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Նախարարաց Խորհուրդը Աւարտին Հասցուց
Օրակարգի Վրայ Ունեցած Նիւթերը.
Բարեկարգութեան Յանձնախումբը
Հանդիպում Ունեցաւ

Նախարարաց Խորհուրդը, որ գումարուեցաւ երէկ Նախագահ Աունի
գլխաւորութեամբ քննարկեց եւ իր լռումին հասցուց օրակարգի վրայ
ունեցած 38 կէտերը ի բաց առեալ մէկ նիւթէ:
Կառավարութեան նիստին յաջորդեց կառավարական յատուկ յանձնախումբին հանդիպումը: Բարեկարգումներու եւ տնտեսական հարցերու կառավարական նեղ յանձնախումը շարք մը նիւթեր քննարկեց: Աւելի կանուխ
անոնք դարձեալ հանդիպած էին եւ պիտի հանդիպին նաեւ այսօր:
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Հայաստանի Մէջ Կը Յայտարարուի
Պահեստազօրայիններու Վարժական Հաւաքներ
Հայաստանի մէջ կը յայտարարուի
պահեստազօրի առաջին խումբի
առաջին կարգին մէջ հաշուառուած շարքային, ենթասպայական եւ
սպայական կազմերու պահեստազօրայիններու վարժական հաւաքներ` 40 օր ժամկէտով` 2019-ի
Հոկտեմբեր 20-էն մինչեւ Նոյեմբեր
30: Համապատասխան որոշումը
ընդունուեցաւ կառավարութեան
նիստի ընթացքին:
Պաշտպանութեան
նախարար
Դաւիթ Տօնոյեան նշեց, որ
վարժական հաւաքները կը յայտարարուին պահեստազօրի մէջ հաշուառուած
քաղաքացիներու` ռազմական ունակութիւններու կատարելագործման, մասնագիտական վերապատրաստման, մասնագիտական պատրաստման,
բարձրագոյն կրթութիւն ունեցող ենթասպայական կազմէն պահեստազօրի
սպաներու պատրաստման նպատակով:
Վարժական հաւաքներուն պիտի մասնակցին ընդհանուր 316 քաղաքացի,
որոնցմէ 220-ը` շարքային կազմի, 12-ը` ենթասպայական կազմի, 84-ը`
սպայական կազմի պահեստազօրայիններ:
Հայրենի Լուրերուն շար. Էջ 02

Ամենայն Հայոց Հայրապետը Այցելութիւնը Ընդունեց
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Անի Գասարճեաններուն

Հինգշաբթի 3 Հոկտեմբեր 2019ին, Էջմիածնայ Մայր Աթոռ այցելեց
Թէքէեան Մշակութային Միութեան Հիմնադիրներու Մարմնի վարչութեան ատենապետ ընկ. Յակոբ Գասարճեան ընկերակցութեամբ իր
կողակիցին՝ Տիկ. Անիին:
ՆՍՕՏՏ Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Վեհափառ հայրապետը իր հիւրերը
ընդունեց Մայր Աթոռի վերանորոգուած վեհարանին մէջ:
Տէր եւ Տիկ. Գասարճեաններ նախ շնորհաւորեցին վեհափառ Հայրապետը
Վեհարանի գեղատիպ վերանորոգման եւ բարեզարդման համար:
Ապա խօսակցութիւնը ընդացաւ հայ ժողովուրդն ու հայրենիքը յուզող
շատ մը թեմաներու շուրջ: Գարեգին Բ. Կաթողիկոսը վեր առաւ Թէքէեան
Մշակութային Միութեան յատուկ առաքելու թիւը ազգապահպանման
եւ Հայ մշակոյթի տարածման վեհ գործին մէջ: Վեհափառ Հայրապետը
հետաքրքրուեցաւ Լիբանանի ապահովական եւ տնտեսական կացութեամբ
յատուկ մտահոգութիւն ցուցաբերելով լիբանանահայութեան մասին: Ընկ.
Գասարճեան Լիբանանի եւ լիբանանահայութեան այսօրուայ իրավիճակին
մասին կարեւոր զեկոյց մը տուաւ Վեհափառ տիրոջ:
Վեհափառին համար շատ մեծ մտահոգութիւն էր սփիւռքի հայկական
վարժարաններուն իրավիճակը: Ան շեշտեց, որ Հայ վարժարանը եկեղեցիին
կողքին հայապահպանման ամրոց է, որուն տկարացումը՝ տկարացումն է
նաեւ Հայ եկեղեցիին: Անդրադառնալով այս նիւթին, ընկեր Գասարճեան
բուռն կերպով պաշտպանեց հայ դպրոցի գոյութեան գաղափարը,
հաստատելով որ իր գլխաւորած մարմինը ամէն զոհողութեամբ պիտի
պահէ ու աւելի եւս զարգացնէ իրեն աւանդ ձգուած Պէյրութի Վահան
Թէքէեան Վարժարանը
Աւարտին, Վեհափառ Հայրապետը այս առիթով կոչ ըրաւ բոլոր պատասխանատուներուն չփակելու ոչ մէկ վարժարան այլ նուիրուելու անոր
առողջ տնօրինման աշխատանքին, յօգուտ Հայ մանուկներուն հայեցի
դաստիարակութեան:
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Քաղաքապետարանը Ամբողջութեամբ Խզած է «Սանիթեք»-ի Հետ
Պայմանագիրները
Երեւանի քաղաքապետ Հայկ
Մարութեան Հոկտեմբեր 3-ին տեղեկացուց, որ ամբողջութեամբ կը խզէ
աղբահանութիւն իրականացնող
«Սանիթեք» ընկերութեան հետ պայմանագիրները:
«Ամբողջութեամբ, միակողմանի
կերպով կը լուծարեմ «Սանիթեք»
ընկերութեան հետ կնքուած պայմանագիրները»,-տեսաուղերձի միջոցով յայտարարած է քաղաքապետը:
Հոկտեմբերի 2-ին էլ քաղաքապետարանը տեղեկացուցած էր, որ

«Սանիթեք»-ին փոխանցած է ընդհանուր 160 միլիոն դրամ` 2019-ի
Օգոստոս ամսուան երկրորդ կէսին մատուցած ծառայութիւններու
դիմաց:
«Երեւանի քաղաքապետարանը
«Սանիթեք» ընկերութիւններուն
նկատմամբ այլեւս որեւէ ֆինանսական պարտաւորութիւն չունի`
հաշուի առնելով Օգոստոս 29-էն
ի վեր Երեւան քաղաքին մէջ
աղբահանութեան եւ մաքրութեան
ծառայութիւնները ի սպառ դադ-

Պատմութեան
Մէջ Այսօր

Լուի Պուսենար

րեցնելու փաստը այդ ընկերութեան կողմէ»,- յայտնած էին
քաղաքապետարանէն:

«Աւրորա»-ի Ներկայացուցիչները Ստացան Հռոմի Պապի Օրհնութիւնը

Հոկտեմբեր 2-ին «Աւրորա» մարդասիրական նախաձեռնութեան
պատուիրակութիւնը արժանացաւ
Հռոմի Պապ Ֆրանչիսկոսի յատուկ
օրհնութեան Վատիկան կատարած
այցի ընթացքին:
Ասիկա պատուիրակութեան` Հռոմ
կատարած ծաւալուն այցի մէկ մասն
է, որու ընթացքին կայացան շարք
մը հանդիպումներ Վատիկանի եւ
համայնքի առաջնորդներու հետ:
Վատիկան կատարած այցին ներկայ
էին «Աւրորա»-ի համահիմնադիրներ Նուպար Աֆէյեան ու Ռուբէն Վարդանեան, ինչպէս նաեւ
«Աւրորա» համաշխարհային ամենամեայ մարդասիրական մրցանակի երեք դափնեկիրներ` Թոմ
Քաթինա, Մարգարիտ Պարանկիցէ
եւ Չոյ Լա Աուն: Պատուիրակութիւնը
հանդիպում ունեցաւ նաեւ Սուրբ
Աթոռի քարտուղար քարտինալ Փիեթրօ Փարոլինիի հետ:
Հռոմի Ֆրանչիսկոս Պապի հետ
հանդիպման ժամանակ «Աւրորա»
մարդասիրական նախաձեռնութեան ներկայացուցիչները խնդրեցին Նորին Սրբութեան օրհնութիւնը: Նախաձեռնութիւնը կը
շարունակէ ջանքեր գործադրել
աշխարհի տարբեր անկիւններու
մէջ ամենախոցելի եւ ծայրայեղ
կարիքի մէջ գտնուող համայնքներու մէջ աղքատութիւնը կրճատելու,
առողջապահութիւնը բարելաւելու
եւ կրթութիւն ապահովելու ուղղութեամբ: Պատուիրակութիւնը ներկայացուց նաեւ #AraratChallenge

շարժումը, որու նպատակն է ոգեշնչել մարդկիկ` ներկայացնելու
երախտագիտութեան սեփական
պատմութիւնը, կատարելով նուիրատուութիւն եւ մաս կազմելով մարդասիրական շարժման:
«Մեզի համար մեծ պատիւ է ստանալ Նորին Սրբութեան յատուկ
օրհնութիւնը: Առաջնորդուելով
«երախտագիտութիւնն` ի գործ»
գաղափարը տարածելու եւ ատոր
ազդեցութիւնը
առաւելագոյնի
հասցնելու
յանձնառութեամբ`
կարեւոր է, որպէսզի մենք սերտ
յարաբերութիւններ կառուցենք
հոգեւոր, կառավարական, մասնաւոր հատուածներու եւ մշակոյթի ականաւոր դէմքերու հետ
աշխարհի տարբեր անկիւններու
մէջ: Այսօր Վատիկանի մէջ
կայացած հանդիպումը մեզի հնարաւորութիւն կու տայ ընդգծելու
«Աւրորա»
նախաձեռնութեան
կարեւորագոյն գործունէութիւնը
ու անհրաժեշտութիւնը աւելի
մեծ աջակցութեան, քանի որ
մենք կ՛ընդլայնենք մեր ջանքերը
երկարաժամկէտ նպատակներով»,ըսած է «Աւրորա» մարդասիրական
նախաձեռնութեան համահիմնադիր
Նուպար Աֆէեան:
«Հռոմի Պապ Նորին Սրբութիւն
Ֆրանչիսկոսի եւ Նորին Գերազանցութիւն քարտինալ Փիեթրօ
Փարոլինիի հետ հանդիպումները լաւ
առիթ էին` ամփոփելու կատարած եւ
վերագնահատելու «Աւրորա» մարդասիրական նախաձեռնութեան

գործունէութիւնն ու համաշխարհային ազդեցութիւնը: Այնուամենայնիւ,
մեր գործը դեռ նոր սկսած է: Այս
ամիս Երեւանի մէջ սպասուող
առաջին «Աւրորա» ֆորումին մենք
պիտի քննարկենք համաշխարհային մարտահրաւէրները` փորձելով
գտնել լուծումներ»,- նշած է «Աւրորա» մարդասիրական նախա-ձեռնութեան համահիմնադիր Ռուբէն
Վարդանեան:
«Աւրորա» մարդասիրական նախաձեռնութեան նախագահ եւ 2017-ի
«Աւրորա» մրցանակի դափնեկիր
Թոմ Քաթինա աւելցուցած է.
«2017-ին միանալով «Աւրորա»-ի
համայնքին` ինծի համար պատիւ է
անձամբ հետեւիլ այն անհաւանական աշխատանքին, զոր կ՛ընէ
մեր նախաձեռնութիւնը ամբողջ
աշխարհի մէջ: Որպէս կաթոլիկ
միսիոնար` մեծ պատիւ էր այս
այցի ժամանակ հանդիպիլ Նորին
Սրբութիւն Հռոմի Ֆրանչիսկոս
Պապին: Աննկարագրելի յուզուած
եմ: Միայն համաշխարհային մտքի
առաջնորդներու եւ փորձագէտներու հետ համագործակցութեան,
ինչպէս նաեւ առաջնագիծի վրայ
աշխատող անհատներու եւ կազմակերպութիւններու աջակցութեան
շնորհիւ հնարաւոր է շարունակել մեր
աշխատանքը երկար ժամանակ»:
Եւս երկու շաբաթ եւ Հոկտեմբեր 14-21 Հայաստանի մէջ տեղի
պիտի ունենայ առաջին «Աւրորա»
համաժողովը:

Լուի Անրի Պուսենար (ֆր.՝
Louis Henri Boussenard,
հոկտեմբերի 4, 1847, Էսկրէն,
Լուարէ - սեպտեմբերի 11, 1910,
Օռլեան, Լուարէ, Ֆրանսա),
ֆրանսացի գրող, արկածային
գրականութեան հեղինակ։
Պուսենարը ծնած է Ֆրանսայի
Էսկրէն
քաղաքին
մէջ
1847ին։ Ուսանած է Փարիզի
մէջ եւ ստացել է բժշկական
կրթութիւն։ Ֆրանկոյ-պրուսական պատերզամի ժամանակ զօրակոչուած է եւ
ծառայած է որպէս գունդի
բժիշկ։ Շամպինիի մօտ վիրաւորուած է։ Պատերազմէն ետք
վերադարձած է Փարիզ եւ
զբաղած է գրականութեամբ։
1878ին Պուսենարը սկսաւ
տպագրել իր առաջին վէպերը
«Ամսագիր տը Վոյաժ» հրատարակութեան մէջ։
Պուսենարը շատ ճամբորդած
է դէպի ֆրանսական գաղութներ՝ մասնաւորապէս Ափրիկէյ,
ուր ան ծանօթացած է տեղի
մշակոյթին ու բարքերուն հետ
եւ գտած է նոր մտայղացումներ
իր ստեղծագործութիւններուն
համար։ Եղած է նաեւ Աւստրալիոյ եւ Կինիոյ մէջ։
1991ին Ռուսիոյ մէջ 40 հատորով հրատարակուած է հեղինակի ստեղծագործութիւնները։
Հայերէնով հրատարակուած
են «Ադամանդ որոնողները» եւ
«Նաւապետ թոկից փախածը»
վէպերը։
1991-2001 ռուսական «Լատոմիր» հրատարակչատունը
տպագրած է հեղինակին բոլոր
ստեղծագործութիւնները 30
հատորով (32 գիրք)։
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Լուսաբանական Հարցազրոյց՝

