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Տիապ Կը Հանդիպի Մեծ Մուֆթիին Հետ

Վարչապետ Փաշինեան Հանդիպած է Հայաստանի
Մէջ ԵԱՀԿ Անդամ Երկիրներու
Հաւատարմագրուած Դեսպաններուն Հետ

Հասսան Տիապ որպէս Վարչապետ Չորեքշաբթի օր առաջին անգամ ըլլալով
պաշտօնապէս հանդիպեցաւ Հանրապետութեան մեծ Մուֆթի Շէյխ Ապտէլ
Լաթիիֆ Տըրեանի հետ:
Այս հանդիպում իր ներշնչած լաւատեսութեան հակառակ երկիրը տակաւին կը մնայ տնտեսական ծանր իրավիճակի մէջ: Ըստ մասնագէտներու
կարելի չէ այս իրավիճակէն դուրս գալ եթէ Լիբանան շատ յստակ եւ խիստ
բարեկարգումներ չկատարէ եւ Սուրիոյ ինչպէս նաեւ շրջանային խնդիրներէն
ինքզինք հեռու պահելու ազնիւ մտադրութիւն ցոյց չտայ, որոնք բանալիներն
են օտար օգնութիւններու:
Նոր կառավարութիւնը կարիքը ունի բանալի տնտեսական բարեկարգումներ,
որպէսզի կարենայ քաջալերել օտար դրամագլուխներ:

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան կառավարութեան դահլիճին մէջ հանդիպած
է Հայաստանի մէջ ԵԱՀԿ անդամ երկիրներու հաւատարմագրուած
դեսպաններուն հետ:
Հանդիպման ընթացքին ան մանրամասն անդրադարձած է Սահմանադրական դատարանի շուրջ առկայ իրավիճակին, Սահմանադրութեան
փոփոխութիւններու յառաջիկայ հանրաքուէին, զայն իրականացնելու
հանգամանքներուն:
Ան խօսած է նաեւ ՀՀ կառավարութեան բարեփոխումներու լայն օրակարգի,
մեր երկրին մէջ տեղի ունեցող ժողովրդավարական փոփոխութիւններու,
կառավարութեան փտածութեան դէմ պայքարի քաղաքականութեան մասին:
Փաշինեան պատասխանած է նաեւ դեսպաններուն հետաքրքրող տարբեր
հարցերու:

ԱՄՆ Սենատը Լիբանանի Մէջ Նոր Դեսպան Մը
Նշանակեց

Յայտնի դարձաւ Ուաշինկթընի Լիբանանի մօտ նոր դեսպանին անունը: Ան
պիտի գայ փոխարինելու Էլիզապէթ Ռիչըրտը :

Արցախի Մէջ Երկու Զինուոր Զոհուած է
Արցախի մէջ երկու զինուոր նահատակուած է: Արցախի պաշտպանութեան նախարարութիւնը նախ
յայտնած է մէկ զինծառայողի զոհուելու մասին, ապա տրամադրած է նաեւ
երկրորդ մահացած զինծառայողին
տուեալները:
«Արցախի Պաշտպանութեան բանակի հարաւ-արեւելեան ուղղութեամբ տեղակայուած զօրամասերէն մէկու
պահպանութեան տեղամասին մէջ Փետրուար 12-ին` մօտ ժամը 11:30-ին,
դեռեւս չպարզուած հանգամանքներու մէջ, մահացու հրազէնային վէրք
ստացած է ՊԲ զինծառայող, 2000-ի ծնունդ Տիգրան Մանուէլի Մանուէլեանը:
Երկրորդ հաղորդագրութեան մէջ կը նշուի. «Փետրուար 12-ին` մօտ ժամը
13:00-ին, ՊԲ հարաւային ուղղութեամբ տեղակայուած զօրամասերէն մէկու
պահպանութեան տեղամասին մէջ, դեռեւս չպարզուած հանգամանքներու
մէջ, մահացու հրազէնային վէրք ստացած է ՊԲ զինծառայող, 2000-ի ծնունդ
Տիգրան Յուսիկի Մխոյեանը”։
Արցախի Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարարութիւնը կը
կիսէ կորստեան ծանր վիշտը եւ իր զօրակցութիւնը կը յայտնէ մահացած
զինծառայողներու ընտանիքներու անդամներուն, հարազատներուն եւ
ծառայակիցներուն:
Դէպքերուն առնրուչթեամբ կը կատարուի քննութիւն:
Հայկական Լուրերուն շար. Էջ 02
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Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Հանդիպում Ունեցաւ
Սփիւռքի Գործերի Գլխաւոր Յանձնակատարին Հետ
Փետրուարի 10-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն
Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսը Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածնում ընդունեց ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմի սփիւռքի
գործերի գլխաւոր յանձնակատար
Զարեհ Սինանեանին։
Հանդիպմանն
անդրադարձ
կատարուեց Հայաստան-Սփիւռք

յարաբերութիւնների սերտացմանն
ու ամրապնդմանն ուղղուած քայլերին, ձեռնարկուող միջոցառումներին
եւ այդ շրջագծում Հայաստանեայց
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու կարեւոր դերակատարութեանը։
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը եւ
սփիւռքի գործերի գլխաւոր յանձնակատարը խօսեցին Մերձաւոր
Արեւելքի երկրներում տիրող

անհանգիստ իրավիճակի եւ հայ
համայնքներին շարունակաբար
զօրակցութիւն ցուցաբերելու
անհարժեշտութեան մասին։
Զրոյցի ընթացքում արծարծուեց
նաեւ տարբեր երկրներում հայոց
սրբավայրերի եւ մշակութային
բազմադարեայ ժառանգութեան
պատշաճ պահպանութեան հարցը։

Պատմութեան
Մէջ Այսօր

Ժորժ Սիմենոն
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Վիեննայի Մէջ Տեղի Կ՝ունենայ Հայ Դիւանագէտներու Հաւաք
Վիեննայի մէջ սկսաւ Եւրոպայի եւ
միջազգային ու շրջանային կազմակերպութիւններու մէջ հաւատարմագրուած Հայաստանի դիւանագիտական ներկայացուցչութիւններու ղեկավարներու հաւաքը:
Այս մասին տեղեկացուց Հայաստանի
արտաքին գործոց նախարարութեան մամլոյ քարտուղար Աննա
Նաղդալեան` դիտել տալով, որ
քննարկման օրակարգին վրայ են
Հայաստանի արտաքին քաղաքականութեան եւ շրջանային ու
միջազգային հրատապ հարցեր:

Արցախ Պիտի Մասնակցի «Fa Si La» Միջազգային Փառատօնին
15-16 Փետրուարին Արցախի Հանրապետութեան Մշակույթի, Երիտասարդութեան Հարցերու եւ Զբօսաշրջութեան Նախարարութեան
նախաձեռնութեամբ Ստեփանակերտի Սայաթ-Նովայի անուան
պետական երաժշտական քոլէժին
մէջ տեղի պիտի ունենայ «Աշխարհի
մանուկները` ընդդէմ պատերազմին»
խորագիրով օտար լեզուներով «Fa Si
La» միջազգային երգի փառատօնը:
Մրցոյթին կրնան մասնակցիլ 7-22
տարեկան տաղանդաւոր պատանիներ եւ երիտասարդներ:
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Հայ Իրաւապաշտպանը Թուրքիոյ Մէջ Ոստիկանութեան Բաժին
Տարուած է
Թուրքիոյ մէջ իշխանութիւններու
քննադատութեամբ յայտնի հայ
իրաւապաշտպան Արլէթ Նաթալի
Աւազեան Twitter-ի իր էջով յայտնած է, որ ոստիկանները զինք
ոստիկանատուն տարած են: Այս
մասին կը հաղորդէ Ermenihaber.
am-ը։
Աւազեանը գրած է, որ թուրք ոստիկանները նաեւ ներխուժած են իր
եղբօր բնակարան եւ այնտեղ զինք
փնտռած:
Ան նաեւ նշած է, որ վերջին երկու
օրը ճնշումը բարձրացած է, եւ եթէ

իր առողջականի հետ կապուած
խնդիրներ ծագին (օրինակ` մահ,
քիթէն արիւնահոսութիւն)՝ ատոնց
պատասխանատուն Թուրքիոյ գործող կառավարութիւնն է:
Իրաւապաշտպանը գրած է, թէ
ինչ պատճառ կրնայ ըլլալ իր ոստիկանատուն տարուելուն համար:
«Մայրս Ատանայէն է, հայրս` Մալաթիայէն: Քանի որ ես բարձրաձայնած եմ ասոր մասին, ինծի հանդէպ
հետաքննութիւն սկսած են»:
Յիշեցնենք, որ ասիկա Աւազեանի
ոստիկանատուն տարուելուն առա-

