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Ազգային, հասարակական, քաղաքական

Լրատւական ցանց - Ռուսաստանը մասնակցել եւ շարունակում է
ակտիւ մասնակցութիւն ունենալ
Համատեղ գործողութիւնների համապարփակ ծրագրի մշակմանն ու
ընդունմանը, ինչը չի կարելի ասել
եւրոպական երկրների մասին:
Այս մասին յայտարարել է ՌԴ-ում
Իրանի դեսպան Մեհդի Սանային
գրում է «Regnum»-ը։
«ԵՄ երկրները, ընդհանուր առմամբ, շատ պասիւ են: Ռուսաստանը եղել եւ շարունակում է մնալ
Իրանի ամենալուրջ գործընկերն
այս համաձայնագրում»,- ասել է
դեսպանը՝ յաւելելով, որ Մոսկւան,
խստօրէն դատապարտելով Վաշինգտոնի դուրս գալը Իրանի հետ
միջուկային ծրագրից, մինչ հիմա
շարունակում է պայքարը գործարքի
պահպանման համար։
Սանային յաւելել է, որ Իրանի
Ազգային անվտանգութեան խորհուրդը որոշել է 60 օրւայ ընդմիջումներով դադարեցնել Համատեղ
գործողութիւնների պլանով (JCPOA)
ստանձնած պարտաւորութիւնները:
Դեսպանը նաեւ չի բացառել այն
հնարաւորութիւնը, որ ի վերջոյ չի
մնայ որեւէ պարտաւորութիւն, որ
Իրանը կը ցանկանայ կատարել:

Հ.Մ.Ա.Կ.-ի
75-ամեակին
նւիրւած
միջոցառում՝
«Վահդաթ»
համերգասրահում
«ԱԼԻՔ», Կ. Դ. -Թեհրանի «Վահդաթ» համերգասրահում մի քանի օր է ինչ թեւածում է հայկական
շունչն ու ոգին:
Երէկ, դեկտեմբերի 21-ի երեկոյեան, Թեհրանի «Վահդաթ» համերգասրահում
տեղի
ունեցաւ
իւրայատուկ միջոցառում նւիրւած
Հ. Մ. «Արարատ» կազմակերպութեան 75-ամեակին:
Միջոցառման սկզբում, Հ.Մ.Ա.Կ.-ի
«Արւեստից» միութեան անդամ Անի
Հաքեանը իր ընթերցած բացման
խօսքի մէջ համապարփակ գծերով
անդրադարձաւ 75-ամեայ «Արարատ»-ի աշխատանքներին, թէ՛ մշակութային, եւ թէ՛ մարզական կեանքում:
Ապա ելոյթներով բեմ բարձրացան կազմակերպութեան «Արարատ» երգչախումբը, ղեկավարութեամբ՝ Արփի Սիմրոջեանի եւ
դաշնակահար Ալին Թաշճեանի եւ
«Արարատ» պարախումբը՝ Անահիտ Աւետեան-Մանուկեանի տնօրինութեամբ եւ Լինետ Սարգսեանի
փորձավարութեամբ:
Միջոցառման իւրայատկութիւնը պայմանաւորւած էր նրանով,
որ միայն կանանց խմբերը ելոյթով հանդէս եկան, նոյն սեռի
լսարանի համար, որոնք իրենց
ծափողջոյններով
գնահատեցին
«Արարատ» անսամբլի ելոյթը:

E-mail: info@alikonline.ir

Իրանը
մտադիր է
Ճապոնիայի
հետ
կապերը
ամրապնդել
Իրանի արտգործնախարարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Սէյէդ Աբբաս Արաղչին անդրադառնալով Իրանի
հանր. նախագահ դոկտ. Հասան Ռոհանիի Ճապոնիա այցին, ընդգծել է. «Իրանը մտադիր է Ճապոնիայի հետ յարաբերութիւնները ամրապնդել, բոլոր ուղիները բաց պահելով»:

www.alikonline.ir

«Ատելութիւնն
ու թշնամանքը
ուրախացնում է
արտաքին
թշնամիներին եւ
տկարացնում՝
բոլորիս»...

ԻՌՆԱ-ի համաձայն՝ Սէյէդ Աբբաս Արաղչին, ով Ճապոնիա այցի ընթացքում ուղեկցում էր Իրանի հանր. նախագահին, Ճապոնիայի NHK – հեռուստացանցի հետ ասուլիսի
ընթացքում ընդգծել է, որ. «Իրանի ու Ճապոնիայի միջեւ էլ
աւելի լաւ յարաբերութիւնների ճամբին կան արգելքներ,
որոնք ակունք են առնում ԱՄՆ-ի միակողմանի եւ անօրինական պատժամիջոցներից, հակառակ դէպքում երկու երկրների յարաբերութիւնները լաւ են:
(Շար. 10-րդ էջում)

Իրանի եկեղեցիների պահպանման պետական
վարչութիւնը հերքում է
Ս. Թադէի վանքի հարեւանութեամբ հիւրանոցային
համալիր կառուցելու մասին լուրը
Շերլի Աւետեան.

«Նախագահը խոստացել է մէկ միլիարդ թուման տրամադրել
տարածքը բարեկարգելու համար»

«ԱԼԻՔ» - Հայաստանի Հանրային ռադիօն վկայակոչելով «Թեհրան թայմզ» անգլիալեզու օրաթերթին, տեղեկացրել է, որ շուտով Ս. Թադէոս Առաքեալի վանքին
կից կառուցւելու է հիւրանոցային համալիր:
Նոյն կապակցութեամբ դիմելով Իրանի եկեղեցիների պահպանման պետական վարչութեան տնօրէն՝
Շերլի Աւետեանին, փորձեցինք պարզել, թէ՞ գործից

Լուսանկարը՝ ՀԱՏԻՍԻ

Իրանը չի բացառում
միջուկային գործարքից
ամբողջական
հրաժարումը
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չի տուժելու կոթողի ԻՒՆԵՍԿՕ-ի
ցուցակում գրանցւած մնալը որպէս՝
Համաշխարհային
ժառանգութիւն:
Շերլի Աւետեանը հերքելով հրապարակւած տեղեկութիւնները, անդրադարձաւ այն
ծրագրին, որը նախագահ Ռոհանիի շրջան կատարած այցի ընթացքում ներկայացւել է Չալդրանի կուսակալի հետ հանդիպմանը: «Ներկայացւած ծրագրով
անհրաժեշտութիւն է համարւել վանական համալիրի
շրջակայ տարածքը բարեկարգելու եւ նոր սանհանգոյցներով ապահովելու, ինպէս նաեւ յարմարաւէտ
լուսաւորում ստեղծելու նախագիծ իրականացնելը»,յաւելեց նա:
Իրանի եկեղեցիների պահպանման վարչութեան
տնօրէնը յաւելեց, որ նախագահի հետ այդ հանդիպմանը
կարեւորւեց տարեկան ուխտագնացութեան աւանդոյթի
պահպանմանն ուղղւած ծրագրերի, ինչպէս նաեւ բարձր
ցուցանիշերով զբօսաշրջային այցերի քանակի փաստի
մասին, ինչը շրջանի քաղաքային իշխանութիւններին
ստիպում է աւելի բարեկարգ տարածք ապահովել:
(Շար. 10-րդ էջում)

Բարերար Լեւոն Հայրապետեանի
կիսանդրու բացման արարողութիւնը՝
Ստեփանակերտում
ւոն Հայրապետեանի մասնակցութիւնն Արցախի զարգացման ու
զօրացման գործում՝ ընդգծելով, որ
նա միշտ կը մնայ արցախցիների
յիշողութեան մէջ:
Արարողութեանը ներկայ էին
Հայ Առաքելական Եկեղեցու Ար-

ցախի թեմի առաջնորդ Պարգեւ
արքեպիսկոպոս Մարտիրոսեանը,
պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսեանը,
պաշտօնատար
այլ
անձինք, Լեւոն Հայրապետեանի
հարազատները, հասարակութեան
ներկայացուցիչներ:

«ԱԼԻՔ», Ա. Է. - «Ըստ երեւոյթին,
այս օրերին օտարամոլներն ու
լրտեսները, աւելի ձայնաւոր են
գտնւել՝ որոնց միացել է կողքի
ապազգային տարրը»,- այս մասին
«Ալիք»-ին ասաց ՀՅԴ Բիւրոյի
անդամ ճրտգ. Վիգէն Բաղումեանը,
ով նաեւ խօսեց մի շարք այլ
հարցերի մասին:
Հ.- Պրն. Բաղումեան, Համահայկական մասշտաբով նոյեմբերդեկտեմբեր ամիսները պսակւեցին
հայութեան յաղթանակներով՝ կապւած ԱՄՆ երկպալատ Կոնգրեսի
հայանպաստ երկու բանաձեւերի
հաստատմամբ:
Խնդրում եմ Ձեր գնահատականը:
Պ.- Անկասկած դա շատ մեծ
յաղթանակ էր, որը ձեռք բերւեց
Ամերիկայի մեր Հայ Դատի
յանձնախմբերի եւ ամերիկահայութեան երկար տարիների տըքնաջան աշխատանքի շնորհիւ:
Իհարկէ, այս յաջողութեան
մէջ վճռական դեր ունեցաւ նաեւ
ԱՄՆ-Թուրքիա ոչ-բարեկամական
ներկայ իրավիճակը:
Այս յաղթանակը երկու ուղղութեամբ գործունէութեան նոր
ծրագրեր է պահանջում մեզանից՝
ա- Առաւել քան անցեա-լում
կենտրոնանալ
պահանջատիրութեան ու հատուցման հարցի
վրայ՝ նկատի ունենալով բոլոր
գործական մանրամասնութիւններն ու առնւելիք առաջնահերթ
քայլերը: Եւ հեռու մնալ անիրատեսական ու հեռահար բանաձեւումներից:
բ- Հաշւի առնելով Թուրքիայի
ազգայնամոլ շրջանակների ու
ներկայ իշխանութիւնների ջղագըրգիռ եւ վայրագ հակազդեցութիւնները՝
նախապատրաստւել
բոլոր բնագաւառներում, յատկապէս քարոզչական հարթակի վրայ
չէզոքացնելու նրանց ծրագրերը:
Ի վերջոյ, ես էլ այն կարծիքին եմ, որ մեր աշխատանքների
խոշորագոյն մասը այժմ պիտի
կենտրոնանայ թուրք հասարակութեան վրայ՝ մտաւորական, քաղաքական եւ գիտակից տարրերին համոզել, որ պատմական
ճշմարտութիւնը ընդունեն այնպէս
որ է: Պիտի համոզել, որ սա
բխում է երկու ժողովուրդների
(Շար. 10-րդ էջում)

«168.am» - Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեանը դեկտեմբերի 21-ին Ստեփանակերտում մասնակցել է բարերար Լեւոն Հայրապետեանի կիսանդրու բացման հանդիսաւոր
արարողութեանը:
Նախագահը կարեւորել է ազգի նւիրեալների յիշատակի յաւերժացումը, օրինակելի համարել Լե-
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ԵԱՏՄ անդամ երկրների
ղեկավարներն ամփոփել են
կառոյցում
ՀՀ նախագահութեան մէկ տարին
«armenpress.am» - Եւրասիական
տնտեսական միութեան անդամ երկըրների ղեկավարներն ամփոփել են
կառոյցում Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահութեան մէկ տարին: «Արմէնպրես»-ի փոխանցմամբ՝
Սանկտ. Պետերբուրգում Եւրասիական տնտեսական Բարձրագոյն
խորհրդի նիստից յետոյ լրագրողների հետ հանդիպմանն այս մասին
յայտնեց ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը:
«Այսօրւայ նիստը Հայաստանի
նախագահութեան շրջանում վերջինն
էր: Մենք հնարաւորութիւն ունեցանք
ամփոփելու անցած տարին եւ խօսելու
Հայաստանի նախագահութեան օրօք
գրանցած յաջողութիւնների մասին»,ասաց Փաշինեանը:

ՀՀ վարչապետը թւարկեց այն
կարեւոր ձեռքբերումները, որոնք
գրանցւել են անցնող տարւայ ըն-

թացքում, նշելով նաեւ ԵԱՏՄ-ի եւ
Սինգապուրի միջեւ կնքւած ազատ
առեւտրի
համաձայնագիրը:

Կայացել է Արցախի ԱԳՆ ղեկավարի
աշխատանքային այցը Եգիպտոս

«yerkir.am»-Դեկտեմբերի
16-18
կարճատեւ աշխատանքային այցով
Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետութիւնում գտնւող Արցախի Հանրապետութեան արտաքին գործերի
նախարար Մասիս Մայիլեանը մայրաքաղաք Կահիրէում հանդիպումներ է ունեցել գործարար շրջանակների ներկայացուցիչների հետ,- «yerkir.am»-ին յայտնում են ԱՀ ԱԳՆ-ից:
ԱԳ նախարարը ներկայացրել է
Արցախում հարկային քաղաքականութիւնը եւ խոշոր ներդրողների

համար գործող արտօնեալ պայմանները։ Տեղի է ունեցել մտքերի
փոխանակում Արցախի տնտեսութեան որոշ ոլորտներում ներդրումների իրականացման հեռանկարների շուրջ։
Այցի շրջանակներում Մասիս
Մայիլեանը հանդիպում է ունեցել
Եգիպտոսի Հարաւային Սինայի նահանգապետ Խալեդ Ֆուդա Սիդիք
Մուհամմադի հետ։
ԱԳՆ
ղեկավարը
բարձր
է
գնահատել Եգիպտոսի իշխանութիւնների կողմից հայկական համայնքի նկատմամբ աւանդական
բարեկամական վերաբերմունքը՝ նշելով երկրի զարգացման գործում
հայերի ունեցած կարեւոր ներդրումն
ու դերակատարութիւնը։
Հանդիպմանը Մասիս Մայիլեանը ներկայացրել է Արցախի Հանրապետութիւնում
տնտեսական
զարգացման առաջնահերթ ուղղութիւնները։ Այս համատեքստում ԱԳՆ
ղեկավարը, յատկապէս առանձ-

նացնելով զբօսաշրջութեան ոլորտը,
անդրադարձ է կատարել Արցախի
զբօսաշրջային գրաւչութեան բարձրացմանն ուղղւած հանրապետութիւնում իրականացւող տարաբնոյթ
նախաձեռնութիւններին, որոնք բաւականին գոհացուցիչ արդիւնքներ են
ապահովում։
Հանդիպման արդիւնքում պայմանաւորւածութիւններ են ձեռք բերւել
զբօսաշրջութեան, մշակոյթի եւ սպորտի բնագաւառներում համագործակցութեան հաստատման եւ զարգացման շուրջ։
Կահիրէում Մասիս Մայիլեանը
նաեւ այցելել է Եգիպտոսում Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպանութիւն, ինչպէս նաեւ Հայ
Առաքելական Եկեղեցու Եգիպտոսի
թեմի առաջնորդանիստ Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցի եւ հանդիպումներ ունեցել ՀՀ արտակարգ
եւ լիազօր դեսպան Կարէն Գրիգորեանի եւ թեմի առաջնորդ Աշոտ
եպիսկոպոս Մնացականեանի հետ։

Քաղաքացիներն ամենացածրը գնահատել են
ԿԳՄՍ նախարար
Արայիկ Յարութիւնեանի աշխատանքը
«yerkir.am» - «Gallup International
Association»-ի Հայաստանում լիիրաւ
անդամ Էմ Փի ՋԻ ՍՊԸ-ի անցկացւած
հարցումների արդիւնքում պարզւել է,
որ քաղաքացիները նախարարներից
ամենաշատը գոհ են պաշտպանութեան նախարարի (ՊՆ) աշխատանքից:
Ներկայացնելով տւեալները՝ ՍՊԸ
տնօրէն
Արամ
Նաւասարդեանն
ասաց, որ 0-5 բալանոց սանդղակով

ամենաբարձր ցուցանիշն ունեն ՊՆ-ն
եւ ԱԻՆ-ը (Արտակարգ իրավիճակների
նախարարութիւն):
Այսպէս՝ Դաւիթ Տօնոյեանի գործունէութիւնը քաղաքացիները գնահատել են 4 բալ, Ֆելիքս Ցոլակեանինը՝
3.7 բալ: Քաղաքացիներն ամենացածրը գնահատել են ԿԳՄՍ (Կրթութեան,
գիտութեան, մշակոյթի եւ սպորտի)
նախարար Արայիկ Յարութիւնեանի
աշխատանքը:

Իշխան Սաղաթէլեան.

«Դաւիթ Խաժակեանն աչքի է ընկել
իր ընդդիմադիր, ակտիւ, արդիւնաւէտ
գործունէութեամբ, նրա հեռանալու դէպքում
կը թուլանայ Երեւանի աւագանիում
ընդդիմութեան գործունէութիւնը»

«tert.am» - Ես չեմ ցանկանում
մտնել ներկուսակցական հարցերի
մէջ, միայն կարող եմ արձանագրել,
որ Խաժակեանն այս ընթացքում
աչքի է ընկել իր ընդդիմադիր, ակտիւ,
արդիւնաւէտ գործունէութեամբ եւ
այս որոշումը տարօրինակ էր: Այս
մասին «tert.am»-ի հետ զրոյցում
ասաց ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն
մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթէլեանը` անդրադառնալով «Լուսաւոր Հայաստան» կուսակցութեան
յայտարարութեանը, ըստ որի քննարկում են Երեւանի աւագանու «Լոյս»
խմբակցութիւնից Դաւիթ Խաժակեանի յետկանչի հարցը։
Իշխան Սաղաթէլեանն ասաց,
որ «Լուսաւոր Հայաստան» կուսակցութիւնից պէտք է մեկնաբանեն, թէ
ինչ հարցերից ելնելով եւ ինչի համար է այս ամէնը, քանի որ դա իրենց
ներկուսակցական խնդիրն է:
«Մենք արտաքինից տեսել ենք
հրապարակային ընդդիմադիր աւագանու անդամի շատ ակտիւ գործունէութիւն, մէկ տարւայ ընթացքում,
թէ իրեն խանգարել են, կամ համոզել
են, դա ես չեմ կարող մեկնաբանել,
իրենք պէտք է անկեղծ ասեն, թէ ինչ է
կատարւում»,- ասաց նա:
Ըստ նրա` Դաւիթ Խաժակեանի

դուրս գալով՝ կը թուլանայ ընդդիմադիր աւագանու գործունէութիւնը:
«Ամենաարդիւնաւէտ ընդդիմադիր աւագանու անդամներից մէկը
դուրս է գալիս, պարզ է, այդ արդիւնքում կը թուլանայ Երեւանի աւագանիում ընդդիմութեան գործունէութիւնը, քանի որ ինքը, կարծեմ,
ամենաակտիւներից մէկն էր, եթէ ոչ
ամենաառաջինը»,- ասաց նա:
Իշխան Սաղաթէլեանը նշեց, որ
ամէն դէպքում «Լուսաւոր Հայաստան» կուսակցութեան պատճառաբանութիւններն իր համար, որպէս
քաղաքացի, համոզիչ չէին: «Դրանք
դեռ լրացուցիչ պարզաբանման կարիք ունեն, բայց այն պարզաբանումները, որոնք տւեցին, համոզիչ
չէին»,- ասաց նա:

«Մեդիա պաշտպան».

Պետրոս Ղազարեանը փորձել է արդարացնել
Մարիամ Փաշինեանի համար պետական
միջոցներով աւտոմեքենայ գնելու հանգամանքը.
նրան յորդորում ենք զբաղւել անկողմնակալ
լրագրողական աշխատանքով

«tert.am»- «Մեդիա պաշտպան» նախաձեռնութիւնը յայտարարութիւն է
տարածել, որում նշւում է, որ համացանցից տեղեկացել է, որ Հանրային Հեռուստաընկերութեան լրատւական բաժնի ղեկավար Պետրոս Ղազարեանը փորձել է արդարացնել
ՀՀ վարչապետի դստեր՝ Մարիամ
Փաշինեանի համար պետական
միջոցներով աւտոմեքենայ գնելու
հանգամանքը։
«Մեդիա պաշտպան» նախաձեռնութիւնը յիշեցնում է, որ հէնց ինքը՝ Պետրոս Ղազարեանն է աշխատավարձ ստանում պետական միջոցներից եւ իր կարծիքը կամ
մեկնաբանութիւնը պէտք է բալանսաւորւած լինի եւ չպէտք է նախապատւութիւն տայ որեւէ կողմի։
Տւեալ դէպքում, յստակ երեւում է
լրատւականի պետի կողմնակալ
վերաբերմունքը հարցին։ Գրառումը
պարունակում է մեկնաբանութիւն մի
հարցի վերաբերեալ, որի պարագայում Հանրային Հեռուստաընկերութեան լրատւական բաժնի ղեկավարը
պէտք է պահպանէր չէզոքութիւն։
Պետրոս Ղազարեանի կարծիքով՝
ընդամենը մէկ մեքենայ են գնել եւ
ոչ թէ բիզնես են տւել վարչապետի
դստերը։ Համացանցում արդէն իսկ

յայտնւել են Պետրոս Ղազարեանի գրառմանն ուղղւած մեկնաբանութիւններ, որոնցում նշւում է, որ
վարչապետի
աշխատակազմում
բազմաթիւ մեքենաներ կային եւ
կարիք չկար պետական միջոցներից
նոր գնում կատարել։
Մէկ այլ մեկնաբանութեան համաձայն, ի՞նչ վտանգ պէտք է սպառնայ Հայաստանի պատմութեան մէջ
ամենալեգիտիմ եւ ամենասիրւած
ղեկավարի ընտանիքին։
«Մեդիա պաշտպան» նախաձեռնութիւնը, զերծ մնալով մեքենայի
գնման մասին մեկնաբանութիւններից, յորդորում է Պետրոս Ղազարեանին զբաղւել Հանրային Հեռուստաընկերութեան յարիր՝ անկողմնակալ եւ չէզոք լրագրողական աշխատանքով:

համաձայն, ընդհանուր առմամբ 389
լրագրող է ձերբակալւած, որը 12
տոկոսով աւելին է, քան նախորդ
տարւայ նոյն ամսւայ ընթացքում,
որոնց գրեթէ կէսը բանտարկւած է
երեք երկրում՝ Չինաստանում (120),

Եգիպտոսում (34) եւ Սաուդական
Արաբիայում (32):
Նրանց աւելի քան 40 տոկոսը քաղաքացիական լրագրողներ են, որոնք
ձգտում են սոցցանցերի միջոցով
տարածել անկախ տեղեկատւութիւն:

Լրագրողներ առանց սահմանների.