Հայկական Սփիւռքի Հարցախոյզին Առթիւ
իմաստով ալ եթէ ծնողներէն մին հայ չէ, նոյնիսկ եթէ մեծհայր-մեծմայրերէն
միայն մէկը հայ է՝ կրնայ մասնակցիլ հարցախոյզին: Այնքան ատեն որ ան
ինքզինք հայ կը համարէ՝ կրնայ մասնակցիլ:
Հ.- Հարցաթերթիկը միալեզու՞ է:
Պ.- Հարցարանները չորս լեզուներով կարելի պիտի ըլլայ պատասխանել՝
արաբերէն, անգլերէն, ֆրանսերէն եւ հայերէն: Հետեւաբար, լեզուական ալ
սահմանափակում չկայ, ոչ-հայախօս հայերն ալ պիտի կարենան մասնակցիլ:
Հ.- Ինչպիսի հարցումներ կը հարցուին հարցախոյզին մէջ:
Պ.- Հիմնական նիւթերը որոնք կ’արծարծուին կապ ունին ինքնութեան հետ,
մշակոյթի, լեզուի, կրօնքի, համայնքի: Կան հարցումներ թէ՝ համայնքը ինչի՛
կարիքը ունի, ի՛նչպիսի գործունէութիւններու կարիքը ունի, եւ հարցումներ՝
պատասխանողին համայնքին մէջ ներգրաւուածութեան մասին. նաեւ կան
հարցումներ որոնք կը վերաբերին Հայաստանի Հանրապետութեան եւ
Արցախի հետ կապին, հաղորդակցութեան հետ եւ ընդհանրապէս՝ Սփիւռքի:
Հարցումներուն տեսակն ալ այլազան է. այսինքն կան հարցումներ որոնք
անհատական կարծիք կը հարցնեն, կան հարցումներ որոնք տեղեկութիւն
կը հաւաքեն, կան հարցումներ որոնք կապ ունին պատասխանողին
ներաշխարհին հետ, օրինակ՝ թէ իրեն համար ի՞նչ ըսել է հայ ըլլալ, ինչի՛
կը կապէ ինք իր հայութիւնը, եւ կան հարցումներ որոնք կ’ուզեն գիտնալ
թէ ինչ ծրագիրերու կարիք կայ, այսինքն աւելի գործնական բնոյթ ունեցող
հարցումներ ալ կան:

Խ.- Այս հարցազրոյցը կատարուած է Հայկական Սփիւռքի
Հարցախոյզի Լիբանանի աշխատակազմին հետ, լուսաբանելու եւ
մղելու լիբանահայութիւնը՝ մասնակցելու հարցազրոյցին մէջ նշուած
օգտաշատ հարցախոյզին:
Հարցում.- Հաճիր նկարագրել Հայկական Սփիւռքի այս Հարցախոյզը:
Պատասխան.- Հայկական Սփիւռքի Հարցախոյզը ուսումնասիրութիւն մըն
է, որ աշխարհի տարբեր վայրեր գտնուող, Հայաստանէն դուրս ապրող
հայերու կարծիքը, կեցուածքը, մտահոգութիւնները պիտի մէկտեղէ եւ
հետազօտական նպատակով տեղեկութիւններ հաւաքէ, գիտնալու համար
որ 21րդ դարուն սփիւռքահայութիւնը ինչպիսի ներկայութիւն մը ունի, ի՞նչ
ըսել է հայ ըլլալ Սփիւռքի մէջ 21րդ դարուն, եւ բաղդատել Սփիւռքի տարբեր
հայ գաղութներու տեսակէտերը, ըմբռնումները, տարբեր հայ գաղութներու
դիմագիծը:

Հ.- Գաղտնիութեան հարցը՞:
Պ.- Պէտք է նշել որ հարցախոյզը անանուն պիտի ըլլայ եւ բոլոր հարցումներուն
արդիւնքները պիտի ուսումնասիրուին-վերլուծուին իբրեւ խմբային
պատասխաններ, քան թէ անհատական պատասխաններ: Այլ խօսքով, մէկ
անձի պատասխանները կարելի պիտի չըլլայ վերլուծել առանձին: Վերլուծումը
պիտի ըլլայ նիւթ առ նիւթ, համախմբելով այդ նիւթին կապուած բոլոր
պատասխանները:
Հետեւաբար անկարելի է գիտնալ անձ մը ինչ պատասխանեց, ով էր այդ
անձը: Արդէն հարցախոյզին անունով չըլլալը, անանուն ըլլալը հիմնական
ազդակն է որ մարդոց անձնականութիւնը պահպանուի:
Հ.- Նման հարցախոյզ կատարուա՞ծ է Սփիւռքի մէջ:
Պ.- Չի թուիր որ այս տարողութեամբ եւ նիւթերու լայն ընդգրկունութեամբ
նման հարցախոյզ մը եղած ըլլայ որ սփիւռքահայուն կարծիքը կը հարցնէ:

Հ.- Ինչու՞ կարեւոր է այս հարցախոյզը:
Պ.- Կարեւոր է որովհետեւ, նախ չէզոք հարցախոյզ մըն է, որ պիտի
ներառէ ամէն տեսակի հայեր՝ տարիքի, սեռի, քաղաքական, կրօնական,
աշխարհագրական վայրի, տարբեր պատկանելիութիւն ունեցող անհատներ
պիտի կարենան մասնակցիլ եւ ձեւով մը պիտի համախմբէ կարծիքը
հայութեան տարբեր շրջանակներու, ինչ որ բաւական չէզոք եւ լայն պատկերը
կու տայ սփիւռքահայութեան:
Հ.- Ուրիշ տեղ կատարուեցա՞ւ կամ պիտի կատարուի՞ այս հարցախոյզը:
Ո՞վ է նախաձեռնողը:
Պ.- Հարցախոյզը կը կատարուի տարբեր երկիրներու մէջ: Անցեալ տարի
կատարուած էր Մարսէի, Փասատինայի, Պոստոնի եւ Գահիրէի մէջ: Այս
տարի ընտրուած է ուրիշ չորս շրջան՝ Լիբանան, Մոնրէալ, Ռումանիա եւ
Արժանթին: Յաջորդ տարիներուն ալ պիտի շարունակուի ծրագիրը եւ կամացկամաց տարբեր հայկական համայնքներ պիտի ներառուին ծրագրին մէջ:
Ծրագիրը նախաձեռնած է Լոնտոնի Հայկական Հիմնարկը, եւ նիւթական
աջակցութիւն կը տրամադրէ Գալուստ Կիւլպենկեան Հիմնադրամը:
Հ.- Ո՞վ կրնայ մասնակցիլ հարցախոյզին Լիբանանի մէջ:
Պ.- Լիբանանի մէջ հարցախոյզը պիտի տեւէ Սեպտեմբեր 30էն մինչեւ
Նոյեմբեր 15: Այս հարցախոյզին կրնան մասնակցիլ 16 տարեկանը
ամբողջացուցած որեւէ հայ անհատ: Հայ անհատ երբ կ’ըսենք այնտեղ
սահմանափակում չկայ ինչպիսի հայ ըլլալու: Եթէ անհատը ինքզինք հայ
կը համարէ, ուրեմն կրնայ մասնակցիլ, անկախ որեւէ յարանուանական,
քաղաքական պատկանելիութենէ, անկախ թէ ան համայնքին մէջ գործուն
է, կապ ունի հայկական կազմակերպութիւններուն հետ թէ չունի: Ծինային
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Մշակութային Արձագանգ

