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ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ
Հարիրի Կոչ Կ՛ուղղէ ԱՄԷ-ներու
Ընկերութիւններուն Ներդրումներ Ընել
Լիբանանի Մէջ

Լիբանանի Վարչապետ Սաատ Հարիրի կոչ ըրաւ ԱՄԷ ընկերութիւններուն
ներդրումներ կատարել Լիբանանի մէջ մանաւանդ անոր ներքնակառուցային
ծրագիրներուն մէջ:
«Մենք այստեղ ենք ամրացնելու մեր երկու երկիրներուն սեփական մարզի
գործընկերութիւնը: Մենք կը յուսանք, որ ԱՄԷ ընկերութիւնները կը ներդրեն
կազի, ելեկտրականութեան, եւ հեռախօսային մարզերուն մէջ:»:
Հարիրի իր խօսքը արտասանեց ԱՄԷ-Լիբանան Ներդրումային Ֆորումին
ընթացքին, որ տեղի ունեցաւ երէկ Ապու Տապիի մէջ:
Հարիրի իր արաբ գործընկերներուն խոստացաւ ներդրումային առիթներ եւ
յատուկ պայմաններ , որ կարելի չէ Լիբանանէն բացի այլ տեղեր գտնել:
Հարիրի այսօր կը շարունակէ իր տեսակցութիւնները Ապու Տապիի մէջ:

ԱՄԷ Իր Քաղաքացիներուն Դէպի Լիբանան
Ճամբորդութեան Արգելքները Վերցուց

ԱՄԷ իր քաղաքացիներուն դէպի Լիբանան ճամբորդութեան արգելքները
պիտի վերցնէ այսօր պաշտօնական յայտարարութեամբ մը, որ կը զուգադիպի
վարչապետ Հարիրիի ԱՄն այցելութեան:
Նշենք, որ անցեալ Փետրուար ամսուն նոյնը ըրած էր նաեւ Սէուտական
Արաբիա:
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Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Երեւանի Մէջ Սկիզբ Առաւ WCIT 2019 ՏԱ
Համաշխարհային Համաժողովը

Երեւանի Կարէն Դեմիրճեանի անուան մարզահամերգային համալիրին մէջ
տեղի ունեցաւ Տեղեկատուական արհեստագիտութիւններու համաշխարհային
համաժողովի (WCIT-2019) պաշտօնական բացման արարողութիւնը:
«Արմենփրես»-ի փոխանցմամբ` Հոկտեմբեր 7-ին բացման արարողութեան
ընթացքին ելոյթ ունեցած ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան իր ելոյթին ընթացքին
դիմելով համաժողովի հիւրերու ընդգծած է, որ կը հաւատան, թէ Հայաստանը
կրնան դարձնել դրախտ տաղանդաւոր մարդոց համար եւ յոյս հայտնած,
որ այս իրադարձութիւնը շատ բան պիտի փոխէ արհեստագիտութիւններու
աշխարհի և ՀՀ-ի յարաբերութիւններու մէջ։
«WCIT 2019» կազմակերպչական կոմիտէի նախագահ Ալեքսանդր Եսայեան
բացման խօսքին մէջ ըսաւ․ «Այսօր ինծի համար մեծ պատիւ է ողջունել ձեզ
Հայաստանի մէջ: Տարիներ առաջ մենք կրցանք հաղթել մեր առաջարկով և
այս կարևոր համաժողովը բերել Հայաստան: Հայաստանը յառաջիկայ երեք
օրերուն պիտի ըլլայ արհեստագիտութիւններու կեդրոն: Ես շատ ուրախ եմ
ողջունելու մեր բոլոր հիւրերը, որոնք եկած են աշխարհի տարբեր երկիրներէ:
Բարի գալուստ մեր երկիր»:
Օրուան ընթացքին եղան շարք մը քննարկումներ, որոնց զուգահեռ տեղի
ունեցան տարբեր ձեռնարկներ:
ՏԱ համաշխարհային համաժողովը հիմնադրած է Տեղեկատուական
արհեստագիտութիւններու եւ ծառայութիւններու համաշխարհային դաշինքը:
Համաժողովը կը կազմակերպէ Առաջատար արհեստագիտութիւններու
ձեռնարկութիւններու միութիւնը:
Այս տարի «WCIT» ՏԱ համաշխարհային համաժողովի թեման
է` «Ապակենտրոնացման ուժը. ակնկալիք եւ վտանգ»: Հոկտեմբեր 6-9
տեղի ունեղող համաժողովի ընթացքին պիտի քննարկուին, թէ ինչպէս
տեղեկատուական եւ հաղորդակցութեան արհեստաիտութիւնները թէ՛ դրական,
թէ՛ բացասական առումներով կը վերափոխեն մեր կեանքը, ինչ ազդեցութիւն
կ՛ունենան շահոյթի եւ բարեկեցութեան, ապահովութեան եւ անվտանգութեան,
ժողովրդավարութեան եւ մարդասիրութեան վրայ: Երեւանեան համաժողովին
կը սպասուի աւելի քան 2500 մասնակից` 70 երկրէ:
23-րդ համաշխարհային համաժողովի` WCIT-2019-ի ժամանակ յատուկ զեկոյցով
հանդէս պիտի գան Հայաստան ժամանած աշխարհահռչակ Քիմ Քարտաշեան:
«Գաղափարներու շուկա» խորագիրով քննարկման Քարտաշեան, որպէս
ընկերային ցանցերու մէջ ամենաշատ հետեւորդներ ունեցող անձերէն մին,
պիտի կիսուի իր փորձով, ներկայացնէ, թէ ինչպէս կարելի է այդ հարթակները
օգտագործել գործի զարգացման համար:
Նշենք, որ նախորդող երեկոյեան WCIT Նուագախումբը Ազդադարեց Երեւանի
Մէջ ՏԱ Համաշխարհային Համաժողովի Մեկնարկը:
Շար. Էջ 02
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Երեւանի Մէջ Սկիզբ Առաւ WCIT 2019 ՏԱ Համաշխարհային Համաժողովը
Սկիզբը Էջ 01

Տեղեկատուական արհեստագիտութիւններու համաշխարհային համաժողովի ծիրէն ներս ստեղծուած
WCIT նուագախումբը ազդարարեց
Երեւանի մէջ WCIT-2019 համաժողովի
մեկնարկը: «Արմենփրես»-ի փոխանցմամբ` Հոկտեմբեր 6-ին Հանրապետութեան Հրապարակի վրայ տեղի
ունեցած համերգային երեկոյին ելոյթ
ունեցաւ նաեւ աշխարհահռչակ DJ

Արմին վան Պիւրենը:
Համերգին ներկայ եղաւ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան:
Նուագախումբի
երաժիշտները
ներկայացուցին այն երկիրները,
որոնք նախախէս հիւրընկալած
են Տեղեկատուական արհեստագիտութիւններու համաշխարհային
համաժողովները:
Իւրայատուկ
ձեւով ստեղծուած նուագախումբի

համերգային ծրագրին մէջ ներառուած են համաժողովը հիւրընկալած
երկիրները խորհրդանշող երաժշտական գործեր, հայ երաժշտահաններու լաւագոյն ստեղծագործութիւններէն կազմուած շարք:
Յայտնի ստեղծագործութիւններէն բացի, WCIT նուագախումբը,
առանց նախապէս ծանօթ ըլլալու
ստեղծագործութեան, համերգին
առաջին անգամ իրական ժամանակի
մէջ կատարուեց արհեստական
բանականութեան ստեղծած երաժշտութիւնը: Արհեստական բանականութեան «սորվեցուցած են» ստեղծագործել շարականի հիման վրայ:
WCIT համաշխարհային նուագախումբի ստեղծման գաղափարը կը պատկանի Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նուագախումբի գեղարուեստական ղեկավար եւ գլխաւոր խմբավար
Սերգէյ Սմբատեանին, որ նաեւ կը
ղեկավարէ խումբը, եւ կեանքի կոչուած
է WCIT-2019-ի կազմակերպիչներու
աջակցութեամբ:

Նախագահ Արմէն Սարգսեան Հանդիպում Ունեցաւ Սերպիոյ
Հայ Համայնքին Հետ
Սերպիոյ Հանրապետութիւն պաշտօնական այցելութեան աւարտին
Հայաստանի Հանրապետութեան
նախագահ Արմէն Սարգսեան իր
կնոջ` Նունէ Սարգսեանին հետ հանդիպում ունեցած է Սերպիոյ հայ
համայնքի ներկայացուցիչներուն
հետ:
«Արմէնփրես» կը տեղեկացնէ, որ
Հայաստանի Հանրապետութեան
նախագահը նախ տեղեկացուցած
է պաշտօնական այցելութեան
ընթացքին ունեցած հանդիպումներուն եւ ձեռք բերուած պայմանաւորուածութիւններուն մասին:
Նշելով, որ հայ եւ սերպ ժողովուրդները ունեցած են ընդհանուր պատմութիւն եւ նման ճակատագիր`

