
Ժողովը եւ անոր կը մաղթէ ամենայն բարիք իր ազգանուէր գործունէութեան
մէջ»։
Ապա կը հաստատէ՝ թէ հայ ժողովուրդի երեք բաղկացուցիչ միաւորներն են՝
Հայաստանի Հանրապետութիւնը, Արցախը եւ Արեւմտեան Հայաստանը…
եւ ոչ թէ՝ Սփիւռքը…, որոնց միջեւ փոխադարձ յարգանքը եւ ռազմավարական համակարգուած համագործակցութիւնը անհրաժեշտ են մեր
յաջողութեան համար։
Ապա՝ «Մեզ անհանգստացուց Երեւանի օդանաւակայանէն դէպի գրաւեալ Վան քաղաք կազմակերպուած չուերթը։ Նախկին վարչակարգի
(օլիգարխիական) ֆութպոլային դիւանագիտութիւնը Թուրքիոյ հետ, իր
ժխտական հետեւանքներով բոլորիս յայտնի է։ Արեւմտեան Հայաստանի
Ազգային Ժողովը, այս առիթով, յարմար կը նկատէ անգամ մը եւս յիշեցնել,
թէ մեր իւրաքանչիւր քայլը պէտք է առնուի ռազմավարաքաղաքական
համակարգումէ ետք… եւ՝ չտարուի մարզական կամ այլ մարդասիրական
օրակարգով, որպէսզի՝ չվնասէ մեր սրբազան դատին»։
Հուսկ, կ՚եզրակացնէ. «Մեր երեքին համագործակցութիւնը անհրաժեշտ
է մեր ազգային դատի հետապնդման ճամբուն վրայ։ Այս իմաստով, կը
խնդրենք պարզաբանել թէ՝ ՀՀ արտաքին գործերու նախարարութեան
քաղաքականութեան ո՞ր հիմքերուն վրայ է որ տեղի ունեցաւ այս
չուերթը… դէպի գրաւեալ Արեւմտեան Հայաստանի տարածքը, եւ
տակաւին՝ հանդիպումներ կատարուեցան զաւթիչ Թուրքիոյ պետական
պաշտօնատարներու հետ…։
«Անգամ մը եւս, ընդունեցէք մեր ջերմ մաղթանքները Ձեր գործունէութեան
յաջողութեան համար։ Ապագային համագործակցելու մաղթանքներով՝ ի
դիմաց…»։
Շար. յաջորդ թիւով
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ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Երեւանի Մէջ Կայացաւ ԵԱՏՄ-ի Բարձրագոյն Խորհուրդի Նիստը
Սկիզբը Էջ 01
«Օգտուելով անկէ, որ այստեղ ներկայ է յարգելի
պարոն Ռոհանին, ես կը ցանկամ վստահութիւն
յայտնել, որ ԵԱՏՄ-ի եւ Իրանի միջեւ ժամանակաւոր համաձայնագիրը պիտի ծառայէ որպէս մղիչ
ուժ մեր փոխադարձ առեւտուրի յետագայ զարգացման համար: Ատիկա դրական պիտի ազդէ
մեր երկիրներու տնտեսական վիճակի վրայ՝
յաւելեալ արժէքի նոր շղթաներու լրացման եւ
ստեղծման հաշուին»,- ըսաւ Փաշինեան։
Նիկոլ Փաշինեան նաեւ յայտնեց, որ արդէն
աւարտած են Սինկափուրի հետ բանակցութիւնները, որոնց իբրեւ արդիւնք ստորագրուեցաւ

ԵԱՏՄի, անոր անդամ երկիրներու եւ Սինկափուրի Հանրապետութեան միջեւ Ազատ առեւտուրի
համաձայնագիրը:
Նիկոլ Փաշինեան նաեւ յայտնեց, որ Սերպիոյ հետ
բանակցութիւնները եւս աւարտած են, եւ ստորագրած համապատասխան համաձայնագիր
ազատ առեւտուրի մասին:
«Մենք նպատակ ունենք արդիւնաւէտ աւարտին
հասցնենք նաեւ Եգիպտոսի, Իսրայէլի եւ Հնդկաստանի հետ բանակցութիւնները, ինչ որ
առաւելութիւններ կ՛ընձեռէ մեր միաւորման՝
դարձնելով զայն նաեւ ներդրումներու ներգրաւման կեդրոն», նշեց ան։