Լրագրութիւնը շարունակում է մնալ
«վտանգաւոր մասնագիտութիւն»
«panorama.am» - «Լրագրողներ
առանց սահմանների» (RSF) կազմակերպութիւնն հրապարակել է 2019
թ.-ի զեկոյցը, որում ասւում է, որ
լրագրութիւնը շարունակում է մնալ
«վտանգաւոր մասնագիտութիւն». այս
տարի սպանւել է 49 լրագրող, ներկայումս 389-ը բանտարկւած է, իսկ
57-ը՝ պատանդ:
Համաձայն Փարիզի ԶԼՄ-ների
ազատութեան դիտորդի, 2019 թ.-ին
սպանւած լրագրողների թիւը վերջին
16 տարում ամենացածրն է:
Նշւում է, որ «պատմականօրէն
ցածր» ցուցանիշը, համեմատած վեր-

ջին երկու տասնամեակների ընթացքում միջինը 80 լրագրողի սպանութիւնը, հիմնականում արդիւնք է պատերազմի գօտիներում սպանւած լրագըրողների եւ լրատւամիջոցների այլ
մասնագէտների թւի անկման:
Սպանւած 17 լրագրողներից 10-ը
սպանւել է Սիրիայում, 5-ը՝ Աֆղանստանում եւ 2-ը՝ Եմէնում՝ հակամարտութիւնները լուսաբանելիս։
Այնուամենայնիւ, «խաղաղ» երկըրներում սպանւածների թիւը մնացել է
նոյնը, ինչ նախորդ տարիներին, 10
լրագրող սպանւել է միայն Մեքսիկայում:

«Աւելի ու աւելի շատ լրագրողներ
սպանւում են ժողովրդավարական
երկրներում
իրենց
աշխատանքի
հետ կապւած, ինչը իսկական մարտահրաւէր է առաջացնում այն ժողովրդավարութիւնների համար, որտեղ ապրում եւ աշխատում են այդ
լրագրողները»,- նախազգուշացրել է
RSF-ի գլխաւոր քարտուղար Քրիստոֆ Դելուարը:
Եթէ լրագրողների սպանութիւնները նւազել են, ապա աւելի շատ
լրագրողներն են յայտնւում ճաղերի
յետեւում:
Դեկտեմբերի սկզբի տւեալների
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Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչումը
Սենատում. արձագանգները
եւ հետագայ անհրաժեշտ քայլերը
ՅԱՐՈՒԹ ՍԱՍՈՒՆԵԱՆ
«Կալիֆորնիա կուրիէր» թերթի
հրատարակիչ եւ խմբագիր
www.TheCaliforniaCourier.com

Առաջին անգամ 1915 թ. Ցեղասպանութիւնից ի վեր, ԱՄՆ-ի Սենատը 2019 թ. դեկտեմբերի 12-ին
միաձայն ընդունեց Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանաչող բանաձեւ՝
տարբեր հանրապետական սենատորների կողմից երեք շաբաթ
անընդմէջ Սպիտակ տան պահանջով
այն արգելափակելուց յետոյ։ Այդ
ժամանակից սկսած ես անթիւ հեռախօսազանգեր եւ էլեկտրոնային
նամակներ եմ ստացել հայերից,
որոնք հարցնում են, թէ այս բանաձեւն իր ուղեկից բանաձեւի հետ միասին, որը մեծամասնութեամբ ընդունւել է Ներկայացուցիչների պալատի
կողմից 2019 թ. հոկտեմբերի 29-ին,
արդեօք այժմ ներկայացւելու է նախագահ Դոնալդ Թրամփի ստորագըրմանը։
Նախկինում բազմիցս գրել եմ այս
թեմայի շուրջ, սակայն կարիք կայ
կրկնելու, որ այս երկու բանաձեւերը
«առանձին» բանաձեւեր են, ինչը
նշանակում է, որ դրանք Սպիտակ
տուն չեն ուղարկւում եւ նախագահից
չի պահանջւում ստորագրել դրանք։
Սա այս երկու բանաձեւերի վերջնակէտն է։ Եթէ դրանք ներկայացւէին Կոնգրեսի երկու պալատներին
որպէս «Համատեղ բանաձեւ», ապա
ստորագրութեան համար պէտք է
այնուհետեւ ներկայացւէին նախագահին:
Այնուամենայնիւ, անկախ բանաձեւի տեսակից, եթէ Թրամփը ցանկանայ, նա կարող է օգտագործել
«Հայոց Ցեղասպանութիւն» եզրը
2020 թ. Ապրիլի 24-ի իր ամենամեայ
ուղերձում:
Չնայած 2019 թ. հոկտեմբերի 29-ին
Ներկայացուցիչների պալատի կողմից Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչումը երրորդ անգամն էր, որ
պալատն ընդունել է նման բանաձեւ,
Սենատի բանաձեւը 2019 թ. դեկտեմբերի 12-ին պատմական է, քանի
որ 1915 թ. ի վեր առաջին անգամ
ԱՄՆ-ի Սենատը նման բանաձեւ է
ընդունել՝ օգտագործելով Հայոց Ցեղասպանութիւն եզրը: Բացի այդ,
այս երկու «առանձին» բանաձեւերը
օրէնքի ուժ չունեն, հետեւաբար,
որեւէ իրաւական հետեւանք չունեն։
Դրանք պարզապէս համարւում են
«Կոնգրեսի կարծիքը»։
Այնուամենայնիւ,
այս
երկու
բանաձեւերի ընդունումը եւ միջազգային լրատւամիջոցների կողմից
դրանց լուսաբանումը զայրացրել են
Թուրքիայի կառավարութեանը։ Որոշ
թուրք պաշտօնեաներ յայտարարութիւններ տարածեցին՝ դատապարտելով ԱՄՆ-ի Կոնգրեսին եւ
սպառնալով ամերիկեան զօրքերը
դուրս վռնդել Թուրքիայի երկու
աւիաբազաներից... Թուրք պաշտօնեաները փորձեցին նաեւ նւազագոյնի հասցնել այս բանաձեւերի
կարեւորութիւնը՝ նշելով, որ դրանք
«ընդհանրապէս ոչ մի արժէք չունեն»։
Թուրքական կառավարութիւնն այնքան հեռու գնաց, որ ստիպեց իր
խորհրդարանին բանաձեւ ընդունել՝
դատապարտելով ԱՄՆ-ի Սենատին
Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման համար: Թուրքիայի կառավարութիւնը նաեւ կանչեց Անկարայում
ԱՄՆ-ի դեսպան Դէյւիդ Սաթերֆիլդին՝ ասելով նրան, որ Հայոց Ցեղասպանութեան մասին բանաձեւը վնասելու է թուրք-ամերիկեան յարաբերութիւնները, միաժամանակ պնդելով, որ բանաձեւը «ընդհանրապէս
որեւէ արժէք չունի»: Այդ դէպքում ինչո՞ւ է թուրքական կառավարութիւնը
տարիներ շարունակ միլիոնաւոր
դոլարներ ծախսում լաբբիստների
վրայ՝ փորձելով արգելափակել բա-

նաձեւի ընդունումը Կոնգրեսում։ Ինչպէ՞ս կարող է «անարժէք» բանաձեւը
վնասել թուրք-ամերիկեան յարաբերութիւնները եւ ինչո՞ւ է Թուրքիան
սպառնում ԱՄՆ-ին վռնդել թուրքական աւիաբազաներից։
Նոյնքան վիրաւորական են Ադըրբեջանի պաշտօնեաների կողմից
Սենատի բանաձեւի վրայ կատարւած յարձակումները: «Բանաձեւի
ընդունումը.... պատմական փաստերը
կեղծելու փորձ է եւ դրա գործածումը
որպէս քաղաքական ճնշման միջոց», յայտարարեց Ադրբեջանի ԱԳՆ
խօսնակ Լէյլա Աբդուլայեւան: Բանաձեւը «ծառայում է միայն հայկական լաբբիի շրջանակների կեղտոտ նպատակներին», աւելացրեց
նա: Հայաստանի պաշտօնեաները
պէտք է խիստ արձագանգեն՝ դատապարտելով Ադրբեջանի ժխտողական
յայտարարութիւնը,
որն
Ադրբեջանին դարձնում է ցեղասպանութեան ոճրագործութեան յանցակից դէպքից յետոյ։ Որպէս պատիժ, Հայաստանը պէտք է յայտարարի, որ ժամանակաւորապէս սառեցնում է Արցախի վերաբերեալ բոլոր
բանակցութիւնները Ադրբեջանի հետ։
Թէեւ սպասւում էր, որ Թուրքիայի
կառավարութիւնը կը խարազանի
Հայոց Ցեղասպանութեան բանաձեւերը, մեզ վշտացնում է, որ Պոլսոյ
նորընտիր հայոց պատրիարք Սահակ Մաշալեանը երկար հարցազըրոյց է տւել թուրքական «Սաբահ»
թերթին՝ Սենատի բանաձեւն անւանելով «ոչ այնքան բարոյական»: Թէեւ
հասկանալի է, որ հայերը Թուրքիայում պատանդներ են՝ զրկւած մարդու հիմնական իրաւունքներից, այնուամենայնիւ, պատճառ չկար, որպէսզի պատրիարքը, որը ընտրւել
էր Սենատի բանաձեւի ընդունումից
ընդամենը մէկ օր առաջ, այդքան
ջանք թափէր՝ թութակի պէս կրկնելով
Թուրքիայի կառավարութեան ժըխտողական քարոզչութիւնը...Նա ոչ
միայն դատապարտեց ԱՄՆ Սենատին, այլեւ ասաց այնպիսի վիրաւորական բաներ, ինչպիսիք են՝ կոչ,
որպէսզի պատմական յանձնաժողովն ուսումնասիրի, թէ արդեօք տեղի է ունեցել ցեղասպանութիւն, կեղծ
պնդում, որ որոշ հայեր ռուսական
զօրքերի կողմից են եղել օսմանեան
ուժերի դէմ գրոհելիս, մեղադրանք
հայերին եւ թուրքերին միմեանց
կոտորելու մէջ, կոչ հայերին ու
թուրքերին համատեղ լուծում գըտնելու առանց «երրորդ կողմերի» միջամտութեան, եւ աջակցութիւն տըխրահռչակ Հայ-թուրքական արձանագրութիւնների ընդունմանը երկու
երկրների կողմից: Սրանք բոլորը
Թուրքիայի կառավարութեան կողմից
առաջ քաշւած առարկութիւններն են:
Պատրիարք Մաշալեանն իր հարցազրոյցի վերջում յայտարարեց՝
«Ես քաղաքական գործիչ չեմ, այս
[հարցում] առկայ է քաղաքական
ասպեկտ»։ Նա պէտք է հրաժարւէր
խօսել «Սաբահ»-ի հետ՝ պարզապէս
յայտարարելով, որ ինքը հոգեւոր
առաջնորդ է եւ չի ցանկանում ներքաշւել քաղաքական հարցերի մէջ:
Ինչ վերաբերում է պատրիարքի
այն առաջարկին, որ երրորդ երկըրները չպէտք է ներգրաււեն Հայոց
Ցեղասպանութեան հարցում, նա
լիովին սխալ է: Եթէ չլինէին Սփիւռքի
լաբբիստական
ջանքերը
Հայոց
Ցեղասպանութեան ճանաչման ուղղութեամբ, ապա աշխարհն արդէն
վաղուց մոռացութեան էր մատնել
այս հարցը... Ժխտողականների եւ
ստախօսների կողմից լինելու փոխարէն, պատրիարք Մաշալեանը
պէտք է անխոնջ աշխատանք տա-