նախագահը ընդգծած է, որ ներկայիս
նոյնպէս երկու երկիրները շատ նման
խնդիրներ ունին:
Սերպիոյ հետ համագործակցութիւնը
սերտացնելու միւս պատճառներէն մէկը նախագահը նկատած

է ելեկտրոնիքսի եւ արհեստագիտութիւններու ոլորտներուն մէջ այդ
երկրին մեծ ներուժը:
Ան ընդգծած է, որ Հայաստանն ու
Սերպիան կարիքը ունին զարգացնելու նաեւ փոխադրական կապերը եւ

Պատմութեան
Մէջ Այսօր

Մաքս Լաուէ

Մաքս ֆոն Լաուէ (գերմ.՝ Max
von Laue, հոկտեմբերի 9, 1879,
Գոպլենց, Ռայնլանտ Պֆալց ապրիլի 24, 1960, Արեւմտեան
Պեռլին), գերմանացի նշանաւոր բնագէտ. հիմնական
աշխատանքները կը վերաբերին,
յարաբերականութեան տեսութեան։ Նոպելեան մրցանակի
դափնեկիր (1914)։

խթանելու զբօսաշրջութիւնը: Երկու
երկիրները սնունդի արտադրութեան
ոլորտին մէջ եւս մեծ ներուժ ունին:
Հայաստանի նախագահը այնուհետեւ անդրադարձած է պաշտօնական այցելութեան շրջագիծին
մէջ ձեռք բերուած պայմանաւորուածութիւններուն:
Այնուհետեւ նախագահը պատասխանած է համայնքի ներկայացուցիչներու հարցումներուն:
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Թուրքիա Առանձի՞ն Պիտի Մտնէ Սուրիա
Թուրքիոյ Նախագահ Ռէճէպ Թայյիպ
Էրտողան հեռախօսազրոյց մը
ունեցած է Ամերիկայի Միացեալ
Նահանգներու նախագահ Տանըլտ
Թրամփի հետ։ Երկկողմանի
յարաբերութիւններու ընթացքին
առընթեր, երկու նախագահները
կարծիքի փոխանակումներ ունեցած
են Սուրիոյ իրադարձութիւններուն
շուրջ։ Անոնք մասնաւորապէս կանգ
առած են Եփրատի արեւելքին
ստեղծուիլը
նախատեսուած
անվտանգ գօտիի վերաբերեալ
մանրամասնութիւններուն վրայ։
Ըստ աղբիւրին, Էրտողան անվտանգ
գօտիի մը ստեղծուիլը անհրաժեշտ
նկատած է՝ ՓՔՔ-ԵՓԿ-էն ծագած

ահբեկչական սպառնալիքի յաղթահարման եւ Թուրքիոյ մէջ
ապաստան գտած սուրիացիներու
վերադարձին համար։ Էրտողան
շեշտած է, որ Թուրքիա վճռակամ է
Սուրիոյ մէջ պայքարը շարունակել
նաեւ ԻՇԻՊ ահաբեկչական խմբաւորման դէմ եւ այս ուղղութեամբ
բոլոր նախազգուշական միջոցները ձեռք պիտի առնէ։ Նախագահ
Էրտողան Տանըլտ Թրամփի հետ
բաժնեց նաեւ թրքական կողմի
անհանգստութիւնները, որոնք
ծնունդ կ՚առնեն ամերիկեան
զինուորական եւ անվտանգութեան դիւանակալութեան՝ երկու
երկիրներու միջեւ ձեռք բերուած

պայմանաւորուածութիւններով հանդերձ անհրաժեշտի չկատարման
պատճառով։ Պաշտօնական աղբիւրներու հաղորդումներով, Տանըլտ
Թրամփի հրաւէրին վրայ երկու
ղեկավարները որոշեցին յառաջիկայ
ամիս Ուաշինկթընի մէջ ունենալ
հանդիպում մը։
«Անատոլու» գործակալութեան
հաղորդումներով, Սպիտակ տան
աղբիւրներն ալ յայտարարութիւնով մը հանդէս եկան ԷրտողանԹրամփ
հեռախօսազրոյցին
կապակցութեամբ։ Այս առթիւ
տեղեկացուեցաւ, որ Թուրքիա կը
նախատեսէ Սուրիոյ հիւսիսին իրականացնել գործողութիւններ, որոնք

ԱՄՆ-ի կողմէ պիտի չպաշտպանուին
եւ ամերիկեան կողմը մասնակցութիւն պիտի չբերէ անոնց։
Ուաշինկթընի աղբիւրները կ՚ընդգծեն,
որ Թուրքիա երկար ժամանակէ ի վեր
Սուրիոյ հիւսիսին գործողութիւններ
կեանքի կոչելու կը պատրաստուէր
եւ այդ բոլորը մօտաւոր ապագային
պիտի կատարուին։ Ըստ նոյն
յայտարարութեան, Տաէշ-ի պարտութեան
մատնուելէն
վերջ
ամերիկեան
զօրքերը
այլեւս
տարածքաշրջանէ ներս ուղղակի
մասնակցութիւն պիտի չբերեն
գործողութիւններուն։
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Անդոհանքի Խոհեր

Թրամփի Խաղաղութեան Նոպէլեան Մրցանակ
Ուզելուն Առիթով

ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

«Եթէ Վլատիմիր Փութինը ուզում է բանտում
հանդիպի Ռոպեր Քոչարեանին, ապա թող զգոյշ
լինի, որ յետեւից դուռը չփակենք»…
ԴԱՆԻԷԼ ԻՈԱՆՆԻՍԵԱՆ