Համացանցի Վրայ

Փաշինեան Փութին Հանդիպում

Վաթան
Ա՜խ վաթան, վաթան՝ քո հողին ղուրբան,
Քո ծխին ղուրբան, քո ջրին ղուրբան,
Է՞ս փառքն ունէիր, է՞ս պատիւն առաջ,
Որ հիմիկ աւրուել, մնացել ես անջան։
Ե՞րբ միտք կ՛անէի՝ թէ էս հողերը,
Էս դաշտն ու սարերն, էս սուրբ ձորերը,
Էնպէս մեծութիւն, էնպէս լաւ օրեր
Քաշել են, մնացել, ա՜խ հիմիկ անտէր։
Հող ունենք՝ խլած, կեանք ունենք՝ մեռած,
Ա՜խ, ջրի, կրակի մենք եսիր դառած,
Ոչ երկինքն տեսնի մեր սուգն ու լացը,
Ոչ երկիրը պատռուի մեզ տանի ցածը։
Ա՜խ, մեր սիրտն էնպէս ընչի՞ հովացել,
Արինը ցամքել, մեր կուռը թուլացել,
Եարաբ, կը տեսնե՞մ, ա՜խ, ես մէկ օր էլ
Մեր սուրբ երկիրը թշնամուց ազատել։
Էն ի՞նչ շունչ կըլի, որ էս նոր հոգին
Փըչի վեր կացնի քնից մեր ազգին.
Էն ի՞նչ ձեռք կըլի, որ մեր աշխարքին
Էլ ետ սիրտ տայ ու կանգնեցի կրկին։
Խաչատուր Աբովեան

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան
իր ֆէյսպուքեան էջին մէջ տեղեկացուցած
է, որ Հոկտեմբեր 1-ին Երեւանի մէջ երկու
հանդիպում ունեցած է Ռուսիոյ նախագահ
Վլատիմիր Փութինի հետ:
Հոկտեմբեր 1-ի ուշ երեկոյեան Փաշինեան
գրած էր.
«Եւս մէկ մէկուկէս ժամնոց հանդիպում ունեցայ ՌԴ նախագահին հետ: Հանդիպումը կայացաւ «Զուարթնոոց» օդակայանին մէջ: Հայռուսական յարաբերութիւնները յուսալի եւ
դրական հունի մէջ են: ՌԴ նախագահը քիչ
առաջ մեկնեցաւ Հայաստանէն»:
Նախապէս, առաջին հանդիպումէն ետք,
Հայաստանի վարչապետը գրած էր.
«Փայլուն զրոյց ունեցանք ՌԴ նախագահ
Վլատիմիր Փութինի հետ: Մեր ռազմավարական յարաբերութիւնները ուժեղ զարգացում
կ՛ապրին»:
Պաշտօնական հաղորդագրութեան համաձայն, առաջին հանդիպման ժամանակ Նիկոլ
Փաշինեան, մասնաւորապէս, ըսած է.
«Մեզի համար շատ կարեւոր են մեր երկկողմ
յարաբերութիւնները: Ռուսիան մեզի համար
ռազմավարական գործընկեր է եւ մենք այդ
ռազմավարական գործընկերութիւնը աւելի
ու աւելի ամուր դարձնելու յոյս ունինք: Եւ
շնորհակալութիւն պատրաստակամութեան,
մեր յարաբերութիւններու ընկալման համար:

Վստահ եմ, որ մեր յարաբերութիւնները պիտի
ըլլան աւելի ու աւելի ամուր: Ամէն պարագայի
մենք այդպէս տրամադրուած ենք»:
Վլատիմիր Փութին, իր հերթին, ըսած էր.
«Ես իմ կողմէն կը ցանկամ հաստատել մեր
յարաբերութիւններու ռազմավարական
բնոյթը, անոնք ամրապնդուած են ոչ միայն
վերջին տարիներու եւ տասնամեակներու
իրադարձութիւններով, այլ մեր ժողովուրդներու յարաբերութիւններու դարաւոր պատմութեամբ: Իսկ Ձեզի` որպէս ԵԱՏՄ-ի մէջ
նախագահողի, կը ցանկամ շնորհաւորել
Երեւանի մէջ կայացած գագաթնաժողովի
արդիւնքներուն կապակցութեամբ: Անոնք
իսկապէս լաւ են եւ երրորդ կողմի երկիրներու
հետ կապերու զարգացման տեսանկիւնէն, եւ,
որ, աւելի կարեւոր է մեզի համար, ոչ մէկ խնդիր
առաջացաւ, հակառակը, կազմակերպութեան
մէջ մասնակից պետութիւններու միջեւ բոլոր
համաձայնութիւնները ձեռք բերուած են: Դուք
այն մարդն էք, որ ներդրած է առաւելագոյն
ջանքեր` նման արդիւնաւէտ աշխատանքի
համար: Ատոր համար ես կ՛ուզեմ ոչ միայն
շնորհաւորել ձեզ, այլ նաեւ շնորհակալութիւն
յայտնել»:
Հանդիպման ընթացքին Վլատիմիր Փուտին
Փաշինեանը պաշտօնական այցով հրաւիրած
է Ռուսիա:

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԵՍԱՅԵԱՆ
(1909 – 1977)
Սենթ էթիէն եկեղեցի. Փարիզ
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Ð²ÖÜàÚ Ðºðàê²Ø²ðîÆ
99-²Øº²ÎÆÜ ²èÆÂàì
Լրատուութեան Գործընկեր

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

¸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:

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý
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