ջին դէպքը չի: 2019 Հոկտեմբերին
Աւազեանը կալանաւորուած էր իր
տան մէջ կատարուած խուզարկութենէն ետք։
Շար. Էջ 06

Ժորժ Սիմենոն (13 Փետրուար
1903, Լիեժ, Վալոնիա — 4
Սեպտեմբեր 1989, Լոզան)`
Պելճիքացի գրող է, գաղտնի
ոստ-կանական-հոգեբանական
ոճի աշխարհահռչակ ներկայացուցիչներէն է, ֆրանսերէն
լեզուի եւ գրականութեան թագաւորական ակադեմիայի անդամ։
Միեւնոյն ժամանակ 20-րդ դարի
ամենաշատ ընթերցուող հեղինակներէն մէկը։
Ծնած է 1903 Փետրուար 13-ին
Պելճիքայի Լիեժ քաղաքին մէջ,
ապահովագրական ընկերութեան հաշուապահի ընտանիքի մը մէջ։ Դպրոցը աւարտելէն
ետք դարձած է գրախանութի
վաճառող, ապա սկսած է
թղթակցիլ տեղական թերթին։
Գրականութեան նուիրուելու
ձգտումը անոր հանգիստ չէ
տուած, եւ 1992-ին Սիմենոնը
գացած է «նուաճելու» Փարիզը։ Այստեղ ան ներդնելով իր
երիտասարդական ամբողջ
եռանդը, իրար ետեւէ կատարած է հրատարակիչներու պատւէրները։ Մօտ տասը տարի գրած
է երկու հարիւրի հասնող կարճ
վէպեր ու պատմուածքներ՝
բոլորն ալ արկածային ու գաղտնի ոստիկանական նիւթերով։
Այնուամենայնիւ, անոր գրիչը
աւելի բեղուն դարձած է կոմիսար Մեկրէի կերպարի յայտնութեամբ։ Ան նոր բնոյթ հաղորդեց ոստիկանական վէպի
ոճին։ Այդ կերպարի միջոցով
Ժորժ Սիմենոնը վեր հանեց
պուրժուական աշխարհի հակասութիւնները։
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միսներ շարունակ ՀՀ Սահմանադրական դատարանի շուրջ
ստեղծուած լարուած իրավիճակը կարծես թէ հանգուցալուծման
երկու ճանապարհ ունի: Փետրուարի 6-ին Ազգային ժողովն ընդունեց
իշխող Իմ քայլը խմբակցութեան կողմից առաջարկուած սահմանադրական
փոփոխութիւնների հանրաքուէ անցկացնելու վերաբերեալ որոշումը: Այլ
կերպ ասածՙ Հրայր Թովմասեանի եւ Սահմանադրական դատարանի եւս
6 անդամների պաշտօնավարման դադարեցման հարցը իշխող «Իմ քայլը»
խմբակցութիւնը հանրաքուէի է դնելու։
Այս փոփոխութիւններով նախատեսւում է դադարեցնել մինչեւ 2018ի ապրիլի 9-ը ընտրուած ՍԴ-ի նախագահի ու անդամների պաշտօնավարութիւնը։ Այս նախագիծը չի վերաբերւում միայն այս պահին
պաշտօնավարող դատաւորներ Արման Տիլանեանին եւ Վահէ Գրիգորեանին, որոնք ընտրուել են յետյեղափոխական խորհրդարանի կողմից։
Նախագծի հեղինակ, իշխող կուսակցութեան պատգամաւոր Վահագն
Յովակիմեանը իրենց առաջարկը հիմնաւորում է հետեւեալ կերպ: Ըստ
պատգամաւորիՙ այս պահին Սահմանադրական դատարանը հանրային
ամենացածր վստահութիւն ունեցող պետական մարմինն է, եւ իրենց
նպատակներից մէկը կորցրած վստահութեան վերականգնումն է: Իսկ
դրա միակ տարբերակը Հրայր Թովմասեանին ՍԴ-ից հեռացնելն է:
Խորհրդարանում որոշումն ընդունուեց միայն «Իմ քայլը» խմբակցութեան
կողմ ձայներով: Լուսաւոր Հայաստանը դէմ քուէարկեց, իսկ Բարգաւաճ
Հայաստանն ընդհանրապէս չմասնակցեց քուէարկութեանը:
Մինչ որոշման ընդունումը, Նիկոլ Փաշինեանը երկար ելոյթ ունեցաւ: Նա,
ըստ էութեան, ՍԴ նախագահին ու դատաւորներին յորդորեց օգտուել
վաղ կենսաթոշակի գնալու եւ ապահով ապրելու հնարաւորութիւնից,
հակառակ դէպքում ստիպուած կլինեն հանրաքուէից յետոյ զրկուել անգամ
այդ հնարաւորութիւնից: Իշխող կուսակցութիւնը վստահ է, որ կստանայ
650 հազար կողմ ձայն:
Կարճ ասածՙ իշխանութիւնները որոշել են սահմանադրական հանրաքուէ
անցկացնել մէկ անձիՙ Հրայր Թովմասեանի պաշտօնանկութեան նպատակով: Այդքան կեսուրս, ջանք ու եռանդ ծախսել միայն մեք անձին
պաշտօնանկ անելու համար, խօսում է անձնական դրդապատճառների
մասին: Հասկանում էք: Մի քանի ամիս շարունակ թիւ մէկ օրակարգային
հարցը Հրայր Թովմասեանն էր: Իսկ հիմա նա կդառնայ հանրաքուէի
հերոսը: Երկրում այլ անլուծելի հարցեր չկան: Ամեն ինչ իտէալական է:
Իսկ տնտեսական զարգացմանը խանգարում է Հրայր Թովմասեան անձը:
Ինչ խօսք: Ապրում ենք զաւեշտալի ու անլուրջ ժամանակաշրջան:
Ամբողջ ազգին հանրաքուէի պատրաստել մէկ անձի պաշտօնանկութեան
նպատակով, աննկարագրելի երեւոյթ է: Մանաւանդ այն դէպքում, երբ
իշխանութիւնները որոշել էին սահմանադրական փոփոխութիւններ
իրականացնել: Ի՞նչն է խանգարում այդ ամէնը անել մէկ փաթեթով, ոչ թէ
սեփական պատուախնդրութիւնը փաթաթել ժողովրդի վզին եւ տանել
հանրաքուէի:
Իհարկէ իշխանական պատգամաւորներն առաջին հերթին մտածում են
սեփական որոշումների օրինականութեան մասին, դրանում օգտագործելով
ժողովրդին: Բայց, ենթադրենք, Հրայր Թովմասեանը եւ միւս դատաւորները
եւս մէկ տարի պաշտօնավարում են: Ի՞նչ է դրանից փոխուելու: Ի՞նչ
վտանգներ է տեսնում իշխանութիւնը, որը չեն տեսնում քաղաքագիտական
ու մասնագիտական այլ շրջանակների ներկայացուցիչները: Տնտեսական
աճի ցուցանիշնե՞րն են նուազելու, ներդրումնե՞րն են պակասելու, փոքր
եւ միջին առեւտո՞ւրն է տուժելու: Ի՞նչ է տեղի ունենալու: Բացի նրանից,
որ Թովմասեանը համարւում է նախկին իշխանութեան ներկայացուցիչ:
ԱԺ փոխնախագահ Լենա Նազարեանը հարցազրոյցներից մէկում նշել
էրՙ ինչպէս կարելի է հաշտ լինել Սահմանադրութեան այն դրոյթի հետ,
որն ապահովում է Հրայր Թովմասեանի պաշտօնի երկարակեցութիւնը:
Յեղափոխականները զուտ մարդկային չեն կարող հանդուրժել այդ
հանգամանքը:
Ինչեւէ, որոշումն ընդունուել է: Սակայն, դա չի նշանում թէ հանրաքուէ
միանշանակ տեղի ունենալու է: Հնարաւոր է ՍԴ դատաւորները հրաժարական ներկայացնեն: Չի բացառւում նրանց նկատմամբ ճնշումներ լինեն,
ինչպէս տեղի են ունենում Հրայր Թովմասեանի դէպքում: Ի դէպՙ վերջինս
հաստատակամ նշում է, որ հրաժարական չի ներկայացնելու եւ որ հարցը
պաշտօնը կամ դիրքը չէ, այլՙ իր հեղինակութիւնը:
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ամուրջին միակ ու գլխաւոր յատկութիւնը միացնելու մէջ կը կայանայ.
անանցանելի գետի մը մէկ ափէն միւսը, կամ վիհի մը՝ որ անանցանելի
ձոր մը պատճառած է: Ասոնք տեսանելի, հինէն հնարուած զանգուածներ են որոնք ի պահանջել հարկին կը գործածուին, բայց նոր շրջանին աւելի մեծ չափերով, նոյնիսկ ցամաքամասէ մը կղզի մը իրար զօդող: Մարդու
հնարամտութիւնը կարելի եղածին չափ անհրաժեշտութիւնները ի գործ
ածելու հետամուտ է ուստի ոչ միայն վերոնշեալ մի քանիներն որ կամուրջ
կ՛անուանուին, այլ՝ ինչու՞ չէ ցամաքամասէ ցամաքամաս, նաւով, օդանաւով
երթեւեկելու եւ...համացանցով՝ որ երկրագունդը մէկ ամբողջութեան մէջ
առած է հաղորդակցութեան միջոցով եւ ալ ո՛չ գետ, ո՛չ վիհ, ոչ կղզի, այլ՝
աննիւթական միջոցաւ դարձած է միջոց՝ փոխ-յարաբերութեան. Արտաքին
երեւոյթը գիտական հրաշք կրնանք անուանել որպէս միջոց, սակայն, թէ
ինչե՜ր կը պարունակեն նկարներով, գիտելիքներով, հայհոյութիւններով,
աղօթքներով եւ անէծքներով ասելի եւ անասելի, մէկ խօսքով՝ մարդը հո՛ն է
իր ամբողջ մերկութեամբ:
Իբրեւ կամուրջ՝ մարդկային փոխյարաբերութեան մէջ, ժպիտը կարեւոր է
ի հարկէ. Պարզ հանդիպումի մը ընթացքին կան մարդիկ որ կը ժպտան.
Կը փոխադարձես. Նայած անձին թէ ինչ կ՛արթնցնէ մէջդ, յիշողութեան
տետրին մէջ – այդ ուրիշ. Բայց կը ժպտաս. Ան կամուրջ է ցանկալի: Հոս եւս
ինչպէս ամենուր, մարդոց տեսականին կը վխտայ իր բազմազանութեամբ.
կան՝ որոնք պատրաստ են ժպիտ մը ունենալ անմիջապէս որ տեսնես. Կան՝
որոնց ինքնութիւնը, կամ ինքնասիրութիւնը – եթէ կ՛ուզէք –չի զիջիր ու իր
«վեհութեամբ» սոնքացած կ՛անցնի ու կ՛երթայ. Յատկանշական է. Հոս
եւս կրօնք, ազգութիւն, հանգամանք, եւ...հագուստ կապուստ իրենց դերը
կը ներգործեն. Չափերու մասին չխօսինք, ո՞վ եւ ինչպէ՞ս պիտի չափէ եւ
վերջապէս, ինչու՞: Շուկան էք. Ա՛լ առատութեան մէջ էք. Գործին պահանջքն
է յաճախորդը հաճոյացնել կամ գրաւել որուն առաջին քայլը ժպիտն է.
Ելեկտրական կամուրջ՝ առուծախի մարզի:
Մարդկային փոխ-յարաբերութեան մէջ անթիւ են կամուրջները. Ամէն
փոխ-յարաբերութիւն ունի իր ձեւի կամուրջը, իրար զօդող միջոցը, պատճառը, այլապէս անկարելի պիտի ըլլար յարաբերիլ: Կան կառոյցներ.
Պետութիւն, եկեղեցի, միութիւններ ուր ամենօրեայ գործունէութիւնները
կամուրջներ են օրէնքի եւ գործադրութեան, մարդու եւ Աստուծոյ, ծրագիրի եւ
կատարողութեան: Փիլիսոփայութիւնը կը կամրջէ ճշմարտութեան որոնումին.
Գրականութիւնը՝ հոգեմտայինին, երաժշտութիւնը՝ կը վերացնէ հոգեկանդ:
Չմոռնանք նաեւ կարեւորագոյնը՝ ՀԱՄԲՈՅՐ ԿԱՄՈՒՐՋԸ սիրտէ-սիրտ,
սիրտէ-սուտ, սուտէ-սիրտ եւ սուտէ-սուտ: Երգ մը կայ (Արաբերէն) «Երանի
ամէն ոք երջանիկ ըլլար»: Ասոյթ մը կայ .- «Երանի՜ երանի չըսողին»: Սակայն
մարդ ենք եւ վերջ ի վերջոյ, տեղ մը, պահ մը պիտի կտրուին կամուրջները
եւ կը մնայ իր «ԵՍ» ին առանձինն ու վերջին կամուրջին կը հասնի.-ԱՂՕԹՔ՝
ԱՌ ԵՐԿՆԱՅԻՆԻՆ:

Լրատուութեան Գործընկեր
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Սփիւռքահայ Կեանք

Արցախի Գոյապայքարին Ընծայուած Լեհական Առաջին Շարժապատկերը
Դոկտ. ԱՐԱ ՍԱՅԵՂ
Կայծակնային արագութեամբ լուրը
շրջագայեցաւ համացանցի ընկերային կապերու գրառումներուն մէջ,
Լեհաստանի ամբողջ տարածքին
լեհահայ միութիւններ, հայութեամբ
հետաքրքրուող լեհ միութիւններու
կայքէջեր, ցանցերու շրջանակներ շատ
արագ տեղադրեցին հայանպաստ, 7
հոկտեմբեր 2019 թուի Լեհաստանի
առաջին պետական ալիքին TVP1
օրուայ յայտագրին վրայ «Պատերազմի
եւ երազներու երկիր», «Kraj wojny i
marzeń» շարժապատկերի հանրային անդրանիկ ցուցադրութեան
տեղեկութիւնը: Անհամբեր կը սպասէի դիտելու այս վաւերագրական
շարժապատկերը, որ նուիրուած է
Արցախին ու արցախահայութեան
գոյապայքարին։ Լաւատեսութեամբ
բայց զգուշաւոր մտահոգութեամբ
կը մտածէի շարժապատկերի
արտադրութեան 2018 թուականէն
մինչեւ հոկտեմբեր 7 ի անդրանիկ
ցուցադրութեան այս երկար տեւողութեան պատճառի մասին, այնքան
ատեն որ լեհական պետական շարժապատկերի արտադրութիւն է, թէ
իր լեհուհի բեմադրիչով թէ գեղարւեստական`
նկարահանումով,
երաժշտական եւ արհեստագիտական
բոլոր կարելիութիւններով, ուստի ինչն
էր որ կը խանգարեր կամ արգելք կը
հանդիսանար որպէսզի Լեհաստանի
հանրութեան ներկայացուի արցախահայութեան նուիրուած լեհական
առաջին շարժապատկերը, որուն իրագործումին մէջ իր օժանդակութիւնը
բերած է Հայաստանի հանրային
հեռուստաընկերութիւնը եւ մանաւանդ Հայաստանի թէ Լեհաստանի
մէջ ապրող նուիրեալ հայորդիներու
բարոյական ներդրումները։
Լեհերէն լեզուով ու մէկ ժամ տեւողութեամբ «Պատերազմի եւ Երազներու երկիր» շարժապատկերի
բեմագրողն ու բեմադրիչն է
լեհուհի՝ Եատվիկա Նովաքովսքան, երաժշտութեան հեղինակն
է՝ Միխաու Լօրէնցը։ Ըստ TVP1 ի,