Ը

նթացիկ Սեպտեմբերի 24-ին, Տոնալտ Թրամփ՝ բարձրաձայն մտածելով, ըսաւ. «Ես եմ, որ արժանի եմ Խաղաղութեան Նոպէլեան
Մրցանակին, եւ ոչ թէ՝ Պարաք Օպաման»։
Այս հրապարակումէն ճիշդ մէկ շաբաթ ետք, Երեքշաբթի 1 Հոկտեմբերին,
Երեւանի մէջ տեղի պիտի ունենար Եւրասիոյ Տնտեսական Միութեան
(ԵԱՏՄ) գագաթաժողովը (Այս կազմակերպութեան քաղաքական գլուխը
Ռուսաստանն է, իսկ անդամներէն՝ Հայաստանի նախկին վարչապետ
Տիգրան Սարգսեանը, ասոր վարչական գլուխն է)։ Եւ՝ իբրեւ դէտ, կամ՝
նորագիր անդամ, ներկայ պիտի ըլլայ նաեւ Իրանի նախագահ Ռուհանին,
որուն առաջին այցելութիւնը պիտի ըլլայ Երեւան, ինչ որ յապաղում մըն է։
Ուրեմն, Հոկտեմբեր 1-ի այս գագաթաժողովը՝ Երեւանի մէջ, ոսկի առիթ
մըն էր՝ Հայաստանի (եւ Հայութեան) համար, ամրապնդելու հայկական
ստրատեգիական շահերը՝ առաւել սերտացնելով Հայաստանի կապերը
մեր երկու ստրատեգիական բնական դաշնակիցներուն՝ Ռուսաստանի
եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետութեան հետ, այս երեքին թշնամի՝
Փանթուրքական Թուրքիոյ եւ Ազրպէյճանի դէմ…։
Հայաստան՝ Եւրասիոյ սիրտին՝ Անդրկովկասի մէջ գտնուելով, անմիջական
դրացնութեան մէջ է երեք իսլամական պետութիւններու հետ՝ Թուրքիոյ,
Ազրպէյճանի եւ Իրանի. եւ՝ մերձաւոր դրացնութեան՝ Ռուսաստանի հետ։
Թուրքիան զաւթած կը պահէ Արեւմտահայաստանը, եւ Փանթուրքիզմի
ծրագրով կ՚ուզէ զաւթել նաեւ Արեւելահայաստանը եւ կապուիլ նոյնպէս
փանթուրքական Ազրպէյճան թշնամիին հետ։ Հետեւաբար, Հայաստանի
(Արեւելահայաստանի) թշնամին է Թուրքիան, իսկ Ռուսաստանն ու
Իրանը՝ անոր ստրատեգիական բնական դաշնակիցներն են։ Եւ այս
երեքին՝ ազգային ստրատեգիական, գոյութենական շահերը կը
համընկնին իրարու հետ, Փանթուրքիզմի վտանգին դէմ։ Այս երեքին
փոքրագոյնն ու նուազագոյն ուժեղը՝ Արեւելահայաստանն է, որ այս իսկ
պատճառով՝ իրաւունքը չունի, որեւէ ձեւով, հակադրուելու, ճակատելու
կամ փոխադարձ կամ հակադարձ տօն-քիշօթութիւններ ընելու՝ իր աւագ
զինակիցներուն դէմ, այլ՝ պարտաւոր է իր աչքի բիբին պէս գուրգուրալու անոնց հետ իր ունեցած զինակցութեան, համագործակցութեան
եւ բարեկամութեան վրայ։ Թէեւ՝ ներկայիս, Փանթուրքիզմի ծրագիրը
անգործադրելի է՝ Արեւմուտքի իմփերիալիստական տէրութիւններու
նահանջին ու մայրամուտին պատճառով, սակայն՝ յուսալիք եղած «Սուլթան»
Էրտողանի հակազդեցութիւնը անկանխատեսելի է, անոր հոգեմտաւոր
հիւանդութեան (փարանոյա) պատճառով…։
Բայց, անդոհալից հարցումը, որ իր գլուխը կը ցցէ վերջին ամիսներուն, այն է՝ թէ Փաշինեանի «թաւշեայ» կոչուած խառնամբոխային
(օխլոկրատիական) շարժումը, որ մինչեւ այսօր չկրցաւ փաստել իր
յեղափոխականութիւնը, եւ մնաց՝ մշուշային (nebulous), պղտոր ու
անթափանցիկ (Չարախօսներ կ՚ըսեն՝ Սորոսի բաշխած grant-ներուն
պատճառով), կը գիտակցի՞ արդեօք այս պատմական ճշմարտութեան,
իւրաքանչիւրի չափին ու կշիռին, եւ կը խոնարհի՞ «Ծանիր զքեզ»ի
իմաստութեան առջեւ, եւ հետեւաբար՝ բարոյական քաջութիւն ցուցաբերելով
կը հրաժարի՞ «Քաջ Նազար» ըլլալու ազգակործան սնապարծութենէն…
որպէսզի նոր ժամանակներու Թումանեան մը ծաղր ու ծանակի չենթարկէ
«Քաջ Նիկոլ»ը… որուն վստահելի գործակիցն է Դանիէլ Իոաննիսեան
(ինչո՞ւ ոչ՝ Յովհաննիսեան…) կոչուած նոր ժամանակներու օլիգարխիական
Փանջունին կամ օխլոկրատիական փարանոյաn (եւ՝… մի գուցէ Լեւոն Տէր
Պետրոսեան եւ Սերժ Սարգսեան անուն օլիգարխ պարագլուխներու վարձկան
խօսնակը), որ ձաբռտած է վերեւ մէջբերուած ազգաքանդ ազդարարութիւնը՝
ներկայ ժամանակներու հզօրագոյն, ամէնէն խաղաղասէր եւ ամէնէն
իմաստուն պետական իտէալական առաջնորդ Վլատիմիր Փութինի դէմ,
հարկաւ երգելով՝ «Հերոս մռնչեց՝ Սուլթան դողդողաց» մոլորամտական
(hallucinational) կամ մտախաբէական երգը…։
Ուրիշ երկրի մը մէջ, այսպիսի անպատասխանատու քաղաքացի մը, երբ այդ
երկրի ստրատեգիական դաշնակից դրացի երկրի մը նախագահին սպառնայ
բանտարկել՝ այդ երկրի իշխանութիւններուն անունով, այդ երկրի
իշխանութիւնները կը պատժեն զայն… ինչ որ տեղի չունեցաւ Փաշինեանի
կողմէ…։ Եւ եթէ այդ իշխանութիւնները ամենաթող գտնուին, նոյն երկրի

ընդհանուր դատախազութիւնը՝ զայն պետական ապահովութեան դատարան
կը կանչէ, որ դատուի եւ պատժուի… այս մէկն ալ չեղաւ՝ ամենաթողութեան
երկիր դարձած Հայաստանի մէջ։
Վերջին ամիսներու Հայաստանեան մամուլին մէջ վխտացող հակառուսական՝ անհասկնալիօրէն ապուշ, անխելք, հայրենադաւ եւ ազգակործան
քարոզչութիւնը Սորոսական grant-ականներու, Փաշինեանական ու
Սասնայ Ծռերական վարձկան գրչակներու (ինչպէս՝ Սարգիս Արծրունի,
Վարուժան Աւետիսեանի, Մարիամ Գրիգորեանի, Արամ Ամատունիի,
Սիրանոյշ Պապեանի, Յակոբ Պատալեանի, Դանիէլ Իոաննիսեանի, Ժիրայր
Սէֆիլեանի եւ մնացեալ վարձկաններու) կողմէ, եւ՝ մեծագոյն անդոհանքը
պատճառող՝ Նիկոլ Փաշինեանի զառանցանքը “Nouvelle d’Arménie”ի
մէջ. «Երբ Ռուսաստան իրաւունք ունի մեզ կասկածելու, նոյնքան
իրաւունք ունինք մենք, նրանց կասկածելու, երբ զէնք կը վաճառուի
Ազրպէյճանին»… ծանր հետեւանքներ պիտի ունենան։
Խառնամբոխի այս տգիտութիւնը վայել չէ երկրի մը վարչապետին, որուն
արտաքին սահմանները կը պաշտպանուին նոյնինքն Մոսկուայի զօրքին
կողմէ, եւ տակաւին անոր ազգային բանակին ունեցած ամբողջ զինանոցն
ու զինամթերքը՝ աժանագոյն գինով մատակարարուած են՝ նոյնինքն
Ռուսաստանի կողմէ… որ Հայաստանի ստրատեգիական բնական զինակիցն է՝ Փանթուրքիզմի վտանգին դէմ։ Իսկ իմփերիալիստական Արեւմուտքը՝
պատմականօրէն զինակցած է եւ հովանաւորած է Փանթուրքիզմը,
Թուրքիան եւ Ազրպէյճանը Հայաստանի դէմ…։
Այս հայակործան քարոզչութիւնը եթէ պատճառ ըլլայ, որ Ռուսաստան
նոյնքան անխելք կերպով հակադարձէ, կամ՝ առնուազն Փութին բացակայի
ԵԱՏՄ-ի գագաթաժողովէն… եւ՝ Ռուսաստանի բոլոր զինակիցները, ներառեալ Իրանի նախագահ Ռուհանին, մերժեն Երեւան գալ, եւ պահանջեն
գագաթաժողովը կայացնել Մոսկուայի մէջ, ի՞նչ կրնայ ընել Պարոն Փաշինեան… ոչի՛նչ։
Ռուսաստանի զինակիցները, ներառեալ Ռուհանին, կրնա՞ն նկատի չառնել
Փութինի բացակայութիւնը… Պարոն Փաշինեան։ Դուք կրնա՞ք պատասխանել, թէ՝ Փանթուրքիզմի թշնամի Իրանի նախագահը, որ Ղարաբաղի հարցին
մէջ՝ որպէս իսլամ երկիր՝ չկանգնեցաւ Ազրպէյճանի կողքին, բայց Իրանի
նախագահը ցարդ այցելած է Պաքու արդէն երեք անգամներ, եւ ցարդ ոչ մէկ
անգամ այցելած է Երեւան…։ Ասիկա հետեւանքն է ձեր վրայ ամերիկեան
իմփերիալիզմի ճնշումի՞ն, թէ՞՝ ձեր ապիկարութեան։
Վա՛ր իջէք՝ Պարոն Փաշինեան, ձեր զրահապատ եսութեան փղոսկրեայ
աշտարակէն, կամ դուրս եկէք ձեր եսութեան նեղլիկ խոզակէն։ Շերամը,
երբ իր խոզակէն դուրս ելլէ, այդ ատեն միայն կրնայ արդիւնաբեր դառնալ…
մետաքս արտադրել։ Ոտքերնիդ դրէք գետնի վրայ եւ լայն բացէք ձեր
աչքերն ու միտքը՝ մանաւանդ, որպէսզի տեսնէք իրական աշխարհը, եւ
այդ աշխարհին մէջ՝ ձեր եւ Ռուսաստանի նախագահին համեմատական
դիրքերը, եւ վերստին սերտեցէք Հայոց Պատմութիւնը, որպէսզի կարենաք
յարգել «Ծանիր զքեզ»ի իմաստութիւնը, եւ ճանչնալ՝ հայ ժողովուրդի
իրական թշնամիներն ու բարեկամները։ Այս վերջինները ընդհանրապէս,
եւ Ռուսաստանը՝ մասնաւորապէս ներկայիս, յառաջխաղացքի մէջ
են, իսկ թշնամիները՝ նահանջի մէջ են, բարեբախտաբար։ Ներկայիս՝
արեւմտամէտութիւնն ու թքրամէտութիւնը ոչ շահաբեր են, եւ ոչ ալ՝
պատուաբեր… քանի որ Պատմութիւնը կերտողներու յատուկ արեւելումներ չեն։
Որպէսզի գիտնաք թէ ինչո՞ւ Տոնալտ Թրամփ կը յաւակնի արժանանալու
Համաշխարհային Խաղաղութեան Նոպէլեան Մրցանակին… Որովհետեւ
Վլատիմիր Փութինն է, որ Թրամփը համոզեց ընդունիլ թէ երկուքով պիտի
արգիլեն Գ. աշխարհամարտ մը, եւ Թրամփ ընդունեց. իսկ Փութին նպաստեց
անոր նախագահ ընտրութեան։ Փութինի առաքելութեան բարոյական արժէքը
վեր է Նոպէլեան Մրցանակէն, եւ Թրամփ՝ իրաւացիօրէն արժանի եղաւ այդ
մրցանակին։
Որպէսզի նաեւ գիտնաք, թէ՝ Հայաստանի ստրատեգիական, գոյութենական շահերէն մեկնելով, դուք պարտաւոր էք ամրապնդելու Հայաստանի
բարեկամութիւնը թէ՛ Ռուսաստանի եւ թէ՛ Իրանի հետ, Եւրոպայի հետ
մշակելու հաւասարէ հաւասար բնականոն յարաբերութիւններ՝ Եւրասիոյ
շրջագիծէն ներս, քանի որ այսօր «ալեհեր ցամաքամասը» (Եւրոպան) կրնայ
վերակենդանանալ միայն՝ համարկուելով Եւրասիոյ հզօրագոյն նոր միացեալ
ցամաքամասին հետ…, եւ՝ չէզոք դիրք (դրական չէզոքութիւն) որդեգրելու
ԱՄՆ-ի նկատմամբ, որ Եւրասիոյ եւ Անդրկովկասի տարածաշրջանին մէջ
ազդեցութեան շրջաններ ունենալու ոչ մէկ իրաւունք ունի, եթէ պիտի
պահպանուի համաշխարհային խաղաղութիւնը, որ ամէնէն առաջ՝
Հայաստանի նպաստաւոր է, որուն Արեւմուտքին կը գտնուի թշնամի եւ
զաւթիչ Թուրքիոյ փակ սահմանը, իսկ Արեւելքին՝ Ազրպէյճանի լարուած եւ
պայթիւնավտանգ սահմանագիծը։
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Նշանաւոր Հայեր