Ստեփանակերտի Մէջ Տեղի Ունեցաւ Հանդիպում Սփիւռքահայ Գրող
Վահան Զանոյեանի Հետ
է ան:
Անդրադառնալով գրականութեան`
ան նշած է, որ ստեղծագործել սկսած
է երիտասարդ տարիքէն եւ առաջին
ստեղծագործութիւնները տպագրած
է լիբանանեան ամսագրի մը մէջ:

Հոկտեմբեր 1-ին, «Թուֆենկեան»
հիմնադրամի նախաձեռնութեամբ
«Արմատներ» կեդրոնին մէջ կազմակերպուած է հանդիպում սփիւռքահայ գրող, համաշխարհային ուժանիւթի ոլորտի փորձագէտ, ճանապարհորդ Վահան Զանոյեանի հետ:
Ըստ «Արցախփրես»-ի՝ հանիպումին
Վահան Զանոյեան անդրադարձած է
գրականութեան ու քարիւղին: Անոր
խօսքով աշխարհի մէջ չկայ երկի մը,
որ քարիւղի կամուտներով յաղթէ

որեւէ պատերազմի:
«Քարիւղով հարուստ երկիրները
պատերազմի ժամանակ միշտ ահռելի
կորուստներ կը կրեն: Տնտեսական
զարգացում չի կրնար ապրիլ այն
երկիրը, որ կ՛ապաւինի միայն
քարիւղի եկամուտներուն: Քարիւղը
անէծք է, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ
Հայաստանն ու Արցախը քարիւղ
չունին եւ երբեք իրենց ճնշուած չեն
զգար, որուն համար շնորհակալ ենք
Աստուծոյ»,-մասնաւորապէս ըսած

«Ակիզբը կը գրէի միայն բանաստեղծութիւններ: Բանաստեղծական
իմ
առաջին
ժողովածուն`«Վերադարձ» վերնագիրով
հրատարակուած է արեւմտահայերէն եւ արեւելահայերէն, երկրորդը`
«Եզրէն դուրս» ժողովածուն` միայն
արեւմտահայերէն: Ինծի համար
երկու լեզուներն ալ հոյակապ են եւ

կարելի չէ անտեսել անոնցմէ որեւէ
մէկը: Արեւմտահայ գրականութիւնը
այնպիսի գոհարներ ունի, որ
խորհուրդ կու տայի անպայման
ուսումնասիրել: Այնուհետեւ հրատարակած եմ պատմուածքներ,
ուր անդրադարձած եմ սեռական
թրաֆիքինգին: Անիկա անընդունելի
մարդկային աղէտ է եւ ուրախալի է
այն փաստը, որ այժմ աշխարհի մէջ
բաւական քիչ են նման երեւոյթներ:
Վերջերս աւարտած եմ «Հայաստանի եւ Արցախի գինիի վերածնունդի
պատմութիւնը» գիրքը, որ շուտով
պիտի յանձնեմ ընթերցողիս դատին: Ինծի համար գինին ծնած է
Հայաստանի մէջ` իմ հայրենիքի`
Վայոց Ձորի մէջ, եւ ես կրնամ վստահ
ըսել, որ միջազգային չափանիշներուն
համապատասխան գինի ունինք»,մասնաւորապէս ըսած է ան:
Հանդիպումի աւարտին գրողը
շնորհակալութիւն յայտնած է «Թուֆենկեան» հիմնադրամին` հանդիպումը կազմակերպելու համար:

Սփիւռքահայ Կորուստներ

Գանատահայ Յայտնի Քանդակագործ Արտօ Չաքմաքչեան Ոչ Եւս է

Գանատահայ անուանի քանդակագործ, Գանատայի գեղարուեստի թագաւորական ակա-

դեմիայի անդամ, Քեպէգի համալսարանի փրոֆեսոր Արտօ Չաքմաքճեան, 86 տարեկանին կնքած է

իր մահկանացուն:
Ծնած է Գահիրէ: 15 տարեկանին
ընտանիքը հայրենադարձած է
Խորհրդային Հայաստան: Մասնագիտական ուսումը ստացած է
Երեւանի գեղարուեստա-թատերական Համալսարանին մէջ: Ան
ճանաչցուած քանդակագործ էր,
երբ ստիպուած եղաւ հեռանալու
Հայաստանէն. անոր ստեղծագործելու
ոճը խորթ էր Խորհրդային Միութեան սկզբունքներուն, չնայած
1964 թուականին Մոսկուայի
Խաղաղութեան Կոմիտէի մրցանակաբաշխութեան ընթացքին
արժանացած էր առաջին մրցանակի՝
իր «Հիրոշիմա» քանդակին շնորհիւ,
մինչ միեւնոյն ժամանակ Երեւանի
մէջ տեղադրուած անոր «Կոմիտաս»
քանդակը ջարդած էին: 1975-ին
մեծ քանդակագործը բնակութիւն
հաստատեց Գանատայի Մոնթրէալ
քաղաքին մէջ:

Յետագային իր հարցազրոյցներէն
մէկուն մէջ ան ըսած է. «Ես հեռացայ
Հայաստանէն, որ շարունակեմ սիրել
Հայաստանը: Ես չէի կրնար ապրիլ
տարածքի մը մէջ, ուր արուեստի
հետ այդպէս կը վարուին՝ կը ջարդեն
գործը»:
Գանատայի կառավարութիւնը բազմիցս առաջարկած է քանդակագործին անոր երեք յարկանի տունը գնել
եւ դարձնել թանգարան, սակայն
քանդակագործը մերժած է, ըսելով որ
այնտեղ պահուող իր բոլոր գործերը
Հայաստանի համար են:
Այսօր Չաքմաքճեանի քանդակները կը զարդարեն աշխարհի շատ
մը քաղաքներու փողոցներն ու
անուանի պատկերասրահները, իսկ
Հայաստանի մէջ անոր քանդակներէն ոչ մէկը տեղադրուեցան, նոյնիսկ
անկախութենէն ետք:

Լիբանանահայ Դպրոց

Լիբանանի Ազգային Միացեալ Վարժարանի Վերամուտ
30 Սեպտեմբեր 2019-ին պաշտօնապէս հնչեց Լիբանանի Ազգային
Միացեալ վարժարանի 2019-2020
տարեշրջանի առաջին զանգը, եւ
աշակերտութիւնը սկսաւ ժամանել իր երկրորդ տունը` ազգային
վարժարանի հպարտ հայ աշակերտ
ըլլալու զգացումով: Աշակերտներուն
դէմքերուն եւ հայեացքներուն մէջ

արեւի ճառագայթներուն նման
կ՛երեւին ուրախութիւնն ու փայլուն
ապագայի հանդէպ յոյսն ու հաւատքը:
Հայերէնով հնչող վերամուտի մանկական, ուրախ եւ ճոխ երգերու
ունկնդրութեամբ, Կոկոն դասարանէն մինչեւ ԺԲ. դասարաններու
աշակերտները ժամանեցին վար-

ժարան:
Շրջափակին մէջ կը տիրէր երգի եւ
պարի մթնոլորտ: ԺԲ. դասարանի
աշակերտները Ա. դասարանի իրենց
կրտսեր դասընկերները դիմաւորեցին անոնց համար յատուկ
պատրաստուած խաղերով եւ
նուէրներով:
Ժամը 7:30-ին հնչեց 2019-2020

տարեշրջանի առաջին զանգը.
Տէրունական աղօթքէն ետք ամբողջ
աշակերտութիւնը միաբերան երգեց Լիբանանի, Հայաստանի եւ
վարժարանի քայլերգները:
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Լիբանանահայ Դպրոց

Լիբանանի Ազգային Միացեալ Վարժարանի Վերամուտ
Սկիզբը Էջ 04

Ապա խօսք առաւ վարժարանի
կրթական տնօրէն Գրիգոր Էքմէքճեան, որ բարի գալուստ եւ
բարի վերամուտ մաղթելէ ետք
աշակերտութեան, իր խօսքին մէջ
բարձր գնահատեց գիտակցութիւնը այն ծնողներու, որոնք իրենց
զաւակներու կրթութիւնն ու դաստիարակութիւնը կը շարունակեն
վստահիլ հայ դպրոցին` ազգային
դպրոցին:
Աշակերտութեան ուղղելով իր խօսքը` անոնց մաղթեց յաջող, աշխատանքով բեղուն եւ մանաւանդ
ուրախ տարեշրջան, միշտ եւ ամէն
տեղ ըսելով, որ իրենք միացեալական
են եւ հպարտ:
Անոր յաջորդեց վարժարանի վարչական տնօրէն Նելլի Վեքիլեանի խօսքը, որ իր կարգին բարի վերամուտ
մաղթեց եւ աշակերտները հրաւիրեց

լուրջ, հետեւողական եւ կեդրոնացած
աշխատանքի` հասնելու համար աւե-

լի բարձր յաջողութիւններու եւ փայլուն արդիւնքներու:

Ապա աւարտականի աշակերտները
օդին մէջ փուչիկներ արձակելով`
մեկնարկը տուին 2019-2020
տարեշրջանին, եւ բոլորը բարձրացան իրենց դասարանները:
Առաւօտեան ժամը 8:30-ին Կոկոն
եւ Ծաղիկ դասարաններու աշակերտները, իրենց ծնողներու
ընկերակցութեամբ, ժամանեցին
վարժարան եւ դիմաւորուեցան մանկապարտէզի ուսուցչուհիներուն ու
մանկապարտիզպանուհիին կողմէ`
յարկին տակ ստեղծելով ուրախ, ջերմ
եւ ընտանեկան մթնոլորտ:
Այսպիսով, Ազգային Միացեալ
վարժարանի մեծ ընտանիքը նոր
մարտահրաւէրներ յաղթահարելու
ամուր կամքով, ազգային բարձր
գիտակցութեամբ եւ փայլուն ապագայի տեսլականով կը սկսի իր երրորդ
տարեշրջանը:

Հայրենի Տնտեսութիւն

Հոկտեմբեր 13-ին Ստեփանակերտի Մէջ Պիտի Կազմակերպուի
Բերքի Տօն

Արցախի
Հանրապետութեան
գիւղատնտեսութեան նախարարութեան
նախաձեռնութեամբ

Հոկտեմբեր 13-ին մայրաքաղաք
Ստեփանակերտի Վերածնունդի
հրապարակին վրայ պիտի կազ-

մակերպուի գիւղատնտեսական
մթերքներու ցուցահանդէս-վաճառք`
նուիրուած գիւղատնտեսութեան
աշխատողի մասնագիտական տօնին
առիթով:
Ըստ «Արցախփրես»-ի՝ ԱՀ գիւղատնտեսութեան նախարարութեան մամլոյ բաժնի պետ Կարէն
Միրզոյեան ըսած է, որ այդ օրը
Վերածնունդի հրապարակին վրայ՝
առաւօտեան ժամը 8:00-էն սկսեալ
պիտի ներկայացուին Արցախի
բոլոր շրջաններուն, ինչպէս նաեւ`
առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետութեան մարզերու բերքն ու
բարիքը, վերամշակողներու լաւագոյն արտադրութիւնը:
«Այս տարի ստացած ենք Բերքի
տօնի մասնակցութեան աւելի
քան 500 յայտ: Վերածնունդի
հրապարակին
վրայ
պիտի
տեղադրուին համապատասխան
քանակով տաղաւարներ, ուր մար-