նէր հէնց Թուրքիայի ներսում ճշմարտութիւնը հաստատելու համար: Դա
ամենաքիչն է, որ կարելի է ակնկալել Աստծու մարդուց... Վերջապէս,
չնայած որ պատրիարքը թութակի
պէս կրկնում էր թուրքական
ժխտողական
դիրքորոշումները,
մենք վստահ չենք, որ Թուրքիայի
կառավարութիւնն
իրականում
ճնշում է գործադրել նրա վրայ,
որպէսզի հարցազրոյց տայ «Սաբահ»-ին։ Միգուցէ նա ինքնակամ է
դա արել, որպէսզի միաւորներ վաստակի Թուրքիայի կառավարութեան կողմից՝ ակնկալելով, որ
Անկարան շուտով կը հաստատի իր
ընտրութիւնը որպէս պատրիարք։
«Այս համայնքում ոչ ոք չի ցանկանայ քւէարկել պետութեան կողմից
հաւանութեան չարժանացած որեւէ պատրիարքի օգտին», ասել է
Մաշալեանը «Սաբահ»-ին։ Նախատեսւում է, որ այս շաբաթ պատրիարքը կը հանդիպի Թուրքիայի
նախագահ Էրդողանի հետ...
Քանի որ Գարեգին Բ կաթողիկոսը եւ Արամ Առաջին կաթողիկոսը շտապեցին շնորհաւորել
Պոլսոյ նորընտիր պատրիարքին,
կուզենայի իմանալ, արդեօք «Սաբահ» թերթին Մաշալեանի տւած
վախկոտ յայտարարութիւններից
յետոյ, երկու կաթողիկոսները յետ
չեն կանչի իրենց շնորհաւորանքները եւ չեն դատապարտի հայոց
պատրիարքի ժխտողական յայտարարութիւնները...
Հայաստանի պետական պաշտօնեաները, ներառեալ նախագահը,
վարչապետը եւ արտաքին գործերի նախարարը հանդէս եկան
յայտարարութիւններով՝ շնորհակալութիւն
յայտնելով
ԱՄՆ-ի
Կոնգրեսին եւ ամերիկահայերին՝
Ցեղասպանութեան
բանաձեւին
աջակցելու համար: Մինչ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը յայտարարեց, որ բանաձեւի ընդունումը
կը նւազեցնի Հայաստանի անվըտանգութեան համար թուրքական
սպառնալիքը, նա, ցաւօք, աւելացրեց, որ աջակցում է հայթուրքական
յարաբերութիւնների
կարգաւորմանը «առանց նախապայմանների»: Եթէ Ցեղասպանութեան ճանաչումը պաշտպանում է Հայաստանի անվտանգութիւնը, ապա ինչու պէտք է վարչապետն ասի, որ «Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչումը մեզ համար Թուրքիայի հետ յարաբերութիւնների օրակարգի հարց չէ»:
Յաջորդ
քայլերի
առումով,
ժամանակն է, որ Հայաստանի
կառավարութիւնը դիմի Համաշխարհային դատարան (Արդարադատութեան միջազգային դատարան)՝ պահանջելով Թուրքիայից այն
ամէնը, ինչ հայ ժողովուրդը կորցրել է ցեղասպանութեան հետեւանքով: Դրանք են.
1- Վճարել դրամական փոխհատուցում Հայոց Ցեղասպանութեան
1.5 միլիոն զոհերի համար.
2 - Վերադարձնել զոհերի ժառանգներին բոլոր անձնական ունեցւածքները, ինչպիսիք են՝ տները,
ագարակները, բանկային հաշիւները եւ բանկային պահարաններում
գտնւող արժէքաւոր իրերը.
3- Վերադարձնել եկեղեցիները,
վանքերը, դպրոցներն ու գերեզմանատները
Թուրքիայի
հայ
համայնքին.
4- Ազատագրել Արեւմտեան Հայաստանը եւ միաւորել Հայաստանի
Հանրապետութեան հետ:
Թարգմանութիւնը՝
ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԱՒԱԳԵԱՆԻ

Յակոբ Տէր Խաչատուրեան.

«Համայն հայ ժողովուրդի ուշադրութեան
եւ հոգածութեան առարկայ պէտք է դառնայ
լիբանանահայութիւնը,
որուն դերը չի սահմանափակւիր Լիբանանով
ու Միջին Արեւելքով, այլ ունի համահայկական,
համասփիւռքեան տարողութիւն»
(Շարունակութիւն նախորդ համարից)

Ասիկա կը պահանջէ նախ ամուր
հաւատք, հաստատ կամք եւ հասունութիւն, ճկունութիւն, որպէսզի կարենանք մեր այս հսկայ կազմակերպութիւնը գաղափարականօրէն պահել յստակ, ուղիղ գիծի մէջ, բայց նոյն
ատեն վարչականօրէն թոյլատրել մեր
շրջաններուն` տեղական պայմաններուն համեմատ ծաւալել իրենց գործունէութիւնը, որպէսզի ծառայենք
մեր նպատակներուն, ազատ, անկախ,
միացեալ Հայաստանի կերտումին,
ինչպէս նաեւ` Հայաստանի, Արցախի
եւ հայութեան ծառայելու մեր ընդհանուր մօտեցումին: Ուրեմն, 130-ամեակի ընդառաջ ես կը կարծեմ, որ մենք
ունինք մեր առջեւ հսկայական նոր
դաշտեր: Դաշնակցութիւնը երբեք չէ
խրտչած ինքզինք վերանորոգելէ, այս
ուղղութեամբ ալ կուզեմ անգամ մը եւս
շեշտել, որ այս այն կուսակցութիւնը
չէ, որ կը զբաղի պահպանողական
մօտեցումներով, այն կուսակցութիւնը
չէ, որ միայն սովորամոլութեամբ կը
զբաղի. մարդիկ կը շփոթեն երբեմն
մեր անցեալին հանդէպ մեր ունեցած
յարգանքը, մեր յեղափոխական նկարագրի հարցերը, մեր ազգային հերոսներու հանդէպ ունեցած յարգանքը` աւանդապաշտութեամբ: Այսօր
մենք ունինք այլազան տիպի մարտահրաւէրներ, Հայաստանի պարագային, անցեալ շաբաթ լայնօրէն անդրադարձայ նիւթին. Արցախի պարագային քաղաքական որպէս գործունեայ միաւոր հիմա մեր առջեւ կը
ծանրանայ 130-ամեակի տարւան ընթացքին ընտրութիւններու խնդիր`
թէ՛ Ազգային ժողովի, թէ՛ նախագահի,
որոնք տեղի պիտի ունենան մարտ
2020-ին: Սփիւռքի մէջ վերաթարմացման անհրաժեշտութիւն կը զգանք,
որուն համար պիտի կազմակերպւի
սփիւռքեան խորհրդաժողով` համահայկական ճիգերով եւ միացեալ ջանքերով. ասոր կողքին ունինք յատուկ
նշում` Սեւրի 100-ամեակին, որովհետեւ մեզի համար Սեւրը պարտամուրհակ է, որ համաշխարհային
հանրութիւնը ունի հայութեան հանդէպ, եւ որքան ալ առարկութիւններ
ըլլան, թէ անիկա թէեւ ստորագրւած,
բայց չվաւերացւած դաշնագիր է, սակայն մենք կը հաւատանք, որ անիկա
հիմքն է մեր պահանջատիրութեան.
առաւել` կայ Վիլսոնեան Իրաւարար
վճիռի խնդիրը, որ կարեւոր ձեռքբերում է հայութեան համար, եւ երկուքի
պարագային ալ յատուկ նշումներ տեղի
պիտի ունենան Սեւրի մէջ, այսինքն
կենտրոնական ձեռնարկը տեղի պիտի
ունենայ Ֆրանսիա, Սեւր: Սփիւռքի
նւիրւած գիտաժողովն ալ հաւանաբար
տեղի ունենայ Լիբանանի մէջ: Նշեմ
նաեւ, որ Քրիստափորի մահւան
115-ամեակի նշում ալ տեղի պիտի
ունենայ Բուլղարիոյ մէջ:
Ասոնք մեր միակ նախաձեռնութիւնները չեն առաջիկայ տարւան
ընթացքին, մենք նաեւ պիտի ունենանք
համահայկական երիտասարդական
բանակում, մենք պիտի ունենանք
նաեւ ՀՅԴ եւ իրեն յարակից կառոյցներու, ուղեկից միութիւններու, Հայ
Դատի յանձնախումբերու, երիտասարդական, ուսանողական, պատանեկան կառոյցներու հաւաքական խորհըրդաժողով մը Հայաստանի մէջ,
որպէսզի Դաշնակցութիւնը ներկայանայ իր լրիւ դիմագիծով: Բնականաբար
ունինք այն հսկայական դաշտը, որ
կը կոչենք Հայ Դատ, որուն համար
մենք կը կազմակերպենք այլազան
նախաձեռնութիւններ`
հիմնական
չորս ոլորտներու մէջ, քանի մը անգամ
նշած եմ եւ կուզեմ յիշել` առանց
մանրամասնելու. առաջինը հայրենի
պետականութեանց
օժանդակելու
խնդիրն է, թէ՛ Հայաստանի, թէ՛ Արցախի ինքնորոշման իրաւունքի եւ
անկախութեան
ճանաչման,
երկրորդը Ցեղասպանութեան ճանաչման եւ հատուցման խնդիրն է, երրորդը հայապատկան հողերու` Պոլսոյ, Թիֆլիսի հայութեան իրաւունք-

ներու խնդիրն է` որպէս ազգային
փոքրամասնութիւններ
անհատական թէ հաւաքական, չորրորդը երիտասարդութեան
քաղաքականացումն է, այս բոլորը մաս կը կազմեն
այն բազմամակարդակ աշխատանքներուն, որ Դաշնակցութիւնը կը հետապնդէ:
Յ. Հ. - Անդրադարձաք Հայ Դատի
բազմաբնոյթ եւ ծաւալուն գործունէութեան, եւ մեր ժողովուրդն ալ իրազեկ է մամուլի ճամբով, թէ Հայ Դատի յանձնախումբերու եւ գրասենեակներու ցանցը օրէ օր ինչպէ՛ս կը
ծաւալի, թէ՛ հոն կայ ամբողջականօրէն
մասնագիտական մօտեցում եւ մասնագիտական աշխատանքի ուղղւածութիւն, հետեւաբար այս իմաստով
ձեր ըսելիքը ունենաք եւ անդրադառնաք նաեւ այն նւիրահաւաքին, որ
ի գործ դրւեցաւ Հայ Դատի կառոյցը
միշտ կենսունակ պահելու:
Յ. Տ. Խ.- Նախ կուզեմ նշել, որ մենք
վերջին տարիներու ընթացքին անցած
ենք զուտ սիրողական մակարդակէն
արհեստավարժ մակարդակի, ասիկա կը նշանակէ, որ պէտք է ունենանք
մասնագիտական մարդուժ, որպէսզի կազմենք մեր Հայ Դատի բանակը, որ դիւանագիտական պաշտպանւածութիւն ունենանք թէ՛ Հայաստանի
դիւանագիտութեան կողմէ, թէ՛ Հայ
Դատի բանակի կողմէ, որոնք ամբողջ աշխարհի տարածքին կը
փորձեն տեղւոյն հայ համայնքին
խօսքը հասցնել միջազգային շրջանակներուն: Այս խօսքը հասցնելու գործընթացը կը կազմեն կենտրոնական
գրասենեակները: Գրասենեակ հասկացողութիւնը մեզի համար այն կառոյցներն են, որ ունինք: Մենք
ունինք օրն ի բուն, 24 ժամ, տարին
365 օր Հայ Դատով ապրող արհեստավարժ զինւորագրեալներ, որոնք
կաշխատին հինգ գլխաւոր կենտրոններու մէջ` Հայաստան` որպէս Կենտրոնական խորհուրդի գրասենեակ,
Վաշինգտոն` իր շատ աշխուժ եւ
բեղուն գործունէութեամբ, Բրիւսէլ`
իր համատարած ազդեցութեամբ եւ
ունեցած յատուկ ծրագիրներով` Հայաստանի, Արցախի եւ Ցեղասպանութեան նկատմամբ, միջինարեւելեան գրասենեակը, որուն կենտրոնը
Լիբանանն է, Մոսկւայի գրասենեակը,
որ ոչ միայն կը զբաղի Ռուսիոյ
հարցերով, այլ` ամբողջ ԱՊՀ-ի մէջ
որոշ աշխատանք ծաւալելու աշխատանքներով: Ուրեմն մեր այս բոլոր
գրասենեակները ուղղակիօրէն կապւած են ՀՅԴ Բիւրոյին: Ասոնց կողքին,
մենք ունինք աւելի քան 30 այլազան
շրջանային յանձնախումբեր, որոնք
սիրողական մակարդակ ունին եւ
նոյնքան
նւիրեալ
անդամներով
կազմւած միաւորներ են, որոնք կը
գործեն ամենուրեք: Ահա կը խօսինք
բազմահազարանոց բանակի մասին,
որոնք ամենուրեք կաշխատին այդ
չորս հիմնական նպատակներու իրագործման համար: Հայ Դատի բանակի
իրագործումներէն կուզեմ միայն երեք
օրինակ տալ` հոկտեմբերէն ետք տեղի ունեցած. Առաջինը հոկտեմբերին
փրօ-Արցախ համագումարի մեծ յաջողութիւնն է, որ տեղի ունեցաւ
Ստեփանակերտի մէջ, երբ առաջին
անգամ ըլլալով հոն կրցանք հաւաքել
150-էն աւելի ոչ հայ քաղաքական
մտաւորական եւ մամլոյ գործիչներ,
որոնք քաջաբար ներկայ գտնւեցան
Արցախի մայրաքաղաքին մէջ` քաջ
գիտնալով, որ իրենք պիտի անցնին
Ադրբեջանի սեւ ցանկին վրայ, եւ
բարձրացւի աղմուկ իրենց դէմ: Այս
բոլորը իրենց աչքին առջեւ ունենալով`
(Շար. 8-րդ էջում)
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Յիշատակ արդարոց օրհնութեամբ
եղիցի

