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Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Ժողովրդային Յեղափոխութեան Նահատակը
Հողին Յանձնուեցաւ

Հայաստանի Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի
Յայտարարութիւնը Թուրքիոյ Հետ
Յարաբերութիւններու Առընչութեամբ

Հարիւրաւոր մարդիկ հաւաքուեցան երէկ Շուէյֆաթի մէջ վերջին հրաժեշտը
տալու Ալաա Ապու Ֆախէրին, որ զոհուեցաւ ցոյցերու ընթացքին դառնալով
ժողովրդային յեղափոխութեան խորհրդանիշներէն մին:
Նահատակ երիտասարդին ընտանիքին անդամները խոստացան շարունակել
իրենց զոհուած հարազատին պայքարի ուղին:
Ալաաի եղբայրը յուղարկաւորութեան ներկաներուն կոչ ուղղեց ըսելով. «Մի
վախնաք: Շարունակեցէք Ալլաի ճամբով»:
Ժողովրդային ընդվզումի միւս հրապարակներուն վրայ եւս հաւաքուած
յեղափոխականները ոգեկոչեցին նահատակ երիտասարդին յիշատակը:
Ճամբաները, որոնք կը շարունակէին փակ մնալ, Լիբանանեան բանակի
ճիգերով շատ մը վայրերու մէջ բացուեցան: Սակայն կարգ մը տեղեր դարձեալ
փակուեցան բողոքարար ժողովուրդին կողմէ, բան մը, որ որոշ միջադէպեր
ստեղծեցին բանակայիններու եւ ճամբաները ամէն գնով փակել փորձող
երիտասարդներուն միջեւ:
Միւս կողմէ նախագահ Աուն յոյս յայտնեց, որ նոր կառավարութիւնը շուտով
պիտի կազմուի: Նշելով ընդամէնը քանի մը օրուայ ժամկէտի մասին ան ըսաւ,
որ ինք յոյսով է մինչ այդ բոլոր խոչընդոտները կը վերանան: Ինչ կը վերաբերի
վարչապետի անունին շուրջ երեսփոխաններու հետ խորհրդակցութեան,
որոշ լուրեր շրջեցան, որ այդ պիտի կազմակերպուի մինչեւ յառաջիկայ
Երկուշաբթի օր:
Ֆրանսական պատուիրակութիւնը աւարտելով բոլոր կողմերը լսելու իր
պարտականութիւնը մեկնեցաւ երկրէն առանց յայտարարութիւն մը ընելու:
Նոյնանման առաքելութեամբ մը, երէկ Պէյրութ ժամանեց Իտալիոյ
պաշտպանութեան նախարարը եւ սկսաւ իր պաշտօնական տեսակցութիւններուն:
Երէկ Լիբանանի տարածքին դպրոցներն ու համալսարանները փակ մնացին:
Այսօրուայ համար կրթութեան նախարարութիւնը նշեց, որ այսօր պէտք է
սովորական դպրոցական օր ըլլայ:

Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեան հետաքրքրական յայտարարութիւնով մը հանդէս եկաւ՝
Թուրքիոյ հետ յարաբերութիւններու առընչութեամբ։ «Փետրուարին
Սեւանի մէջ չեն լողար», յայտնեց
Նիկոլ Փաշինեան խորհրդարանի
ամպիոնէն՝ Թուրքիա-Հայաստան
յարաբերութիւններու հաւանական
կարգաւորման կապակցութեամբ։
Այս մասին կը հաղորդէ «Ժամանակ»ը:
Հայաստանի Ազգային ժողովէն
ներս երեսփոխաններու հետ
հարցում-պատասխանի ժամանակ Նիկոլ Փաշինեան հայթրքական յարաբերութիւններուն
մասին խօսեցաւ մեկնաբանելով
Ռուսաստանի Արտաքին գործոց
նախարար Սերկէյ Լաւրովի կողմէ վերջին օրերուն Երեւանի մէջ կատարուած
յայտարարութիւնը։ Ինչպէս ծանօթ է, Լաւրով յայտնած էր, որ Ռուսաստան
պատրաստ է նպաստել Հայաստանի եւ Թուրքիոյ միջեւ յարաբերութիւններու
կարգաւորման։ Այս բոլորին կապակցութեամբ Նիկոլ Փաշինեան ըսաւ
հետեւեալը. «Եթէ յունուար ամիսն է եւ ոեւէ մէկը առաջարկէ Սեւան երթալ
լողալու, ապա առաջարկը այդքան ալ տրամաբանական չ՚ըլլար, իսկ եթէ
յուլիս ամիսն է, ապա այդ առաջարկին մէջ կ՚ըլլայ տրամաբանութիւն։
Տարածքաշրջանային իրավիճակն ու մթնոլորտը ցոյց կու տան, որ այդտեղ
փետրուար ամիսն է եւ պէտք չէ իրերը հաւաքել՝ երթալ լողալու, որովհետեւ
կրնանք մսիլ»։ Նիկոլ Փաշինեան թէեւ համաձայն է Սերկէյ Լաւրովի մտքին
հետ, սակայն, այնուամենայնիւ, պէտք է ճիշդ համատեսքի մէջ ըլլայ այդ մէկը։
«Սեւանի մէջ լողալը լաւ բան մըն է, սակայն երբ մէկը առաջարկէ, պէտք չէ
երթալ միանգամայն։ Պէտք է նայիլ, թէ դուրսը ինչ աստիճան է, պէտք է նայիլ
օրացոյցին եւ ըստայդմ կողմնորոշուիլ», եզրափակեց Նիկոլ Փաշինեան։
Բաց աստի, Նիկոլ Փաշինեան խորհրդարանի ամպիոնէն անդրադարձաւ
նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին։ «Արմէնփրէս»ի հաղորդումներով,
վարչապետը ընդգծեց, որ Հայաստանի կառավարութիւնը Մատրիտեան
սկզբունքներու պարզաբանման կարիք կը տեսնէ։ Երեսփոխանի մը հարցման
պատասխանելով՝ Նիկոլ Փաշինեան ըսաւ. «Հայաստանի կառավարութիւնը
Մատրիտեան սկզբունքները բանակցային գործընթացի հիմք ընդունելու
կամ չընդունելու համար կը կարեւորէ այդ սկզբունքներու պարզաբանումը։
Քանի տակաւին Մատրիտեան սկզբունքները ամբողջութեամբ թափանցիկ
չեն մեզի համար, դժուար է ըսել՝ մենք սա կ՚ընդունինք որպէս բանակցային
գործընթացի հիմք կամ ոչ։ Մատրիտեան սկզբունքները, ըստ էութեան, հարցի
լուծման ճանապարհ են։ Մենք կ՚ուզենք հասկնալ՝ այդ ճանապարհը մեզի
հաւանական ի՞նչ տեղեր կրնայ հասցնել, որպէսզի նախապէս իմանանք, թէ
այդ ճանապարհով պիտի երթա՞նք կամ ոչ։ Պէտք է պարզել, թէ Մատրիտեան
սկզբունքները ո՞ւր կը տանին։ Պէտք է հասկնալ, որ ինչպիսի՞ իրավիճակ
մը կայ եւ ըստ այդմ երթալ յառաջ։ Երբ պարզուի, որ տարբեր կողմեր
կ՚ուզեն տարբեր ճանապարհներով երթալ, կը նշանակէ, թէ Մատրիտեան
սկզբունքներու մէջ խնդիր մը կայ, ոեւէ մէկը կը խաբէ ոեւէ մէկը։ Իսկ
մենք չենք ուզեր բանակցային գործընթացի մէջ եւ ընդհանրապէս մեր
յարաբերութիւններուն մէջ ոեւէ մէկը խաբել»։
Նիկոլ Փաշինեան խորհրդարանի ամպիոնէն շեշտեց նաեւ, որ Լեռնային
Ղարաբաղի հակամարտութեան կարգաւորման նախադրեալներու հարցին
մէջ Հայաստանի պատկերացումներու միջազգային ընկալումը դրական է։
Շար. Էջ 02
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Վենետիկի Մխիթարեան Միաբանութեան
Ս. Ղազար Կղզին Ողողուած
Երեքշաբթի՝ 12 Նոյեմբեր 2019ի երեկոյեան ժամը 9-էն սկսեալ,
մակընթացութեան նախատեսուած բարձրագոյն մակարդակը
40 սմ գերազանցելով, հարաւային ուժգին քամիի պատճառով
Վենետիկի լճակի մակարդակը
հասաւ 180 սմ։
Այսպիսի իրավիճակ տեղի չէր ունեցած 1966-էն ի վեր։ Վենետիկի
Ճուտեքքա շրջանի հարաւային
քարափները ուժգին ալիքներու
հարուածի տակ քանդուած են,
նաւեր խորտակուած են, եւ աւանդական կոնտոլաները Ս. Մարկոսի
հրապարակ հասած, ու քաղաքն
ամբողջ ջուրով ողողուած։
Ս. Ղազար կղզին ալ զերծ չմնաց
բնութեան այս աղէտէն։ Գետնայայրկի բոլոր սենեակները ողողուեցան լճակի տղմուտ ջուրով,
քառանկիւնի խոտածածկը ջուրի
տակ սուզուեցաւ։ Սեղանատունը եւս խուժեցին ջուրերու յորձանքները եւ դժբախտաբար
եկեղեցին անգամ լեցուեցաւ կէս
մեթր ջուրով որ հասաւ դաս եւ
աւանդատուն, վնասելով որոշ
եկեղեցական զգեստներ եւ ձռա-