Ազնիւ Նախաձեռնութիւն

Քիմ եւ Քորթնի Քարտաշեանները Իրենց
Երեխաները Մկրտած են Էջմիածինի Մէջ

«Աւրորա» Կազմակերպութիւնը
Ծանօթացնող Ձեռնարկ` Հռոմի Ս.
Նիկողայոս Եկեղեցւոյ Մէջ
ԺԱԳ ՔԷՇԻՇԵԱՆ

Քիմ եւ Քորթնի Քարտաշեան քոյրերը Հոկտեմբեր 7-ի առաւօտեան
էջմիածինի մէջ մկրտած են իրենց
երեխաները:
Այս մասին կը յայտնէ մայր Աթոռ
Սբ. Էջմիածինի տեղեկատուական
ծառայութեան պետ տէր Վահրամ
քահանայ Մելիքեան:
«Ոչ մէկ յատուկ արարողակարգ չէ
եղած. ինչպէս միւս բոլոր ընտանիքները, այնպէս ալ անոնք
նախապէս արձանագրուած են

եւ նշանակուած ժամուն եկած եւ
ստացած են մկրտութիւնը»,-նշած
Տէր Վահրամը:
Երեխաները մկրտուած են Ս. Վարդան եւ Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ
մատուռ-մկրտարանին մէջ:
Քիմ Քարտաշեան Հայաստան կը
գտնուի որպէս յատուկ զեկուցող
ելոյթ ունենալու տեղեկատուական
արհեստագիտոթիւններու 23-րդ
համաշխարհային համաժողովին:

Հայ Մարզիկը Յաղթած է Թուրքին, Որ
Խոստացած էր Կտրել Անոր Գլուխը

Ռուսիոյ Սամարա քաղաքին մէջ
տե-ղի ունեցող խառն մենամարտերու GFC 18 մրցաշարքին՝ Հոկտեմբեի
6-ին Ռաֆայէլ Աբրահամեան առաջին
ռաունտին խեղդող հնարքով յաղթեց
թուրք Պատուղան Աքտումանին, որ
խոստացած էր կտրել հայ մարզիկին

գլուխը:
Նշենք, որ Ռուսիա մեկնելէն առաջ
թուրք մարզիկը ընկերային ցանցերէն
մէկուն մէջ գրած էր. «Կ՛երթամ
Ռուսիա հայուն գլուխին ետեւէն»:
Այս մասին կը տեղեկացնէ Marzik/
Armenian Sport Եութուպի ալիքը:

2 Հոկտեմբեր 2019-ի երեկոյեան ժամը
7:00-ին «Աւրորա» մարդասիրական
կազմակերպութիւնը ծանօթացնող
փոքր ձեռնարկ մը տեղի ունեցաւ
Հռոմի Ս. Նիկողայոս եկեղեցւոյ
մէջ` ներկայութեամբ Վատիկանի
մէջ Հայաստանի դեսպան Կա-րէն
Նազարեանի, «Աւրորա» մարդասիրական կազմակերպութեան ներկայացուցիչներու եւ նախորդ տարիներու մրցանակակիրներու, հոգեւոր
հայրերու, Լեւոնեան վարժարանի
ժառանգաւորներու եւ հայ ու օտար
բազմութեան:
Երեկոն ընթացք առաւ «Տէրունական
աղօթք»-ով եւ քահանայապետական
Լեւոնեան հայ վարժարանի մեծաւոր
Նարեկ ծ.վրդ. Նաամոյեան նախ
ողջունեց ներկաները, ապա ծանօթացուց կազմակերպութեան հիմնական նպատակը եւ գնահատեց
անոր գործունէութիւնը` ըսելով.
«Այս բարոյական ազդակը մեր ինքնագիտակցութեան մէջ ի վերուստ
տրուած է` իբրեւ քրիստոնեայ
հայ ժողովուրդ, հետեւելով մեր
Փրկչին` Յիսուսի Քրիստոսի խօսքերուն, որ պատուիրեց հարուստ
երիտասարդին` ըսելով. «Եթէ կ՛ուզես
կատարեալ ըլլալ, գնա՛, վաճառէ
քու ինչքերդ ու աղքատներու տո՛ւր,
այսպիսով գանձ կ՛ունենաս երկնքի մէջ»: Այս վառ օրինակին եւ Ս.
Պօղոսի պատուէրին` «Ձրի առիք,

ձրի՛ տուէք» հետեւելով` դուք եւս
ս. առաքելութիւն մը կը վարէք»:
Ան իր խօսքին աւարտին կարդաց
հայ կաթողիկէ Գրիգոր Պետրոս
Ի. պատրիարքին կողմէ ուղղուած
յորդորը, ուր հայրապետը կ՛արժեւորէ «Աւրորա» կազմակերպութեան
«Արարատ չալընճ» ծրագիրը:
«Աւրորա» կազմակերպութեան
անունով հայերէն եւ անգլերէն
լեզուներով հանդէս եկան «Աւրորա»-ի հիմնադիրներէն Ռուբէն
Վարդանեան եւ Նուպար Աֆէեան,
որոնք հերթաբար երկլեզու աւելի
մանրամասնօրէն ներկայացուցին
իրենց վսեմ աշխատանքն ու ունեցած ապագայի տեսլականը, նաեւ
շնորհակալութիւն յայտնեցին մեծաւոր հօր, որ այս գեղեցիկ առիթը
ընձեռեց իրենց:
Խօսքերուն յաջորդեց գեղարուեստական յայտագիր մը, ուր իտալական «Ի փացցի» լարային
անսամպլը հնչեցուց Կոմիտաս
վարդապետի «Օրօր», «Գարուն
ա», «Հո՜յ նազան» եւ «Կռունկ»
երգերը` ղեկավարութեամբ մայեսթրօ Քարլօ Ալպերթօ Ճոճայի եւ
մենակատարութեամբ Մարինէ
Գրիգորեանի: Մօտ մէկ ժամ
ընդգրկող յայտագրի աւարտին
ներկաները ուղղուեցան դէպի
Լեւոնեան վարժարան, ուր տեղի
ունեցաւ հիւրասիրութիւն:
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Պատիւ Արժանաւորին

Թրքական Բարքեր

Շիշլի Գերեզմանատան Մէջ
Տեղադրուեցաւ Հայ Երգիծաբան Յակոբ
Պարոնեանի Արձանը

Հոկտեմբեր 5-ին Պոլսոյ Շիշլի գերեզմանատան մէջ տեղի ունեցաւ Հայ
մեծանուն երգիծաբան Յակոբ
Պարոնեանի արձանին բացումը։ Այս
մասին կը հաղորդէ “Հայ Եմ” կայքը։
Պոլսոյ Հայոց Պատրիարք Սահակ
Եպս. Մաշալեան իր դիմատետրի էջին
վրայ կը գրէ. “Յայտնի երգիծաբան

