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Տեսանկիւն

Մարդու Նման
Խորհիլ Է Պէտք

Կը պատմուի, որ մարդ մը
Փիքասոյին դիմելով կ՛ըսէ.
«ըստ երեւոյթին դուն գծել չես
գիտեր բացի իրար մէջ մտած
գիծերէ եւ գոյներէ»:
Այս լսելով Փիքասոն վրձինը
վերցնելով իրենց գտնուած
բակին գետնին վրայ կը գծէ
ցորենի հատիկ մը: Հատիկը այնքան իրականի նման
դուրս կու գայ, որ բակին մէջ
գտնուող հաւը մօտենալով
կը փորձէ ուտելու համար
կտուցով բռնել զայն:
Մարդը ապշած կը դառնայ
մեծ գեղանկարիչին ու կ՛ըսէ. «Եթէ նման բան գծելու
կարողութիւնը ունիս, ինչո՞ւ
ուրեմն միշտ անկապ գիծեր
եւ տարօրինակ բաներ կը
գծես»:
Փիքասոն կը պատասխանէ.
«Իրականութեան մէջ, ես
հաւերու համար չէ, որ կը
գծեմ...»:
Ըսածս ի՞նչ է սիրելի ընթերցող: Շատ յաճախ առանց
հասկնալու կը ծաղրենք կամ
կը քննադատենք գեղանկար մը, երաժշտութիւն
մը, հեղինակ մը, գրող մը,
գրութիւն մը, մարդ մը...:
Երբեմն ալ հաւի ազգակից
թութակի նման, պարզապէս կը կրկնենք ուրիշի մը
գաղափարը առանց գիտակցութիւնը ունենալու, որ
ի՞նչ կ՛ըսենք, կամ պահ մը
մտածելու, որ պէտք է ունենանք նաեւ անձնական կարծիք:
Մարդկային յոռի վարուելակերպ, որուն սրբագրութեան համար կ՛արժէ պահ մը
Մարդու նման խորհիլ:
Բարի լոյս սիրելի ընթերցող:
ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ
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Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Նախագահ Աուն Անկախութեան Տօնին Առիթով
Իր Խօսքը Պիտի Ուղղէ

Լիբանանի Հանրապետութեան նախագահ Միշէլ
Աուն այսօր երեկոյեան Լիբանանի անկախութեան
76րդ տարեդարձին առիթով իր խօսքը պիտի ուղղէ
լիբանանցիներուն, մինչ երկիրը կ՛ապրի յեղափոխութիւն:
Աունին խօսքը պիտի հեռասփռուի այսօր երեկոյեան
ժամը 8ին: Այս մասին հաղորդեց նախագահական
տեղեկատուական գրասենեակը: Նշուած է, որ
Նախագահը նաեւ պիտի անդրադառնայ ներկայ
կացութեան:
Աուն մինչեւ այս պահը տակաւին երեսփոխանական
խորհրդակցութիւններու համար ժամադրութիւն չի
ճշդեց, բան մը, որ կարելիութիւնը պիտի ստեղծէ վարչապետի մը նշանակումին: Յիշեցնենք, թէ վարչապետ

Հարիրի հրաժարեցաւ Հոկտեմբեր 29ին:
Նաեւ յիշեցնենք, որ նախագահ Աունի նախկին հանրային
ելոյթը, որ կատարուեցաւ Նոյեմբեր 12ին ժողովրդային
բողոքներու ալիքը աւելի եւս սաստկացուց: Նոյն գիշերն
էր, որ բողոքարար Ալաա Ապու Ֆախր զոհուեցաւ Խալտէի մէջ, որուն սպանութեան պատճառ հանդիսացած
զինուորականը կը հարցաքննուի:
Նշենք, որ յեղափոխութեան 35րդ օրը՝ երէկ համեմատաբար խաղաղ օր մը եղաւ, որուն ընթացքին
կեանքը բնականոն հուն մը ստացաւ Լիբանանի շատ
մը շրջաններուն մէջ, բացի Թրիփոլիէ, ուր ցոյցերը նոյն
թափով կը շարունակուին:
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ՀՀ Վարչապետը Պաշտօնական Այցով Մեկնեցաւ Իտալիա
Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեանի գլխաւորած պատուիրակութիւնը, երէկ
մեկնեցաւ Իտալիա պաշտօնական այցով մը: Այցը պիտի
տեւէ մինչեւ Նոյեմբեր 22։
Վարչապետի այցը սկսաւ Վենետիկ քաղաքէն. Նիկոլ
Փաշինեան այցելեց Վենետիկի Սուրբ Ղազար կղզի՝
Մխիթարեան միաբանութեան Մայրավանք, ուր հանդիպում կ’ունենայ Մխիթարեան միաբանութեան անդամներու հետ:
Այնուհետեւ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան կը մեկնի
Միլան: Միլանի Հայ Առաքելական Սուրբ Քառասուն
Մանկունք եկեղեցւոյ մէջ կը նախատեսուի ՀՀ վարչապետի հանդիպումը հայ համայնքի ներկայացուցիչներու
հետ: Նիկոլ Փաշինեան կ’այցելէ Միլանի միջազգային
քաղաքագիտութեան ուսումնարան՝ ISPI ուղեղային
կեդրոն, ուր հանդիպում կ’ունենայ Միլանի քաղաքապետ
Ճուզեփփէ Սալայի հետ եւ կը մասնակցի «Dialogue on
Future» խորագիրով քննարկման: Միլանի մէջ Նիկոլ
Փաշինեան հանդիպում կ՝ունենայ Լոմպարտիայի
կառավարութեան, ինչպէս նաեւ Իտալիոյ գործարար
շրջանակներու ներկայացուցիչներու հետ եւ կը մաս-

նակցի հայ-իտալական համատեղ գործարար համաժողովին:
Միլանէն ՀՀ վարչապետը կը մեկնի Հռոմ, ուր հանդիպումներ կ’ունենայ Իտալիոյ բարձրագոյն ղեկավարութեան հետ: Հռոմի Գիճի պալատին մէջ՝ Իտալիոյ
վարչապետի պաշտօնական նստավայրէն ներս, տեղի
կ’ունենայ Նիկոլ Փաշինեանի հանդիպումը Իտալիոյ
Հանրապետութեան նախարարներու խորհուրդի
նախագահ Ճուզեփփէ Գոնդէի հետ: Հանդիպումէն
ետք, երկու երկիրներու վարչապետները ԶԼՄ
ներկայացուցիչներու համար հանդէս կու գան
բանակցութիւններու արդիւնքները ամփոփող յայտարարութիւններով: Հռոմի մէջ Նիկոլ Փաշինեան կը
հանդիպի նաեւ Իտալիոյ Ծերակոյտի նախագահ
Մարիա Էլիզապեթա Գազելադիի եւ Իտալիոյ արտաքին
առեւտուրի ուսումնարանի նախագահ Քառլօ Ֆերոյի
հետ։
Հռոմի մէջ կը նախատեսուի նաեւ վարչապետի եւ անոր
տիկնոջ այցը Սուրբ Նիկողայոս Հայ Կաթողիկէ եկեղեցի
եւ Քահանայապետական Լեւոնեան վարժարան:
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Նիկոլ Փաշինեանի Այցը Վենետիկի Սուրբ Ղազար Կղզի