շարժապատկերը կը ներկայացուի՝
«Շարժապատկերը կը պատմէ Լեռնային Ղարաբաղի բացառիկ վայրի
մը մասին՝ երկրի մը, որ պաշտօնապէս
չէ ճանչցուած միջազգային ընտանիքէն եւ արդեն տարիներէ իվեր
Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի միջեւ
ընթացող պատերազմի զինադադարի
վիճակի մէջ է: Շարժապատկերը կը
ներկայացնէ Լեռնային Ղարաբաղի
հայ համայնքը, որուն անդադար
կ՝ուղեկցի պատերազմի ստուերը։ Մէկ
կողմէն մարդիկ խաղաղութեան կը
ձգտին, իսկ միւս կողմէ վիթխարի
հայրենասիրութիւն կը ցուցաբերեն,
եւ վտանգի պահուն մեծեր եւ փոքրեր զէնքը ձեռքերնին կը պայքարին:
Այս մէկը բախումն է հնագոյն քրիստոնէական երկրի՝ Հայաստանի եւ
իսլամական Ազրպէյճանի միջեւ»:
Կարելի է շարժապատկերը նկարագրել
ըսելով նաեւ, որ կը ներկայացնէ հայրենիք մը որ Հայաստանն է՝ Արցախը
իր իրաւատէր հայ ժողովուրդով, ուր
հայեր կապրին ցեղասպանութեան ու
ազերիական բռնագրաւման սպառնալիքի զգացողութեամբ, իրենց դէմ
շղթայազերծուած ազերիական վայրագութիւններու, սպանդներու հետեւանքով։ Ջարդեր, որոնք թուրքերը
իրագործած են հարիւր տարի առաջ ու
այսօր կը շարունակուին Ազրպէյճանի
կողմէ մշտական հակամարտութեամբ։
Հոն ներկայ է սպանդներու սարսափը, որ յարատեւ կը թեւածէ իբրեւ
ազդանշան հայութեան բնաջնջումի ու նոր չարիքներու, անակնկալ
յարձակումներու, պարտադրուած
պատերազմի մը ահուսարսափով։
Այս շարժապատկերին մէջ արցախահայութիւնը ներկայացուած է
իր իրաւունքներու պաշտպանութեան համար պայքարի պատրաստակամութիւն ունեցող ու անթեքելի կամքով ժողովուրդ մը։ Վաւերագրական այս շարժապատկերը
հեռու է քաղաքական վերլուծումներէ
կամ պատմական քննարկումներէ,
անոր հայ դերակատարներու՝ բնիկ
արցախահայերու վկայութիւններու
եւ երկխօսութեան ընդմէջէն կը

ծանօթանանք արցախահայութեան
առօրեային, գոյավիճակին, ազգային
աւանդութիւններուն, ընտանեկան
ամրապինդ կապերուն, հայրենիքի սիրոյ հանդէպ անխախտ
համոզուներուն, հայեացքներուն։
Պատերազմներու դժուարութիւնները, ու թշնամիին վայրագութիւնները
դիմակայելու, ազատութեան համար
պայքարի եւ լուսափայլ ապագայի
ակնկալիքներով ու լաւատեսութեամբ
լեցուն արցախցիի նկարագրին: Հոն
ուշագրաւ շեշտադրումը կայ հայ
ժողովուրդի առաջին քրիստոնեայ
ազգ ըլլալու ու իսլամ ազրպէյճանցիի իրողութեան, յատկանշական է
նաեւ արցախահայութեան կեանքի
հաւաքական նկարագիրը, Էական է
նաեւ ընտանեկան աւանդութիւններու կարեւորութիւնը, ընկերային
հարազատ կապերը, խաղաղասէր ու
աշխատունակ արցախահայութեան
հիւրասիրութիւնը ու բարի կամքը։ Շարժապատկերը կ’օգնէ եւրոպացի ու մանաւանդ լեհ հանդիսատեսին հասկնալու Հայ-ազրպէյճանական հակամարտութեան բարդութիւնները, դերակատարներու
արտայայտութիւններու շնորհիւ
սպառիչ լուսաբանութիւններ, տեսակէտներ ու մօտեցումներ կը հայթայթէ արցախահայութեան մարդկային,
կենցաղային իրավիճակին, հայ
ինքնութեան, հողային կնճռոտ հիմնահարցի էական պատճառներու
մասին, այնպէս ինչպէս կ՛ընկալէ
արցախահայութիւնը: Այս ճշմարտութիւնները բեմադրիչը կը ներկայացնէ իբրեւ ստոյգ ապացոյցներ, անժխտելի դրոյթներ, անվիճելի փաստարկումներ որպէս
պատասխան եւրոպացի հանդիսատեսին ակնկալիքներուն ու հարցադրումներուն, որոնք յստակօրէն
կ՛արտացոլան շարժապատկերի ընդմէջէն։
Ե. Նովաքովսքան իմաստուն ճկունութեամբ մը օգտագործած է
ապրիլեան քառօրեայ պատերազմի
անմարդկային խոշտանգումները,
արցախահայութեան կրած տառապանքներու փորձառութիւնները,
հարազատօրէն արտացոլելու ազըրպէյճանական վայրագութիւնները,
դաւադրական ու վայրագ նկարագիրը, արցախահայութեան սպառնացող վտանգի սահմռկեցուցիչ
ահաւորութիւնը։
Բեմադրիչը
ողջմտօրէն
օգտագործած
է
Արցախի պատմական վայրերու,
ճարտարապետական յուշարձաններու, կառոյցներու ու մանաւանդ
եկեղեցիներու դարաւոր ճարտարապետութիւնը ու արցախցիին
քրիստոնէական հաւատքի անհերքելի դրոյթները, որոնք անկասկածելի
վաւերական փաստարկներ են
այդ հողին իրաւատէրի հայկական
պատկանելիութեան
եւ
սեփական ճակատագիրը ինքնու-

րոյն տնօրինելու անքակտելի իրաւունքին, շարժապատկերի մէջ
գանիցս շեշտուած է որ արցախահայութեան քրիստոնէական մշակոյթի ժառանգութիւնները չեն կրնար
պատկանիլ մուսլիման ազրպէյճանցիին։
Արցախի նուիրուած շարժապատկերի նկարահանումը բացառիկ է իր
լուսանկարչական յատկութիւններով։
«Պատերազմի եւ երազներու երկիր»
շարժապատկերի նկարահանումը
իրագործուած է օգոստոս 2017
թուականէն մինչեւ դեկտեմբեր 2018,
այլ խօսքով՝ Արցախի պտղատու
եւ բերքառատ ամրան ու ոսկի
աշնան բնատուր գեղեցկութիւնը
ներկայացուած է իր դրախտային
բնութեամբ ու հրաշակերտ հարազատութեամբ, շարժապատկերի ներշընչող պարունակէն անդին կարելի է
զայն համարել Արցախը ծանօթացնող
յատուկ ճանաչողական ուղեցոյց մը։
Եկէք միասնաբար ծանօթանանք
շնորհաշատ Եատվիկա Նովաքովսքային՝ լրագրող եւ վաւերագրական
շարժապատկերներու բեմագրող ու
բեմադրիչ է։ Աւարտած է Լեհաստանի Քրաքով քաղաքի Եակելոնեան դարաւոր համալսարանի
պատմութեան բաժանմունքը 1981
թուին, իսկ լրագրութեան բաժանմունքը 1984 ին։
Պատմաբանի ու լրագրողի բարձր
կրթութեամբ 1989 թուականէն
սկսեալ կ՝աշխատի Լեհաստանի
պետական հեռուստաընկերութեան
ծրագրի առաջին ալիքի TVP1
մէջ, երեսուն երկար տարիներու
փորձառութեան շնորհիւ անցած է
լրագրութեան ոլորտի մասնագիտական անհրաժեշտ հմտութիւններու
բոլոր մակարդակները, նուաճած է
վաւերագրական բաժնի ղեկավարի
ու տեղակալի պաշտօնները:
Շար. Էջ 05
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Արցախի Գոյապայքարին Ընծայուած Լեհական Առաջին Շարժապատկերը
Սկիզբը Էջ 04
Ե.Նովաքովսքան աւելի քան 100 վաւերագրական շարժապատկերներու
եւ վաւերագրական ֆիլմաշարերու
բեմադրիչ է, իր շարժապատկերներէն
կարելի է յիշել «Լեհական տոհմեր»ը
նուիրուած լեհական ազնուականութեան, «Տարբեր Աստուածներու
երեխաներ» նուիրուած շարք մը
ազգային, կրօնական փոքրամասնութիւններու մշակութային
ժառանգութեան ինչպէս՝ «Լեհերը
Սիպերիոյ մէջ», «Ապստամբութեան
յիշողութիւն» եւ կամ «Ստորգետնեայ
քաղաք» նուիրուած՝ Վարշաւայի
ապստամբութեան, «Երկու ժողովուրդներու զգեստապահարան»
նուիրուած՝ լեհ-լիթուական յարաբերութիւններու մասին եւլն.:
Տաղանդաւոր բեմադրիչ՝ Ե. Նովաքովսքան Արցախի ու արցախահայութեան նուիրուած իր
«Պատերազմի
եւ
երազներու
երկիր» շարժապատկերի կողքին, ունի
հայանպաստ ուշագրաւ ներդրումներ մանաւանդ իր
ամուսնոյն հետ Հայաստանի մէջ
կեցութեան շրջանին՝ դեկտեմբեր
2015 էն մինչեւ յուլիս 2017ը, երբ
ամուսինը՝ Մարէք Նավաքովսքին
Հայաստան ուղարկուած էր իբրեւ
Լեհաստանի Հանրապետութեան
դեսպանի առաքելութեամբ։ Այս
ժամանակահատուածին բեմադրիչ
Ե. Նովաքովսքան իր բեմագրութեամբ
լոյս ընծայած է 12 հատուածներով
«Հայաստանը լեհական աչքերով»
ֆիլմաշարը որպէս հասանելի տեղեկատու TVP Info ի։
Լեհերէն լեզուով ճանաչողական
այս ֆիլմաշարը ուղեցոյց մըն է,
որ իրագործուած է Երեւանի մէջ
Լեհաստանի Հանրապետութեան
դեսպանութեան շնորհիւ ու կը նպատակադրէ լեհ հասարակութեան
ծանօթացնել Հայաստանի ամենահետաքրքրական վայրերը, որոնց
մասին կ’արժէ տեղեկանալ ու այցելել ։
Ե. Նովաքովսքան բեմադրիչն է նաեւ
«Մոռցուած հայը» վաւերագրական ֆիլմին, որ նկարահանուած է
Հայաստանի մէջ ու ցուցադրուած է
Հայաստանի «Նարեկացի» արուեստի միութեան կողմէ յունիս 2017
թուին։ Այս ֆիլմը նուիրուած է հանրածանօթ լեհահայ գեղանկարիչ
Թեոդոր Աքսենտովիչի (1859-1938)
կեանքի եւ գործունէութեան մասին։
Թ. Աքսենտովիչ ճանչցուած է իր
«Հայաստանի մկրտութիւն»ը (1900
թ.) եւ «Հայերը Լեհաստանի մէջ»
(1930 թ.) կտաւներով, Լվովի դարաւոր
հայկական եկեղեցւոյ նուիրուած
իր խճանկարներով, զանազան
դիմանկարներով եւլն.: լեհա-հայերու
հետ Ե. Նովաքովսքայի յարաբերութիւնները սկսած են անցեալ
դարու 90ական թուականներուն երբ
իբրեւ բեմադրիչ իրագործած է 26