Յակոբ Պարոնեան, իր գործերուն
մէջ կը մատնանշէ համայնքային
հարցերը: Իր ուրոյն ոճով կերտած
երգիծական
գրականութիւնը
մեծապէս ընդունելութիւն գտած
է մեր մօտ: Այսօր, Սարգիս Կիւլէկէչի բարերարութեամբ եւ Էրօլ
Սարաֆեանի ձեռամբ պատրաստուած Յակոբեանի արձանին
պաշտօնական բացումը տեղի
ունեցաւ: Շնորհակալութիւն կը
յայտնեմ Ազգային Կեդրոնական
Վարժարանի տնօրէնութեան, ուսուցիչներուն եւ աշակերտութեան,
արուեստագէտ Պօղոս Չալկճեանի,
որոնց մասնակցութեամբ լաւապէս
ոգեկոչեցինք Յակոբ Պարոնեանը”։

Թուրքիոյ Մէջ Գանձագողերը Մեծապէս
Վնասած են Կարնոյ Հայկական
Սուրբ Մինաս Եկեղեցին

Կարինի մէջ (թրքական անուանումը`
Էրզրում-Ակունքի խմբ.) 1790-էն մեր
օրեր հասած հայկական Սուրբ Մինաս
եկեղեցին գանձ որոնողներու կողմէ
կ՛ենթարկուի աւերածութիւններու:
Անոնք ոչ միայն փորած են եկեղեցւոյ
պատերը, այլ նաեւ 2500 տարուան
հնութիւն եւ 600 մեթր բարձրութիւն
ունեցող Քարթալ բերդը: Այդ մասին
կը հաղորդէ Akunq.net-ը` յղում
կատարելով թրքական «Իհլաս» լրատուական գործակալութեան:
Աղբիւրին համաձայն` ներկայ Թուրքիոյ տարածքին գտնուող Էրզրում
նահանգի Ազիզիէ գաւառին մէջ
1790-ին հայերու կողմէ կառուցուած
Սուրբ Մինաս եկեղեցւոյ մէջ չփորուած տեղ չէ մնացած: Աղբիւրը
կը փոխանցէ նաեւ, թէ Ազիզիէի
տեղական իշխանութիւնները իբրեւ
թէ նախաձեռնած են վերանորոգել
եկեղեցին, սակայն պարզուած է, թէ
ան կը պատկանի գերմանաբնակ

հայու մը:
Ինչպէս կը նշուի, եկեղեցւոյ մէջ որբեք
գանձի չհանդիպած գանձագողերը
սկսած են փորելու նաեւ Եաքութիէ
գաւառի Կիւնկեօրմեզ թաղամասին մէջ երկաթէ դարէն մնացած
շուրջ 3 հազարամեայ հնութեամբ
Քարթալ բերդը` հանդիպելով տեղի
բնակիչներու վրդովմունքին:
Սոյն բերդին մէջ ուսումնասիրութիւններ կատարած Էրզրումի
թանգարանի տնօրէն Հիւսնիւ Կենչը յայտնած, թէ գանձ որոնողները
մեծապէս վնասած են մշակութային
հարստութիւնները, եւ որ անոնք
պահպանելու նպատակով իրենք
նախագիծ սկսած են իրականացնելու
ոստիկանութեան հետ: Ան նաեւ նշած
է, թէ պէտք է արդիւնաւէտ պայքարիլ
գանձագողութեան դէմ:
Ըստ Ermenihaber.am-ի` Սուրբ
Մինաս եկեղեցւոյ սեփականատէր
Սապրի Էրկինը տարիներ առաջ
յայտնած էր, որ եկեղեցին մեծ
նշանակութիւն ունեցած է իր մօր
համար, որ ամէն ջանք գործադրած
էր եկեղեցին պահպանելու համար:
Խօսելով մօր երազանքի մասին`
Էրկին ըսած էր. «Մայրս կը ցանկար,
որ անիկա ծառայէ ժողովուրդին`
որպէս մշակութային կեդրոն կամ
գրադարան, ու դառնայ հայ եւ թուրք
ժողովուրդներու խաղաղութեան
խորհրդանիշը»:

Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն

Ծինային Հետազօտութեան Ենթարկուող Թուրքերուն Մէկ Մասը Հայկական Ծագում Ունի

Աշխարհի մէջ միլիոնաւոր մարդիկ ծննդաբանական (DNA -ի)
հետազօտութիւն կ՛անցնին պարզելու
իրենց նախնիներուն ծագումը:
«Թուրքիոյ մէջ այդ քննութիւնը
արգիլուած է, սակայն արտասահման մեկնած բազմաթիւ թուրքեր,
ծինային հետազօտութիւն) genetic test (անցնելով՝ կը պարզեն, որ
իրենց նախնիները հայեր, հրէաներ
կամ կարմրամորթներ են»,- ըստ
Ermenihaber-ի՝ կը գրէ ազատական
ուղղուածութիւն ունեցող «Ahval»
թրքալեզու կայքի վերլուծաբան
Սիպել Էքին:
Այդպիսի հետազօտութիւն անցած
մարդոց հետ զրուցած Էքինը կը
պատմէ, թէ ինչպէս ծինային

ուսումնասիրութեան քննութիւնը
կը պատուիրեն. այդ ծառայութիւնը մատուցող ընկերութիւնները
(Heritage, 23andme, Ancestry) յատուկ
տուփ կ՛ուղարկեն, որուն վրայի թիւով
պէտք է արձանագրուիլ ընկերութեան
կայքին մէջ, ապա անձի թուքի
նմուշով տուփը պէտք է ետ ուղարկել:
Մէկ ամիս ետք պատասխանները
կ՛ուղարկուին տրուած ելեկտրոնային հասցէին: Պատասխաններուն
մէջ տեղեկութիւն կը տրուի, թէ
պատուիրատուն որ ցեղէն կը սերի
եւ այդ ցեղին պատկանող ինչ
ազգականներ ունի: Յաւելավճարի
պարագային կը տրուին նաեւ այլ
տեղեկութիւններ, օրինակ` ինչ
Ծինային մակարդակի վրայ ինչ

հիւանդութիւն ունի տուեալ անձը:
Թուրքիոյ Պայպուրթ (պատմ.
Բաբերդ) քաղաքին մէջ բնակող
Կիւլ Չելիքը, որ արտասահմանի մէջ
այդ հետազօտութիւնը պատուիրած
է, հեղինակին պատմած է, որ իր
տոհմածառին մէջ յայտնաբերուած է մոնկոլական ծին, որուն
1600-ականներուն աւելցած են իտալական, 1700-ականներուն` հրէական,
1800-ականներուն` հայկական, իսկ
յետոյ նաեւ յունական ծիներ:
«Մենք Պայպուրթէն ենք, սակայն
քննութիւնը ցոյց տուաւ, որ հայ ենք:
Ըստ քննութեան բաւականաչափ
իտալական ու յունական արիւն ալ
կայ մեր մէջ: Մօրական տատիկիս
հարցուցի, թէ արդեօք մենք հա՞յ
ենք, տատիկս հրաժարեցաւ, ըսաւ`
չկայ այդպիսի բան: Մեր ընտանիքին մեծերը չուզեցին հաւատալ
քննութեան արդիւնքներուն, ըսին, որ
իրենք տեղեակ չեն իրենց հայկական
ծին մասին: Ես անոնց ըսի, որ ատիկա
գիտական քննութիւն է, սակայն
անոնք ցանկութիւն չունեցան լսելու
զիս»,- պատմած է Չելիք:
Ան ըսած է նաեւ, որ իր ամուսինն

ալ պարզած է, որ յունական ծագում
ունի, սակայն երբեք ընտանիքին մէջ
իրենց յոյն ըլլալու մասին որեւէ բան
չէ լսած, յոյն ազգականներ չունի ու
մեծցած է որպէս իսլամ թուրք:
Թուրքիոյ մէջ ապրող ուսողութեան
փրոֆէսոր մըն ալ, որ չէ ցանկացած
իր անունը հրապարակել, պատմած
է, որ ԱՄՆ-ի մէջ պատուիրած
քննութեան արդիւնքով պարզած
է, որ իր ընտանիքը նախ բնակած է Տրապիզոն, յետոյ` Արդուին,
ապա` Ռիզէ, որմէ ետք նոր եկած
են Սամսուն: Այշէ պայմանական
անունով հանդէս եկող փրոֆեսորը
նշած է, որ այդ հերթականութիւնը
իրեն շատ զարմացուցած, քանի որ
ինք իմացած է, որ իրենք Ռիզէէն են,
սակայն աւելի ուշ իր ընտանիքին
մեծերը հաստատած են, որ իրենց
նախնիները Տրապիզոնէն են:
«Արդիւնքներէն իմացայ նաեւ նախնիներուս` որոշ ժամանակ Արդուին
բնակելու մասին: Հիմա պարզ է,
որ վրացական ծագումով տատիկս
այնտեղէն է (ժամանակին Արդուինի
մէկ մասը կը կազմէին վրացիներըխմբ.)»,- պատմած է Այշէն:
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Անդոհանքի Խոհեր