Նոյեմզար
Եղիազարեան

գործ զարդարանքներ եւ գորքեր։
Միայն վաղ առաւօտեան անդրադարձանք որ ամեհի ալիքներու
հարուածներուն տակ, ամբողջ
հարաւակողմը եզերող պարսպապատը քանդուած էր։ Այս տխուր
համայնապատկերը հասաւ իր
գագաթնակէտին վանքի ծովախորշին կայանած Արմենիա առագաստանաւի պատճառած վնասները
տեսնելով. Առագաստանաւը ալիքներէն քշուած, ցռուկով քանդած էր

պարիսպէն հատուած մը մինչեւ
լայնքով բարձրանալու քարափին,
փլցնելով ետեւի պարիսպը։
Մեր բոլոր հայրենակիցներուն
եւ բարեկամներուն կ՚ուզենք
ապա-հովցնել որ վանքի մատենադարանը, պատկերասրահը,
ձեռագրատունը եւ դիւանը անվնաս մնացին Ամենասուրբ Կոյսին
մայրախնամ հովանիին ներքոյ։
Մխիթարեան Միաբանութիւն
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Հայաստանի Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի
Յայտարարութիւնը Թուրքիոյ Հետ Յարաբերութիւններու
Առընչութեամբ
Սկիզբը Էջ 01
Վարչապետը
խորհրդարանի
ամպիոնէն յայտնեց, որ Լեռնային
Ղարաբաղի հակամարտութեան
կարգաւորման նախադրեալներու
հարցին մէջ Հայաստանի պատկերացումները միջազգային գործընկերներու կողմէ կ՚ընկալուին
դրական, որովհետեւ արձանագրուած է, որ Հայաստանի դիրքորոշումը
շինիչ է։ Փաշինեան շարունակեց.
«Ես կը կարծեմ, թէ մեր բոլոր գործընկերները մէկուկէս տարուան
մէջ արձանագրած են, որ ոչ միայն
մեր մտադրութիւններուն մէջ չէ
բանակցային գործընթացը փակուղի մտցնելը, այլեւ՝ ընդհակառակն,

կան բազմաթիւ հարցեր, առանց
որոնց կարգաւորման արդիւնաւէտ
բանակցային գործընթաց մը յառաջ
տանիլը հնարաւոր չէ։ Այս ըմբռնման առումով որոշակի ընդհանուր
ընկալումներ ձեւաւորուած են
նախադրեալներու տեսակէտէ։
Կը կարծեմ, թէ հարցի լուծման
նախադրեալներու մասով մեր
պատկերացումները աւելի լաւ
ընկալում ստացած են, որովհետեւ
արձանագրուած է, որ մեր դիրքորոշումները շինիչ են։ Ի հեճուկս
ահազանգներու, ո՛չ միայն բանակցային գործընթացը փակուղիի չէ
մատնուած, այլ նաեւ՝ աշխատանք
կը տարուի պայմաններ ստեղծելու

համար, որպէսզի ըլլայ հակամարտ
բոլոր կողմերու տեսակէտէ լուծում
գտնելու ուղղեալ բանակցային միջավայր մը եւ մթնոլորտ մը»։
Փաշինեան մեկնաբանեց նաեւ
Սերկէյ Լաւրովի կողմէ Երեւանի
մէջ կատարուած վերջին յայտարարութիւնը, ըստ որու Լեռնային
Ղարաբաղի հակամարտութեան
լուծման մէջ որեւէ համաձայնութիւն չի կրնար ըլլալ առանց Արցախի
ժողովուրդի։ Ըստ Նիկոլ Փաշինեանի, սա կը բխի բանակցութիւններու տրամաբանութենէն ու լաւ է,
որ Ռուսաստանի արտաքին գործոց
նախարարին կողմէ այդ հանգամանքը արձանագրուած է։

Յաջակցութիւն եւ Ի Համերաշխութիւն Մեր Ուսանողներուն՝
Միօրեայ Գործադուլ Կը Յայտարարենք. Հայ Բանասիրական եւ
Պատմութեան Բաժանմունքի Դասախօսներ
Հայ բանասիրական եւ պատմութեան
բաժանմունքներու դասախօսական կազմը՝ տնօրէններու գլխաւորութեամբ՝ իրականացուցած է
խորհրդակցութիւն. ստեղծուած է 5

Պատմութեան
Մէջ Այսօր

հոգիէ կազմուած մասնագիտական
խումբ, որ աւելի ուշ հանդէս պիտի
գայ յայտարարութեամբ՝ կէտերով
ներկայացնելով ընելիքները։ Ըստ
Yerkir.am-ի, այս մասին լրագրողներու

հետ զրոյցի ընթացքին յայտարարած
է ԵՊՀ հայ բանասիրական բաժանմունքի դասախօս Արշալոյս Գալստեան:
Շար. Էջ 07

Նոյեմզար Մանուկի Եղիազարեան (նոյեմբերի 15, 1914,
Հայկաշէն), Հայկական ԽՍՀ
Արտաշատի շրջանի Քաղցրաշէն գիւղի կոլտնտեսութեան
օղակաւարուհի, գիւղատնտեսութեան առաջաւոր։ Սոցիալիստական աշխատանքի հերոս
(1960 թուական)։ ԽՄԿԿ անդամ
1960 թուականէն:
1917 ին, փրկուելով Հայոց
Ցեղասպանութենէն, անոր
ընտանիքը կը հանգրուան
Իրաք: 1921ին կը տեղափոխուին Հայաստան, բնակութիւն
հաստատելով Արտաշատի
շրջանին մէջ:
1932ին Նոյեմզարը կ՛ ամուսնանայ քաղցրաշէնցի Տաճատ
Եղիազարեանի հետ: Ամուսինը
կը զոհուի1943ին Հայրենական
մեծ պատերազմին ընթացքին:
1946ին բարձր բերք աճեցնելու համար Նոյեմզարը կը մասնակցի Համամիութենական
գիւղատնտեսական ցուցահանդէսին։
Հերոսի կոչման կ՛արժանանայ1960ին, 35 հա բամբակէնու
ցանքատարածութեան իւրաքանչիւր հա-էն 61 ց բամբակի
հումք, իսկ 15 հա խաղողի այգու
իւրաքանչիւր հա-էն 283 ց միջին
բերք ստանալու համար։ ԽՍՀՄ
5րդ գումարման Գերագոյն
խորհրդի պատգամաւոր է
(1960)։
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Նոր Աշխարհակարգ՝