հատուածներէ բաղկացած «Ակընյայտ, ոչ ակնյայտ» ֆիլմաշարը, որ
նուիրուած է Լեհաստանի ազգային,
կրօնական փոքրամասնութիւններու
մշակութային ժառանգութեան։ Հոն
լեհահայութիւնը ներկայացուած է իր
դարաւոր մշակոյթով եւ պատմական
ժառանգութեամբ ու նուաճումներով:
Ան բեմադրիչն է նաեւ «Հայկական
տօներ» կարճ շարժապատկերին,
ուր ներկայացուցած է Լեհաստանի
մէջ Կտանսք քաղաքի եւ շրջակայքը
ապրող լեհահայ համայնքը։
Պարտք է նշել որ Հայաստանի մէջ
«Ոսկէ Ծիրան» միջազգային 16 րդ
շարժապատկերի փառատօնին 7-14
Յուլիսի 2019 թուին, Լեհաստանը
ներկայացուած է «Պատերազմի եւ
երազներու երկիր» շարժապատկերով, շարժապատկերը ցուցադրուած
է Երեւանի «Մասկուայ» շարժապատկերի սրահին մէջ Ե. Նովաքովսքայի
ներկայութեամբ, ցուցադրութենէն
ետք բեմադրիչը ՀՀ նախագահ՝
Արմէն Սարգսեանին հետ զրոյցի մը
ընթացքին անոր ներկայացուցած է
շարժապատկերի բովանդակութիւնը։
Իսկ Լեհաստանի մէջ սոյն շարժապատկերի հանրային անդրանիկ
ցուցադրութենէն ետք, 26 հոկտեմբեր 2019 թուին տեղի ունեցաւ
«Պատերազմի եւ երազներու երկիր»ի
փակ ցուցադրութիւնը Վարշաւայի
«Գուլթուրա» շարժապատկերի սրահին
մէջ, կազմակերպութեամբ Վարշաւայի
«Լեհ-հայկական հիմնադրամ»ին եւ
հովանաւորութեամբ Լեհաստանի
մէջ ՀՀ դեսպանութեան եւ լեհական
պետական հեռուստաընկերութեան
«TVP Kultura» ալիքի ներկայացուցիչներու պատուոյ ներկայութեամբ։
Մինչ շարժապատկերի ցուցադրութիւնը, ՀՀ դեսպան՝ Սամուէլ
Մկրտչեան իր երախտագիտութիւնը
յայտնած է Ե. Նովաքովսքային եւ
շնորհակալութեան խօսք ուղղած է
շարժապատկերի ստեղծագործական
կազմին՝ շարժապատկերի համար
կատարուած գեղարուեստական
հսկայական աշխատանքին համար։
Դեսպանը նշած է, որ շարժապատկերի
վերտառութիւնը կարելի է ներկայացնել որպէս՝ «Պատերազմի, երազներու եւ ազատութեան երկիր», քանի
որ Արցախի ժողովուրդը ի սկզբանէ
պայքարած է իր անկախութեան,
սեփական ճակատագիրը ինքնու-

րոյն տնօրինելու համար։ Դեսպանը
կարեւորած է Արցախի ժողովուրդի
մարդու իրաւունքներու պաշտպանութիւնը՝ միջազգային իրաւունքի շրջանակներուն մէջ, անընդունելի համարած է Ազրպէյճանի
իշխանութիւններու կողմէ շարունակական փորձերը՝ արգելք հանդիսանալու Արցախի մասին անկախ
եւ անաչառ տեղեկատուութիւններ
ներկայացնելու եւ տարածելու համար։
Շարժապատկերի ցուցադրութեան
ներկայ եղած են բեմադրիչ Ե.
Նովաքովսքան, դիւանագիտական
ներկայացուցիչներ, Ուքրանիայի
Հայոց թեմի առաջնորդ Տ. Մարկոս
եպիսկոպոս Յովհաննիսեանը, Լեհահայոց նորանշանակ հոգեւոր հովիւ Տ.
Տարօն վրդ. Ղուլիկեանը, հայ մշակոյթով հետաքրքրուած լեհ բարեկամներ եւ հայորդիներ։ Ներկաներէն կին
մը ազրպէյճանամէտ հարցադրումով մը բողոքած է շարժապատկերի
արդար պարունակութեան համար,
մեղադրելով որ շարժապատկերը
միակողմանի տեսակէտ կը ներկայացնէ, հոն անտեսուած է
ազրպէյճանական կողմի իբրեւ հողին
իրաւատէր ըլլալուն տեսակէտն ու
կարծիքը։ Շարժապատկերի փակ
ցուցադրութեան ընթացքին շարժապատկերի սրահէն դուրս, խումբ
մը երիտասարդներ ազերիական
դրօշակներ բարձրացուցած են ու
իրենց բողոքի արտայայտութիւնները յայտնած են շարժապատկերի
հանդէպ։ Նոյն շրջանին Վարշաւայի մէջ ՀՀ դեսպանատան դիմաց
նոյնպէս խումբ մը երիտասարդներ
ազերիական դրօշակներով իրենց
արտօնուած յիսուն վայրկեաննոց
բողոքի ժամանակի ընթացքին
հակահայկական սպառնական խօսքերով, գանգատներով առարկած են
շարժապատկերի անարդարութեան
համար, ներկաները պաստառներ
բարձրացուցած են, որոնց վրայ
լեհերէնով գրուած է «Ղարաբաղը
Ազրպէյճան է», «Ազատ արձակեցէք
գերի առնուած ազրպէյճանցի բանա-\
կայինները» եւլն.։
Ե. Նովաքովսքայի հետ նամակագրութեան շնորհիւ կարելի եղաւ
տեղեկանալ թէ այդ վերոյիշեալ
բողոքներու շարքին պէտք է աւելցնենք բեմադրիչին եւ շարժապատկերի երաժշտական հեղինակին ուղղւած ազերիական դեսպանութեան
բողոքները ու անոնց դիմագրաւած
անհամութիւնները։ Հանրային անդրանիկ ցուցադրութենէն ետք Ազըրպէյճանի դեսպանատան կողմէ
Լեհաստանի հեռուստաընկերութեան
ներկայացուած բողոքագիրները։ Այս
շարժապատկերը տարածելու եւ
ցուցադրելու նպատակով նոյնինք
բեմադրիչ Ե. Նովաքովսքայի կողմէ
լեհական զանազան կայաններու
ներկայացուցած խնդրանքները,