Թրամփի Խաղաղութեան Նոպէլեան Մրցանակ
Ուզելուն Առիթով

Սկիզբը Էջ 03
Միայն հաստատուած խաղաղութեան պահպանումն է, որ կ՚ամրապնդէ
տակաւ՝ Արցախի անկախութիւնը։
Որպէսզի՝ վերջապէս համեստութիւնը ունենաք գիտակցելու, թէ ձեր
իշխանութեան օրով՝ նախագահ Փութինի այս առաջին այցելութիւնը,
նմանապէս՝ նախագահ Ռուհանիի այս առաջին այցելութիւնը՝ ԵԱՏՄ-ի
գագաթաժողովին առիթով, ձեզի տրուած ոսկի առիթ մը պիտի ըլլար
ամրապնդելու ձեր իսկ իշխանութիւնը՝ սերտացնելով Հայաստանի
կապերը Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ, որոնք այսօր՝ տարածաշրջանի գլխաւոր
ազդեցիկ դերակատարներն են…, եւ ձեզ պիտի մղէր երախտապարտ զգալու Ռուսաստանի հանդէպ (եւ ոչ թէ ապերախտ), որ Երեւանը դարձուցած
է ԵԱՏՄ-ի մայրաքաղաքներէն մին…։ Նաեւ՝ առիթ մը յստակութիւն
բերելու ձեր իշխանութեան քաղաքական դիմագիծին շուրջ, որ ցարդ
կը մնայ՝ ոչ միայն անորոշ ու ոչ-յստակ, այլ՝ պղտոր, մշուշապատ եւ
նոյնիսկ՝ կասկածելի… այո՛, կասկածելի, որովհետեւ՝ ձեր «թաւշեայ»
շարժումը՝ առաջին իսկ օրէն, պարտաւոր էր հանրութեան պարզելու
իր «յեղափոխութեան» քաղաքական եւ ընկերային-տնտեսական
դիմագիծը, զոր չըրաւ, ինչ որ շատ բնականօրէն կասկած կ՚արթնցնէ…
կամ՝ վերապահութիւն եւ արդարացի սպասողական վիճակ…։ Մանաւանդ՝
երբ դուք նոյնպիսի գաղտնապահութիւն չէք ըներ՝ ձեր հակառուսական
տրամադրուածութեան մասին։
Անկեղծութեանս եւ ուղղախօսութեանս ներեցէք՝ Պարոն Փաշինեան։ Այս
տողերը գրողը 86 տարեկան կոմունիստ իրաւագէտ մըն է եւ հասարակական
գործիչ մը, որ անուղղելիօրէն համոզուած հակաբնազանցական մըն է
եւ դիալեկտիկական մը, եւ հաւատարիմ աշակերտը նահատակ Դանիէլ
Վարուժանի, որ կ՚ըսէր՝ լուրջ հարցերու քննարկման ժամանակ՝ ոչ ձեռնոց
եւ ոչ ալ փողկապ պէտք է գործածել։ Դիալեկտիկական մտածելակերպը
ունեցողին համար՝ անձի մը կարողութիւնն ու արժէքը, անոր գրաւած
աթոռը չէ որ կ՚որոշէ, ընդհակառակը՝ աթոռի մը արժէքը զայն գրաւող
անձն է որ անոր կու տայ, կամ՝ չի տար ալ…։
Տողերս գրողը, երբ կարդաց Փաշինեանի առաջին օրերու մէկ յայտարարութիւնը Գ. Հանրապետութեան օլիգարխիական համակարգին
դէմ, մեծ գոհունակութեամբ գրեց՝ «Շնորհաւոր՝ Հայութեան, Փուլն
Առաջին՝ Փրկութեան», եւ բացատրեց թէ այս շարժումը օլիգարխիական
համակարգին դէմ, պայքարի առաջին փուլն է միայն, քանի որ երեք
տասնամեակներու ընթացքին երկրին մէջ արմատակալած օլիգարխիան
վերացնելու՝ արմատախիլ ընելու համար, անհրաժեշտ են տակաւին
յաջորդական փուլեր պայքարի։ Տարի մը ամբողջ սպասեցինք պայքարի
յաջորդական փուլերուն, եւ ոչինչ տեսանք։ Եւ՝ յանկարծ, տարեդարձին,
Պրն. Փաշինեան յայտարարեց թէ՝ իր «յեղափոխութիւնը» աւարտած
է իր գործը…։ Մենք՝ անկեղծօրէն, չկրցանք տեսնել թէ ինչ բաներ
փոխուեցան օլիգարխիական համակարգին մէջ, իսկ այս տարեշրջանին,
շարունակուած է երէկի արտագաղթի ալիքը, եւ արդէն յիսուն հազար
քաղաքացիներ հայրենաթող եղած են։ Գ. Հանրապետութեան երեք
նախագահները՝ հաւասարապէս հովանաւորեցին օլիգարխները, եւ՝
իրենք եւս մեծահարուստ օլիգարխներ դարձան. բոլորը՝ ոչ թէ միայն
Ռ. Քոչարեանը։ Այսօր՝ միւս երկուքը ինչո՞ւ Քոչարեանի մօտ չեն։ Արդեօ՞ք
ձեր «յեղափոխութիւնը» միջ-օլիգարխիական իշխանափոխութիւն է,
Պարոն Փաշինեան…։ Եւ ուրեմն, արդեօ՞ք դուք փոխանորդաբար Լեւոն
Տէր Պետրոսեանի եւ Սերժ Սարգսեանի իշխանութեան հասաք։
Պատմական Գիտութիւններու թեկնածու Արմէն Մանուէլեանի «Պայքար»
շաբաթաթերթի 15 Սեպտեմբեր 2019 թուակիր համարին մէջ ստորագրած գրութեան մէկ պարբերութիւնը կ՚ըսէ. «Երեւանում սպասուելիք
գագաթաժողովը լաւ հնարաւորութիւն է Հայաստան-Ռուսաստան յարաբերութիւններում զարգացման նոր օրակարգ ստեղծելու, առկայ խնդիրները եւ տարաձայնութիւնները հարթելու ու աշխոյժ երկխօսութեան սկսելու
համար։ Իր հերթին, Իրանի Իսլամական Հանրապետութեան նախագահի
այցը Երեւան, լրացուցիչ հնարաւորութիւն է ամրապնդելու Հայաստանի
դերը ԵԱՏՄ-Իրան տնտեսական համագործակցութեան առանցքում։
Պաշտօնական Երեւանը հնարաւորութիւնը է ստանում ձեւաւորուող
նոր աշխարհաքաղաքական համակարգում կարեւոր միջնորդի եւ
առանցքային խաղացողի դեր ստանձնելու թէ՛ Ռուսաստան-Իրան եւ
թէ՛ ԵԱՏՄ-Իրան նոր համագործակցութեան ձեւաչափում։ Եւրասիական
տնտեսական միութեան հզօրացումը յանգեցնում է այդ կառոյցի նկատմամբ
այլ պետութիւնների հետաքրքրութեան աճին, որ իր հերթին հնարաւորութիւն
է տալիս Հայաստանին, կարեւոր տեղ զբաղեցնել Հարաւային Կովկասում
ընթացող աշխարհաքաղաքական մրցակցութեան համակարգում»։ Եւ այս՝
նաեւ այն պատճառով, որ Վլատիմիր Փութին ԵԱՏՄ-ի վարչական հարցերու