Երջանկայիշատակ
Տ. Արտակ Սրբազանի վախճանման
20-րդ տարելիցի առթիւ

Սրբազան Հայրն իր
գրասենեակում ընդունեց
Իրանում հաւատարմագրւած
Յունաստանի արտակարգ եւ
լիազօր դեսպանին

(1999-2019)

Երկուշաբթի, դեկտեմբերի 16-ի առաւօտեան, Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ՝ Տ. Սեպուհ արք. Սարգսեանը
առաջնորդարանի իր գրասենեակում
ընդունեց, Իրանում հաւատարմագրւած
Յունաստանի արտակարգ եւ լիազօր
դեսպան՝ Դիմիտրի Ալեքսանդրագիսին:
Դեսպանը եկել էր Սրբազան Հօրը
իր մաղթանքները փոխանցելու եւ

Այժմ, երբ հաշւած օրեր են
մնացել տարւայ աւարտին, որպէս
հոգեկան եւ բարոյական պարտք
անհրաժեշտ է յիշատակել Հայ
Առաքելական Եկեղեցու թեհրանահայ հետեւորդների երկարամեայ
հոգեւոր առաջնորդ երջանկայիշատակ Տ. Արտակ արք. Մանուկեանի
վախճանման 20-րդ տարելիցը, որը
լրացաւ ընթացիկ 2019 թւականին:
Արտակ Սրբազանը 39 տարի
(1960-1999) կրեց թեհրանահայ թեմի
առաջնորդութեան պատասխանատու
պաշտօնը, որը ստանձնեց 29 տարեկանում, երբ հազիւ 15 տարւայ կեանք

բոլորած Թեհրանի նորակազմ թեմը
շուրջ 12 տարի թափուր էր մնացել
հոգեւոր առաջնորդից:
Հանգուցեալը ծնւել էր 1931
թւականին Բէյրութում: Անթիլիասի
դպրեվանքն աւարտելով 1951 թ.-ին
ստացել էր հոգեւոր կոչում (աբեղայ),
1953 թ.-ին երջանկայիշատակ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Զարեհ Ա կաթողիկոսի
ձեռամբ վարդապետական օծում
ստացել, ապա՝ նոյն թ.-ին եպիսկոպոս ձեռնադրւել: 1961 թ.-ի յունւարի 1-ին ժամանել է Թեհրան,
ստանձնելու՝ հայոց թեմի առաջնորդութիւնը: 1961 թ.-ին ստացել էր

արքութեան տիտղոս:
Թեմակալ առաջնորդի հանգամանքով իր ծաւալած գործունէութեան մանրամասն նկարագրումը
դուրս է սոյն ամփոփ ակնարկի
տարողութիւնից, մանաւանդ որ
ժամանակին առանձին հրատարակումներով եւ մամուլով բազմիցս
գրւել է իր տարած հանրօգուտ
աշխատանքների մասին, որոնք
իրականացան նշւած 39 տարիների
ընթացքում, որոնց հետեւանքով
վառ մնաց իր անունն ու յիշատակը
իրանահայ համայնքում:

Հայաստանից ժամանած Հայ
Հոգեւոր Եղբայրակցութեան
աւագ եղբայր եւ քարոզիչ՝
Համլետ Զաքարեանը այցելեց
Սրբազան Հօրը

Ա. Յ.

Տեղի ունեցաւ Տ. Մեսրոպ քհնյ.
Ռաթէոսեանի հեղինակած գրքի
շնորհանդէսը
«ԱԼԻՔ»,Կ.Դ.- Դեկտեմբերի 18-ի
երեկոյեան Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ
եկեղեցու դահլիճում տեղի ունեցաւ
Տ. Մեսրոպ քհնյ. Ռաթէոսեանի հեղինակած «Հայ քահանան Աստծոյ
խօսքը Սուրբ պատարագի նշխարի
պէս պիտի բաժանի իր ժողովրդին»
գրքի շնորհանդէսը:
Հայաստանեայց Առաքելական
եկեղեցու հոգեւոր եղբայրակցութեան նախաձեռնած միջոցառմանը
ներկայ էին նաեւ գրքի խմբագիրները: Կազմակերպիչ յանձնախըմբի կողմից Վալոդ Հախինեանը
անդրադառնալով գրքին եւ Տ.
Մեսրոպ քահանայի կենսագրական տւեալներին, ընդգծեց, որ
գրքի առաջին հրատարակութիւնը
սպառւել է եւ, այն վերահրատարակւել է: Ապա նա խօսքը
փոխանցեց գրքի խմբագիր՝ Հայաստանից հիւրաբար Թեհրան ժամանած Համլետ Զաքարեանին, եւ նրա
դուստր Աստղիկ Զաքարեանին:
Գրքի գլխաւոր խմբագիր Համլետ

տօնական օրերի առիթով իր շնորհաւորանքները յղելու:
Սրբազան Հայրը իր ջերմ շնորհակալութիւնները եւ գնահատանքը
յայտնեց պրն. դեսպանին եւ փոխադարձաբար տօնական օրերի իր բարեմաղթանքները յայտնեց նրան:
Ազգային առաջնորդարանի
Հանրային կապ

Երկուշաբթի, դեկտեմբերի 16-ի
կէսօրին, Թեհրանի հայոց թեմի
առաջնորդ՝ Տ. Սեպուհ արք. Սարգըսեանը առաջնորդարանի իր գրասենեակում ընդունեց Հայաստանից
ժամանած Հայաստանի Հայ Հոգեւոր
Եղբայրակցութեան աւագ եղբայր եւ
քարոզիչ՝ Համլետ Զաքարեանին, ընկերակցութեամբ իր դստեր՝ Աստղիկ
Զաքարեանի եւ Թեհրանի Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցու հոգեւոր
եղբայրակցութեան վարչութեան ատենապետ՝ Վալոդ Հախինեանի եւ վարչութեան անդամ՝ Սիլւա Գրիգորեանի:

Յայտնենք, որ Սրբազան Հայրը
Հայաստանում Ս. Էջմիածին իր կեցութեան տարիներին սերտ յարաբերութեան մէջ էր եղբայրակցութեան
հետ եւ պարբերաբար այցելում էր
նրանց կենտրոնը:
Սրբազան Հայրը ջերմօրէն ողջունեց
իր հիւրերին եւ յաջողութիւն մաղթեց
իրենց առաքելութեան մէջ:
Նշենք, եղբայր Համլետ Զաքարեանը
յատուկ հրաւէրով է Թեհրան ժամանել,
մասնակցելու Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցու հոգեւոր եղբայրակցութեան 15-ամեակի հանդիսութեանը:

Հայ գիտնականի
միջազգային ճանաչումը
Զաքարեանը
անդրադառնալով
գրքին, կարեւորեց այն հանգամանքը, որ ժամանակին ասւած
խօսքը յոյժ կարեւոր է, եւ այդ
առումով գնահատեց նման գրքի
հրապարակումը: Նա, հայ ժողովրդի
կեանքի զանազան յաղթանակների
ժամանակ ընդհուպ մինչեւ Արցախ,
կարեւոր համարեց Աստծու հովանաւորութիւնը, որի մասին էլ
անդրադառնում է գիրքը: Ապա
գրքում առկայ գլուխներին անդրադարձաւ Աստղիկ Զաքարեանը, կա-

րեւորելով դրանցում եկեղեցու հաւասարակշռող դերին:
Վերջում Տ. Մեսրոպ քհնյ. Ռաթէոսեանը իր շնորհակալական
խօսքն ուղղեց բոլոր նրանց, ովքեր
իրենց ջանքը չեն խնայել գրքի
հրատարակման համար:
Միջոցառմանը երգերի կատարմամբ հանդէս եկաւ Եօլանդա Մանսուրեանը:
Վերջում ներկաներին նւիրւեցին
գրքի օրինակներից եւ առիթ տրւեց
նրանց արտայատւելու:

2019 թւականի սեպտեմբերի 4-ից
8-ը Մոսկւայում տեղի ունեցաւ 32-րդ
Մոսկովեան գրքի միջազգային խոշորագոյն ցուցահանդէս, որտեղ մասնակցում էին աշխարհի տարբեր երկրներ:
Մասնակցում էին 300 ռուսական եւ
արտասահմանեան հրատարակչութիւններ 33 երկրներից: Ցուցահանդէսում
ներկայացւել էին առաջատար հրատարակչութիւններ՝ Բելգիա, Մեծ Բրիտանիա, Վիետնամ, Գերմանիա, Ուկրայինա, Պակիստան, Լեհաստան, Սերբիա,
Սինգապուր, Սիրիա, Թուրքիա, Ֆրանսիա, Ճապոնիա եւ այլն: Հայկական
էներգետիկական ակադեմիայի հիմնադիր նախագահ, բազմաթիւ ակադեմիաների իսկական անդամ, գրող,
խմբագիր, ժուռնալիստ, հրապարակախօս, հասարակական գործիչ Ստեփան Պապիկեանի «Հայաստանի էներգետիկայի պատմութիւնը» չորս հատորանոց մենագրութեան ռուսերէն եւ
անգլերէն լեզուներով աննոտացիաները
ներկայացւեց այդ հեղինակաւոր գրքի
միջազգային ցուցահանդէսի ժամանակ
եւ մեծ արձագանգ ունեցաւ: Այն տպագըրւել է ВДНХ-ի (Ազգային տնտեսութեան նւաճումների ցուցահանդէսի)
հեղինակաւոր կատալոգում: Հաշւի առնելով հեղինակի ներդրումը գիտութեան
եւ կրթութեան բնագաւառում կազմկոմիտէի որոշմամբ Ստեփան Պապիկեանն արժանացել է ВДНХ-ի դիպ-

լոմի եւ ոսկէ մեդալի: Ուրախալի է, որ
Հայաստանը ունեցաւ էներգետիկայի
պատմութեան չորս հատորեակ եւ այն
ներկայացւում է միջազգային բարձր
մակարդակով:
Հարկ է նշել, որ Ս. Պապիկեանն շուրջ
200 գիտական աշխատանքների հեղինակ
է: Նա տպագրել է հազարաւոր յօդւածներ
հայաստանեան եւ արտասահմանեան
պարբերականներում, Սփիւռքի մամուլում եւ այլն: Մեծ ծառայութիւններ ունի
Հայաստանի եւ Արցախի էներգետիկայի
զարգացման գործում: Նրա աշխատանքները ներդրւել են Մոսկւայի
էներգահամակարգում եւ բազմաթիւ
կազմակերպութիւններում: Հայաստանի
Ժուռնալիստների միութեան եւ Ժուռնալիստների միջազգային ֆեդերացիայի
անդամ է:
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Եղիշէ Չարենց.