որոնք դժբախտաբար մնացած
են անպատասխան։ Հոս պէտք է
եզրակացնել ազրպէյճանական կողմի միջամտութիւններու դերակատարութիւնը, անոր կողմէ յղուած
բողոքագիրները որոնք դրական
ազդեցութիւնը ունեցած են լեհական պետական կառոյցներուն վրայ,
արգիլելու եւ կամ շարժապատկերի
ցուցադրութիւնը ուշացնելու նպատակով։
Տաղանդաւոր բեմադրիչ Ե. Նովաքովսքան երկար ժամանակ Հայաստանի մէջ ապրելով քաջածանօթ
է հայ իրականութեան, հայ ազերիական
հակամարտութեան
իրավիճակին, լաւատեղեակ է
Արցախի ու արցախահայութեան
արդար գոյամարտի մանրամասնութիւններուն,
պատմաբանի,
լրագրողի, բեմադրիչի իր բարձր
կրթութեամբ եւ երկար տարիներու
գեղարուեստական փորձառութեամբ
իրազեկ ու մօտէն հետաքրքրուած է
հակամարտութեան կարգաւորման
բանակցային գործընթացով։ Արցախի
նուիրուած իր այս շարժապատկերին
հիմնական պատգամն է ներկայացնել
այդ երկրի ու հոն ապրող իրաւատէր
հայութեան իսկական իրականութիւնը
ու հարազատ ներկայի պատկերը
հեռու քաղաքական վերլուծումներէ։
Անհեռանկար պիտի ըլլար Արցախը դիտել ու ներկայացնել բռնագրաւող ազրպէյճանական տեսանկիւնէն, միջամուխ ըլլալով ամուլ
քաղաքական դիտարկումներու կամ
վերլուծումներու։ Այս արդար մօտեցումը հայանպաստ ու օգտաբեր
օղակ մըն է նուիրուած Արցախի
գոյապայքարին, որուն համար
մեր խորին երախտագիտութիւնը
եւ գնահատանքը կը փոխանցենք
Արցախը ալ աւելի հանրայնացելու
Եւրոպական միութեան մէկ մեծագոյն
երկիրներէն՝ Լեհաստանի մէջ իր 38
միլիոն հաշուող ուշագրաւ հանրային
կարծիքով։ Լեհական արտադրութեամբ ու լեհ արուեստագիտուհիին
կողմէ Արցախի ընծայուած առաջին շարժապատկերի այս թելադրիչ
նախաձեռնութիւնը օրինակելի է ու
խրախուսիչ հակառակ ազերիական
բոլոր տեսակի ճնշումներուն, հակադարձութիւններուն ու մանաւանդ
խաւիարային ախտի գարշելի քաղաքականութեան։
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Հայերէն Գիրքի Պատմութիւն.
Սովորական Նահանջի Զարդարանք
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Տ

օնական օրերուն Միացեալ Թագաւորութեան եռացող մայրաքաղաքը
կը գտնուէի. թանգարաններ, յիշարժան վայրեր, ամանորեան շուկայի
զեղչեր…
Մթնոլորտ մը. անգլիացիները որոշած են դուրս գալ Եւրոմիութենէն: Հայ
մարդիկ գոհունակութեամբ կը խօսէին այս մասին:
Երեւոյթներ կան, որոնք այլեւս մեզ չեն անհանգստացներ: Թէեւ անոնք չեն
նկատուիր, այնքա՜ն բնական եւ սովորական կը թուին, ընդհանրացած, կանոն:
Ընտանեկան յարկի մը տակ մասնակից եղանք տօներուն: Մեծ հայր եւ մեծ
մայր անգամ զաւակներուն եւ թոռներուն հետ դադրած էին հայերէն խօսելէ:
Ի հարկէ, սփիւռք կոչուած հայաշխարհի մէջ բացառիկ պարագայ մը չէր:
Հիւրընկալները երիտասարդ էին: Տան մէջ երաժշտութիւն, նկարներ,
համադամներ անգլիական էին, բացի հիւր մեծ մայրիկի պատրաստած
ճաշերէն:
Հեռատեսիլը եւ այֆոնը դեռ տունէն չէին արտաքսած գիրքը: Այլեւս
դարուն չհամապատասխանող զարմացնող պատկեր մը: Գրադարան մը
եւ խնամքով շարուած գիրքեր, որոնց առջեւ կանգնեցայ եւ հիւանդագին
հետաքրքրութեամբ հայերէն գիրք մը փնտռեցի, որ ժառանգութեամբ կամ
գէթ իր պատկերներուն համար հոն հասած կրնար ըլլալ:
Հայու տան գրադարանին մէջ հայերէն գիրք չկար: Զուր ճիգ պիտի ըլլար
հայերէն թերթ, կամ հայկական նոյնիսկ օտարաբարբառ թերթ փնտռել:
Նորին վեհափառութեան կղզիին մէջ հայերէն թերթ չկայ, բայց կան
եկեղեցիներ եւ ակումբ, Հայաստանի դեսպանատուն, կուսակցութիւններ եւ
միութիւններ: Հանգամանաւորներ: Կան բարերարներ, եւ անոնց անունով
եւ նուիրաբերումով, այլ երկինքներու տակ` դպրոցներ:
Ծնողք եւ զաւակներ ինչպէ՞ս եւ ի՞նչ բանի կռթնելով շարունակութիւն պիտի
ըլլան, նոյնիսկ երբ, բախտաւոր պարագային, անունները հայկական մնացած
ըլլան:
Մշակոյթը եւ գիրքը սոսկ արտադրող եւ սպառող քաղաքացիին կու տան
ինքնութիւն, homo consumeris-ը կը դարձնեն յատուկ անուն, որ կը կառուցուի
յիշողութեան պատուանդանին վրայ, կը դառնայ նկարագիր ունեցող համայնք
եւ ազգ:
Երէցներ եւ նորեր իրենց հետ բերած լաւ կամ վատ հայերէնով կը խօսին
իրարու հետ, բայց անոնց ալ կեանքի լեզուն հայերէնը չէ, համեմուած
է, կրնանք ըսել` վիրաւոր: Հոս ալ, եթէ մատներու արանքէն չդիտենք
իրականութիւնները` հայրենի պետութիւնը, սփիւռք(ներ)ի բազմանուն
կազմակերպութիւնները, հակառակ խորանէն եւ բեմէն լսուած խօսքերու,
վատութեամբ կը տնտեսեն ծագումով հայերու արտադրութիւնը:
Հայու տուն հայերէն գրուած էջ չի մտներ:
Դպրոցաշէն բարերարները եւ հայապահպանութեան բարձրագոչ ասպետները, համատեղ ճիգով, գէթ ամիսը մէկ անգամ երկծալ հայագիր թերթ մը
չե՞ն կրնար հասցնել իւրաքանչիւրին իր յարկին տակ, որպէսզի երիտասարդ
հայրեր եւ մայրեր, անոնց զաւակները, տեսնեն, թէ իրենք սուկի պէս բուսած
արարածներ չեն, շարունակութիւն պէտք է ըլլան եւ չեն:
Այս աշխատանքը ազնիւ ազգային քաղաքականութիւն է, ջոջի մը տան
մէջ ճաշկերոյթ չէ, ոչ ալ` թերթի մէջ պատկեր, կամ լամբակէն կախուած
շքանշան: Որո՞ւ խօսիլ:
Կոկորդ պատռելով կը խօսինք Ցեղասպանութեան եւ անոր ճանաչման
մասին: Կ’ըսենք` ճանաչում եւ յաղթանակ, կը յուզուինք փակ շրջանակի մէջ:
Հաւկուրութենէ կը տառապինք եւ չենք տեսներ մեր աչքին առջեւ ամէն
փռուող մաշումի ցեղասպանութիւնը, որուն համար մեզմէ դուրս հասցէ
պէտք չէ փնտռել:
Կարծէք macro ճառ-քաղաքականութիւնը արգելք է ազգային իրաւ քաղաքականութեան, որ կրնայ micro ըլլալ: Յաճախ կը մտածեմ Ա. Աշխարհամարտի աւարտի որբահաւաքի հերոսներու մասին, որոնք ճամբաներու
վրայ հետիոտն կ’երթային մէկ քաղաքէն միւսը, գիւղէ գիւղ, որբեր գտնելու
եւ ազգին վերադարձնելու համար զանոնք:
Այդ micro ազգային իրաւ քաղաքականութիւն էր:
Նպատակը պէտք է հասկնալ. փրկել եւ պաշտպանել ազգի համրանքը,
որպէսզի կարելի ըլլայ տոկալ, տեւել եւ մնալ պատմութեան բեմին վրայ`
որպէս ինքնուրոյն շարունակութիւն:
Սոսկ ծագումով հայ ըլլալու գիտակցութեան մխիթարութեամբ ազգի
պատկանելիութիւն եւ ինքնութիւն չեն պահուիր: Ծագումով հայ ըլլալ` կը
նշանակէ, որ հայը փոխարինուած է այլ բանով, նոյնիսկ եթէ այդ բարձրաձայն
չենք ուզեր խոստովանիլ:
Ենթադրաբար հայ ընտանիքի տան գրադարանին մէջ հայերէն գիրք չկար:
Ինչպէ՞ս ճշդել այս բացակայութեան պատասխանատուութիւնը: Պատասխանատուները:

Միշտ կարելի է խօսիլ անհատներու թերացման եւ նահանջի մասին: Բայց
աւելի ճիշդ պիտի ըլլայ, այս պարագային, մատնանիշ ընել ապիկարութիւնը
ղեկավարման, քանի որ անոր ճամբով է, որ մասնակին կը դառնայ հաւաքական ծրագրում եւ յանձնառութիւն, որոնք եթէ ըլլային, հայ ընտանիքի
գրադարանին մէջ գէթ մէկ հատիկ հայերէն գիրք կ’ըլլար` որպէս սրբապատկեր, Icône:
Իրա՛ւ ղեկավարութիւնը, ոչ ցուցամոլ եւ շահախնդրուած էսթեպլիշմընթը, պարտք է իւրաքանչիւրին: Հաշուետու է ազգին եւ պատմութեան:
Նախագահներ, նախարարներ, ատենապետներ, կրօնապետներ պատասխանատու են հայ տունէն բացակայ հայերէն խօսքին եւ գիրքին համար:
Միշտ պէտք է կրկնել, որ հարկ է հասնիլ իւրաքանչիւրին` իր յարկին
տակ: Սովորութիւն է համոզուածը համոզել` անգիտանալով բացակայ
մեծամասնութիւնը, որ հայերէն գիրք եւ թերթ չի տեսներ: Ինչպէ՞ս, ի՞նչ
միջոցներով հասնիլ իւրաքանչիւրին, հարց կրնայ տալ գործնապաշտ հայը,
որ սպառող է, consumeris զբօսի քաղաքակրթութեան կը հետեւի` յանուն
լաւ ապրելու իրաւունքի:
Համոզուածներու, եթէ այսպէս կարելի է խօսիլ, հետզհետէ կծկուող
շրջանակներ կան, որոնք կը ծառայեն դիրքեր եւ փառքեր պաշտպանելու:
Այսօր կենսական է ցուցադրական-show-ի եւ պալատականներով ճամբորդութիւններու ինքնագոհութիւնները մոռնալ եւ ազգի ներքին հիւսկէնը
վերականգնել` որպէս համրանք եւ որպէս ոգի:
Հայ անհատին, ընտանիքին, առանց անտեսումի, իւրաքանչիւրին տանիլ
հայերէն գիրը, խօսքը, թերթը, գիրքը, անոնցմով ստացուած եւ ստացուելիք
ժառանգութիւնը, որպէսզի մասնակից-մեղսակից չըլլանք ազգին համրանքի
կորուստով ընթացող ցեղասպանութեան:
Այդ հայ ընտանիքէն երբ կը բաժնուէինք, հայերէն գիրք մը տուի, ըսի, որ
զայն դասեն միւսներուն հետ` որպէս յուշաքար:
Որպէսզի տեսնեն, որ աշխարհի գիրքերուն պէս կան նաեւ հայուն հարազատ
գիրը, խօսքը եւ գիրքը: Թերեւս պիտի հասկնան, որ եթէ անոնք չըլլան, իրենք
անարմատ այլ բան պիտի ըլլան:
Հայերէն գիրք մը. նաւաբեկեալին շիշի մը մէջ դրած օգնութեան կանչին պէս:
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Հայ Իրաւապաշտպանը Թուրքիոյ Մէջ
Ոստիկանութեան Բաժին Տարուած է
Սկիզբը Էջ 02
Կանչուած էր հարցաքննութեան, որպէսզի ցուցմունք տար «ահաբեկիչներու»
հետ իր ենթադրեալ կապին մասին։
Աւազեան յայտնած էր, որ իրեն հեռաձայնած են ոստիկանութենէն, եւ ինքը
իր Twitter-ի հետ կապուած բացատրութիւններ պիտի տայ։
Իրաւապաշտպանը 2019 Հոկտեմբերին Twitter-ի մէջ գրած էր Թուրքիոյ
արտաքին գործոց նախարար Մեւլութ Չաւուշօղլուի մասին։ Ան տեղադրած
էր արտաքին գործոց նախարարի ընտանիքի 1998-ի լուսանկարը եւ գրած.
«Անոնք Անթալիոյ հարաւային շրջանին մէջ յայտնի եղած են իբրեւ «քրտական
գողեր»»։
Նշենք, որ Արլէթ Նաթալի Աւազեանին Twitter-ով կը հետեւի 135,000 օգտատէր:
Անոր կատարած գրութիւններուն թիւը կ՝անցնի 193,000-ը:
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Աշխարհ՝
Մարդկութեան Զոհը

«Մարդ չպիտի էնքան քաղցր լինի, որ կուլ
տան, չպիտի էնքան դառը լինի, որ թքեն:
Ասում ես խիղճ, բայց խիղճը գիտե՞ս երբ է
գեղեցիկ – երբ գազանի մէջ է: Քոնը խիղճ
չի, խեղճութիւն է:»

ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ
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շխարհի բնակիչ իւրաքանչիւր
արարածի հասարակաց բնակավայրն է բնութիւնը։ Հակառակ
բանականութեամբ օժտուած ըլլալուն՝
ալարկոտ, որկրամոլ ու ծոյլ բնաւորութեամբ մարդկութիւնը դարեր շարունակ իր հանգստութեան ու քմահաճոյքին համար գորշացուցած է բնութեան
երանգապնակի փարթամ գոյները եւ
արագօրէն ընթացած է դէպի կործանում։ Աչքը ծակ մարդը իր թէ՛ առօրեան
դիւրացնելու եւ թէ ժամանակ խնայելու
նպատակով կեղեքած ու լափած է բնութեան հրաշագեղ գոյները ու անտարբեր
մնացած է անոր ահազանգին։
«Մարդ ինչո՞ւ կը կտրէ այն ճիւղը, որու
վրայ նստած է»։
Այս հարցումը տարիներէ ի վեր կը զբաղեցնէ միտքս։ Մարդ ինչո՞ւ կ՚ոչնչացնէ իր
կեանքի ակունքը հանդիսացող բնութեան
պաշարները, ի՞նչ մտայնութեամբ…
Իր իսկ շնչած օդի ապականման, խմած
ջուրի կեղտոտման միակ մեղաւորը կը
հանդիսանայ մարդկութիւնը եւ բնութեան վրայ իր ազդեցութիւնը պատճառ դարձած է բնական համակարգերու անդարձելի փոփոխութեան։
Կանաչապատ տարածքներ, անտառներ
դարձած են անապատի։
Մարդաշէն գործարաններու, աթոմակայաններու տարրալուծական թափօնները շրջակայ
միջավայրերը կ՚աղտոտեն եւ զանգուածաբար
կ՚ոչնչանան բոյսեր, կենդանիներ, նոյնիսկ՝ մարդիկ։ Գետակներ կը հոսին թունաւոր ջուրերով,
ծովափներ, ովկիանոսներ լի են կերպընկալէ
թափօններով…
Մարդոց գործած անխնայ արարքներու թիրախը
դարձած է ո՛չ միայն բնութիւնը, այլեւ երկրի միւս
բնակիչները՝ անասունները։
Մարդիկ, որոնք կը սիրեն իրենց բնակարաններուն
մէջ պահել ընտանի կենդանիներ՝ մանաւանդ
շուն կամ կատու, շատ հոգատար կ՚ըլլան այդ
կենդանիներուն նկատմամբ եւ զանոնք կը
համարեն որպէս ընտանիքի մէկ անդամը։
Յատուկ խնամքի արժանացած կենդանիներ
յաճախ լիուրախ եւ հանգիստ կեանք մը կ՚ունենան,
սակայն սա ցաւալի իրողութիւն է, թէ աշխարհի
միւս կենդանիները այսքան բախտաւոր չեն։
Մարդ բարձրաբերձ պանդոկներ, երկնաքերներ,
գործարաններ, բնակարաններ, ճանապարհներ շինելու համար կործանած է անասուններու բնակավայրերը, նոյնիսկ ջարդելով զանոնք։
Բազում զբաղումներ ունենալով հանդերձ՝ մարդ
որսացած է կենդանիները եւ այս մէկը անուանած՝
որպէս մարզական ճիւղ։ Այսքանով չէ յագեցած
մարդ արարածը. կը զրկէ խեղճ անասունները
իրենց բնական վայրերէն, զանոնք կ՚արգելափակէ
ցուրտ տարրալուծարաններու մէջ, կ՚ենթարկէ
ահռելի ցաւ ու վնաս պատճառող փորձերու,
իսկ յետոյ արիւնլուայ անասունները մէկդի կը
նետէ աղբի մը նման։ Կէս ժամ նուազ քալելու
նպատակով կը հեծնէ խեղճ կենդանիները եւ
սարսափելիօրէն կը պատժէ այն պարագային, երբ
կենդանին մերժէ իրականացնել անոր փափաքը։
Դպրոցականներու անմոռանալի պահերը,
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յիշատակները անկասկած տեղի կ՚ունենան
պտոյտներու ընթացքին։ Այդ պտոյտներէն մին
է նաեւ կենդանաբանական այգիներ կատարուած այցելութիւնները։ Այս մէկը լաւ առիթ մը
կը համարուի ծանօթանալու համար կենդանիներու կեանքին եւ յատկութիւններուն։ Իմ
դասընկերներս եւս մեծ հետաքրքրութեամբ կը
դիտէին կենդանիները եւ խանդավառուած կը
վերադառնային դպրոց։ Կենդանաբանական
պարտէզ կատարած իմ առաջին այցելութեան
ընթացքին յիշողութեանս մէջ ամրացան հետեւեալ
հարցումները.
Ինչո՞ւ խեղճ կենդանիներու բնականոն կեանքը խանգարած ու բերած են այստեղ։ Ինչպէ՞ս
նորածին կենդանիները իրենց բնական կեանքէն հեռացնելով, զրկելով կը բանտարկեն «կենդանաբանական պարտէզ»ներու մէջ եւ զանոնք
կը մատնեն սահմանափակ տարածքներու ներքեւ
ընկճուած վիճակով ապրելու. ինչպէ՞ս զանոնք
չարչարանքով կը դաստիարակեն, որպէսզի անոնք
ըլլան «բարի»…
Իմ ներկայացուցած բոլոր փաստերը անշուշտ
չեն վերաբերիր բոլոր մարդկանց։ Անշուշտ կան
մարդիկ, որոնք զանազան կազմակերպութիւններու տակ կամաւորներ համախմբելով աշխատանք կը տանին բնապահպանական իրավիճակի
բարելաւման ու խնդիրներու լուծման համար։
Անոնք յօդուածներ ու հետազօտութիւններ հրատարակելով, վաւերագրական շարժանկարներ
նկարահանելով կը ջանան արձագանգել եւ
զգուշացնել սպասուող աղէտներու, մարդոց
բնութեան վրայ վնասակար ազդեցութիւններու,
կատարած ապօրինի աշխատանքներու եւ այլ
տագնապեցուցիչ փաստերու մասին։
Պէտք է հոգ տանիլ ու պաշտպանել, եթէ ոչ մեր,
գոնէ ապագայ սերունդներու որակեալ ու առողջ
կեանքի հնարաւորութիւնները։
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ԳՈՅԺ

ՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋԻ ՆԱԽԱՏՕՆԱԿ ԵՒ
ՀՐԱՎԱՌՈՒԹԻՒՆ` ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԱՅՐԱՎԱՆՔԻՆ ՄԷՋ
Հինգշաբթի, 13 Փետրուար 2020-ին, երեկոյեան ժամը 4:00-ին,
Անթիլիասի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ տեղի
պիտի ունենայ Տեառնընդառաջի նախատօնակին հանդիսաւոր
ժամերգութիւնը:
Արարողութեան պիտի հանդիսապետէ`
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
Նախատօնակի ընթացքին տեղի պիտի ունենայ նորածին երեխաներու խորան բարձրացման արարողութիւնը` Յիսուսի տաճար
ընծայման օրինակով: Յետ եկեղեցական արարողութեանց,
Մայրավանքի շրջափակին մէջ պիտի վառուի աւանդական
խարոյկը:
Սիրով կը հրաւիրենք հաւատացեալ ժողովուրդը, յատկապէս
երիտասարդ մայրերը, ներկայ գտնուելու Տեառնընդառաջի
հոգեպարար արարողութեան, Աստուծոյ ընծայելու իրենց նորածինները եւ հայցելու Անոր շնորհներն ու պաշտպանութիւնը իրենց
մանուկներուն համար:
ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

Սրտի դառն կսկիծով կը գուժենք
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ
Երախտաշատ Անդամ

ԸՆԿ. ՆԱՀԱՊԵՏ ՆԱՀԱՊԵՏԵԱՆի

մահը, որ պատահեցաւ Երեքշաբթի 11 Փետրուար 2020ին,
Պուէնոս Այրեսի մէջ:
Այս տխուր առիթով ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւնը
կը սգակցի Նահապետեան ընտանիքին, ի մասնաւորի ընկ.
Սերխիօ եւ ընկ.հի Սուսաննա Նահապետեաններուն:
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ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐ
ՀԱՒԱՔԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ
ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆ
Օրհնութեամբ՝
Լիբանանի հայոց առաջնորդ
Գերաշնորհ Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոսին
Կազմակերպութեամբ՝
Հայաստանեայց առաքելական եկեղեցւոյ Լիբանանի մէջ
գործող չորս եղբայրակցութիւններուն
Օրուան պատգամը կը փոխանցէ՝
Լիբանանի հայոց թեմի քարոզիչ
Հայր Անանիա ծ. Վրդ. Գուճանեան
Տեղի կ’ունենայ չորեքշաբթի, 12 փետրուար 2020-ին,
երեկոյեան ժամը 7։30-ին, Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ։
Հրաւէր

Սիրելի Սերխիօ,
Քիչ առաջ կսկիծով տեղեկացայ պատուական հօրդ եւ թանկագին բարեկամիս մահուան: Նահապետ Նահապետեան
անդենականէն հպարտութեամբ կը նայի իր կեանքի մերթ
փշալից, մերթ ծաղկաւէտ երկար ուղիին, որ եղաւ համակ սէր
եւ ծառայութիւն ընտանիքին եւ ազգին:
Ճիշդ քառասունութ տարի առաջ Պուէնոս Այրէսի հին պանդոկի մը մէջ ծլած մեր ուժեղ, նախանձելի եւ անընդմէջ գործակցութիւնը, որուն բարիքները, հայկականութեամբ ապրող
ազնիւ հոգիներու խանդավառ աջակցութեամբ առատապէս
վայելեցին -- եւ դեռ այս կամ այն ձեւով կը վայելեն--Արժանթինի,
Ուրուկուէյի եւ Պրազիլիոյ “մոռցուած’’ հայագաղութները, հիմա
արտասուաբեր յիշատակ է:
Մեր տեսողութենէն ընդմիշտ հեռացած նահապետ Նահապետը,
հա՛յրդ , որ լոյս եւ ջերմութիւն տուաւ քրոջդ, քեզի, կնոջդ, ձեր
զաւակներուն եւ թոռներուն, միացած է ի՛ր Պաղտինէին մեզի
խոստացուած յաւիտենական լոյսի աշխարհին մէջ:
Վշտակիր սրտով՝
Հայկենց

¸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
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ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

 سيفاك اكوبيان:رئيــــــــس التحريــــــر

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

زارتونك