Ոչ Յաղթողներ Եւ Ոչ Պարտուողներ
Այլ՝ Խաղաղութիւն Եւ Բարգաւաճում

Մեթր ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Կ

՚ապրինք անցումային ժամանակներու մէջ. պատերազմի եւ
տնտեսական ճգնաժամի հին միաբեւեռ աշխարհակարգէն
դէպի խաղաղութեան ու բարգաւաճումի նոր բազմաբեւեռ
աշխարհակարգ, որուն լուսամիտ առաջնորդներն են՝ Ֆրանչիսկոս Ա.,
Վլատիմիր Փութին եւ… Սերգէյ Լաւրով։
Չարագործին դէմ՝ բարբարոսական, շահագործողական ռեժիմներ,
ազատազրկումի եւ չարչարանքի միջոցներ կը կիրարկեն, մինչ քաղաքակրթիչ եւ իրաւապաշտպան ռեժիմներ, ուղղիչ եւ դաստիարակիչ տուներ
կը գործածեն. ինչ որ թէ՛ չարագործը կը փրկէ իր ախտէն, եւ թէ՛ հասարակութիւնը՝ անոր չարիքէն։ Երկու կողմերուն միաժամանակ բարիք
ընելով… եւ երկու կողմերը իրարու բարեկամացնելով, որուն հետեւանքով՝
երկու կողմերն ալ յաղթող կ՚ըլլան, եւ ոչ թէ՝ մէկը յաղթող, իսկ միւսը՝
պարտուող… ինչ որ կը վերացնէ դառնութիւններն ու վրէժխնդրութիւնը
կողմերուն միջեւ, երաշխաւորելով հասարակական խաղաղութիւնն ու
կայունութիւնը։
Նոյնն է պարագան հակամարտող հասարակարգերուն եւ պետութիւններուն
ու ժողովուրդներուն միջեւ, որոնք եթէ որդեգրեն արդար խաղաղութեան
մը համար անկեղծ երկխօսութիւնը, կը դառնան բարեկամներ, կամ՝
խաղաղ մրցակիցներ միայն՝ բարի նախանձով, եւ երկուքով կրնան
բարգաւաճիլ…։
Այս պարզ ճշմարտութիւնը լաւ հասկցած են վերը յիշուած երեք լուսամիտ
առաջնորդները, եւ զայդ կը սորվեցնեն այսօր՝ համայն աշխարհին,
երաշխաւորելու համար համաշխարհային խաղաղութիւնը, կանխարգիլելու համար Գ. աշխարհամարտ մը, որուն շուրջ Փութինէն բան
մը սորված կը թուի ըլլալ Տոնալտ Թրամփ, եւ ինք ալ գոհ կը թուի
ըլլալ՝ երազելով խաղաղութեան Նոպէլեան մրցանակ…։ Արիստոտէլ
ըսած է. «Անոնք որոնք գիտցած են՝ կը գործադրեն։ Անոնք որոնք
հասկցած են՝ կը սորվեցնեն»։ Այդ երեքը դաստիարակներ են։ Տոնալտ
Թրամփ՝ օրինակելի ուսուցանող մը չէ, բայց՝ իմաստուն է, քանի որ ճիշդ
ինքնաճանաչումը կատարած է ամերիկեան իմփերիալիզմի ներկայիս
պարզած տեղատուական վիճակին, եւ՝ ընդունած է Փութինի իրեն ցոյց
տուած ճամբան։ Եւ նոյն Արիստոտէլն է, որ ըսած է. «Ինքնաճանաչումը
իմաստութեան սկիզբն է»։ Եւ Պղատոն կ՚ըսէր. «Ով մարդ՝ Ծանիր Զքեզ»
(Anthrope Gnosize Aphton)։ (Իմաստուն Թրամփ ճանչցած է ամերիկեան
կայսրութեան անկումը, քանի որ ուշադիր կարդացած է Gore Vidal-ի “The
Decline and Fall of the American Empire” հատորը (լոյս տեսած 1999 թուին,
Odonian Press-էն)։ Բայց ԱՄՆ-ի կողմնակից «յիմար կոյսերը», ամենուրեք՝
ներառեալ Լիբանան եւ Հայաստան, դեռեւս չեն կարդացած 20 տարիներ
առաջ լոյս տեսած այդ հատորը, կամ՝ չեն հասկցած, եւ քաղաքական
«աչք» ալ չունին կարենալ տեսնելու համար ներկայի անցումային
ժամանակներու զարգացման ուղղութիւնը։ Թրամփ Խաղաղութեան

Նոպէլեան Մրցանակ կը սպասէ, նաեւ՝ որովհետեւ որոշած է իր զօրքերը
քաշել Սուրիոյ հիւսիսէն եւ հարաւէն… Թուրքիոյ եւ Իսրայէլի սահմաններէն.
այսինքն՝ ամերիկեան իմփերիալիզմի Միջին Արեւելքի մէջ ունեցած իր երկու
օֆֆշոր ռազմախարիսխներու սահմաններէն, ծանր մտավախութիւններ
պատճառելով փանթուրքական Թուրքիոյ եւ սիոնական Իսրայէլի…
մասնաւորաբար՝ Իսրայէլի, որուն բարձրաստիճան զինուորականները
անկարող կը զգան պաշտպանուելու, միաժամանակ թէ՝ Հզպալլայի եւ թէ՛
սուրիական բանակի ներկայութենէն՝ իրենց հիւսիսային սահմանին վրայ)։
Մեր նախորդ գրութիւններուն մէջ, յաճախակի անդրադարձած ենք Ֆրանչիսկոս Ա. եւ Վլատիմիր Փութին լուսամիտ առաջնորդներու խօսքերուն։
Ներկայ գրութեամբ պիտի անդրադառնանք Սերգէյ Լաւրով լուսամիտ
առաջնորդին խօսքերուն անդրադարձող՝ Արեւմտեան Հայաստանի շարունակուող պետութեան վարչապետի նամակին, զոր այս վերջինը յղած է
Սերգէյ Լաւրովին, որուն հայերէն թարգմանութիւնը հրատարակուած է ԱՀՀ
պաշտօնաթերթի թիւ 6 (3 Հոկտեմբեր 2019) համարին մէջ։ ԱՀՀ վարչապետ
Գառնիկ Սարգիսեան, կարդացած ըլլալով Սերգէյ Լաւրովի մէկ կարեւոր
յօդուածը՝ ՄԱԿ-ի Ընդհանուր Ժողովի 74-րդ նստաշրջանի նախօրէին (լոյս
տեսած 20 Սեպտեմբեր 2019 թուին, ռուսական կայքէջի մը վրայ), Արեւմտեան
Հայաստանի վարչապետի իր հանգամանքով, Սեպտեմբեր 23-ին անոր
յղած է խիստ կարեւոր նամակ մը, որ օրինակելի նախաձեռնութիւն մըն
է՝ օգտուելու ներկայի անցումային ժամանակներու հայանպաստ
զարգացումներէն՝ ի նպաստ Հայ Հողային Դատին։
Սերգէյ Լաւրով, յօդուածը տուած է “Russia in Global Affairs” (magazine)
հանդէսին։ Յօդուածի վերնագիրն է՝ “The World at a Crossroads: A System
of International Relations for the Future”։
Վարչապետը նախ կը գրէ թէ ինք «մեծ ուշադրութեամբ» կարդացած
է Ռուսական Դաշնութեան «խաղաղասէր արտգործնախարարին
յօդուածը», եւ իրեն համար անակնկալ մը չէր յօդուածին «տրամաբանութեան եւ մօտեցումներուն մէջ «Ձեր քաղաքական իրապաշտութեան
խիզախութիւնը, որ հիմնականօրէն կը յենի համամարդկային հարցերու
նկատմամբ, Ձեր եւ ընդհանրապէս Ռուսական Դաշնութեան որդեգրած
անկեղծութեան վրայ, որ թոյլ տուաւ որ Դուք մատնացոյց ընէք՝ համաշխարհային ներկայ ճգնաժամէն դուրս գալու ամէնէն արդար,
օրինական եւ իրապէս կենսունակ լուծումներու բանալի սկզբունքները,
ուր չկան յաղթողներ ու պարտեալներ, չկայ վրէժխնդրութիւն՝
բոլոր դառնութիւններով հանդերձ, այլ կայ՝ ամուր եւ հաստատ
դիրքերէ մեկնած՝ համաշխարհային խաղաղութեան, միջազգային
կայունութեան, եւ՝ հաւաքական, ընդհանրական բարգաւաճումի ուղիին առաջարկը»։ Վարչապետը իրաւացիօրէն ընդգծած է՝ թէ ՓութինեանԼաւրովեան Ռուսաստանի խաղաղութեան առաջարկը՝ Արեւմուտքին, չի
մեկնիր տկարութեան դիրքերէ, այլ՝ «ամուր եւ հաստատ դիրքերէ…»։ Եւ
միւս կողմէ՝ վարչապետը մեղմօրէն կը նշէ անսպասելի բարեացակամութիւն
մը՝ «միաբեւեռ աշխարհակարգի ձգտող կողմին հանդէպ», քանի որ
Լաւրովի ոճը այնքա՜ն անվրէժխնդիր ու ներողամիտ է անոնց պատճառած
«բոլոր դառնութիւններուն հանդէպ», որ իր յօդուածը ընթերցողները
կ՚ունենան այն տպաւորութիւնը, թէ՝ Լաւրով կը կարծէ թէ միաբեւեռ
աշխարհակարգի իշխանաւորները չեն գիտակցիր թէ՝ իրենց ծրագիրը
անիրաւ է եւ հիմնուած խաբեբայութեան վրայ...։
Ապա՝ վարչապետը մաղթանք կը յայտնէ, որ Լաւրովի միջազգային գործընկերները, որոնց ան համերաշխութեան ձեռք կը մեկնէ, լիովին գիտակցին
որ Լաւրովի առաջարկը կ՚ընդգրկէ նաեւ՝ իրենց իսկ ճգնաժամէն դուրս
գալու պատուաւոր ելքն ու փրկութիւնը։ (Ըստ երեւոյթին, Տոնալտ Թրամփ
գիտակցած է)։
Վարչապետը տարակոյս կը յայտնէ հետեւեալ բառերով. «Բայց ի՞նչ գնով
անոնք կրնան գիտակցիլ։ Երբ անոնք քանի մը դար բռնութեամբ եւ այլ
ազգերու արեան ու իրաւունքներուն գնով փառքեր կուտակեցին եւ
այդ փառքերու քաղցր համէն իրենց քիմքերը պատրաստ են հրաժարելու՝
առանց փոխարժէքի…»։
Եւ կը շարունակէ. «Շնորհիւ Միջին Արեւելքի բնիկ ազգերու, մասնաւորաբար,
Սուրիոյ եւ Պարսկաստանի, աննահանջ դիմադրողականութեան, զուգորդուած Ռուսաստանի Դաշնութեան եւ Ժողովրդային Չինաստանի պատասխանատու եւ խիզախ անընկճելի կեցուածքներուն, միաբեւեռ աշխարհակարգի ծրագիրը անվերականգնելիօրէն ձախողած է, բայց տակաւին՝
պարտուած չէ, վերջնականապէս»։
Շար. Էջ 06
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Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն

«Կլենտէյլ Էտվենթիսթ»-ի Դէպի Հայաստան Եւ Արցախ Առաքելութիւնը

Բազմաթիւ հայորդիներ, երիտասարդ եւ տարեց, վայելեցին
«Կլենտէյլ Էտվենթիսթ» բժշկական
կեդրոնի մէկշաբաթեայ բժշկական
առաքելութեան կամաւոր մասնակցողներուն մատուցած անվճար
սպասարկութիւնները։
«Բուժելու ջանքերուն մեր նուիրուածութիւնը, ինչպէս նաեւ մեր
համայնքներուն եւ աշխարհի
տարածքին կարիքաւորներու բժշկական կայուն ծառայութիւններ
տրամադրելու փափաքը մաս կը
կազմէ Աստուծոյ սիրով ապրելու մեր
հաւատքին»,-“Ասպարէզ”-ի փոխանցմամբ՝ կը յայտնէ Ալիս Իսայի, որ

«Կլենտէյլ Էտվենթիսթ» բժշկական
կեդրոնի նախագահն է եւ որ այս
տարի երկրորդ անգամն ըլլալով
մասնակցեցաւ այս առաքելութեան։
Դէպի Արցախ այս առաքելութիւնը
իր տեսակին մէջ երկրորդն էր
նշեալ հաստատութեան համար, որ
այս տարի զուգահեռաբար նաեւ
իրականցուց դէպի Հայաստան իր
հինգերոդ բժշկական առաքելութիւնը։
Այս տարուան զոյգ առաքելութիւններուն իրենց մասնակցութիւնը
բերին 48 հոգինոց բժշկական
կազմ մը, որ Ստեփանակերտի
եւ Հայաստանի մէջ հիւանդներու

քննութիւններ եւ դարմանումներ
կատարելու կողքին, առիթը ունեցաւ
այցելելու Արցախի 8 հեռաւոր գիւղեր, առողջապահական կենսական
ծառայութիւններ հասնցելով մօտաւորապէս 500 գիւղացիներու, որոնք
դժուարութիւններ ունին նման սպասարկութիւններ ստանալու։
Առաքելութեան ընթացքին նաեւ
կարելի
եղաւ
իրականացնել
զանազան տեսակի առաւել քան
100 վիրաբուժութիւններ, իսկ
Հայաստանի քաղցկեղի մասնագէտներ առիթը ունեցան այցելու
մասնագէտներուն հետ խորհրդակցելու քաղցկեղէ տառապող
մօտաւորապէս 200 հիւանդները
դարմանելու լաւագոյն կարելիութեանց շուրջ։
Խումբին մանկաբոյժերը նաեւ
մօտաւորապէս 200 նորածիններու
բժշկական սպասարկութիւններ
տրամադրեցին։
Հետաքրքրական էր յատկապէս
սիրտի բարդ հիւանդութենէ մը
տառապող 27ամեայ երիտասարդի
մը պարագան, որ հակառակ իր
առողջական վիճակին, պարտադրուած էր հոգ տանելու իր
հիւանդ հօր եւ երեխաներուն։
Քննութիւններէն ի յայտ եկաւ, որ ան
անմիջական կարիքը ունէր սիրտի
գործողութեան եւ կարելի եղաւ
այդ մէկը իրականացնել Երեւանի
վիրաբուժական մէկ կեդրոնին մէջ,
«Կլենտէյլ Էտվենթիսթ»-ի եւ Արցա-

խի կառավարութեան նիւթական
աջակցութեամբ։
Նշենք, որ ինչպէս միւս առաքելութեան մասնակիցները, այս տարուան խմբակին մաս կազմողները
կամաւորապէս տրամադրեցին
իրենց սպասարկութիւնները, նոյն
ժամանակ վճարելով իրենց ճամբորդութեան ծախսերը։
«Նաեւ առաքած էինք աւելի քան 7
թոն բժշկական սարքեր, գործիքներ
եւ դեղեր, որոնք մեր ժամանումէն
անմիջապէս առաջ տեղ հասած էին»,
կը յայտնէ Ալիս Իսայի, աւելցնելով,
որ անոնց մէկ մասը նուիրուած էր,
իսկ մնացեալը կարելի եղած էր գնել՝
շնորհիւ շարք մը նուիրատուներու,
որոնց նպաստը այսպիսով կարելի եղած է ուղղակիօրէն Արցախ
հասցնել։
«Կլենտէյլի համայնքը եւ մեր
գործակիցները իրաւունք ունին
հպարտանալու, որ ուղղակիօրէն
կրցան նպաստել Արցախի ժողովուրդին»,- եզրակացուց ան։
Առաքելութեան իրականացման մէջ
կենսական դերակատարութիւն
ունեցաւ նաեւ Հայաստան Համահայկական հիմնադրամը, որ առաքումները հեզասահօրէն իրականացնելու կողքին, «Կլենտէյլ Էտվենթիսթ» բժշկական կեդրոնին հետ
մօտէն գործակցելով՝ ապահովեց
առաքելութեան սահուն ընթացքը։
armenianradioboston.com
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Կրթութեան եւ գիտութեան ոլորտի
խումբ մը մասնագէտներ Նոյեմբեր
13-ին տուին մամլոյ ասուլիս մը, որուն
ընթացքին անընդունելի նկատեցին վերջերս շրջանառութեան մէջ
դրուած «Բարձրագոյն կրթութեան
եւ գիտութեան մասին» Հայաստանի օրէնքի նախագիծի շարք մը
դրոյթները:
Գիտութիւններու ազգային ակադեմիոյ պատմութեան հիմնարկի
տնօրէն Աշոտ Մելքոնեան յայտնեց,
որ զարմանալիօրէն հայագիտութեան ոլորտի մասնագէտները
անկախութեան երրորդ տասնամեակի աւարտին տակաւին զբաղած են հայագիտութիւնը պաշտպանելու հարցով։ Ան նշեց, որ
լուծում պահանջող շատ հարցեր
կան, նաեւ՝ գիտութեան, կրթութեան
ոլորտին մէջ, սակայն զարմանալի
է, որ առաջին հերթին կացինը իջաւ
հայագիտական առարկաներուն
վրայ։ «Անընդհատ զօրամասեր կ՛այցելենք: Եկէք, տեսէք, թէ ինչպէս
հայ զինուորները կ՛ընկալեն հայոց