գլխին նշանակած է Հայաստանի նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսեանը։
Այս բոլորը իրականացնելու տեսլականը ունի՞ Պրն. Փաշինեանը, եւ
պիտի կատարէ՞ այն ամէն ինչ, որ կ՚ապահովէ Փութինի եւ Ռուհանիի
այցելութիւնը Երեւան եւ մասնակցութիւնը գագաթաժողովին, հնազանդելով՝ «Ծանիր զքեզ»ի իմաստուն պատգամին, քիչ մը համեստանալով,
հրաժարելով արժանապատւութեան միակողմանի եւ միականի ըմբռնումէն, եւ վար իջնելով իր եսութեան փղոսկրեայ (ամէն պարագայի՝
փխրուն…) աշտարակէն…։
Խիստ ուշագրաւ է Երեւանի «Հայեացք» կիրարական քաղաքականութեան
եւ հետազօտութիւններու կեդրոնի ծանօթ փորձագէտ Յասմիկ Վարդանեանի հետեւեալ մաղթանք-ցանկատեսութիւնը. «Հայաստանի ներքին
քաղաքականութիւնում հակառուսական դրսեւորումները գուցէ
չազդեն հայ-ռուսական դաշնակցային յարաբերութիւններից բխող
առաջնահերթութիւնների վրայ, սակայն չեն կարող բացասական
ազդեցութիւն չունենալ՝ երկկողմ օրակարգի իրագործման արդիւնաւէտութեան վրայ…»։
Փորձագէտին մաղթանք-ցանկատեսութիւնը, որ այս հակառուսական
դրսեւորումները ԳՈՒՑԷ չազդեն երկու երկիրներու դաշնակցային
կապերու առաջնահերթութեանց վրայ… ԼԱՒԱՏԵՍՈՒԹԻՒՆ ՄԸՆ Է,
որ կը հիմնուի անոր այն համոզումին վրայ, թէ Փաշինեանի թեթեւսոլիկ
վերաբերմունքին, Փութին՝ նոյն թեթեւսոլիկութեան իջնելով պիտի
չհակադարձէ… քանի որ նախանձախնդիր է՝ Փաշինեանէն աւելի,
երկու երկիրներու ստրատեգիական շահերու պահպանումին։ Քանի որ
Փութին քաջատեղեակ է, որ եթէ Փաշինեան կ՚անգիտանայ, թէ Հայաստանի
եւ Ռուսաստանի ստրատեգիական, գոյութենական շահերը կը համընկնին
իրարու հետ, սակայն համայն հայութիւնը՝ խորապէս կը գիտակցի այդ
ճշմարտութեան՝ իր առողջ եւ անեղծ բնազդովն անգամ…։ Ռուսաստանի
հայապաշտպանութիւնը Փաշինեանի մը սեւ աչքերուն սիրոյն չէր, որ
փոխուէր՝ անոր ապերախտութեան եւ անխելքութեան դիմաց։ Այլ՝ կը
հիմնուի նոյնինքն Ռուսաստանի իսկ գերագոյն շահերուն վրայ, որ
կը պահանջէ՝ զօրաւոր Հայաստանի մը անխորտակելի պատնէշը,
Թուրքիոյ դէպի Ազրպէյճան ծաւալելու փանթուրքական ծրագրին
դէմ…։ Այս մէկը լաւ հասկցէք Պարոն Փաշինեան։ Եւ լաւ գիտցէք, թէ
եթէ դուք՝ ձեր արեւմտամէտ հակառուսական քաղաքականութեամբ,
տկարացնէք Հայաստանի պատնէշը Թուրքիոյ դէմ, եւ Թուրքիա պատրաստուի ներխուժելու նաեւ Արեւելահայաստան, Ռուսաստանի զօրքը
ինք պիտի գրաւէ երկիրը՝ առանց ձեզմէ արտօնութիւն մուրալու,
եւ ետ պիտի մղէ Թուրքիոյ բանակը, պահպանելու համար իր երկրի
անվտանգութիւնը…,ինչպէս եղաւ 1920 թ. Նոյեմբեր 29-ին։
Երբ Ա. Հանրապետութեան Դաշնակցական կառավարութիւնը՝ Թիֆլիսի
մէջ 1920 թ. Հոկտեմբերէն ի վեր… անհամբեր բայց անյոյս սպասող ռուս
Լեգրանին չէր հրաւիրէր Երեւան, բանակցելու համար Թուրքիոյ ներխուժումը
արգիլելու համաձայնագրի մը շուրջ, եւ երբ թուրք բանակը Սեպտեմբերի
վերջը հասած էր Ալեքսանդրապոլ, եւ պատրաստ էր քալելու դէպի Երեւան,
Կարմիր Բանակի 11-րդ զօրաբաժինը Դիլիջանէն մտաւ Հայաստան, առանց
հրաւէր ստանալու, կամ՝ մուրալու Դաշնակցական կառավարութենէն։
Այս մէկն ալ մի՛ մոռնաք, Պարոն Փաշինեան։
Պարոն Փաշինեան, ձեր արհամարհած Ռուսաստանը յառաջխաղացքի
մէջ է, իսկ ձեր նախասիրած Արեւմուտքը՝ նահանջի։ Եւ Արեւմուտքի երեք
իմփերիալիստական, տարատնկեալ պետութիւններու երէկի ամրակուռ
ճակատին մէջ ճեղքեր սկսած են բացուիլ…։ Այդ անսուրբ երրորդութեան
ոստիկանապետը ԱՄՆ-ն է, իսկ անոր օֆֆշոր ռազմախարիսխները՝
Թուրքիան եւ Իսրայէլը։ Եւ այսօր՝ Էրտողան Նեթանիահուի սիոնական
պետութիւնը կը դատապարտէ պաղեստինցի ժողովուրդին դէմ ցեղասպանութիւն գործելուն համար, իսկ Նեթանիահու՝ փանթուրքական
Թուրքիան կը դատապարտէ հայ եւ քիւրտ ժողովուրդներուն դէմ
ցեղասպանութիւն գործելուն համար։ Միաբեւեռ աշխարհակարգը
վերջ գտաւ։ Հիմա՝ գոյութիւն ունի բազմաբեւեռ աշխարհակարգ,
որուն յառաջընթացին լոքոմոթիվը Ռուսաստանն է… մինչ Թուրքիա
եւ Իսրայէլ զիրար կը դիմազերծեն։ Եւ՝ Փութին եւ Թրամփ կը պատժեն
երկուքը։ Առաջինը՝ Նեթանիահուն կ՚ընդունի Սոչիի մէջ, զայն երեք
սպասցնելէ յետոյ… եւ անոր ազդարարական ակնարկութիւն մը կ՚ընէ՝
անոր վերյիշեցնելով, որ Իսրայէլի մէջ կ՚ապրին շուրջ 4 միլիոն նախկին
սովետ եւ ռուս քաղաքացի հրեաներ…, անուղղակի կերպով նախազգալ
տալու համար թէ ինք կրնայ որոշ ազդեցութիւն բանեցնել ասոնց վրայ՝
յաջորդող շաբաթներուն կայանալիք խորհրդարանական ընտրութիւններուն
նախօրեակին…։ Իսկ երկրորդը՝ Նիւ Եորքի մէջ, ՄԱԿ-ի Ընդհանուր Ժողովի
74-րդ նստաշրջանին, կը մերժէ Էրտողանի տեսակցելու առաջարկը…։
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Սփիւռքը Կը Նշէ՞ Սիլվա Կապուտիկեանի
Ծննդեան Հարիւրամեակը
ԼԻՒՍԻ ՏԷՕՔՄԷՃԵԱՆ

Ա

նցած Յունուարին ամբողջացաւ հայ մեծանուն բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկեանի ծննդեան 100-ամեակը: Այս
առիթով, անցած Օգոստոս ամսուն Հայաստան
գտնուելու ընթացքին ժամանակ յատկացուցի
կանացի յոյզերու, յոյսերու, սիրոյ ու ցաւերու,
հայրենիքի ու անոր խորհրդանիշերու ներբող
տաղանդաւոր բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկեանի տուն-թանգարան այցելութեան:
Թէեւ վերանորոգման աշխատանքներու մէջ,
սակայն թանգարանը չէր կորսնցուցած Կապուտիկեանի շունչն ու ոգին: Եւ որովհետեւ
նրբազգաց բանաստեղծուհին իր կտակով
պահանջած էր բնակարանին ընդունարանը,
ննջարան-աշխատասենեակը եւ հիւրասենեակը պահել նոյնութեամբ՝ ոչինչ աւելցնելով եւ
ոչինչ պակսեցնելով, այդպէս ալ կայ: Թերեւս
այդ պատճառով է որ թանգարանին մէջ կը
գերիշխէ անոր աներեւոյթ ներկայութիւնը: Իսկ
թանգարանի ղեկավարութիւնը ստանձնած
Տիկ. Արմէնուհի Տեմիրճեանը՝ սրտամօտիկ եւ