Իտալիա կատարած պաշտօնական այցի ընթացքին ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի գլխաւորած պատուիրակութիւնը այցելեց
Վենետիկի Սուրբ Ղազար կղզի`
Մխիթարեան միաբանութեան Մայրավանք: Ըստ «Արմենփրես»-ի՝
ՀՀ վարչապետին դիմաւորեցին
Վենետոյի
փոխնահանգապետ
Ֆետերիքօյ Քաներ, Սուրբ Աթոռին
մէջ ՀՀ դեսպան Կարէն Նազարեան,
Վենետօ նահանգին մէջ ՀՀ պատուոյ
հիւպատոս Գագիկ Սարուխանեան:
Նախ կայացաւ նեղ կազմով հանդիպում Վենետիկի Մխիթարեան
միաբանութեան քահանայապետական պատուիրակներու հետ,
այնուհետեւ Նիկոլ Փաշինեան
շրջեցաւ Մայրավանքին մէջ, որմէ
ետք գրառում կատարեց միաբանութեան «ոսկէ գիրք»-ին մէջ:
«Եկած ենք մեր զօրակցութիւնը
յայտնելու ջրհեղեղէն տուժած
Մխիթարեան միաբանութեան,
ուրախ եմ, որ անդառնալի վնաս
տեղի չէ ունեցած: Նաեւ կ՛ուզեմ
հայ ժողովուրդի գնահատանքն
արտայայտել Մխիթարեան միաբանութեան, որ մեր ժամանակակից
կրթութեան, գիտութեան արուեստի

աղբիւրներէն մէկն է: Այն ժամանակ, երբ հայութեան ինքնութիւնը
վտանգուած էր Հայրենիքի մէջ,
Մխիթարեան միաբանութիւնը մեր
լեզուի, պատմութեան, ինքնութեան
պահպանման մէկ տաճարը դարձաւ»,-գրեց Փաշինեան:
Այնուհետեւ վարչապետը ընդլայնուած կարգով հանդիպում ունեցաւ
վանահայրերու, տեղի հայ համայնքի
ներկայացուցիչներու հետ:
Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը
պէտք չէ համաձայնին գտնուելու համաշխարհային կրթութեան,
գիտութեան յետնախորշերու մէջ:
Անհրաժեշտ է ունենալ մրցակցային
կրթութիւն եւ գիտութիւն, ըսաւ ան
հանդիպման ժամանակ:
«Մխիթարեան միաբանութեան դերը
անգնահատելի է, ան ունի հսկայական գիտական ժառանգութիւն
եւ դարձած է գիտական տաճար:
Այն քաղաքական ուժին, որ կը ներկայացնեմ, կազմած ծրագրի հիմքը ինքնութեան պահպանումն ու
զարգացումն է: Ես կ՛ուզեմ ընդգծել,
որ, ըստ էութեան, շատ յաճախ
պսպղան կարգախօսներու տակ,
կը վնասենք մեր ինքնութեան, կը
կորսնցնենք ապագայի վերաբերե-

ալ մեր պատկերացումները: Մեր
կառավարութեան առաքելութիւնը
կը համարեմ այն, որ մենք մեզ
ամբողջական ճանչնանք, գնահատենք մեր ունեցած ներուժը:
Համոզուած եմ, որ Մխիթարեան
միաբանութեան մէջ դեռ շատ
հետազօտելու նիւթեր կան: Եւ
անոնք կրնան ըլլալ հայաստանեան գիտական շրջանակներու
ուշադրութեան կեդրոնը»,-ըսաւ
Փաշինեան:
Ան նշեց՝ գործնական այցերու
ժամանակ հիմնականօրէն հանդիպումներուն մէջ կը ներառէ հայ
համայնքի հետ հանդիպումը: Ան
կը կարծէ, որ Հայաստան աւելի
ուժեղ կ՛ըլլայ, եթէ ինք ներկայանայ
ոչ միայն որպէս ՀՀ քաղաքացիներու ներկայացուցիչ, այլ` համայն
հայութեան:
«Հայաստանը հայ ժողովուրդի
պետութիւնն է: Ամէն հայ, անկախ
անկէ կ՛ապրի Հայաստանի մէջ, թէ
ոչ, պէտք է ապրի Հայաստանով:
Յեղափոխութեան օրերուն մեծ էր
համայն հայութեան աջակցութիւնը:
Այդ օրերուն մեծ թիւով նամակներ
կը ստանայի Մեքսիքայի, Ռուսիոյ,
Ուրուկուէյի, Կեդրոնական Ասիոյ
մէջ կազմակերպուած աջակցութեան տարբեր ձեռնարկներու

վերաբերեալ: Եւ ատիկա պարզապէս նամակագրութիւն չէր, այլ
տեղի կ՛ունենար համահայկական
գործընթաց: Այսօր այդ իրավիճակը
չէ փոխուած»,-ըսած է Փաշինեան:
Ան ընդգծեց, որ իւրաքանչիւր
կառավարութիւն պէտք է ունենայ
ազգային օրակարգ: Անոր խօսքով, այսօր իրենց առաջարկած ազգային օրակարգը չի
համընկնիր որոշ շրջանակներու
պատկերացումներուն, որովհետեւ
տարիներ շարունակ այդ ձեւակերպման տակ ոմանք Հայաստանի
մէջ հաստատած են փտածոթեան
կարգեր: Յարմար տանիք ձեւաւորած են հարստութիւններ կուտակելու, կրթական համակարգի որակը
իջեցնելու:
«Կրթութեան որակը այն աստիճան
իջած է, որ Հայաստանի մէջ, ըստ
էութեան, չկան մրցունակ համալսարաններ, մրցունակ բաժանմունքներ: Այսօր տարբեր ոլորտներու
մէջ ունինք արհեստավարժութեան
խնդիր: Ահա այդ խնդիրները պէտք
է լուծենք: Իրօք, գիտութիւնը,
կրթութիւնը շատ կարեւոր է մեր
ինքնութեան համար: Մենք պէտք
չէ համաձայնինք գտնուելու համաշխարհային կրթութեան, գիտութեան
յետնախորշերուն»,-ըսած է ան:

Հայաստանը Կայուն Աճ եւ Դրական Բարեփոխումներ Ապահոված է.
ՎԶԵԴ-ը Հրապարակած է Նոր Զեկոյց

Կաշառակերութեան դէմ պայքարը
եւ տնտեսական ոլորտէն ներս
հաւասար պայմաններու ապահովումը Հայաստանի ապագայ զարգացման կարեւորագոյն նախա-

պայմաններն են: «Ամերիկայի
ձայն»-ը կը տեղեկացնէ, թէ Վերակառուցման եւ զարգացման եւրոպական դրամատան նոր զեկոյցին
համաձայն, 2019-ին Հայաստանը
յաջողած է պահպանել ՀՆԱ-ի
կայուն աճ՝ հակառակ անոր, որ
հանքաարդիւնաբերութեան եւ
գիւղատնտեսութեան ոլորտներուն
մէջ եղած է որոշակի անկում:
Տարուան ընթացքին՝ Հայաստանի
ՀՆԱ-ն Վերակառուցման եւ զարգացման եւրոպական դրամատան
տուեալներով աճած է 6 տոկոսով:
Հանքաարդիւնաբերութեան

անկումը յառաջացուցած է նաեւ
արտահանման աճի որոշակի
դանդաղում: Միեւնոյն ժամանակ,
արտերկրէն դէպի Հայաստան
ներմուծումը աճած է 16 տոկոսով:
Հակառակ ատոր, 2019-ին Հայաստանի դրամի փոխարժէքը մնացած է կայուն, իսկ սղաճը նուազած է 2.5-1.7 տոկոս: Յատկանշական է, որ Հայաստանի
կառավարութիւնը յաջողած է
այս
ժամանակահատուածին
նաեւ բարելաւել գանձային (fiscal) իրավիճակը՝ նուազեցնելով
հանրային պարտքի չափը ՀՆԱ-ի