պատմութեան, հայագիտական
բնոյթի դասախօսութիւնները, որովհետեւ կարօտ են այդ ամէնուն:
Նոյնը, կը հաւատացնեմ ձեզի,
ոչ-մասնագիտական կաճառներու
մէջ է: Եկէք, տեսէք՝ լսարանը
դատարակ կ՛ըլլա՞յ, թէ՞ լեցուն»,- ըսաւ
ան՝ նշելով, թէ այս բոլոր բողոքի
ձայներուն անլսելի մնալը մտածել կու
տայ, որ եղածը ծրագրաւորուած է։
Գիտութիւններու ազգային ակադեմիոյ
Հրաչեայ
Աճառեանի
անուան լեզուի հիմնարկի տնօրէն Վիքթոր Կատուալեան ըսաւ,
որ հասարակութեան լայն զանգուածները կը մերժեն այս նախագիծը, որ ի սկզբանէ սխալ էր եւ
անընդունելի։ Ըստ անոր՝ հայոց
լեզու եւ գրականութիւն, հայոց
պատմութիւն նիւթերը կը ձեւաւորեն
լայն աշխարհայեացք, ազգային
նկարագիր ունեցող, բարեկիրթ
անձնաւորութիւններ. «Առանց
հայագիտական առարակներու չեմ
պատկերացեր բնականոն մասնագէտ, որ պէտք է պատրաստէ մեր

կրթական համակարգը»,- յայտնեց
ան։
Մանկավարժական համալսարանի
պատմութեան եւ իրաւագիտութեան
բաժանմունքի նախագահ Էդգար
Յովհաննիսեանի համաձայն՝ այս
հարցին մէջ ոլորտի մասնագէտները, բարձրագոյն ուսումնական
հաստատութիւնները միասնական
են, չկայ կառոյց մը, որ այս հարցին մէջ
իրենց հետ չէ: «Եթէ պիտի ունենանք
գիտարուեստի փորձագէտներու
հասարակութիւն, թռիչքաձեւ տնտեսական զարգացում, ով ըսաւ, որ
ապագայ մասնագէտները պէտք չէ
իմանան իրենց երկրի պատմութիւնն

ու մայրենի լեզուն»,- յայտնեց Յովհաննիսեան:
Հայաստանի Գրողներու միութեան
նախագահ Էդուարդ Միլիտոնեան
յայտնեց, որ նախագիծը հրապարակելէ ետք իրենք հանրային
քննարկում կազմակերպած են,
սակայն արդիւնքը անհանգստացնող է:
«Հայ ժողովրդի յիշողութիւնը
վիրաւորուած է: Ինքնութեան հիմնական արմատները մեր յիշողութեան մէջ են կուտակուած, անոնմէ
կը ծլի գրականութիւնը, հոգեւոր
աշխարհը:
Շար. Էջ 05

05

àõñµ³Ã / 15.11.2019

Հայկական «Լուռ Ցաւեր»

«Զարմանալի Է, Որ Առաջին Հերթին Կացինն Իջաւ Հայագիտական
Առարկաներուն Վրայ»
Սկիզբը Էջ 04
Երբ փոքր մը հով կը դիպչի, պատասխանը շատ հզօր ալիքներ կու տան:
Հարցը որոշողները պէտք է լրջօրէն
դիտարկեն»,- նշեց ան:

ԳԱԱի Գրականութեան հիմնարկի տնօրէն Վարդան Դեւրիկեան
ընդգծեց, որ տարիներու ընթացքին
հասած են այն փուլին, որ հայերէնը
դարձած է գիտութեան լեզու:

«Հայոց լեզուն որպէս պարտադիր
առարկայ չդասաւանդելը, անթոյլատրելի եմ կը համարեմ մասնագիտական առումով: Լեզուն
առաջին հերթին հաղորդակցման

միջոց է: Զայն չդասաւանդելով բուհերու մէջ՝ տարբեր ոլորտներու
մասնագէտները չեն կրնար իրենց
մտքերը արտայայտել կամ հայերէնով
գրել»,- նշեց գրականագէտը:

Ազնիւ Նախաձեռնութիւն

Արցախի Տանձուտ Գիւղին Մէջ Բացուեցաւ Ապրիլեան Պատերազմի
Մասնակից Ադամ Սահակեանի Անուան Դպրոց

Քաշաթաղի շրջանի Տանձուտ
համայնքի՝ ապրիլեան քառօրեայ
պատերազմի մասնակից, հերոս
Ադամ Սահակեանի անուան դպրոցը վերակառուցուած է։ Ան շահագործման յանձնուեցաւ նոյեմբեր
12-ին՝
համաֆինասաւորմամբ՝
«Թուֆենկեան» բարեգործական
հիմնադրամին եւ Արցախի կառավարութեան:
Ըստ «Արցախփրես»-ի՝ դպրոցի
բացումը կատարած են Ադամ
Սահակեանի հայրը` Խաչատուր
Սահակեանը եւ Տանձուտի դպրոցի 9-րդ դասարանի աշակերտուհի
Արեւիկ Ղուկասեանը:
Ի դէպ՝ դպրոցը ունի 13 աշակերտ,

որոնք Հայոց Ցեղասպանութեան
100-ամեակի առթիւ դպրոցին բակը
տնկուած է մրգատու ծառերու այգի.
իւրաքանչիւր տարի աշակերտները
կ՛աւելացնեն եւս մէկ ծառ:
Բացման արարողութեան ներկայ
Արցախի կրթութեան, գիտութեան
եւ մարմնամարզութեան նախարար
Նարինէ Աղաբալեան ողջունեց եւ
շնորհաւորեց համայնքի բնակիչները
նորաբաց ու յարմարաւէտ դպրոց
ունենալու առթիւ:
Ան ըսաւ, որ ազատագրուած
հողի վրայ ապրող իւրաքանչիւր
մարդ հայրենիքի պաշտպան է:
«Արժանապատիւ կեանքով ապրելու համար մենք պէտք է այդ

քաղաքացիներուն համար ստեղծենք բոլոր պայմանները: Այս
դպրոցը կենդանի յուշարձան է
Ադամի եւ բոլոր այն տղաներուն
համար, որոնք իրենց
արիւնը
խառնած են մայր հողին, որպէսզի
հողը սրբանայ, եւ
հայրենիքը
դառնայ
անխոցելի: Դպրոցը,
որ կը կրէ Ադամ Սահակեանի
անունը, պարտաւորեցնող է բոլոր
աշակերտներուն համար:
Այս
դպրոցի աշակերտները պէտք է
տարբեր
ոլորտներու մէջ լուրջ
յաջողութիւններ ունենան»,- ըսած
է Աղաբալեան:
Նախարարը
շնորհակալութիւն
յայտնած է «Թուֆենկեան» բարեգործական հիմնադրամին:
Տանձուտի դպրոցի տնօրէն Վանիկ Արշակեանի խօսքով` 25
տարի շարունակ չունենալով անհրաժեշտ պայմաններով դպրոց`
այսօր շնորհիւ «Թուֆենկեան»
բարեգործական հիմնադրամին
եւ Արցախի կառավարութեան,
համայնքը արդէն ունի յարմարաւէտ,
լուսաւոր ու գեղեցիկ դպրոց: Անոր
խօսքով` յառաջիկային անհրաժեշտ
է համալրել դպրոցին գրադարանը
եւ համակարգչային սենեակը:
Արարողութեան մասնակից Ադամ
Սահակեանի մայրը`
Գայանէ
Անտոնեան-Սահակեանի խօսքով`
իր ընտանիքը յուզուած, բայց

միեւնոյն ժամանակ հպարտ է, որ
Արցախի մէջ բացուած է իր որդիին
անունով դպրոց: «Այս դպրոցի
աշակերտներուն հայեացքներուն
մէջ ես տեսայ Ադամին»,-ըսած է ան:
«Թուֆենկեան» բարեգործական
հիմնադրամի գործադիր տնօրէն
Րաֆֆի Տուտագլեան լրատուամիջոցին յայտնած է, որ արդեն
երրորդ տարին է՝ իրենք Քաշաթաղի շրջանին մէջ կ՛իրականացնեն բնակարանաշինութեան եւ
դպրոցաշինութեան շարք մը ծրագիրներ:
Ըստ անոր՝ Տանձուտի դպրոցի
վերակառուցման համար ծախսուած
է մօտ 120 հազար տոլար: Դպրոցին
տանիքը վերանորոգուած է, իսկ
անհրաժեշտ գոյքը ապահոված
Արցախի կառավարութիւնը: Դպրոցը կը ջեռուցուի էլեկտրական
համակարգով:

Մշակութային Արձագանգ

Երեւանի Մէջ Կը Մեկնարկէ Գիրքի Եռօրեայ Փառատօնը
Գիրքի
երեւանեան
երրորդ
փառատօնին ծիրէն ներս կը
նախատեսուին հայ, արտասահմանեան հեղինակներու գիրքերու
շնորհանդէսներ, դասախօսութիւններ, վարպետութեան դասեր,
բանախօսութիւններ գրատպութեան, հրատարակչական գործի
վերաբերեալ, հանդիպումներ հասարակական, մշակութային գործիչներու հետ:
Փառատօնը, ըստ Armenpress.am-ի,
պիտի իրականացուի Նոյեմբեր
22-24, Հայկական բարեգործական
ընդհանուր միութեան տան մէջ:
Փառատօնի կազմակերպչական
խումբի անդամ Անի Յակոբեան

յայտնած է, որ նոյն ծիրէն ներս յայտարարուած է գրական մրցոյթ,
որուն ներկայացուած է 87 յայտ՝
43-ը «Բանաստեղծութիւն», 34-ը
«Արձակ», 10-ը «Դրամատուրգիա»
անուանակարգերով։
«Մասնագիտական ժիւրին կը քննէ
յայտերը եւ շուտով պիտի ամփոփէ
արդիւնքները: Փառատօնի երեք
անուանակարգով յաղթողներուն
անունները պիտի յայտարարուին
փակման արարողութեան ժամանակ՝
Նոյեմբեր 24-ին: Այդ օրը ելոյթ պիտի
ունենան «Հովեր» պետական կամերային երգչախումբը եւ «Վահագն
Հայրապետեան» ճազ քառեակը»,նշած է Յակոբեան:

Անոր խօսքով` Գիրքի երեւանեան
փառատօնին պիտի իրականացուի ցուցահանդէս-տօնավաճառ,
որուն պիտի մասնակցի 37 հրատարակչութիւն, գրախանութ եւ
կազմակերպութիւն, գիրքերը պիտի
վաճառուին մինչեւ 40 տոկոս զեղչով։
Փառատօնի բացման արարողութեան համերգով հանդէս պիտի գան
«Ագապէ» կամերային երգչախումբը
եւ «Երեւան» լարային քառեակը:
Փառատօնին ծիրէն ներս իրականացուող շնորհանդէսներուն
պիտի ներկայացուին Սթիվըն Քինկի «Փայլատակում», Լայմըն Ֆրէնք
Պաումի «Սանթա Քլոուզի կեանքն ու
արկածները», Ռուբէն Յովսէփեանի

«Հեքիաթներ», Օլկա Դոգարչուգի
«Գիրքի մարդոց ուղեւորութիւնը»,
Սամուէլ Գասպարեանի «Կաիսայի
ընտրեալները. Տիգրան Պետրոսեան» եւ այլ գիրքեր:
Պիտի իրականացուին նաեւ քննարկումներ «Իմ փոքրիկ գիրքը»
մանկական դրուագներու շարքի,
Համբարձում Համբարձումեանի
«Կորեական դելիկատես» եւ այլ
գիրքերու վերաբերեալ, պիտի ըլլայ
ճազի եւ պոէզիայի վինիլային երեկոյ Վահագն Մարտիրոսեանի հետ:
Փառատօնի բոլոր ձեռնարկներուն
մուտքը ազատ է:
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Նոր Աշխարհակարգ՝

Ոչ Յաղթողներ Եւ Ոչ Պարտուողներ
Այլ՝ Խաղաղութիւն Եւ Բարգաւաճում

Սկիզբը Էջ 03
«Կ՚երեւի թէ՝ համաշխարհային խաղաղութեան պահպանութեան միջազգային կայունութեան ապահովումին հրամայականի իրականացումը
կը թելադրէ, որ այդ ծրագրի տէրերը պէտք չէ որ պարտուին, այլ՝
համոզուին իրենց կենսական շահերը միայն երաշխաւորող ուղին
որոնելու, զոր Դուք ցոյց կու տաք՝ փոխադարձ վստահութեան
պայմաններով, սակայն այդ ուղիին գործնական քայլերը Դուք չէք յիշեր
մանրամասնօրէն։ Ուրեմն, մենք հոս է որ Արեւմտեան Հայաստանի
հայութեան եւ ընդհանրապէս աշխարհասփիւռ ողջ հայութեան ձայնը
լսելի դարձնել կ՚ուզենք՝ յիշեալ գործնական քայլերէն մէկը որպէս…»։
Նախ՝ վարչապետը Լաւրովի ուշադրութեան կը յանձնէ այն, որ «Արեւմտեան
Հայաստանի եւ Կիլիկիոյ հայութիւնն այսօր, բոլոր ժամանակներէն
աւելի, ՈՂՋ է… թէ՛ աշխարհասփիւռ հայ համայնքներուն, եւ թէ՛՝
Թուրքիոյ կողմէ բռնագրաւեալ Արեւմտեան Հայաստանի մէջ, եւ՝
հայկական նոր Յառաջապահ Սփիւռքը ներկայի անցումային ժամանակներուն, բազմաբեւեռ աշխարհակարգին մէջ, այլեւս տեղքայլ չըներ՝
Հայոց Ցեղասպանութեան լոկ բարոյական ճանաչումը պահանջելով, այլ
կը պահանջէ Արեւմտեան Հայաստանի եւ Կիլիկիոյ ազատագրումը թրքական բռնագրաւումէն…»։ (Յայտնօրէն, վարչապետը այս
զատորոշումը՝ նոր յառաջապահ Հայ Սփիւռքին աւանդականէն, անհրաժեշտ
համարած է, մտավախութիւն ունենալով՝ որ Լաւրով, աւանդական Հայ
Սփիւռքէն ստացած իր տպաւորութեան տակ, տարակուսելի գտնէ նամակին
բովանդակութիւնը)։
Ապա՝ խօսելով Հայ եւ Արաբ ժողովուրդներուն սպառնացող վտանգներուն
մասին, կը գրէ. «Բոլորս, մասնաւորաբար հայերս եւ արաբները, քաջ
գիտենք, որ նախկին միաբեւեռութեան ձգտող ուժերու քաղաքականութեան
գլխաւոր նպատակը եղաւ՝ Միջին Արեւելքը պահել ոչ խաղաղ եւ ոչ
կայուն իրավիճակի մը մէջ, որուն գլխաւոր գործադրողները եղան, ու կը
շարունակեն մնալ՝ Փանթուրքիզմի ծրագրի հեղինակ Սիոնիզմի տարատնկեալ
պետութիւնը՝ Իսրայէլ, եւ Փանթուրքիզմի ծրագրի գործադրող՝ դարձեալ
տարատնկեալ պետութիւնը՝ Թուրքիա (ոչ միայն Նեթանիահուն կամ
Էրտողանը)։ Եթէ միաբեւեռ աշխարհակարգի մայրամուտը իրականութիւն է, ուրեմն, արագացնելու համար բազմաբեւեռ աշխարհակարգի
արշալոյսը, հարկ է չէզոքացնել հին աշխարհակարգի նպատակին ծառայող
երկու տարատնկեալ պետութիւններուն ազդեցութիւնը, վերահաստատելու համար Միջին Արեւելքի խաղաղութիւնն ու կայունութիւնը, որոշելով
ստեղծել՝ Արեւմտեան Հայաստանն ու դեմոկրատական Պաղեստինը, որպէս
ազատ եւ անկախ պետութիւններ, իրենց բնիկ ժողովուրդներով…
որպէսզի հողին տակ թաղուած չմնան տարածաշրջանի բնիկ ժողովուրդներու անհատոյց մնացած պատմական անկապտելի իրաւունքները,
եւ այդպիսով՝ երաշխաւորուած ըլլան տարածաշրջանի արդար
խաղաղութիւնն ու երկարատեւ կայունութիւնը»։
Հոս, վարչապետ Սարգիսեան մեղմ բառերով կը յայտնէ արդարացի եւ իրաւացի մտահոգութիւն մը, գրելով. «Եթէ շարունակուի, Թուրքիոյ նկատմամբ՝
ներողամտութեան ու աչքաթողութեան նմանող քաղաքականութիւնը
կամ տակտիկան… եւ ան՝ վերջին ութ տարիներուն եւս իր գործած ոճիրներուն հակառակ՝ յանկարծ յայտնուի յաղթող կողմի ձեւաւորման կազմին
մէջ… եւ դառնայ մասնակիցը տարածաշրջանի ապագայի ձեւաւորումին…
ապա՝ հին աշխարհակարգի ուժերը երբեք պիտի չհրաժարին իրենց դէպի
Արեւելք տարածուելու Փանթուրքիզմի երազանքէն… եւ բնականաբար,
երբեք պատրաստակամ պիտի չըլլան մասնակցելու նոր բազմաբեւեռ
աշխարհակարգի կերտումին, եւ հետեւաբար՝ միջազգային ճգնաժամն ու
տարածաշրջանը պիտի վերստին թեւակոխեն, նոր տասնամեակներ տեւող
անկայունութեան մէջ, ինչ որ կը հակասէ բազմաբեւեռ աշխարհակարգի
խաղաղասիրական վսեմ նպատակին, եւ՝ կը վնասէ տարածաշրջանի
բնիկ ժողովուրդներու պատմական իրաւունքներուն»։ (Լաւ պիտի ըլլար,
որ այս պարբերութեան մէջ, յիշուէր թէ Թուրքիոյ կողմէ յամառօրէն հետապնդուող «ապահովութեան գօտի»ի պահանջը Սուրիոյ հողերուն վրայ… իբր
թէ վախնալով քիւրտերէն… վրան բաց սուտ մըն է, որուն տակ պահուած է
Թուրքիոյ նպատակը՝ սուրիական նաֆթային շրջանի մը բռնագրաւումի)։
Այս վերջին երկու պարբերութիւններուն մէջ Փանթուրքիզմի ծրագրի
վերյիշեցումը խիստ շահեկան է, որովհետեւ՝ մէկ կողմէ կը բացայայտէ
Փանթուրքիզմի ծրագրի հեղինակը (որ Սիոնիզմն է), որուն նկատմամբ
գրեթէ հաւկուրացած է հայ ժողովուրդին մեծամասնութիւնը մինչեւ
այսօր… հակառակ սիոնական երիտթուրքերու գործած Մեծ Եղեռնին…,
միւս կողմէ՝ Լաւրովին կը վերյիշեցնէ հայ եւ ռուս ժողովուրդներու ստրատեգիական բնական դաշինքը Փանթուրքիզմի ծրագրին դէմ, եւ՝
Արեւելահայաստանի կողքին, Արեւմտեան Հայաստանի ալ վերականգնումով,