«Ով հայ ժողովուրդ, քո միակ
փրկութիւնը քո հաւաքական ուժի մէջ է»

Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու
Կոնգրեսէն ներս վերջին մէկ ամսւան
ընթացքին տարւած մեր յաղթանակները
ոտքի հանած են մեր ժողովուրդը ամենուրեք եւ խանդավառութեան ալիքը
ամէն կողմ է տակաւին։ Դիմատետրի
պատերը նեղ կու գան մեր հաւաքական ապրումներուն համար։ Սրտաբուխ խօսքերուն մէկ մասը նաեւ ուղղւած
է ինծի, քանի որ տարիներ առաջ
ինծի վիճակւեցաւ վերցնել պատասխանատւութիւնը ՀՅԴ Ամերիկայի Հայ
Դատի յանձնախումբի գործին, որ այսօր
– շատ աւելի մեծ տարողութեա՛մբ - կը
տարածւի ամերիկահայ քաղաքական
կեանքի բոլոր ոլորտներէն ներս ամերիկահայութեան հաւաքական ձգտումները ԱՄՆ-ի համապետական օրակարգի բարդ կառոյցին միաձուլելու
հիմնական առաջադրութեամբ։ Այն
ինչ, որ տեղի կունենայ այսօր, հազարաւոր նւիրեալներու եւ մէկէ աւելի
սերունդներու անդուլ աշխատանքին
արգասիքն է։
Պէտք է յիշեցնեմ, որ անցնող գրեթէ
քառասուն տարիներու ընթացքին,
հերթափոխութեան կարգով, յանձնախումբի պատասխանատւութիւնը արդէն
անցած է սերունդէ սերունդ։ Գործին
ղեկավարութիւնը յաջորդաբար ստանձնած են Ընկերներ Մուրադ Թոփալեան,
Քեն Խաչիկեան եւ ներկայիս՝ Րաֆֆի
Համբարեան, իւրաքանչիւրը՝ մեր գործին բերելով նոր գիտութիւն, նոր տեսիլք,
նոր եռանդ եւ յարանորոգ վճռակամութիւն։ Բայց նաեւ ճշմարիտ է այն,
որ շրջանաւարտ ընկերները չեն դադրած եւ չեն դադրիր գործին զինւորագրւած մնալէ։ Անոնք միշտ հոն են,
յանձնախումբի պատասխանատու ընկերոջ տրամադրութեան տակ։ Եւ այս
յարաբերութիւնը երբեք ձեւական չէ
եղած։ Առանց խախտելու իրաւասութիւններու սահմանները - եւ անկախ
իրենց հանգամանքէն - բոլոր ընկերները
կը գտնւին մշտական «զօրակոչի տակ»,
իսկ Հայ Դատի գործի ոլորտին մէջ
միշտ տիրապետող եղած է նւիրումի եւ
արդիւնաւէտ գործի գիտակցութիւնն ու
ոգին։ Եւ փաստօրէն այդ քառասուն
տարիներու ընթացքին քայլ առ քայլ
ընդարձակւած է Հայ Դատի գործին
ծաւալն ու տարողութիւնը։ Ան դարձած
է բազմաշերտ եւ բազմաբեւեռ։ Իսկ
մեր անկախ պետականութեան վերածնունդով եւ Արցախեան հիմնահարցի
միջազգայնացումով՝ ան մտած է նոր
փուլ եւ այսօր կը գործէ բոլորովին նոր
հրամայականներով։
Այսօր հպարտութեամբ կը հաստատեմ, որ հայրենի պետական դիւանագիտութեան զուգահեռ ՀՅԴ Հայ Դատի
կառոյցները ունին որոշիչ եւ լրացուցիչ
ներդրում մեր քաղաքական օրակարգի
ձեւաւորման եւ ընթացաւորման մէջ։
Հերթափոխութեան նոյն առողջ սկզբունքներով, Յանձնախումբի Վաշինգտոնի
գրասենեակի վարիչ տնօրէնի պատասխանատւութիւնը յաջորդաբար ստանձնած են ընկերներ՝ Պերճ Կարապետեան,
Վահէ Եագուպեան, Սեդօ Պոյաճեան,
Վիգէն Սոնենց Փափազեան եւ ներկայիս
Արամ Համբարեան։ Յանձնախումբի
արտաքին
հաղորդակցութիւններու
գործը վարած է Եղիսաբեթ Չուլճեան
միաժամանակ ստանձնելով բազմաթիւ
այլ բանալի պատասխանատւութիւններ։
Վաշինգտոնի գրասենեակի քաղաքական յարաբերութիւններուն մէջ, լիաժամ
պաշտօնավարութեամբ, կարեւոր դերակատարութիւն ունեցած են Գրիգոր
Պետեան, Քրիստափոր Հեքիմեան, Կարօ
Մանճիկեան, Աբրահամ Նիզիպլեան,
Քէյթ Նահապետեան, Րաֆֆի Գարագաշեան, Թերեզա Երիմեան։ Տարիներու
ընթացքին, գրասենեակի ամենօրեայ
գործերուն մէջ պատասխանատւութիւններ վերցուցած է նաեւ ամբողջ

բանակ մը հաւատաւորներու (լիաժամ, մասնաժամ կամ կամաւոր հանգամանքով), որոնք օրը-օրին վարած են
գրասենեակի բազմաբովանդակ ծրագիրները։ Ներկայիս գրասենեակի անձնակազմին մաս կը կազմեն նաեւ
ընկերներ Յարութիւն Մարկոսեան, Սիփան Յովհաննէսեան եւ Ներսէս Սեմերճեան։
Այս յօդւածին նեղ սահմանները
անհնարին կը դարձնեն թւումը անուններու։ Մեծ է թիւը այն նւիրեալներուն,
որոնցմէ ամէն մէկը իր դրոշմը դրած
է Հայ Դատի մեր իրագործումներուն
վրայ։ Անոնք եկած են ինքնակոչ։ Անոնց
նւիրումը եղած է անսակարկ։ Անոնց
աշխատունակութիւնը եղած է առասպելական։ Անոնց գործի արդիւնաւէտութիւնը՝ վե՛ր ամէն գնահատականէ։
Հայ Դատի գործը եղած է եւ է քաշողութեան հզօր բեւեռ մը տաղանդի
եւ յանձնառութեան։ Մեր երիտասարդութեան ամենէն ուժական տարրերը
տեւաբար հաւաքւած են եւ կը հաւաքւին
Հայ Դատի գրասենեակներուն շուրջ
յաճախ անկախ իրենց կուսակցական
պատկանելիութենէն կամ համակրութիւններէն։ Պէտք է անշուշտ յստակացնեմ, որ յանձնախումբը կը գործէ
ԱՄՆ-ի ՀՅԴ երկու Կենտրոնական կոմիտէներու եւ ՀՅԴ Բիւրոյի վերահսկողութեան տակ։ Այս բանը, սակայն, տեղի
կունենայ պատւիրակումի (delegation)
առողջ սկզբունքներով։ Յանձնախումբի
իրաւասութեան ծիրը կընդգրկէ Ամերիկայի դաշնակցային (դաշնային, federal)
քաղաքականութեան ոլորտը միայն։
Յանձնախումբի իրարայաջորդ կազմերուն մէջ գործած են մեծ թիւով ձեռնհաս
ընկերուհիներ եւ ընկերներ, որոնք օրըօրին ապահոված են եւ կապահովեն
յանձնախումբի կենսագործունէութիւնը։
Այս առումով, յանձնախումբը կը գործէ
որպէս հաւաքական դատողութեան
հնոց մը՝ օրը-օրին ուղղորդելով գրասենեակի
քաղաքականութիւնն
ու
աշխատանքները ԱՄՆ-ի դաշնակցային
մայրաքաղաքի բարդ միջավայրին մէջ։
Յանձնախումբի ժողովներուն մէջն է,
որ կը քննարկւին քաղաքական գործի
առաջնահերթութիւնները, կը ճշտւին
ուղեգծերը, կը վճռւին բիւջէական,
ֆինանսական եւ վարչական խնդիրները։
Մեղւային մէկ աշխատա՛նք՝ որ կանգ
չառներ, ինչպէս քաղաքականութիւնը՝
ի՛նք կանգ չառներ մայրաքաղաքի
տարերային վերիվայրումներու բովին
մէջ։ Յանձանխումբի գործադիր իրաւասութիւններու պատասխանատւութիւնը կը ծանրանայ յանձնախումբի
ատենապետ ընկերոջ եւ գրասենեակի
վարիչ տնօրէնի ուսերուն։ «The buck
stops here!», կըսէր ցուցանշանը Նախ.
Թրումընի գրասեղանին վրայ։
Այսինքն՝ հոս հրահանգը կա՛նգ կառնէ
եւ հո՛ս է, որ ան կը վերածւի գործի…Նոյնն
է պարագան յանձնախումբի գործադիր
պատասխանատւութիւնը ստանձնած
երկու ընկերներուն։ Որոշումները գործի
կը վերածւին վերոյիշեալ երկու
ընկերներու ամենօրեայ ղեկավարութեամբ։ Բայց այս մէկն ալ տակաւին չի
տար Հայ Դատի գործին ամբողջական
պատկերը Ամերիկայի մէջ։ Ան էապէս կը
ներկայացնէ Հայ Դատի աշխատանքային
գործընթացին մէկ երե՛սը միայն, թէկուզ՝
մեծապէս կարեւո՛ր։ Նկատի ունենալով
ամերիկեան քաղաքականութեան ապակենտրոն եւ բազմամակարդակ բնոյթը,
ՀՅԴ ժողովներն ու մարմինները անհրաժեշտ նկատած են, որ ՀՅԴ Հայ Դատի
համակարգը ընդգրկէ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹԻՒՆԸ ԱՄՆ-ի քաղաքական գործընթացին։ Քաղաքականութիւնը Ամերիկայի մէջ ունի երեք իրարահաղորդ
աւազաններ։ Դաշնակցային, նահանգային եւ տեղական։ Հայ Դատի գործը
կը պահանջէ, որ մենք չսահմանափակւինք լոկ դաշնակցային քաղաքականութեան ոլորտով։ Կը պահանջէ,
որ մենք խարսխւինք միաժամանակ
երկրի դաշնակցային, նահանգային եւ
քաղաքապետական
քաղաքականութեանց ոլորտներէն ներս։ 18-րդ
դարու վերջին տարիներուն, Ամերիկեան Սահմանադրութեան կերտիչները
ըրած են այնպէս, որ քաղաքական
ուժը ցրւի երկրի ամբողջ տարածքով։
Ստեղծւած է ամերիկեան ապակենտրոնացեալ համակարգը նահանգներուն
տալով քաղաքական լայն իրաւունքներ։ Նահանգները սոսկ նահանգներ