նկատմամբ շուրջ 60-էն մինչեւ 55.7
տոկոսի:
Զեկոյցին համաձայն, Հայաստանի
նոր կառավարութեան առաջնահերթութիւնն է ոչ ինքնին բարձր
տնտեսական աճը՝ այլ անոր արտացոլումը քաղաքացիներու իրական
կեանքի որակի բարելաւման վրայ:
Յատկապէս եւրոպական կողմը
կարեւոր կը համարէ Հայաստանի
մէջ իրականացուող հարկային
բարեփոխումները եւ այդ ոլորտի
թափանցիկութեան բարձրացումը:
Շար. Էջ 06
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Օղակ Մը Ցաւերէս

Քաղաքական Ակնարկ

Փաշինեանի Վարած
Քաղաքականութիւնը Յաջորդ
Յեղափոխութեան Համար
Պարարտ Հող Է

ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՂՕՂԼԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Հ
Հ

անրային խորհուրդի նախկին նախագահ Վազգէն Մանուկեանի
հիմնած Վերնատուն հասարակական-քաղաքական ակումբը օրեր
առաջ համաժողովի միջոցով յայտարարեց աշխոյժ գործունէութեան
մասին: Ակումբի անդամները հիմնականին մէջ նախկին իշխանութիւններու
ներկայացուցիչներ են, ներկայ իշխանութենէն դժգոհ քաղաքական եւ
հասարակական գործիչներ:
Ազգային անվտանգութեան պետական վարչութեան նախկին պետ
Դաւիթ Շահնազարեան, նախկին ՀՀկ-ական Արփինէ Յովհաննիսեան,
ՀՀԿ խորհուրդի անդամ Արտակ Զաքարեանը, ՀՅԴի պատասխանատու
անդամներ՝ Արմէն Ռուստամեան, Սպարտակ Սեյրանեան, Աղուան
Վարդանեան, Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոպերթ Քոչարեանի
շրջապատի ներկայացուցիչներ, որոնց մէջ՝ անոր գրասենեակի ղեկավար
Վիքթոր Սողոմոնեան, Ժառանգութիւն կուսակցութեան նախկին անդամ
Ռուբէն Յակոբեան, ԱԱԾ պետի նախկին տեղակալ Գուրգէն Եղիազարեան,
Արամ Յարութիւնեան, ՀՀ առաջին ՄԻՊ Լարիսա Ալաւերտեան, նախկին
ԲՀԿ-ականներ Էլինար Վարդանեան, Վահէ Յովհաննիսեան, Արցախի
նախկին ՄԻՊ Ռուբէն Մելիքեան, ՀՀԿ-ական նախկին պատգամաւորներ
Խոսրով Յարութիւնեան, Կարեն Պեքարեան եւ այլք:
Վերոյիշեալներուն կը միաւորէ Նիկոլ Փաշինեանի իշխանութեան վարած
քաղաքականութենէն դժգոհ ըլլալը եւ երկրին արտաքին ու ներքին
տագնապալի իրավիճակը:
Ենթադրելի է, որ Վերնատունը յաջորդ ընտրութիւններու համար պատրաստուող քաղաքական ուժ կամ դաշինք է:
Այստեղ հիմնական դերակատարումը նախկին նախագահ Ռոպերթ
Քոչարեանինն է:
Ուսումնասիրելով վերը յիշուած գործիչներու տարիներու ընթացքին
տարած քաղաքական, հասարակական գործունէութիւնը, դժուար չէ
հասկանալ, որ Վերնատան ետեւը հիմնականին մէջ կանգնած է ՀՀ երկրորդ
նախագահը:
Բազմաթիւ վարկածներ կարելի է քննարկել ու վերլուծել: Նոր յեղափոխութիւն: Ընդդիմութեան ստեղծում: Արտաքին աշխարհին ուղղուած
ակնարկներ եւ այլն:
Մէկ բան յստակ է: Այս պահուն Վերնատունը չունի այն ուժն ու կարողութիւնը Փաշինեանի իշխանութեան դէմ որեւէ լուրջ քայլ կատարելու համար:
Մեծ հաշուով, Քոչարեանին հիմա անհրաժեշտ է Ռուսիոյ ցոյց տալ, որ
Հայաստանի մէջ ընդդիմադիր ուժ կայ: Ինքը՝ այստեղ համակիրներ ու
հիմք ունի: Միայն Ռուսիոյ աջակցութեան պարագային այս խմբաւորումին
համար, իշխանութիւնը վերցնելու հաւանականութիւնը կը մեծնայ:
Միւս կողմէն Փաշինեանի նորաստեղծ իշխանութիւնը տակաւին թոյլ
է եւ երերուն: Ուժեղ հարուածի մը պարագային կրնայ ճաքեր տալ:
Վարչապետի խումբին մէջ կան բազմաթիւ մարդիկ, որոնք առաջին իսկ
վտանգի պարագային կը լքեն նաւը: Կը տեղափոխուին քոչարեանական
կամ այլ ճամբար: Ժամանակի ընթացքին չի բացառուիր ԲՀԿ-ի միանալը
այս ակումբին:
Այս ամէնուն մէջ հետաքրքրական է երրորդ նախագահ՝ Սերժ Սարգսեանի
դերակատարումը: Վերնատան համաժողովին մէջ, ըստ էութեան, կարկառուն Հանրապետական դէմքեր չկային: Ներկաներն ալ Հանրապետականի
ոչ Սարգսեանական թեւէն էին:
Չմոռանանք Արցախը: Յառաջիկային, հոն նախագահական ընտրութիւններ են: Բացառուած չէ Արցախի գործիչներէն եւս շատերը միանան