կը հզօրանայ հայկական պատնէշը Թուրքիոյ դէպի Ազրպէյճան ու
Կեդրոնական Ասիա ծաւալելու ծրագրին դէմ, որ կը համընկնի նաեւ
Ռուսաստանի գոյութենական շահերուն հետ…։
Եւ խելօք համեստութեամբ մը, վարչապետը կը շարունակէ. «Այս տողերով,
մենք չենք յաւակնիր ձեզի վերյիշեցնելու աշխարհաքաղաքական հաստատուն
իրականութիւններ եւ ռազմավարական բնական դաշինքներ, այլ պարզապէս կ՚արտայայտենք մեր անկեղծ մտահոգութիւնները, քանզի հայերս՝
բազմաբեւեռ ու միջազգային հանրային իրաւունքի գերակայութեան նոր
աշխարհակարգով, որուն շոգեշարժը Ռուսաստանն է, ամէնէն աւելի
շահագրգռուածներն ենք անտարակոյս…։ Որովհետեւ՝ մենք որոշած
ենք ազատագրել մեր գրաւեալ հայրենիքը պատմական։ Կեանքի
կոչել մեր ազատ եւ անկախ Արեւմտեան Հայաստանի պետութիւնը, որուն
պատմականօրէն առաջին, ռահվիրայ ախոյեանը հանդիսացած է՝
11 Յունուար 1918 թուի Ռուսաստանի Դեկրետը, որուն պատմական
նախաքայլը հանդիսացած էր 1878 թուի Սան-Սթեֆանոյի դաշնագրի
Յօդ. 16-րդը։ Մենք որոշած ենք ամէն գնով ձեռնարկել մեր ազգային
ինքնորոշումի իրաւունքին կիրառումին, եւ դառնալ տարածաշրջանին
խաղաղութիւն եւ կայունութիւն բերելու գործընթացին գործօն
մասնակիցը, շրջանի այլ բնիկ ժողովուրդներուն հետ միատեղ, այնպէս՝
ինչպէս Դուք Ձեր թանկարժէք եւ իմաստուն յօդուածով կոչ կ՚ընէք աշխարհի բոլոր պետութիւններուն։ Իսկ կարեւորագոյնը այն է, որ մենք այս բոլորը
կը ձգտինք իրականացնել՝ միայուն ու միայն, միջազգային հանրային
իրաւունքին ուժով։ Իսկ այդ ուժով միայնակ քայլելը գրեթէ անհնար է
տարագրեալ, պետականազուրկ եւ հայրենազուրկ ժողովուրդի մը
համար, որուն հայրենի պատմական հողը բռնագրաւեալ կը մնայ
Թուրքիոյ կողմէ»։
Նամակի վերջընթեր պարբերութեան մէջ, վարչապետ Սարգիսեան կը գրէ.
«Արեւմտահայաստանի անկախութեան Դեկրետի օրով, հզօր Ռուսաստանի
արտաքին գործոց նախարարը Չիչերինն էր, որուն գլխաւոր խորհրդականը
Լեւոն Գարախանեանն էր…։ Այսօր՝ Դուք էք հզօր Ռուսաստանի արտաքին
գործոց նախարարը, որ կարիքը չունի հայ խորհրդականի մը, որովհետեւ
ինք կը խտացնէ իր անձին մէջ նաեւ՝ հայ խորհրդականը։ Ի հարկէ՝ Ձեր
ուշադրութեան կեդրոնը պիտի ըլլայ Ռուսական Դաշնութեան գերագոյն
շահերն ու առաջնահերթութիւն ունեցող համաշխարհային հարցերը…։
Բայց ո՞վ կրնայ այսօր ըսել՝ որ Արեւմտեան Հայաստանի պետութեան
վերականգնումը անբաժանելի բաղադրիչ մը չէ, Ձեր ուշադրութեան
կեդրոնը գրաւող յիշեալ երկու խնդիրներուն։ Ոչ ոք։ Հետեւաբար,
Ձեր օգնութեամբ, հարկ է, որ Արեւմտահայաստանի տարագրեալ
ժողովուրդին ձայնը լսելի դառնայ»։
Արեւմտեան Հայաստանի շարունակուող պետութեան վարչապետին նամակը
Սերգէյ Լաւրովին, կ՚եզրափակուի հետեւեալ պարբերութեամբ.
«Մեծայարգ եւ մեզի հարազատ Սերգէյ Լաւրով, մենք անվերապահօրէն
կը ձայնակցինք Ձեր յօդուածի բովանդակութեան՝ ամբողջութեամբ։ Կը
ցանկանք ձեր բարձր ուշադրութեան յանձնել Ճափոնի Օսաքա քաղաքին
մէջ կայացած G20 գագաթաժողովի նախօրէին, Արեւմտեան Հայաստանի
նախագահութեան անունով առաքուած նամակը՝ Ռուսական Դաշնութեան
եւ Միացեալ Նահանգներու նախագահներուն (որուն պատճէնը կցեալ է)։
«Խորին յարգանօք
«Գառնիկ Սարգիսեան՝ Արեւմտահայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ
«Հռոմ, 23 Սեպտեմբեր 2019»։
Նկատի ունենալով հզօր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգէյ Լաւրովի
այս յօդուածին բովանդակած մարդկայնական վսեմ առաջարկին
կենսական նշանակութիւնը ողջ մարդկութեան եւ՝ առաջին հերթին, հայ
ժողովուրդին համար, եւ նկատի առնելով՝ որ այդ առաջարկին հիմնական
միտք բանին յիշուած է Արեւմտահայաստանի շարունակուող պետութեան
վարչապետի նամակը խտացնող ներկայ գրութեան մէջ, որ կ՚ընդգրկէ նաեւ՝
հայութեան անյետաձգելի պահանջները՝ այս անցումային բախտորոշ
ժամանակներուն մէջ, կը խնդրուի սփիւռքահայ եւ հայրենի մամուլի
օրկաններէն արտատպել սոյն գրութիւնը, որպէս՝ ի պաշտօնէ, Չորրորդ
Իշխանութիւն…։ Կանխայայտ շնորհակալութիւն։
2020 անկիւնադարձային տարուան սեմին, համահայութեան կենսունակ
ու մարտնչող ուժերը, որ ի Հայաստան ու Արցախ եւ ի սփիւռս աշխարհի,
յուսանք՝ որ կը գիտնան արդիւնաբեր եւ ստեղծագործ կերպով արժեւորել
Սեւրի Դաշնագրի եւ Ուիլսոնեան Իրաւարար Վճիռի դարադարձերը, եւ չեն
ուշանար օգտուելու ներկայի անցումային ժամանակներու հայանպաստ
զարգացումներէն, եւ՝ չեն կրկներ Մեծ Եղեռնի դարադարձի տեղքայլն ու
ձմեռնաքունը։
Ասիկա վերջին մաղթանք-պաղատանքն է, այս տողերու 86-ամեայ
հեղինակին…։
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Յաջակցութիւն եւ Ի Համերաշխութիւն Մեր
Ուսանողներուն՝ Միօրեայ Գործադուլ
Կը Յայտարարենք. Հայ Բանասիրական եւ
Պատմութեան Բաժանմունքի Դասախօսներ
Սկիզբը Էջ 02
Դասախօսին պնդումով՝ յայտարարութիւնը
ընդունուած է քուէարկութեան իբրեւ արդիւնք՝
մեծամասնութեամբ կողմ եւ երկու դէմ ձայներով:
«Ես միայն առաջին կէտին մասին կրնամ ըսել,
որ մենք՝ երկու բաժանմունքներու դասախօսներս, յաջակցութիւն եւ ի համերաշխութիւն մեր
ուսանողներու՝ կը յայտարարենք միօրեայ գործադուլ, որպէսզի ուսանողները իրենց միայնակ
չզգան՝ գիտնալով, որ իրենց դասախօսները իրենց
կողքն են: Յաջորդ կէտերով ամէն ինչ պիտի
յստակեցուի»,- ըսած է Գալստեան:

Մօրս Սրտի Հետ
Աշխարհն Եմ Չափել
Մօրս սրտի հետ աշխարհն եմ չափել՝
Էլի մեծ էր նա, մեծ էր ու անգին,
Արև աչքերի լոյսն է նա թափել՝
Լուսնեակ դառնալով՝ որդոց օրօցքին...
Եւ հիմա քիչ է, թէ աչքերս տամ,
Թէ սիրտս հանեմ ու տամ մայրիկիս,
Ախ, մայր երգելուց ինչպէ՞ս կշտանամ,
Մայրս պատկերն է մայր հայրենիքիս։
Յովհաննէս Շիրազ

Էրտողանի Հետ Հանդիպումէն Ետք Ամերիկացի
Ծերակուտականը Արգելք Դրած է Հայոց
Ցեղասպանութեան Ճանաչման Բանաձեւին Վրայ

Հանրապետական ծերակուտական Լինտսի Կրեմ
արգելափակած է Ծերակոյտին կողմէ Հայոց
Ցեղասպանութեան ճանաչման բանաձեւի ընդունումը, կը հաղորդէ News.am՝ վկակակոչելով ՌԻԱ

«Նովոսթի»-ն:
«Ես նոր հանդիպեցայ Էրտողանի եւ նախագահ
Թրամփի հետ եւ խօսեցայ խնդիրներու մասին,
որոնց դէմ հանդիման կը գտնուինք Սուրիոյ մէջ
Թուրքիոյ ներխուժման պատճառով: Ես յոյս ունիմ,
որ Թուրքիան եւ Հայաստանը կրնան միասին
լուծել այդ խնդիրը»,- ըսած է Կրեմ Ծերակոյտի`
հեռուստատեսութեամբ հեռարձակուող նիստի
ժամանակ: Կրեմ, որ կը համարուի Թրամփի
մօտ դաշնակիցը, աւելցուցած է, որ ծերակուտականները «պէտք չէ ոչ գունազարդեն, ոչ ալ
նորէն գրեն պատմութիւնը»:
Քոնկրեսի վերին պալատի օրէնսդրութեան համաձայն՝ ծերակուտականներէն ոեւէ մէկը կրնայ
կասեցնել օրենսդրական նախաձեռնութիւն մը:

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Համացանցի Վրայ

46 Ընտանիք Արդէն Վերադարձած է Թալիշ.
Տիգրան Աբրահամեան

Թալիշի վերակառուցումէն ետք, այս պահուն
արդէն 46 ընտանիք վերադարձած է հայրենի
գիւղ, եւս 5 ընտանիքի վերադարձը ընթացքի
մէջ է։
Նման տուեալներ Facebook-ի իր էջին հրապարակած է Արցախի նախագահի խորհրդական Տիգրան Աբրահամեան։

Բացի այդ, գիւղը ունի ապրելու համար
նախատեսուած բոլոր պայմանները՝ նոր
դպրոց, մանկապարտէզ, բժշկական կեդրոն, հանդիսութիւններու տուն, գիւղապետարան, վերադարձած ընտանիքներուն համար
նախատեսուած տուները ամբողջութեամբ
կահաւորուած են։

ԷՏԿԱՐ ՄԵԼԻՔ
(1904 – 1976)
«Մայր եւ երեխայ»
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«Կոչ Կ՛ընենք ՀՀ
իշխանութիւններուն` Ականջալուր
Ըլլալ Հայ Երիտասարդութեան».
Դասախօսներու եւ
Մտաւորականներու
Յայտարարութիւնը

Այսօր մէկ նախարարութեան
պատասխանատւութեան տակ
մէկտեղուած են մեր հանրային
կեանքին մէջ բացառիկ առաքելութիւն ունեցող այնպիսի ոլորտներ, ինչպիսիք են՝ կրթութիւնը,
մշակոյթը, մարմնամարզութիւնն ու
երիտասարդութիւնը:
Յիշեալ ոլորտներու մէջ կառավարութեան քաղաքականութիւնը
իրականացնող ԿԳՄՄ նախարարութեան կողմէ քաղաքական օրակարգ բերուած շարք մը գործողութիւններ` ուղղուած մեր ազգային
արժեհամակարգին, ինքնութեան եւ
ազգային հիմնարկներուն, տարակուսանք եւ բնական ընդվզում
կ՛առաջացնեն հասարակութեան
ամենալայն շրջանակներու մէջ:
Ընդվզման
առաջամարտիկը
հայ երիտասարդութիւնն է, որ
դեմ է ազգային ինքնութիւնն ու

ազգային
համեարշխութիւնը
խաթարող գործողութիւններուն,
ազգայինի եւ համամարդկայինի
արհեստական հակադրութեան,
որդեգրուած քաղաքականութեան
մէջ խմբագրումներ կատարելու
իշխանութիւններու անդրդուելիութեան:
Արդարացի համարելով երիտասարդներու ընդվզումը, մեր համաձայնութիւնն ու զօրակցութիւնը
յայտնելով անոնց`
Կոչ կ՛ընենք հայրենի մտաւորականներուն` սատարելու ազգային
արժէքներու եւ ազգային արժանապատւութեան համար ոտքի ելած
հայ երիտասարդներուն:
Կոչ կ՛ընենք ՀՀ իշխանութիւններուն`
ականջալուր ըլլալու հայ երիտասարդութեան, գիտամանկավարժական եւ մշակութային հանրութեան:

Լրատուութեան Գործընկեր

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Ողբ. Ընկ. Հրայր Հովիւեանի մահուան Ա. տարելիցին առիթով,
Կիրակի 17 Նոյեմբեր 2019ին հոգեհանգստեան պաշտօն
պիտի կատարուի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր տաճարին մէջ
Անթիլիաս, յաւարտ Ս. Պատարագի:

¸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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