չեն։ Անոնք ներքին պետութիւններ են
քաղաքական իրենց անհատականութեամբ։ Նոյնպիսի ինքնավարութիւններով օժտւած են նաեւ քաղաքներն ու
աւանները։
Երկիրը կը գործէ որպէս հսկայածաւալ մէկ հասարակապետութիւն
(commonwealth)։ Աւելի՛ն։ Նախագահական ընտրութիւններու նախօրեակին,
նահանգները կը դառնան ուժի հիմնական կենտրոններ վճռականօրէն
ազդելով երկու կուսակցութիւններու
ընտրական քաղաքականութեան վրայ։
Նահանգներն են «թագադիր»-ները նախագահական ընտրութիւններու մանւածապատ գործընթացին մէջ։ Կարենալ
լիարժէքօրէն գործելու համար քաղաքական այս բարդ դաշտէն ներս, ամերիկահայ Սփիւռքի կազմաւորման
զուգընթաց հետզհետէ կեանքի կոչւած է
Դաշնակցութեան Ամերիկայի Միացեալ
Նահանգներու Հայ Դատի բազմաշերտ
համակարգը։ Այսպէս է, որ ՀՅԴ Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբին
զուգահեռ կը գործեն ՀՅԴ Արեւելեան
Ամերիկայի եւ ՀՅԴ Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի Շրջանային յանձնախումբերը, որոնք շատ աւելի հին
պատմութիւն ունին քան Ամերիկայի
Հայ Դատի յանձանխումբը՝ ի՛նք։ Այս
երկու յանձնախումբերը կը գործեն ՀՅԴ
Կենտրոնական կոմիտէներու անմիջական հովանիին տակ եւ կը հաւաքագրեն ամերիկահայ համայնքի քաղաքական ուժի համաժողովրդական խարիսխը։ Այս երկու յանձնախումբերու եւ
մարմիններու ամենօրեայ աշխատանքով
է, որ տեղի կունենայ մեր համայնքներու
շարունակական քաղաքականացումը։
Առանց քաղաքականացման այս
հոլովոյթին, ամերիկահայութիւնը պիտի
ներկայացնէր կրօնա-մշակութային մէկ
հաւաքականութիւն, որուն քաղաքական
ճակատագիրը կը գտնւի այլոց ձեռքին…
Դաշնակցութեան նպատակը եղած է եւ է՛ - կրօնամշակութային մեր համայնքներու հաւաքական ուժը փոխակերպել քաղաքակա՛ն ուժի եւ այդ
գործին մէջ մեծ է դերը Հայ Դատի
յանձնախումբերուն, եւ ի մասնաւորի՝
Հայ Դատի երկու շրջանային յանձնախումբերուն։ Եւ անշուշտ այս գործը լոկ
վերէն ղեկավարւող գործ մը չի կրնար
ըլլալ։ Ան կը հանգչի մեր ժողովուրդի
լայնատարած միասնականութեան վրայ։
Երկու յանձնախումբերը իրենց հովանիին տակ ունին անհամար տեղական Հայ Դատի յանձնախումբեր Հայ
Դատի տեղական գործիչներու քրտնաջան աշխատանքով լիաւորւած։ Հայ
Դատի գործին շուրջ այսօր համախըմբւած է ամերիկահայ համայնքի
հասարակական կազմակերպութիւններու հսկայ ցանցը։ Վճռորոշ պահուն,
մեզի հետ են համայնքի հոգեւոր կառոյցները (լուսաւորչական, կաթողիկէ
եւ աւետարանական) իրենց կղերական
եւ աշխարհական միաւորներով։ Պայքարի նոյն պատնէշին վրայ են միւս
կուսակցութեանց մեր գործընկերները։
Մեզի հետ են ՀԲԸՄ-ն ու Հայ Օգնութեան
Միութիւնը։
Մեզի հետ են մեր մարմնակրթական
եւ մշակութային կազմակերպութիւնները։ Մեզի հետ են երիտասարդական
կազմակերպութիւնները։ Իրենց կուռ
զօրակցութեամբ մեր երթին կը միանան
համա-ամերիկեան ազդեցութեան շերտերու տիրապետող յայտնի անձնաւորութիւններ, ինչպիսիք են Քիմ Քարդաշեանը, Սերժ Թանգեանը եւ ուրիշներ։ Դարձեալ զօրակցութեան կարգով,
մեզի կը միանան Ամերիկայի քաղաքականութեան ընդհանրական դաշտէն՝
կարեւոր թի՛ւ մը ամերիկեան կազմակերպութիւններու, որոնց հետ մեր
յանձնախումբերը կը գործեն քաղաքական դաշինքով։ Այսպէս է, որ շրջանային երկու յանձնախումբերու ծիրին
մէջ նահանգային եւ տեղական քաղաքականութեանց եզրերը ի մի կը բերւին
Հայ Դատի գործունէութեան դաշնակցային եզրերուն հետ։
Ի վերջոյ ԱՄՆ-ի Կոնգրեսի անդամներէն իւրաքանչիւրը կախեալ է տեղական ընտրազանգւածներու տրամադրութենէն։ Նախագահը՝ ի՛նք պարտաւոր է նկատի առնել ամէն մէկ
ընտրողի վերաբերմունքը։ Ամերիկեան
քաղաքական դաշտի իրականութեան
մէջ, նախագահը կրնայ կորսնցնել
(Շար. 8-րդ էջում)

Սամուէլ Կարապետեան.

«Հայ ծնւած լինելը
պարտաւորեցնող է
մայրենիի հանդէպ»

Մեր հայրենիքում, մեր Երեւանում, մեր կողքին ապրող, մտածող
ու ստեղծագործող Սամուէլ Կարապետեանի գիտակցական ամբողջ
կեանքը պայքար է: Պայքար՝ յանուն
հայ ինքնութեան հաստատման,
հայ պատմութեան ու մշակոյթի
պահպանման, ինքներս մեզ ճանաչելու, մեր տեսակն արժեւորելու
գիտակցման: «Բարձրագոյն կրթութեան եւ գիտութեան մասին» օրէնքի
փոփոխութիւնների
նախագիծը
շարունակում է դժգոհութիւնների
տեղիք տալ: «Yerkir.am»-ի հետ
զրոյցում անւանի յուշարձանագէտն
իր վրդովմունքը յայտնեց առհասարակ մեր արժէքների ու մասնաւորապէս մայրենիի ու հայրենագիտութեան հանդէպ մերժողական վերաբերմունքի նկատմամբ:
«Մեր պատւի ամենամեծ կռւանը
մեր մայրենին է, մեր հայրենիքը:
Մայրենին պահպանելու եւ զարգացնելու միակ տարածքը հայ
պետականութեան սահմաններն
են՝ Հայաստանի Հանրապետութիւնն ու Արցախի Հանրապետութիւնը: Տէ՛ր լինենք պատշաճ կերպով, ինչին արժանի են այդ
արժէքները»,- ընդգծեց մտաւորականը:
Յետադարձ հայեացք գցելով
անցեալին՝ նա յիշեց, որ դեռ
խորհրդային տարիներին հայագիտական առարկաներին
քիչ
դասաժամեր էին յատկացւում, բացի
այդ դասագրքերը տետրերի պէս
բարակ էին: «Օրինակ՝ «Հայրենի
բնութիւնը» կամ «Հայ ժողովրդի
պատմութիւնը», որ 7-րդ դասարանից էինք անցնում: Ամբողջ
միջնադարեան պատմութիւնը փոքր
բաժին էր,
իսկ բոլշեւիկեան
շրջանը եւ խորհրդային տարիները՝ բաւականին ծաւալուն»,յիշեց Սամուէլ Կարապետեանը:
Նա բոլորիս է յորդորում. «Անկախ
մեր կամքից՝ մենք հայ ենք ծնւել:
Եւ սա պարտաւորեցնող է, պարտաւորեցնող է մայրենիի հանդէպ»:
Մեր իրականութեան գնահատականն ըստ Սամուէլ Կարապետեանի՝ համատարած անգրագիտութիւնն ու հայերէնից կաղալն է,
նաեւ այն արհամարհական վերաբերմունքը, որ դրսեւորում ենք
մայրենիի հանդէպ՝ կարծելով, թէ
փողոցում էլ հայերէն կը սովորենք:
Փողոցում սովորածով գոհանում
ենք ու մի ամբողջ կեանք այդպէս
ապրում: Յուշարձանագէտը, որ
տարբեր երկրներում հայկական
հետքեր, հայկական մշակոյթ, պատմութիւն ու գրեր է փնտրել-գտել,
այսօր տարակուսած է, որ հայոց
լեզուն մերժւում է հէնց իր բնօրրանում, որ հայագիտութեան նկատմամբ թէական վերապահում կայ՝
արդեօք արժէ՞ այն՝ որպէս կրթական
ծրագիր, անցնել ԲՈՒՀ-երում: «Ես
կողմնակից եմ, որ ԲՈՒՀ-երի մեր
ուսանողները շարունակեն սերտել
հայոց լեզուն եւ հայ ժողովրդի
պատմութիւնը. լաւ կը լինէր, որ այն
կոչւէր Հայաստանի պատմութիւն,
որովհետեւ մեր հայրենիքի պատ-

մութիւնն է, իսկ ժողովուրդն ինքնաբերաբար ներառւում է: … Մի
բան է մանկապարտէզում, դպրոցում սովորածը, այլ
է արդէն
ուսանող տարիքում սովորածը,
որովհետեւ տարիների տարբերութեամբ մարդու՝ որեւէ նիւթ սերտելու ունակութիւնը, ընկալունակութիւնը տարբեր է: Կը լինեն
ԲՈՒՀ-եր, որոնք հայերէնի ժամերի
փոխարէն մասնագիտական առարկաների ժամերը կաւելացնեն, բայց
մայրենին այն արժէքն է, որը պէտք
է գուրգուրել: Մեր նկարագիրը՝
որպէս հայ մարդ, մեր ինքնութիւնը
լեզւի հիմքի վրայ է: Մենք պարտաւոր ենք դա գիտակցել եւ այդ
ջահը փոխանցել ապագայ սերունդներին՝ ամենաբարձր մակարդակի
վրայ պահելով մայրենին»,-կարծում է
Սամուէլ Կարապետեանը:
Նա չի թաքցնում, որ իսկապէս
նախանձում է վրացիներին: Մեր
հարեւան երկիրը որոշում է կայացրել՝ վրացին, որը մայրենի կրթութիւն չունի, պետական որեւէ
պաշտօն չի կարող զբաղեցնել:
«Տեսէք՝ ուր է հասել սեփական
վերաբերմունքը մայրենի լեզւի
նկատմամբ: Ազգային պետութիւնը
միայն այն դէպքում կարող
է
առաջ ընթանալ, յաջողել, երբ այդ
պետութեան տարբեր պաշտօնական անձինք մայրենիի կրթութիւնն
են խորութեամբ կրում: Մենք յաճախ
ասում ենք՝ ինչ կարեւոր է՝ հայերէն
գիտի, թէ ոչ. բայց տեսէք մարդն
ի՜նչ մասնագէտ է: Իսկ հարեւան
Վրաստանն այդ լաւ մասնագէտից
հրաժարւում է, եթէ նա մայրենի
կրթութիւն չունի»,- հարեւան երկրի
պատւախնդրութիւնն օրինակ է
բերում յուշարձանագէտը եւ մեկնաբանում, թէ օրինակ՝ հէնց նոյն
վրացիները կամ ռուսներն ինչու
չեն յարգում մեզ: Չեն յարգում,
արհամարհում են, որովհետեւ մենք
մեր արժէքների, մեր պատւի տէրը
չենք: «Բուժւելու ճանապարհ ունենք, բուժւելու՝ ազգային նկարագիրը վերականգնելու, ողնաշարը
շտկելու իմաստով»,-ասում է Սամուէլ Կարապետեանը:
Նրա համոզմունքն է. «Սրբազան
ու գերագոյն երկու արժէք կայ՝
մայրենին ու հայրենիքը: Անլւայ
թաթերով այդ արժէքներին չի
կարելի մօտենալ»:
Նայիր Եան
«yerkir.am»
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Երկու կեանք
ԱՐՄԻՆԷ ԲԱՅԱՋԵԱՆ
Սցենարիստ-կինոդրամատուրգ