նդիկ Շիւա աստուածը բազմաթիւ թեւեր ունի որով ամենահաս է. Ի
հարկէ Աստուած այդպէս պէտք է ըլլայ որ կարենայ ամենահաս ըլլալ
օգնելու, փրկելու եւ ըլլալ նաեւ խորհրդատու: Ամէն ծնունդ կարիքի մը
արդիւնք է ու եթէ ծնելէն ետք ապրի, կեանքը շարունակուի, պայքարը կը
սկսի յանուն կարիքի որոնք բազմազան են. Հուսկ՝ մարդիկ հետամուտ կ՛ըլլան
բաւարարելու զանոնք: Սա բնական մղում մըն է բխած անհրաժեշտութենէ
որ կը կոչուի գոյամարտ ու պէտք ունի «հացի, օդի, ջուրի» ինչպէս ամէն
կենդանի արարած որպէս կեանքի գրաւական: «Եւ մահամերձն ալ կ՛ուզէ
երկու բան. Նախ կեանքը...»:
Կեանքի առանցքը պայքարն է. «Արի գութան, վարի գութան...»«Ձեռս պակաս,
ուժըս հատած,/ Հազար ու մի ցաւի տէր,/Ինձ են նայում մերկ ու սոված/ Մի
տուն լիքը մանուկներ»:
Անտարակոյս կենդանական աշխարհը իրարմով կը սնանի. Բնազդ է. Ա՛յդ
է դրուածքը, գազանէն մինչեւ կէտը, ոչխարն ու ծիտը. Փախուստ չկայ եւ
գրեթէ ամէն պարագաներու մէջ խորամանկութիւնը իր դերը ունի, մանաւանդ
մարդ արարածին մօտ, շնորհիւ բնատուր բանականութեան:
Ու ահա կը սկսի պայքարը գերակայութեան պայքարի, որմէ՝ կռիւներն
ու լայն չափանիշով՝ պատերազմները. Աւեր ու ապա՝ խաղաղութիւն ու
շրջանը կը շարունակուի իրարամերժ կողմերէ ու կը ցնդին վեհ միտքերն ու
գաղափարներ որոնք մի քանի հազար տարիներու արգասիքն են, կը մնան
իբրեւ լոզունգ ու ոչ մէկ գործնական քայլ ու եթէ պատահի՝ այդ ալ փետուրի
ծանրութենէն ոչ աւելի տարողութեամբ իսկ խորքային լուծումները հորիզոնէ
անդին են. Փաստ՝ պատերազմները որոնք կը հրահրուին տնտեսական
տագնապներու պատճառաւ, որոնց ետին ի հարկէ կան թաքուն նպատակներ,
եւ զանոնք մղող պատճառներ: Վերջապէս կը հասնինք իրավիճակի մը ուր՝
«Շունը տիրոջ հաւատարիմ, հայրը որդին էր ուրանում» ալ ու՛ր մնաց գիրն
ու գրականութիւնը...
Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին (1975) կ՛աշխատէի Րաուշէյի
դիմացի մէկ շէնքին մէջ. գործընկերներէս մին ըսաւ.-«Բեր գիրքերդ ու ծով
թափէ»: Իմ ու իր միջեւ սերունդի մը տարբերութիւն կար. Ինք ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ
ԷՐ. Եւ անգլերէնով պէտք է ըսեմ «UP TO DATE».
Ամէն դար իրեն յատուկ ապրելակերպը ունի որմէ խուսափիլ անհնարին է:
Վերնատան: Մէկ բան յստակ է. այս ուժը հզօրանալու պարագային կրնայ
լուրջ վտանգ ներկայացնել Փաշինեանի համար:
Այն ոչ անպայմանօրէն լուրջ քաղաքականութիւնը, որ կը տանի Փաշինեանը,
յաջորդ յեղափոխութեան մը համար պարարտ հող կրնայ հանդիսանալ:
Մարդիկ կը սպասեն փոփոխութիւններու: Յեղափոխական խոստումները
տակաւին օդին մէջ կախուած կը մնան:
Հասարակութիւնը ձերբակալութիւններով կամ նման լուրերով կերակրելու
ժամանակը անցած է: Արդիւնք չկայ: Առարկայական ձերբակալութիւններ,
պատիժներ չկան: Կայ միայն անձնական վրէժխնդրութիւն: Ընկերային
ցանցերով կամ պետական վիճակագրական կոմիտէի նկարած թիւերով հասարակութեան ուրախացնելը, շատոնց արդէն անլուրջ երեւոյթի վերածուած է:
Վերջիվերջոյ, «Մերժիր Սերժին» արտայայտութիւնը հասունացել էր ճիշդ այդ
նոյն ճահճացած ու հասարակութենէն կտրուած իրավիճակի պատճառով:
Նոյնանման քաղաքականութեան շարունակութիւնը աւելի կ՛արագացնէ
«Նիկոլի մերժումը»:
Իշխանութիւնը պէտք է սթափի ու դուրս գայ յեղափոխական թմբիրէն, եթէ
անշուշտ կ՛ուզէ պահել քաղցր իշխանութիւնը:
Ինչպէս ըսած է Չարլզ Բըրսի Սնոնՙ իրենց ձեռքին մէջ իշխանութիւնը
պահող մարդիկ մինչեւ վերջին վայրկեան չեն հաւատար, որ կրնան
զայն կորսնցնել: Այդպէս եղաւ ՀՀԿ-ի պարագային: Այդպէս կրնայ ըլլալ
Փաշինեանի պարագային եւս, ինչպէս նաեւ ոեւէ իշխանութեան, որ կը կտրուի
հասարակութենէն ու իրականութենէն:
ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
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Հայկազեան Հայագիտական Հանդէսի ԼԹ. (39րդ)
Հատորի Շնորհանդէսը Երեւանի Մէջ
Հայկազեան Հայագիտական Հանդէսի ԼԹ. հատորի շնորհանդէսը
Երեւանի մէջ, տեղի ունեցաւ
Չորեքշաբթի, 13 Նոյեմբեր 2019
Հայաստանի Հանրապետութեան
Ազգային Գրադարանի Դահլիճին
մէջ, ներկայութեամբ Հայկազեան
Համալսարանի նախագահ Վեր.
Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեանի, Ազգային Գրադարանի տնօրէն Դոկտ.
Հրաչեայ Սարիբէկեանի, Հանդէսի
պատասխանատու խմբագիր Դոկտ.
Անդրանիկ Տագէսեանի, Ազգային
Գրադարանի պաշտօնատարներու, Պէյրութէն ժամանած հիւրերու, բարեկամներու, եւ աւելի քան
յիսուն հետազօտող հայագէտներու,
Հայագիտական Հանդէսի հին եւ նոր
աշխատակիցներու:

Շնորհանդէսին բացումը կատարեց

Ազգային Գրադարանի տնօրէն Դոկտ.
Սարիբէկեան, որ իր բարիգալուստի
խօսքին մէջ կարեւորեց Հայկազեան
Համալսարանի հետ գործակցութեան
խորացումը, յարատեւումը եւ մաղթեց գործակցութեան նոր ծրագիրերու մշակումը:
Իր խօսքի աւարտին, Դոկտ.
Սարիբէկեան եւ Վեր. Դոկտ. Հայտօսթեան ստորագրեցին գործակցութեան յուշագիր՝ Հայկա-զեան
Համալսարանի եւ Ազգային Գրադարանին միջեւ:

Ապա խօսք առաւ Դոկտ. Տագէսեան,
որ ընդգծելով Հանդէսի խմբագ-

րակազմին յանձնառութիւնը՝ հայագիտութեան սահմանումին ընդարձակումին ու այժմէականութեան
առնչութեամբ, իմիջիայլոց յայտնեց
թէ «Հանդէսի 50ամեակին եւ 40րդ
հատորին նախաշէմին, ... Հայկազեան Հայագիտական Հանդէսը
յատուկ ճիգ պիտի ընէ ընդգրկելու
նաեւ Հայաստանի Հանրապետութեան վերջին երեսուն տարիներու
կենսագործունէութեան վերաբերող
ուսումնասիրութիւններ»:

Իր խօսքին մէջ, Վեր. Հայտօսթեան
հարցադրեց թէ «ինչպիսի միտք,
գիտութիւն, լեզու, գրառում, տեղեկութիւն պիտի ուզէինք որ ապագայի
ուսումնասիրողները ստացած ըլլային մեզմէ, կամ մեզմէ փոխանցուած

ըլլար իրենց: Կայքէջերը եւ պլոկները
այսօր կը կատարեն որոշ դերեր եւ
կան դրական արդիւնքներ: Սակայն
հոն որակի վերահսկումի խնդիրներ
կան: Իսկ հայագիտական աւանդական հանդէսները, ակադեմական
հիմք ունեցող պարբերականները
տակաւին վստահութիւն կը ներշնչեն»: Ան կոչ ուղղեց առաւել աչալրջութեան:
Հանդէսի Երեւանի ներկայացուցիչ
Դոկտ. Արծուի Բախչինեան ներկայացնելով հատորը համառօտակի անդրադարձաւ Հանդէսի 920
էջերուն մէջ տեղ գտած շուրջ 50
յօդուածներու բովանդակութեան:
Նշուեցաւ նաեւ որ այս հատորին
աշխատակցած են հայ եւ այլազգի
շուրջ 50 հայագէտներ Հիւսիսային
եւ Հարաւային ամերիկաներէն,
Եւրոպայէն, Միջին Արեւելքէն,
Հայաստանի Հանրապետութենէն:
Աշխատակիցներուն կրտսերագոյնը
(համահեղինակ) ծնած է 1999ին, իսկ
երիցագոյնը՝ 1939ին:
Շնորհանդէսի աւարտին աշխատակիցները ստացան իրենց
առանձնատիպերն ու Հանդէսէն
օրինակներ:

«Հայկական Սփիւռքի Ուսումնասիրութեան Գերակայ Խնդիրները»
Միջազգային Գիտաժողով
Հայաստանի Հանրապետութեան
Գիտութիւնների Ազգային Ակադեմիայում
տեղի
ունեցաւ
«Հայկական Սփիւռքի Ուսումնասիրութեան Գերակայ Խնդիրները» վերտառութեամբ միջազգային գիտաժողովը, որը կազմակերպել էր ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտութեան
եւ Ազգագրութեան Ինստիտուտի
Սփիւռքի Հետազօտութիւնների
Բաժինը (ՀԱԻՍՀԲ) եւ Պէյրութի
Հայկազեան Համալսարանի Հայկական Սփիւռքի Ուսումնասիրութեան Կեդրոնը (ՀՍՈԿ): Գիտաժողովին մասնակցում էին գիտնականներ եւ հետազօտողներ
Երեւանից, Պէյրութից եւ Փարիզից,
ինչպէս նաեւ ՀՀ պետական եւ
հանրային կառոյցների մի շարք
ներկայացուցիչներ:

Բացման խօսքով հանդէս եկաւ
ՀԱԻՍՀԲի վարիչ, դոկտոր Ռուբէն
Կարապետեանը: Այնուհետեւ ողջոյնի
խօսք յղեցին ԳԱԱ Հայագիտութեան
եւ Հասարակական Գիտութիւնների Բաժանմունքի քարտուղար,
ակադեմիկոս Եուրի Սուվարեանը,
ԳԱԱ թղթակից անդամ, ՀԱԻՍՀԲի
տնօրէն, դոկտոր Պաւէլ Աւետիսեանը, Հայկազեան Համալսարանի
նախագահ, վերապատուելի դոկտոր
Փօլ Հայտոսթեանը:
Գիտաժողովը ներառում էր երեք
նիստ` տաս զեկուցումներով: Իւրաքանչիւր նիստի շուրջ ծաւալուեցին
արդիւնաւէտ քննարկումներ ներկայացուող թեմաների շուրջ:
Առաջին նիստն ընթացաւ «Սփիւռքի ուսումնասիրութեան գերակայ
խնդիրները» խորագրով: Զեկոյցներ

ներկայացրին վերապատուելի դոկտոր Փօլ Հայտոսթեանը՝ «ՍփիւռքՍփիւռք եւ Հայաստան-Սփիւռք
Գործակցութեան Հրամայականը»,
դոկտոր Անդրանիկ Տագէսեանը՝
«Սփիւռք. Հայկական Ամազոնին
Ի՞նչը Ուսումնասիրել», Վահրամ
Հովեանը՝ «Հայկական Սփիւռքի
Ուսումնասիրութեան Գերակայ
Խնդիրները» թեմաներով:
Երկրորդ՝ «Սփիւռքի ուսումնասիրութեան միջգիտակարգային
մօտեցումներ. հետազօտութեան
տիրոյթներ եւ խնդիրներ» նիստում
ելոյթ ունեցան դոկտոր Յակոբ
Չոլաքեանը՝ «Հայերէնի Ուսուցման

Արդի Հիմնախնդիրները Սփիւռքի
Մէջ», դոկտոր Միհրան Գալստեանը՝ «Աշխատանքային Միգրացիան
եւ Հայկական Նոր Սփիւռքի
Ձեւաւորման Հիմնախնդիրները
ՌԴում», բանասիրական գիտութիւնների թեկնածու Տորք Դալալեանը՝ «Արեւմտահայ Մամուլի
Կայացումը Եւրոպայում՝ Որպէս
Ազգային Ինքնութեան Հիմնական
Դրսեւորումներից Մէկը», վերապատուելի դոկտոր Ռընէ Լեւոնեանը՝ «Հայերի Ինտեգրումը Եւ/
Կամ Ուծացումը Ֆրանսիայում»
զեկուցումներով:
Շար. Էջ 05
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Մշակութային Արձագանգ

«Հայկական Սփիւռքի Ուսումնասիրութեան Գերակայ Խնդիրները»
Միջազգային Գիտաժողով
Սկիզբը Էջ 04
Երրորդ նիստը նուիրուած էր
«Սփիւռքի ուսումնասիրութեան
մեթոդաբանութիւն. մեթոդների
կիրառութեան ու գործիքակազմի
ընտրութեան հարցեր»ին: Նիստում
«Սոցիալական Հեռաւորութեան
Մեթոդի Կիրառումը Միջէթնիկ

Յարաբերութիւնների Ուսումնասիրութիւններում» թեմայով ելոյթ
ունեցաւ պատմական գիտութիւնների թեկնածու Ռուբէն Օհանջանեանը: Սիւզաննա Բարսեղեանի, Սոնա
Ներսիսեանի եւ Լուսինէ Տանաջեանի՝ «Սփիւռքի Ուսումնասիրութեան Մեթոդաբանական Հարցերը»
թեմայով զեկուցումը ներկայացրեց

Լուսինէ Տանաջեանը:
Գիտաժողովի փակման խօսքով հանդէս եկաւ Դոկտ. Կարապետեանը՝
կարեւորելով գիտական ներուժի
կիրառումը ազգային ծրագրերի եւ
նախագծերի մշակման ուղղութեամբ:
Ամփոփիչ խօսք յղեցին նաեւ Միհրան
Գալստեանը, Սամուէլ Մկրտչեանը,
Անդրանիկ Տագէսեանը, Վեր. Փօլ
Հայտոսթեանը:
Գիտաժողովի շրջանակներում
տեղի ունեցաւ «Լիբանանահայերն

այսօր. էթնօսոցիոլոգիական հետազօտութիւն» գրքի շնորհանդէսը,
որը ՀԱԻՍՀԲի եւ ՀՍՈԿի երկրորդ
համատեղ աշխատութիւնն է:

Ուաշինկթընի Ամերիկեան Պատմութեան Ազգային Թանգարանին Մէջ
Պատրաստուեցաւ Հայկական Լաւաշ
Ուաշինկթընի Ամերիկեան պատմութեան ազգային թանգարանը
օրերս հիւրընկալած էր հայկական
խոհանոցին նուիրուած ձեռնարկ
մը: «Լաւաշ» անունով գիրքին
համահեղինակներ Քէյթ Լեհին, Ջոն
Լին եւ Արա Զատեն Սմիթսընեան
հիմնադրամի հովանիին տակ
ցուցադրեցին, թէ ինչպէս կը պատրաստուին հայկական լաւաշը,
ղափաման եւ ժինգեալով հացը:
Ձեռնարկը նուիրուած էր հայկական խոհանոցին մասին գիրքի շնորհանդէսին:
Այս մասին կը գրէ Ամերիկայի Ձայնը:
Սմիթսընեան հիմնադրամի ներկայացուցիչ Հէյլի Պաթուինի խօսքերով գիրքին շնորհանդէսն ու
հայկական ուտեստներու պատրաստումը անցած տարուան
Հայաստանին նուիրուած սմիթսընեան փառատօնի շարունակութիւնն է: Հայկական խոհանոցը այս
ծրագրի կարեւոր տարրերէն է: «Այս
գիրքը այն առաջին փորձերէն է, որ
կը ներկայացնէ հայկական խոհանոցը»,- ըսած է ան:
Գիրքին համահեղինակ Արա Զատեն
վստահ է` գիրքը կարեւոր բաց մը
կը լրացնէ` ժամանակակից Հայաստանի խոհանոցը աւելի ճանաչելի
դարձնելու համար: Հայաստանի մէջ
եղած օրերուն ան արձանագրած
է զգալի տարբերութիւն Սփիւռքի
ու Հայաստանի խոհանոցներուն
միջեւ, բացառութիւններէն է, թերեւս,
լաւաշը:
«Լաւաշը չափազանց կարեւոր տեղ