դիկ պիտի ներկայացնեն իրենց
գիւղատնտեսական արտադրութիւնը: Իւրաքանչիւր շրջան հանդէս
պիտի գայ նաեւ իր մշակութային
ծրագիրով»,- մասնաւորապէս, ըսած
է ան։
Ըստ Միրզոյեանի` այս տարի Բերքի
տօնին նախորդող օրերուն Մարտունիի Կարմիր Շուկայ գիւղին`
Հոկտեմբեր 2-ին, Շուշիի մէջ` Հոկտեմբեր 4-ին, Ասկերանի մէջ` Հոկտեմբեր 8-ին եւ Ստեփանակերտի
մէջ` Հոկտեմբեր 10-ին պիտի կազմակերպուին գիտագործնական
խորհրդաժողովներ` բուսաբուծութեան, անասնաբուծութեան, ոռոգման համակարգերու ու արհեստագիտութիւններու, սննդամթերքի
անվտանգութեան ու վերամշակման
վերաբերեալ, իսկ Հոկտեմբեր 12-ին
մայրաքաղաքին մէջ տեղի պիտի
ունենայ խորհրդաժողովներու ամփոփիչ միջոցառումը:
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Արեւմտեան Հայաստանի
Գործող Պետութեան Գործերէն
Մեթր ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ
Շար. նախորդ թիւէն
Երբ հայութիւնը միահամուռ կերպով դատապարտեց օլիգարխ Ս. Սարգսեանի ֆութպոլային դիւանագիտութիւնը, որ անվերապահ եւ անպայմանադիր
կերպով կ՚ուզէր բնականոնացնել հայ-թրքական յարաբերութիւնները,
Երեւան-Վան չուերթը մարզական նոյն դիւանագիտութիւնն է՝ անվերապահ
եւ անպայմանադիր բնականոնացում զաւթիչ Թուրքիոյ հետ, բայց ոչ
ոք, բացի՝ Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովի նախագահութենէն,
ձայն բարձրացուց այս դասալքութեան եւ անձնատւութեան դէմ։ ԱՀՀ
Ազգային Ժողովի այս սթափ եւ զգօն կեցուածքը արժանի չէ՞ր արձագանգի
կամ անդրադարձի… պարոնայք լրատուականներ…։
Իսկ ԱՀՀ կառավարութեան կեցուածքը՝ նոյն հարցին կապակցութեամբ,
կ՚արտայայտէ վարչապետ Գառնիկ Սարգիսեանի յատուկ գրութիւնը, որուն
խօսուն վերնագիրն է՝ «Թող Համահայկական Խաղերը Մաքուր Եւ
Համահայկական Մնան»։
Պաշտօնաթերթի այս թիւին մէջ, հրատարակուած է նաեւ՝ ԱՀՀ նախագահ
Արմենակ Աբրահամեանի ելոյթը՝ ՄԱԿ-ի Բնիկ Ժողովուրդներու Իրաւունքներուն Հարցերով Փորձագիտական Յանձնաժողովի 12-րդ նստաշրջանին, զոր կ՚ամփոփենք ստորեւ.
«Շնորհակալութիւն Տիկին Նախագահ, եւ քանի որ այս նստաշրջանի առաջին
խօսք առնողն եմ, ուստի թոյլ տուէք շնորհաւորելու Ձեզ Ձեր պաշտօնին
նշանակուելուն առիթով։
«Տիկին Նախագահ, ինչո՞ւ ՄԱԿ-ի կողմէ ընդունուած է բնիկ ժողովուրդներու իրաւունքներուն մասին յատուկ Հռչակագիր մը, Մարդու Իրաւանց
Տիեզերական Հռչակագրի եւ 4 Յուլիս 1976 թ. Ալճերի Ժողովուրդներու
Իրաւանց Տիեզերական Հռչակագրի կողքին։ Ըստ Արեւմտեան Հայաստանի
հայերուն, որոնց հանրապետութեան նախագահն եմ ես, մենք եւս միատեղ
եկած ենք՝ աշխարհի բոլոր ժողովուրդներու եւ ազգերու միջազգային
իրաւունքները յարգել տալու համար նոր կարեւոր ծրագրեր առաջարկելու
նպատակով։ Եթէ աշխարհը շարունակէ գործել առանց պատշաճ յարգանգի
դէպի Երկիր մոլորակը, այդ կը յանգեցնէ բնիկ ժողովուրդներու եւ ազգերու
ոչնչացման։
«Երբ աշխարհի պետութիւնները չեն յարգեր Միջազգային Հանրային
Իրաւունքը, մենք կը վերադառնանք բարբարոսութեան դարաշրջան, որուն
ականատեսները եղանք բոլորս, վերջերս՝ Սուրիոյ մէջ։ Մենք, ուրեմն, այստեղ
ենք այսօր այդպիսի նոր աղէտներ կանխելու համար։
«Հռչակագրի Յօդ. 10-րդով, բնիկ ժողովուրդները չեն կրնար պարտադրաբար
տեղահանուիլ իրենց հողերէն…։ Ուրեմն, կրնանք ըսել՝ որ գոյութիւն ունի
բնիկներու հողային ամբողջականութեան սկզբունք մը, անկախ
պետութիւններու հողային ամբողջականութեան սկզբունքին զուգահեռ, ինչ
որ համազօր է բնիկ ժողովուրդի մը պետականութեան…։ Ուրեմն, բնիկ
ժողովուրդին հողային տարածքը չի կրնար մտնել զաւթիչ պետութեան մը
արհեստական սահմաններուն մէջ… ինչ որ բռնակցում է (annexation)։ Եւ
Հռչակագրի 11-րդ եւ 28-րդ յօդուածները բնիկ ժողովուրդներուն իրաւունքը
կը ճանչնան՝ ոչ միայն ճանչցուելու, այլեւ՝ հատուցում ստանալու այն բոլոր
բռնարարքներուն դիմաց, որոնցմէ տուժեր են անոնք։ Ինչպէս գիտէք,
1894-1923 տարիներուն, Արեւմտեան Հայաստանի հայ բնակչութեան դէմ
Ցեղասպանութիւն եւ տեղահանութիւն իրականացուեր է, շուրջ երեք
տասնամեակ հայերը ենթարկուեր են կազմակերպուած ոչնչացման ծրագրի՝
ուղղակի Ցեղասպանութեամբ եւ անուղղակի Ցեղասպանութեամբ,
այսինքն՝ տեղահանութեամբ…։ Եւ Էրտողան խոստովանած եղաւ այս ձեւի
անուղղակի Ցեղասպանութիւնը, երբ յայտարարեց որ հայերու աքսորումը՝
ողջմիտ միջոց էր…։
«Աշխարհն արթնցեր է, աշխարհը վիրաւորուեր է եւ նոյնիսկ ճանչցեր է
Արեւմտեան Հայաստանի տարածքին հայկական պետութեան գոյութիւնը,
որն ալ Դաշնակիցներու Գերագոյն Խորհուրդին կողմէ ճանչցուած առաջին
պետութիւնն է այդ տարածքին վրայ, հայ ժողովուրդի բնօրրանին
մէջ, նախ՝ de facto, եւ ապա՝ de jure, 1920 թուի Յունուար 19-ին, եւ Մայիսի
11-ին, յաջորդաբար։
«Որպէս այդ երկրի նախագահ, կը յայտարարեմ, որ Արեւմտեան Հայաստանը
կը պաշտպանէ բոլոր բնիկ ժողովուրդներու իրաւունքները, ինչ որ հաստատագրուած է մեր երկրի սահմանադրութեան մէջ՝ առանձին գլուխի տակ։
«Աշխարհի հիմնական ուժերը՝ ներառեալ Ռուսաստանը, ստորագրեր եւ
վաւերացուցեր են Արեւմտեան Հայաստանին վերաբերող հրամանագրեր