յարմար տեղը նշանակուած յարմար անձ մը,
այնքան սիրալիր ընդունելութիւն ցուցաբերեց
մեզի եւ այնքան հոգեհարազատ ոճով պատմեց
Կապուտիկեանի կեանքի դրուագներէն, որ արդէն
սիրելի բանաստեղծուհին շատ աւելի հարազատ
դարձաւ մեզի համար:
Սիլվա Կապուտիկեանի տաք սիրտը, անոր հոգին
ալեկոծող զգացումները յստակօրէն կարելի է
շօշափել իր բանաստեղծութիւններուն մէջ: Միշտ
ալ մտածած եմ, որ ան ինչքա՛ն բուռն զգացումներ
ունեցած ըլլալու է, որ ա՛յդ ձեւով՝ սրտիդ լարերուն
դպչող եւ ներաշխարհդ գրգռող արտայայտող մը
եղած է, եւ զանոնք ներկայացնելու տեսանկիւնէն
շատ հետաքրքրական է անոր բանաստեղծութիւնը: Իսկ անոր հայրենասիրութեան մասին
կարելի է միայն հպարտանքով խօսիլ. ան շատ գրած
է հայրենիքի, հայոց լեզուի ու հայ ժողովուրդին
մասին։ Իսկ այս թեմաներով գրելու համար, անմնացորդ սիրով, անզիջող նուիրուածութեամբ եւ
անխարդախ հայասիրութեամբ օժտուած պէտք
է ըլլայ, որ ուզէ «ապրել ու երգել միայն քո [հայ
ժողովուրդ] երջանկութեան, բախտին ի խնդիր»:
Տիկ. Միամիտեան մեզի պատմեց նաեւ, թէ ինչպէս
Կապուտիկեան, նոյնիսկ յառաջացած տարիքին,
կը մեկնէր Արցախ, սահմանապահ զինուորներուն
թիկունք կանգնելու, այդպիսով ըլլալով քսաներորդ
դարու հայ ժողովուրդի կեանքին ու ճանապարհին
ուղեկից բանաստեղծուհին, ազատատոհմութեամբ եւ դասական հայրենասիրութեամբ յատկանշուած, իր ուսերուն վերցուցած ըլլալով իր
ժողովուրդի յաւերժութեան հաւատալու հրամայականը, ըսելով՝
Դու՝ հայ բանաստեղծ, ի՛նչ էր որ լինի,
Վերջին զինուո՜րն էլ ընկնի յուսահատ,
Քո ժողովրդի յաւերժութեանը
Չհաւատալու իրաւունք չունես...
Թանգարանի ղեկավարչուհիին հետ ուրախութեամբ թարմացուցինք յիշողութիւնները եւ
վերյիշեցինք Կապուտիկեանի այցելութիւնները
Սփիւռքի հայօճախներ, մանաւանդ՝ Լիբանան: Այդ
այցելութիւններէն մին ես արդէն շատ լաւ կը յիշեմ.
1996 թուականն էր, Սիլվա Կապուտիկեան այցելեց
Պէյրութ եւ ես օրին, որպէս Վահան Թէքէեան
Վարժարանի աշակերտուհի, պատիւը ունեցայ
բանաստեղծուհիին ներկայութեան ասմունքելու
իր գործերէն՝ «Հայոց Բարտին»:
Մենք տեսանք նաեւ այն զանազան յուշանուէրները, զորս Կապուտիկեան ստացած էր հայ-

րենի եւ սփիւռքահայ անձնաւորութիւններէ
կամ կազմակերպութիւններէ: Իսկապէս որ
սիրուած, յարգուած եւ Սփիւռքի մէջ ալ բազմիցս
հիւրընկալուած անձնաւորութիւն մը եղած է ան:
Իր գրական քսանհինգամեակին առիթով ան
իր «Մտորումներ»ուն մէջ թէեւ ըսած է. «Ես քիչ
եմ տուել՝ առածիս դիմաց, Քեզ, ի՛մ ժողովուրդ,
նուի-րել եմ քի՛չ...», բայց ո՛չ, ան իր կեանքն ու
ճանապարհը, իր յոյզերն ու ձիրքերը նուիրած
է հայ ժողովուրդին, այդ պատճառով ալ հայ
ժողովուրդը իր մեծերուն համեմատ դատեց ու
դասեց «Գովքը ինձ վրայ տեղաց անձրեւով»
խոստովանած անմահանուն բանաստեղծուհին:
Այս բոլորը արժան եւ իրաւ, բայց կար ասոր
հակասող տխուր տուեալ մը: Տիկ. Տեմիրճեան
ափսոսանքով նշեց, թէ ինչպէս Սփիւռքի մէջ
ոչ մէկ կազմակերպութիւն նախաձեռնած էր
հանգամանօրէն նշել Սիլվա Կապուտիկեանի
հարիւրամեակը: Եւ դեռ աւելին. ինք այդ նպատակով անձա՛մբ դիմած եւ առաջարկած էր
լիբանանահայ որոշ կառոյցներու, որոնք ինչ-ինչ
պատճառներով մերժած էին իր առաջարկը:
Մտածելով, որ արդեօք Սփիւռքը կը նշէ՞ Սիլվա
Կապուտիկեանի հարիւրամեայ յոբելեանը, դուրս
եկայ անոր տուն-թանգարանէն, հաւատալով,
որ ինչպէս ինք՝ Կապուտիկեանը, իր բախտը
կ’օրհնէր՝ աշխարհը թողած ու ծնած ըլլալով
Հայաստանի երկնքի տակ, մենք ալ մեր բախտը
կ’օրհնենք, որ ունինք Սիլվա Կապուտիկեան անուն
անզուգական բանաստեղծուհի մը:

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Անդոհանքի Խոհեր

Թրամփի Խաղաղութեան Նոպէլեան Մրցանակ
Ուզելուն Առիթով

Սկիզբը Էջ 03
Բայց Ռուսաստանի արտգործնախարար
Լաւրով՝ ինք կ՚այցելէ Հենրի Քիսինճըրին, որ
Սովետ Միութեան եւ ԱՄՆ-ի միջեւ խաղաղ
համակեցութեան ջատագովն էր, եւ այսօր
գոհ է՝ Թրամփ-Փութին համախոհութենէն,
որ եւ մի քանի տարիներ առաջ ողջունած էր
բազմաբեւեռ աշխարհակարգի գոյառումը,
եւ (Քիսինճըրի բառերով) անոր «լոքոմոթիվը՝
Վլատիմիր Փութինը»…։ Երբ Քիսինճըր մը կ՚ողջունէ Փութինը, ո՞ր մէկ «Քաջ Նազար»ը կրնայ
«զգուշացնել» այսպիսի Փութին մը, աշխարհի
չորս ծագերուն մէջ… փաշինեանական-grantա-կան Դանիէլ Իոաննիսեա՞ն մը…։ Դերենիկ

Դեմիրճեան բացայայտած է հայուն ճիշդ
ախտանիշը. «Հայուն չափը՝ չափազանցն է»։
Նիկոլ Փաշինեանի «յեղափոխութիւն»ը
տակաւին չէ հրապարակած իր հետապնդելիք
ընկերային-տնտեսական եւ քաղաքական
արեւելումները։ Կ՚երեւի թէ տակաւին չէ
կրցած հասկնալ համաշխարհային եւ
տարածաշրջանային աշխարհաքաղաքական
փոփոխութիւններուն միտումներն ու արդէն
իսկ կիրարուող ուղղութիւնները։ Իսկ առանց
հասկնալու զանոնք, կարելի չէ՝ Հայաստանի
համար, մշակել կարելի լաւագոյն ընկերայինտնտեսական ու քաղաքական արեւելումի ծրագիր
մը… ափսո՜ս։
29 Սեպտեմբեր 2019

ԺԱՆ ԳԱԶԱՆՃԵԱՆ
(1938)
«Հնագիտական վայր նորմանտիի մէջ»
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ԵՌԱԿ - Արմենական Պատանեկան Շարժում

ԱԿՈՒՄԲԻ ՕՐ
Օր՝ Ուրբաթ 11 Հոկտեմբեր 2019
Ժամ՝ 20:30էն սկսեալ
Վայր՝ Թէքէեան Կեդրոն Ժըմմէյզի - Ա. Յարկ
Մասնակցութիւն՝ $10

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
ՇԱԲԱԹ, 16 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2019
ՀԲԸՄ-ՀԵԸ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ
ՆՈՒԱԳԱՀԱՆԴԷՍ

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐԵՐ
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ
98 Ամեակ

82 Ամեակ
• Կալա Ընթրիք
Շաբաթ, 23 Նոյեմբեր 2019
• Հրապարակային Հանդիսութիւն
Կիրակի, 24 Նոյեմբեր 2019
• Ցուցահանդէս
Երեքշաբթի, 26 Նոյեմբեր 2019
• Գիրքերու Շնորհանդէս
Հինգշաբթի, 28 Նոյեմբեր 2019

ԳՈՅԺ
Լիբանանահայ Բժշկական Միութեան Վարչութիւնը
կը գուժէ
ՏՈՔԹ. ՌԷՅՄՕՆ ՄԱՔՍՈՒՏԵԱՆ ի
մահը, որ պատահեցաւ չորեքշաբթի 2 հոկտեմբեր 2019 ին։

Լրատուութեան Գործընկեր

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»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

¸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:

 سيفاك اكوبيان:رئيــــــــس التحريــــــر

جريـدة سياسية أرمنـية
).م.م.تصدر عن رشكة شرياك الصحفية (ش

زارتونك