կը գրաւէ հայկական մշակոյթին
մէջ: Անիկա առկայ է հայկական
իւրաքանչիւր հիւրասիրութեան
սեղանի վրայ, ուստի մենք որոշեցինք
վերնագրել գիրքը «Լաւաշ»»,- ըսած
է Զատեն:
Մէկ այլ համահեղինակ Ջոն Լեհինին
հայկական խոհանոցը հրապուրած
է իր բազմազանութեամբ: Ան զայն
կը բնութագրէ իւրայատուկ ամերիկեան տեսանկիւնէ, սակայն չափազանց համեղ ու ստեղծագործական:
Հիմնական գաղափարն այն է, որ
քանի մը բաղադրիչներէ հնարաւոր է
բազմաթիւ ուտեստներ պատրաստել:
«Չափազանց ուրախ եմ, որ միջոցառմնան ներկայ էին ոչ միայն հայեր,
այլեւ այլզգիներ: Յոյս ունինք, որ մեր
գիրքը հասանելի պիտի ըլլայ նաեւ ոչ
հայ ընթերցողին»,- շեշտած է Լին:
Իր հերթին Սան Ֆրանսիսկոյէն
գիրքին երրորդ համահեղինակը՝
Քէյթ Լեհին, որ նաեւ տարբեր
խոհանոցներու մասին գիրքերու
հեղինակ է, պատմած է, որ հայկական խոհանոցին ծանօթ է դեռ
մանկութենէն իր ամերիկահայ
ընկերներու միջոցով: «Միշտ
տպաւորուած եղած եմ հայկական
հիւրասիրութեամբ», ընդգծած
է ան: Վերջինս նախապէս զբաղուած է հայկական խոհանոցի ու
ամերիկահայ ինքնութեան հետազօտութեամբ:
2018-ի թաւշեայ յեղափոխութեան
օրերուն ան կը գտնուէր Հայաստան:
«Լաւաշ» գիրքին մէջ ներառած է
որոշ դրուագներ նաեւ այդ օրերէն:

«Մեր գիրքին մէջ ներառած ենք
նկարներ, թէ ինչպիսի տօնակատարութիւն կը տիրէր այդ օրերուն Հայաստանի փողոցներուն մէջ:
Մարդիկ ամէն տեղ խորոված կը
պատրաստէին փողոցներու մէջ ու
կը հիւրասիրէին զիրար: Թէեւ խորովածի բաղադրատոմսը կապ չունի թաւշեայ յեղափոխութեան հետ,
սակայն ինծի համար խորովածը կը
հաղորդակցուի այս իրադարձութեան
հետ»,- նշած է Լեհին:
Նոյն օրը երեկոյեան Միացեալ

Նահանգներու ՀՀ դեսպանատան
մէջ կայացած է «Լաւաշ» գիրքին
շնորհանդէսը ու այդ առիթով
ընդունելութիւն: Հայաստանի դեսպան Վարուժան Ներսիսեան իր
խօսքին մէջ ընդգծած է, որ նման
նախաձեռնութիւնները կարեւոր են
հայկական մշակութային ժառանգութիւնը պահպանելու համար, իսկ
նախաձեռնութեան հեղինակները
իրենց տպաւորութիւններով կիսուած են հայկական խոհանոցին ու
Հայաստանի մասին:

Լրատուութեան Գործընկեր
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Մամլոյ Տեսութիւն