եւ պայմանագրեր, Միացեալ Նահանգներու նախագահ Վուտրօ Ուիլսոն
նոյնիսկ հաստատեր է այդ պետութեան սահմանները Թուրքիոյ հետ՝ իր
իրաւարար վճիռով, 22 Նոյեմբեր 1920 թուականին։
«Արեւմտեան Հայաստանի բռնագրաւումը եւ մեր հազարամեակներու
քաղաքակրթութեան ոչնացումը կը շարունակուի մինչեւ այս օրս Թուրքիոյ
կողմէ։
«Բացի ասկէ՝ փոխ-հատուցումի ծաւալը, զոր յատուկ զեկոյցով չորս տարի
առաջ ներկայացուած է ՄԱԿ-ին, մինչեւ այս պահը չէ ստացած որեւէ
պատասխան, իսկ անոր ծաւալները, բնականաբար, կը շարունակուին
աւելնալ ժամանակին հետ։
«Եթէ մեր մոլորակը փրկելու ձգտումներն իրական են, ապա ամէն տարբեր
բան ապարդիւն է, եթէ Արեւմտեան Հայաստանի հայերուն հանդէպ չի
կիրառուիր Միջազգային Հանրային Իրաւունքը, նմանապէս բոլոր բնիկ ժողովուրդներուն հանդէպ, որոնք ոճիրներու եւ զաւթումներու զոհ դարձեր են։
«Շնորհակալութիւն Տիկին Նախագահ»։
Բնիկ ժողովուրդներու իրաւունքներուն վերաբերող ՄԱԿ-ի Յանձնաժողովի
12-րդ նստաշրջանի բեմէն այսպիսի բարձր մակարդակի ելոյթ մը՝ Արեւմտեան
Հայաստանի անունով, ինչպէ՞ս կարելի է անարձագանգ թողլքել՝ հայկական
ըլլալ յաւակնող մամուլին կողմէ։ Ողբա՜մ զքեզ Հայոց Աշխարհ… Զի…։
Վերջապէս, բայց ոչ վերջին կարգով՝ տողերուս հեղինակը, որպէս տարագիր
արեւմտահայու մը գիտակից ժառանգը, հայ մամուլէն կը խնդրէ եւ կ՚աղերսէ,
եւ անոր կը թելադրէ եւ կ՚առաջարկէ արտատպել ԱՀՀ պաշտօնաթերթի
թիւ 14-ին մէջ լոյս տեսած հետեւեալ «ՍՏՈՐԱԳՐԱՀԱՒԱՔ»ի ծանուցումը.
ՍՏՈՐԱԳՐԱՀԱՒԱՔ
ՍՏՈՐԱԳՐԱՀԱՒԱՔԻ ԱՐԴԻՒՆՔՆԵՐԸ ՊԻՏԻ ՈՒՂԱՐԿՈՒԻՆ ՄԱԿ-Ի ԲՈԼՈՐ
ՊԵՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ
Սոյն ստորագրահաւաքի նպատակն է ՄԱԿ-ի ընդհանուր քարտուղարութեան
եւ անդամ պետութիւններուն առջեւ ներկայացնել Հայ ժողովուրդի
փաստացի
եւ վճռակամ որոշումը՝ տէր կանգնելու Արեւմտեան Հայաստանի
իրաւունքներուն մինչեւ անոնց լիարժէք իրականացումը, վերականգնելով ազատ եւ ինքնիշխան
Արեւմտեան Հայաստանը:
Ստորագրահաւաքի բովանդակութեան ծանօթանալու համար
սեղմեցէք հետեւեալ կապը
https://warmeniagov.com/armenian
Ստորագրելու համար լրացուցէք ձեր տուեալները եւ սեղմեցէք
ՍՏՈՐԱԳՐԵԼ
Ծանօթ – Ձեր անձնական տուեալները կը մնան գաղտնի եւ հրապարակման ենթակայ չեն
Տարագիր Արեւմտահայութեան ներկայիս գործող միակ ներկայացուցչական (այսինքն՝ 28 հազար արեւմտահայ քաղաքացիներու կողմէ) ընտրուած
ԱՀՀ Ազգային Ժողովն է։
Ամէն յանձնառու արեւմտահայու առաջնահերթ եւ սրբազան պարտականութիւնն է Արեւմտեան Հայաստանի իրաւականօրէն շարունակուող այս
պետութեան քաղաքացին դառնալ, 28 հազարը բարձրացնելու համար շատ
աւելիին, որպէսզի՝ դառնայ Տարագիր Արեւմտահայութեան եւ տակաւին
Արեւմտահայաստանի մէջ ապրող եւ դիմադրող հայերու կեդրոնական եւ
միակ լիազօր ալ կառոյցը, կարենալ իրականացնելու համար Արեւմտեան
Հայաստանի պետութեան վերականգնումը։
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Լուսաբանական Հարցազրոյց՝

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Հայկական Սփիւռքի Հարցախոյզին Առթիւ
Սկիզբը Էջ 03
Հ.- Գործնական քայլերը ի՞նչ են:
Պ.- Կայ online հարցախոյզ եւ գրաւոր հարցախոյզ:
Onlineի պարագային կայքէջ մը կայ՝ www.armeniandiasporasurvey.com , ուր մտնելով կարելի է
չորս լեզուով հարցարաններուն հասնիլ: Անհատը
կ’ընտրէ այն լեզուն զոր կը նախընտրէ, եւ կը լեցնէ
համապատասխան հարցաթերթիկը եւ կը յանձնէ
շատ դիւրութեամբ:
Միջին հաշուով պատասխանները կը տեւեն 30
վայրկեան: Իսկ գրաւոր (թուղթէ) հարցարանները
լեցնելու համար պէտք է հետեւիլ թէ հարցախոյզ
խմբակը ո՛ր թուականին ու՛ր ներկայ պիտի ըլլայ:
Ցանկ մը ունինք վայրերու եւ թուականներու, որ
թղթիկներով, որմազդերով եւ ընկերային ցանցերու
վրայ սկսած ենք արդէն տարածել: Հոն նշուած
է թէ ո՛ր կեդրոն ո՛ր օրը պիտի երթանք եւ այդ
ժամերուն որեւէ անհատ կրնայ ներկայանալ
տուեալ կեդրոնը եւ թուղթէ հարցարանը լեցնել
եւ յանձնել տեղուոյն վրայ:

որ տեղեկութիւն մը, գաղափար մը ունենանք
թէ ինչպէս կ’ապրի եւ ինչ կը մտածէ Սփիւռքի
հայութիւնը:
Հ.- Անհատական, դէմհանդիման հարցազրոյցներ պիտի ունենա՞ք:
Պ.- Այո, պիտի ըլլան նաեւ սահմանափակ թիւով,
դէմառդէմ աւելի խորացուած հարցազրոյցներ,
qualitative interviews, որոնց մասնակիցները
պիտի ճշտուին աւելի բարդ նախատուեալներու
լոյսին տակ: Հարցազրոյցներուն ընթացքին աւելի
խորքային քննարկում պիտի կատարուի այն
թեմաներու շուրջ որոնք նաեւ կ’արծարծուին
հարցախոյզին մէջ՝ ինքնութեան խնդիրներ,
գաղութային կեանքէն ներս ներգրաւուածութիւն,
Հայաստանի եւ այլ հայկական գաղութներու հետ
կապեր: Այս հարցազրոյցները պիտի կատարուին
տարբեր միջավայրերէ եկած եւ տարբեր յատկութիւններ ունեցող լիբանանահայերու հետ
ապահովելու համար կարելի եղածին չափ լայն
ներկայացուցչութիւն:

ՈՂԿՈՅԶԸ
Լուսանցքներէն ներս թափանցող շողն ոսկի
Խնկակապոյտ խորհրդաւոր ըստուերին
Ծոցն իբր երակ կը սողոսկէր խայտագի՜ն,
Կանթեղներու նըշոյլին քո՜յր, թե՜լ հասկի.
Գրքակալին առջեւ ափսէն ալ խայտո՜տ
Ողկոյզներու գիրգ բըլուրովն ոսկեխայծ,
Որուն վըրայ սուրբ ընթերցուածքն կայծ առ
կայծ
Գորովախա՜նդ վեհ քահանան կը տեղար։
Եւ քահանան տաճարին մէջ պըտըտցուց
Օրհնեա՜լ ափսէն։ Բոլոր խաղողն երբ հատցուց,
Կընոջ մ՚առջեւ գտնուեցաւ աղքատի՜կ…
Դողաց իր ձեռքն, եւ շըլացան իր աչքեր…
Միա՛կ ողկոյզ մ՚ափսէն ողջոյն լեցունէր.
Հատերն անմո՜րթ, կուտն արեան շիթ… Սուրբ
Կոյսն ի՜նք։
ԵՂԻԱ ՏԷՄԻՐՃԻՊԱՇԵԱՆ

Հ.- Հարցախոյզը միայն Պէյրութի մէ՞ջ պիտի
կատարուի:
Պ.- Հարցախոյզը միայն Պէյրութի համար չէ: Բացի
Պէյրութէն պիտի երթանք նաեւ Ճիպէյլ, Թրիփոլի,
Զահլէ եւ Այնճար:
Հ.- Արդիւնքներէն տեղեակ պիտի ըլլա՞նք:
Պ.- Արդիւնքը պիտի հրապարակուի կայքէջով:
Այսինքն հասանելի պիտի ըլլայ բոլորին, հետեւաբար բոլոր անոնք որոնք պատասխանեցին,
կրնան մտնել եւ տեսնել արդիւնքը: Յոյսը այն
է որ այս հարցախոյզը կը ծառայէ գաղութի,
համայնքի կազմակերպութիւններուն, ղեկավար մարմիններուն կամ հետազօտողներու,
ուսումնասիրական խմբակներու յաւելեալ
ուսումնասիրութիւն ընելու, կամ գաղութին
վերաբերեալ համապատասխան քաղաքականութիւն որդեգրելու: Եւ առնուազն կ’օգնէ
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Միջազգային Èáõñ»ñ
Արցախի Տագնապին Լուծում Պէտք Է Գտնել
Ուղիղ Երկխօսութեան Միջոցով. Լաւրով

Արցախի վերաբերող իրավիճակի կարգաւորման
քաղաքական գործընթացը արգելակուած է,
տակաւին կարելի չէ եղած յառաջ ընթանալ այդ
ուղղութեամբ։
Վկայակոչելով “ԹԱՍՍ” լրատու գործակալութիւնը,
«Արմէնփրէս»ը կը գրէ, որ այս մասին յայտարարեց Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարար Սերգէյ
Լաւրով՝ ելոյթ ունենալով «Վալտա» միջազգային
քննարկումներու ակումբի 16րդ միջազգային
նիստին:
«Ինչ կը վերաբերի Լեռնային Ղարաբաղին, վեր-

ջերս իրավիճակը շփման գիծին վրայ բաւական
հանգիստ է, միջադէպեր քիչ տեղի կ՛ունենան եւ
անոնք շատ մեծ չեն: Տեղի ունեցած է զոհերու
մարմիններու փոխանակում, կը պատրաստուի
բանտարկուած մարդոց փոխանակում՝ քիչ
քանակութեամբ, սակայն այնուամենայնիւ որոշ
գործընթաց տեղի կ՛ունենայ: ԵԱՀԿ-ի Մինսկի
խումբի համանախագահները սերտօրէն կ՛աշխատին արտաքին գործոց նախարարներուն հետ:
Գետնի վրայ տիրող իրավիճակին մասին ըսեմ, որ
անիկա աւելի հանգիստ է, քան տարի մը առաջ,
սակայն քաղաքական գործընթացը սառեցուած է,
տակաւին այդ արգելակումէն կարելի չ՛ըլլար դուրս
գալ»,- ըսաւ Լաւրով:
Անոր համաձայն՝ հնչող յայտարարութիւնները չեն
նպաստեր քաղաքական գործընթաց ստեղծելու
մթնոլորտին: “Սակայն մենք՝ որպէս համանախագահներ, ամերիկացիներու եւ ֆրանսացիներու
հետ կ՛աշխատինք միասին եւ միասնական տեսլական ունինք այս հարցին շուրջ: Մենք կը
փափաքինք գտնել լուծումը, զոր, ի հարկէ, պէտք
է գտնել ուղիղ երկխօսութեան միջոցով”,- հաստատեց Լաւրով:

ՆԱՐԵԿ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
(1967)
«Դիմակներ»
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ՄԱՀԱԶԴ
Տէր եւ Տիկին Վարդան եւ Մարկրիթ Թոնպազեան եւ դուստրը՝
Ռոպին
Տէր եւ Տիկին Խաչիկ եւ Իրմա Տէտէեան եւ զաւակները՝ Փաթիլ,
Հրակ եւ Հերա
Տիկին Լուսիկ Տէտէեան եւ զաւակները՝ Արմէն եւ Շահան
Տէր եւ Տիկին Շիրազ եւ Մարալ Տէտէեան եւ զաւակները՝
Գրիգոր եւ Կալի
Եւ համայն Տէտէեան, Միքայէլեան, Թահմազեան, Յովսէփեան,
Գապաքեան, Պոյաճեան, Ռաֆֆուլ եւ Յակոբեան ընտանիքներ
կը գուժեն իրենց մօր, մեծ մօր եւ հարազատին՝

ՄԱՐԻ ՏԷՏԷԵԱՆ ի
(Ծնեալ Միքայէլեան)

անակնկալ մահը, որ պատահեցաւ Չորեքշաբթի, 25 Սեպտեմբեր
2019-ին, Թորոնթօ, Քանատա:
Յուղարակաւորութեան արարողութիւնը տեղի ունեցաւ Երեքշաբթի, 1 Հոկտեմբեր 2019-ին, առաւօտեան ժամը 11-ին,
Թորոնթոյի Ս. Աստւածածին եկեղեցւոյ մէջ:
• Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:
• Ցաւակցութիւնները կ’ընդունուին Ազդակի «Փիւնիկ» սրահին
մէջ, Շաբաթ 5 Հոկտեմբեր 2019-ին, առաւօտեան ժամը 11-էն
մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00:
***

Այս տխուր առիթով «Զարթօնք» իր խորազգաց ցաւակցութիւնները կը յայտնէ հանգուցեալին հարազատներուն եւ ընտանեկան
պարագաներուն, ի մասնաւորի Տէր եւ Տիկ Խաչիկ եւ Իրմա
Տէտէեաններուն:

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

¸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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