Հայաստանը Կորցնում Է Իր Գրաւչութիւնը.
ՄԱԿ-ի Ահազանգը
ՎԱՐԴԳէՍ ՍԱՐԳՍԵԱՆ

Մ

ԱԿ-ը Հայաստանի ներդրումների միջավայրի վերաբերեալ հրապարակել
է զեկոյց՝ արձանագրելով բաւական հակասական պատկեր: Չնայած
ՄԱԿ-ի Առեւտրի եւ զարգացման համաժողովի (UNCTAD/ՄԱԿԱԶՀ) կողմից
հրապարակուած զեկոյցը դժուար է միանշանակօրէն ժխտական գնահատել,
սակայն դրանում տեղ գտած մի շարք կարեւոր շեշտադրումներ ստիպում
են խորապէս վերագնահատել իշխանութիւնների կողմից պարբերաբար
արուող ամպագորգոռ յայտարարութիւնները՝ կապուած տնտեսական
յեղափոխութեան անխուսափելիութեան հետ:
Զեկոյցում, մասնաւորապէս, ընդգծւում է այն մասին, որ Հայաստանը լուրջ
խնդիրներ ունի՝ կապուած օտարերկրեայ ներդրումների հետ. հոսքն էապէս
կրճատուել է: Իշխանութիւնների ձգտումները՝ յեղափոխութիւնը դարձնելու
հայաստանեան պրենտ, փաստացի, հակառակ էֆեկդի է յանգեցրել,
ինչը, թերեւս, բացատրւում է պոտենցիալ ներդրողների մօտ նկատուող
տրամադրութիւններով՝ սպասելու-տեսնելու՝ ինչին է, ի վերջոյ, բերելու
Փաշինեանի կողմից այդքան թմբկահարուող յեղափոխութիւնը:
Ի դէպ, զեկոյցում անհանգստութիւն է յայտնւում նաեւ պիզնեսի հանդէպ
ոչ մրցակցային գործընթացների վերաբերեալ, ինչն էապէս խաթարում
է ներդրողների մօտ առանց այն էլ երերուն վստահութիւնը: Խօսւում է
նաեւ այն մասին, որ ներդրումային միջավայրի վրայ խիստ բացասական
ազդեցութիւն են թողնում յատկապէս քաղաքական ցնցումներն ու այդպէս
էլ չկայունացող ներքին մթնոլորտը՝ չնայած առաջին հայեացքից թուացեալ
դրական տեղաշարժերի:
Զեկոյցում յատուկ կերպով շեշտւում է Հայաստանի ներդրումային միջավայրի
վրայ Ամուլսարի չկարգաւորուած խնդրի ունեցած բացասական դերն
ու այդ առումով, մասնաւորապէս, ասւում. «Խոշորագոյն ներդրումային
ծրագրերի, մասնաւորապէս՝ «Լիտիան Ինթերնէշնլ» ընկերութեան Ամուլսարի
ծրագրի շուրջ գոնֆլիքդը, պիզնեսի հանդէպ ոչ մրցակցային պայմանների
(խտրական) դրսեւորումները եւ վերջին քաղաքական փոփոխութիւնների
հետ ասոցացուող անորոշութիւնները ներդրողների շրջանում առաջ են
բերել «դեռ սպասենք, տեսնենք» վերաբերմունքը»:
Հայաստանում իրավիճակի շտկման ուղղութեամբ առաջարկւում է ուժեղացնել կոռուպցիայի դէմ պայքարը, ինչպէս նաեւ դատական համակարգի
առեւտրային հատուածը, որը «լիազօրուած կը լինի լուծելու պիզնեսների
միջեւ վէճերն ու անարդարութիւնները»:
Հայաստանում ամերիկեան առեւտրի պալատի տարեկան ժողովի ժամանակ
Նիկոլ Փաշինեանը յայտարարել է, թէ ՀՀ-ն ի վիճակի է իրականացնել մեկա
նախագծեր, որոնք տնտեսութեան խթանման համար մեծ դեր կունենան,
ինչպէս նաեւ վստահութիւն յայտնել, որ այն դաշտը, որի վրայ պէտք է
կառուցուի նոր տնտեսական համագործակցութիւնը, պատրաստ է:
Գաղտնիք չէ, թէ յեղափոխութիւնից յետոյ Նիկոլ Փաշինեանն ու նրա
բազմաթիւ թիմակիցներն ինչպիսի խոստումներ են շարունակաբար հնչեցրել՝ սկսած իրաւական պետութեան կառուցումից մինչեւ տնտեսական
յեղափոխութիւն:
Ընդ որում, իրենց այս խոստումները կեանքի կոչելու ճանապարհին
իշխանութիւններն այլ գործիքակազմ չէին մտածել, քան ամեն առիթով,
տարբեր միջազգային հարթակներից ու արտասահմանեան ԶԼՄ-ներում
սեփական յեղափոխութիւնը գովազդելն է. Նիկոլ Փաշինեանն ուր գնում է,
ում հետ խօսում է՝ լոկ մի բան է ասում՝ ինքը շրջել է «հին» Հայաստանի էջն
ու փորձում է նորը գրել: Փաշինեանը, նման յայտարարութիւններ անելով,
թերեւս, առաջնորդւում է այն նոյն տրամաբանութեամբ, որն ընկած է նրա՝
ներքին լսարանի համար նախատեսուած ելոյթների հիմքում: Նա, սակայն,
հաշուի չի առնում այն, որ ի տարբերութիւն գուցէ հայաստանցիների մի
շերտի, դրսում հետեւութիւններ անելուց առաջ նախ սովոր են մտածել,
խօսքը համադրել իրականութեան հետ ու պարզել՝ որն է փոփուլիզմ, իսկ
որը՝ իրականութիւն:
Դատելով թէ՛ ՄԱԿ-ի վերոյիշեալ զեկոյցում տեղ գտած հիմնաւոր մտահոգութիւններից, թէ՛ մի շարք այլ ցուցանիշներից, յեղափոխութիւնը
հայաստանեան պրենտի վերածելուն ուղղուած Փաշինեանի ջանքերը տալիս
են իրենց դառը պտուղները. մասնաւորապէս՝ տարեսկզբի առաջին վեց
ամիսներին օտարերկրեայ ուղղակի ներդրումների զուտ հոսքերը կազմել են
ընդամէնը 7.8 մլրդ դրամ, օտարերկրեայ ներդրումների զուտ հոսքերի աճն
այս տարուայ առաջին կէսին 4.8 անգամ պակաս է եղել նախորդ տարուայ
նոյն ժամանակահատուածի համեմատ: Տնտեսութեան իրական հատուածում
ներհոսքը եւ արտահոսքը կազմել են համապատասխանաբար 152 մլրդ
դրամ է եւ 144 մլրդ դրամ:
Հետեւութիւնները, որոնք արուել են դրսում, փաստօրէն, բացարձակապէս չեն

համապատասխանում դիցուք Փաշինեանի վերջին յայտարարութիւններին
այն մասին, որ Հայաստանը պատրաստ է տնտեսական մեկանախագծերի
իրականացմանը: Ինչպէ՞ս է մեկա նախագծեր իրականացնելու մի երկիր,
ուր օտարերկրեայ իրական ներդրումների մակարդակն այսչափ ողբալի
է, եւ դատելով նոյն ՄԱԿ-ի զեկոյցից՝ դժուար թէ այս տխուր պատկերն
առաջիկայում փոփոխութեան ենթարկուի:
Պակաս էական չէ, թերեւս, նաեւ Ամուլսարի չկարգաւորուած խնդրի գործօնը,
որը, փաստօրէն, շարունակում է իր բացասական դերն ունենալ մեր երկրի
իմիջի ձեւաւորման հարցում: Փաշինեանն այդպէս էլ իր մէջ ուժ չի գտնում,
չի համարձակւում խնդիրը վերջնականապէս կարգաւորել ու թեման փակել,
ինչը, թերեւս արդիւնք է նոր իշխանութիւնների յեղյեղուկ մտածելակերպի ու
անսկզբունքայնութեան, ստրատեգիական մտածելակերպի բացակայութեան
ու փոփուլիզմի:
Միւս կողմից՝ կայ պետական կարեւորագոյն ինստիտուտների, պետութիւնը
պետութիւն դարձնող օղակների ճգնաժամի գործօնը: Երկրում դատական
իշխանութիւնը փաստացի պարալիզացուած վիճակում է, իսկ ՍԴ-ի շուրջ
իշխանութիւնների կողմից առաջ բերուած արհեստական ճգնաժամն,
առհասարակ, հողին է հաւասարեցնում Հայաստանում արդարութիւն
գտնելու բոլոր հնարաւորութիւնները:
21-րդ դարի աշխարհը խիստ տարբեր է ասենք անտիկ շրջանի աշխարհից. այսօր անհնար է աշխարհից ինչ-որ բան կոծկելը կամ ցանկալին
իրականութեան տեղ մատուցելը: Օտարերկրեայ ներդրողները շատ լաւ
տեսնում են, թէ ինչ է կատարւում Հայաստանում: Բոլորը վաղուց հասկացել
են, որ Հայաստանը յայտնուել է աստիճանական քայքայման կործանարար
ցիկլի յորձանուտում. ներդրումներ անելու մասին այլեւս ոչ ոք չի մտածում:
Նման պայմաններում ոչ մի օտարերկրեայ ներդրող «խելքը հացի հետ չի
կերել», որ գայ ու փող ներդնի մի երկրում, որի վարչապետը պետութեան
ամենաբարձր քաղաքական ամբիոնից կատաղած սպառնում է «ծեփել
պատերին» ու «պառկեցնել ասֆալտին»:
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Հայաստանը Կայուն Աճ եւ Դրական
Բարեփոխումներ Ապահոված է. ՎԶԵԴ-ը
Հրապարակած է Նոր Զեկոյց
Սկիզբը Էջ 02
Պետական կառավարման ոլորտի բարելաւումը, կառուցուածքային
փոփոխութիւնները, ինչպէս նաեւ բարձր ճարտարագիտութիւններու
եւ ծառայութիւններու ոլորտներու խթանումը միտուած են ապահովելու
Հայաստանի մէջ կայուն աճ, նշուած է Վերակառուցման եւ զարգացման
եւրոպական դրամատան զեկոյցին մէջ:
Զեկոյցի նախաբանին մէջ դրամատան գլխաւոր տնտեսագէտ Պէադա
Եաւորսիք կը նշէ, թէ կառավարման որակի բարելաւումը կրնայ լուրջ դրական
ազդեցութիւն ունենալ երկրի ընդհանուր տնտեսական զարգացման վրայ՝
որոշիչ գործօն հանդիսանալով երկրի ընդհանուր յառաջընթացին համար:
Այս կապակցութեամբ, զարգացող երկիրները կրնան լրջօրէն բարելաւել
դիրքերը կառավարման որակի բարելաւման պարագային:
Հայկական Լուրերուն շար. Էջ 07
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Էրտողան Կը Յոխորտայ Ցեղասպանութեան
Բանաձեւին Քուէարկութիւնը Խոչընդոտելուն Համար

Թուրքիոյ նախագահ Ռեչեփ Թայիփ Էրտողան
իշխող Արդարութիւն եւ բարգաւաճում կուսակցութեան խորհրդարանական խմբակցութեան Նոյեմբեր 19-ի նիստին ընթացքին, անդրադարձած է թուրք-ամերիկեան
յարաբերութիւններուն, Ներկայացուցիչներու
տան կողմէ Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչցող
բանաձեւի ընդունման եւ Ծերակոյտին մէջ այդ
բանաձեւի քննարկման վրայ դրուած վեթոյին:
Ըստ Ermenihaber.am-ի՝ Էրտողան, խօսելով

թուրք-ամերիկեան յարաբերութիւններուն մէջ
յառաջացած խնդիրներուն մասին, նշած է, որ
անոնք արհեստականօրէն կը մեծցուին Միացեալ
Նահանգներու մէջ հակաթրքական շրջանակներու
կողմէ, շեշտելով, որ իր եւ նախագահ Տանըլտ
Թրամփին միջեւ սերտ կապերը հակառակը կը
յուշեն։
Ըստ Էրտողանի՝ թուրքերը «փաստաթուղթեր»ով
ցոյց տուած են, որ Ներկայացուցիչներու տան
կողմէ հաստատուած Հայոց Ցեղասպանութիւնը
ճանչցող բանաձեւը «կը հակասէ պատմական
ճշմարտութիւններուն եւ անարդար է»:
«Մեր հանդիպումէն ետք, բոլոր այն նախաձեռնութիւնները, որոնք կապուած են Ծերակոյտին
մէջ հայկական պնդումներուն շուրջ քննարկման,
ինչպէս գիտէք, ձախողած են: Անոնց դէմ վեթօ
դրուած է», պարծանքով յայտնած է ան։
Յիշեցնենք, որ Թրամփին մօտիկ ծերակուտական
Լինզի Կրեհեմ, Էրտողանին հետ հանդիպելէ ետք,
կասեցուց բանաձեւը բաց քուարկութեան դնելու
ծերակուտական Պապ Մենենտեզի առաջարկը։

Թուրքիան Կիսով Չափ Կը կրճատէ
Հայոց Ցեղասպանութեան Դէմ Պայքարի Համար
Յատկացուող Գումարը
Թուրքիոյ խորհրդարանի ծրագրաւորման եւ
ամավարկի յանձնաժողովին մէջ երէկ հաստատուած պիտճէին մէջ Հետազօտութիւններու
եւ անվտանգութեան գծով աշխատանքներու
գլխաւոր վարչութեան 2019 թուականին 11.2
միլիոնի փոխարէն 2020-ին համար հատկացուած
է 5.9 միլիոն լիրա, ըստ Yerkir.am-ի` կը յայտնէ
Cumhuriyet.com.tr կայքը:
Cumhuriyet-ի լրագրող Հուսէյն Հայաթսեւեր կը
նշէ, որ Թուրքիա կը կրճատէ «Ցեղասպանութեան թեզերու» դէմ պայքարը այն պարագային,
երբ շարք մը երկիրներու խորհրդարաններու
մէջ` ԱՄՆ-ի գլխաւորութեամբ, Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչցող բանաձեւեր կ՛ընդունուին:
Ըստ թուրք լրագրողին` Թուրքիոյ ԱԳՆ-ի ամավարկի առաջարկին մէջ նշուած է նաեւ, որ
պիտի զարգացնեն Թուրքիոյ դէմ քարոզչութեան
հակազդելու աշխատանքները` ակադեմիական,

Դու գնում ես...
Դու գնում ես, բայց հոգիս սպասում է քեզ.
— Կապո՛յտ աղջիկ, քո՛յր իմ հեզ, դու հետ
չե՞ս գալու
Ես ժպտում եմ, որ երկար ճանապարհին
չտրտմես.
Հոգիս մնաց ո՛րբ այնպէս — դու հետ չե՞ս
գալու...
Դու գնում ես, բայց կարծես կայարան եմ
եկել ես,
Որ հանդիպեմ, քոյր իմ, քեզ — դու հետ
չե՞ս գալու...
ԵՂԻՇԷ ՉԱՐԵՆՑ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

քաղաքական, դիւանագիտական, մշակութային
եւ իրաւական ոլորտներու մէջ:
Ի դէպ, վերոնշեալ վարչութիւնը նաեւ կ՛իրականացնէ միջազգային հանրութեան մէջ Ֆեթուլլահ
Կիւլենի վերաբերեալ հակաքարոզչութիւնը:

Համացանցի Վրայ

Ելեկտրոնային Շրջաբերականներ
Զալքայի Հայ Կաթողիկէ Ս. Խաչ-Հարպոյեան
վարժարանի տնօրէնութիւնը, դպրոցին ընկերային համացանցին վրայ երէկ ծանուցած է
հետեւեալը.
«Հոկտեմբեր 2019էն սկսեալ սկսանք դպրոցական շրջաբերականները մեր ծնողներուն ղրկել
ելեկտրոնային տարբերակով, փոխան՝ տպագրի:
Այս ձեւը փաստեց, որ ան ոչ միայն աւելի ազդու
է եւ նպատակայարմար ինչ կը վերաբերի իր
հասցէին հասնելու, այլ՝ մինչեւ տարեվերջ մենք
խնայած պիտի ըլլանք 70,000 A4 չափի թուղթ:»
Իսկապէս օրինակելի նախաձեռնութիւն, որ ոչ
միայն անտեղի կերպով սպառող թուղթ կը խնայէ, այլ նաեւ՝ իր դպրոցաշէնքը վերջերս «կանաչ
դպրոց» յայտարարած հայկական վարժարանը, սատար կը հանդիսանայ թղթաշինութեան
եւ անոր ցրւումի գործընթացի հանգրուան-

ներուն պատճառած
կենսոլորտի նուազ
ապականման: Իսկ
ամենակարեւորը,
ան այս ձեւով տարին
խնայած կ՛ըլլայ ծառ
մը, որովհետեւ ըստ
գիտական հաշուարկումի, միջին հաշուով 80,500 հատ
նշեալ չափի թուղթ
արտադրելու համար
կարիքը կայ մէկ ծառի փայտին...:
Այս առիթով կը շնորհաւորենք տնօրէնութիւնը, մաղթելով, որ նման նախաձեռնութիւններ
վարակիչ ըլլան:
«Խմբ.»

ՆԻՔՈԼԱ ՆԻԿՈՂՈՍԵԱՆ
«Խնոցի»
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Լոյս Կը Տեսնեն
ՌԱԿ-ի 98-ամեակին Առիթով
(ՌԱԿ Մատենաշարէն)

«Հայ Մամուլի Տարի»ուան
Առիթով
(Զարթօնք Մատենաշարէն)

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Ողբ. Նուարդ Գասեմճեանի քառասունքին առիթով, Կիրակի
24 Նոյեմբեր 2019ին, հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի
կատարուի Ռըմէյլի Սրբ. Յարութիւն եկեղեցուոյ մէջ, յաւարտ
սրբ. Պատարագի:

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

¸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