(Հատւած «Նկարում եմ նապաստակ
(Location-ծառի տակ)» գեղարւեստադոկումենտալ վիպակից)
Էնպէս եղաւ, որ
երկու կեանք ունեցայ,
երկուսն էլ երկրի վրայ
երկուսն էլ նոյն անունով,
նոյն աչք-ունքով, պարզապէս՝ մէկը քեզ հետ,
մէկն՝ առանց քեզ:
Ծնւեցի Երեւանում
երբ աշունն արդէն ձմեռ
էր դառնում: Չեմ փորձի երեւակայօրէն նկարագրել այդ տարւայ աշունը. միանգամից միտս
են գալիս դպրոցական շարադրութիւններս, երբ
10 տարի շարունակ ձմռան գալուն պէս ձմռան
մասին էինք գրում, աշնան գալուն պէս՝ աշնան:
Առաջին դասարանում էի, երբ ուսուցչուհի
Մալխասեանը յանձնարարեց գրել շարադրութիւն
գարնան մասին: Ես գրիչս վերցրի ու գրեցի իմ
կեանքի առաջին յանգաւոր քառատողը՝
Ահա եկաւ ժիր գարուն
Եւ համերգը վտակի,
Երգով, ծաղկով, սիրով լի
Ջերմ գարունն է մեր սրտում:
Ոչ մի բան երբեք անգիր չեմ յիշում, բացի
էս քառատողից: Պարզւում է՝ յիշողութիւնն էլ
խարակտեր ունի. Գիտի, երբ ինչ յիշի: Առաջին
անգամ էր, երբ տողը տպաւորւեց իմ մտքում ու
ես քանդեցի կաղապարը: Երեւի ամենայաջողւած
բաները մենք գործում ենք ենթագիտակցաբար,
ներսից, անյայտ մղմամբ՝ կտցահարելով ուրիշ
լուսոլորտ: Երեւի դրանք միակներն ու եզակիներն
են, որ գործում են առանց գիտակցութեան
կարգաւորման՝ անիմա: Սրանից առաջ գրելու
փորձ ունեցել էի: Երկու տարեկան էի, մօտեցայ
մօրս ու.
- Գիտես՝ ես բանաստեղծութիւն եմ գրել, ուզում
ես լսել:
Մայրս ժպտաց: Հասկացայ, որ ուզում է.
- Շունը նստած է պատուհանագոգին:
Սպասում էր յաջորդ տողին, բայց իմ
բանաստեղծութիւնն էստեղ էլ հէնց վերջացաւ.
նովել էր անսպասելի աւարտով: Տան մէջ
պտտւեցի, պտտւեցի, էլի եկայ մօրս մօտ.
- Հիմա ուրիշ բանաստեղծութիւն եմ գրել
ուզում ես լսել:
- Ուզո՛ւմ եմ,- ժպտաց մայրս:
- Կատուն նստած է պատուհանագոգին:
Էնքան գովեստի խօսքեր շռայլեց, որ ես մինչեւ
երեկոյ աշխարհի բոլոր ինձ յայտնի կենդանիներին
նստեցրի պատուհանագոգին: Իսկ իրականում ես
այդ օրը սովորել էի երկու կարեւոր բառ՝ իրենց
ճիշտ նշանակութեամբ՝ «բանաստեղծութիւն» ու
«պատուհանագոգ»:
Տանը 4 երեխայ էինք՝ Արտակը, Արսէնը, ես
ու Արմէնը: Արտակի անունը հայրս էր կնքել,
Արսէնի՛նն էլ, ի՛մն էլ, Արմէնի՛նն էլ: Հայրս անուն
դնելու հետ սէր ունէր, ես էլ՝ ի դէպ: Երբ Արտակը
ծնւել էր, մօրական տատս զանգել էր հօրս.
- Ես անուն եմ մտածել:
- Ի՞նչ անուն:
- Արկադի:
- Լա՜ւ,- ասել էր հայրս ու գնացել Արտակ կնքել:
Հետեւութիւնների մասին լռեմ: Հայ ընտանիք ու...
զոքանչ: Մի տեսակ դրօշակակիր-լիդերի պէս
էր. սիրում էր բաց խաղալ ու չէր սիրում, երբ իր
գործառոյթի մէջ մարդ էր խառնւում: Ամէն ինչից
շատ ատում էր կոմպրոմիսների գնալը. Հա-ն հա էր
ոչ-ը՝ ոչ: Նրա որոշումները երբեք չէին բեկւում: Չեմ
յիշում մի դէպք, որ կարելի լինէր նրան համոզել՝
անկախ դէպքի մեծութիւնից-փոքրութիւնից:
Բայց միշտ իր որոշումների մէջ առաջին տեղում
մա՛րդն էր: Արսէնի անունը հօրս ընկերոջ անունն
էր: Ամէն տեսնելուց կանչում էր.
- Ադա՛շ,- ու գրպանից «Լիւքս» շոկոլադ հանում:
Նա երբեք մենակ ոչինչ չէր ուտում: Շոկոլադի մեծ
պատառն իմն էր, էն մնացածը բաժանում էի երեք
մասի, «հիւրասիրում»: Իմ ախպերբաժնի կանոնն
էր: Ու էդպէս գրեթէ ամէն օր: Դէ, իմ ու Արմէնի
անուններն էլ պարզ են՝ հայ ու հայուհի:

***
Էնպէս եղաւ, որ երկու կեանք ունեցայ, երկուսն
էլ նոյն հողի վրայ, նոյն կամակոր բնաւորութեամբ,
պարզապէս մէկը քեզ հետ, մէկն՝ առանց քեզ: Երկու
գնացք եղաւ, երկու ճանապարհ, որ իրար կողքով
ընթացան, բայց էդպէս էլ չհատւեցին, որովհետեւ
էդ երկու գնացքներն իրարից տարբերւեցին
քեզնո՛վ: Էնպէս եղաւ, որ մի վայրեկանում,
դատարկւեց ամէն ինչ: Ամլամիտ էի, մի ակնթարթի
մէջ մեցածայ, մե՜ծ աղջիկ դարձայ. ցաւն էութիւնս
գլխիվայր շրջեց: Էլի աշուն էր, դեռ ձմռանն էնքան
էլ մօտ չէինք, բայց աշուն էր ու ցուրտ: Սառը
քամի կար:
Ախտահաւաք հողմը մի երկու տեղ նոյնիսկ
տանիքներ էր քշել, ծառեր արմատախիլ արել:
Քաղաքս գզգզւած, ասես շան բերանից դուրս
պրծած՝ յոգնած նստե՜լ էր՝ ոտքերն անփոյթ
աջուձախ չռած: Տանը չէի եղել նախորդ գիշեր:
Ամբողջ օրն անհանգիստ էի: Մի տգեղ թիթեռ
ինչ որ բան էր խզբզում սրտիս վրայ՝ անհաշտ,
աններդաշնակ: Քամու ձէնն էլ մի կողմից էր մտել
ականջս, դուրս չէր գալիս՝ ծովափին կռթնած
մի մեծ խխունջի պէս, որ ափ է նետւում առանց
հրաւէրի: Երեկոյ էր արդէն, երբ հասայ բակ:
Հաւաքւած մարդկանց տեսայ ու մնացի կանգնած.
ոչ առաջ էի գնում, ոչ յետ: Մեխւել էի տեղում:
Երկինքն իջաւ, կախւեց ու անկանոն պտտւում էր
գլխիս վերեւում, երկինքն իմ նոր ես-ն էր ծնում: Նա
առաջին անգամ ծնում էր ոչ թէ իր, այլ՝ իմ ցաւով:
Բակում հաւաքւած մարդիկ մէկ առ մէկ ուղեղիս
մէջ էին խրւում՝ մեծ, կոպիտ, երկաթէ մեխերի
նման: Ամենից շատ այդ պահին երազում էի լինել
մեդուզա, որ գլուխ չունենայի, որ մեխեր չլինէին
տնկւած, որ չլսէի, չտեսնէի, չհաւասարակշռւէի,
որ լինէի տափակ, տձեւ պարկի պէս, որ ամէն
ինչ զգայի շօշափելով միայն: Բայց աչքերս ու
տեսածս յուշում էին, որ հէչ էլ մեդուզա չեմ, որ
կարծր ցաւ ունեմ արդէն, որ կանգնած եմ բակում,
որտեղ հաւաքւած է շատ մարդ, որտեղ մարդիկ
տխուր դէմքերով են, որովհետեւ կարծր ցաւ
ունեն: Սրսունք կար, ես կորցրի քեզ, իմ կեանքի
ամենամեծ սէ՛ր, կորցրի էն ծառը, որ ինձ շունչ
էր տալիս ու սնում ճիւղերս, որ դալար մնամ: Էդ
բակում առաջին անգամ կանգնած էի առանց քեզ,
ու սրսունքն ուժգնանում էր, ալիքի պէս հողից
բարձրանում մինչեւ կոկորդս: Նորից երազեցի
մեդուզա լինել՝ զգալ փոթորկի մօտենալն ու
նախապէս թաքնւել ծովի ընդերքում: Աշխարհի
ամենամենակ մարդն էի այդ ժամին, որ կանգնած
էր հողմ ու մրրիկի դէմ՝ կրծքով, գլխով… Երկնքում
հանդիպելու հեռաւոր յոյսը չէ՛ր փարատում եւ չէր
կարող. դու ինձ երկրի՛ վրայ էիր պէտք, երկի՛րն
էր ինձ համար դատարկ, լո՜ղ-լո՜ղ: Անգլուխ էր
երկիրը՝ մեդուզայի պէս, տափակ ու տձեւ մի
պարկ, եսասէր մեշոկ, մի «ճիտին պարտք», որ
ծակ էր ու չէր լցւում, խորն ու բաց մի երախ, որ
անկուշտ էր, անյագ, որ սիրում էր մարդու ոսկոր:
Աշխարհի ամենամենակ մարդն էի ու թւում էր՝
հիմա պիտի ատէի բոլորին ու ամէն ինչ, բայց
թարսի պէս սիրում էի բոլորին ու ամէն ինչ: Երեւի
պիտի նողկանք զգայի, ձեռքս սեղանով տայի, ինձ
պատէպատ զարկէի, երեւի պիտի ծնկէի, չոքերս
գետնին քսէի, բայց կանգուն էի. ոչ առաջ էի գնում,
ոչ՝ յետ: «Ժամացոյցս» չէր աշխատում՝ ոտքերիս
պէս, որ պիտի բերէին ինձ քեզ մօտ, ու իմ կեանքում
առաջին անգամ քեզ անշունչ պիտի գտնէի: Յետոյ
անձրեւ էր, քամի, մրրիկ: Քաղաքն ալիքւում էր,
ալիքւում էին օդում սեւ ժապաւէններն ու ինձ
պատմում քո մասին: Անձրեւը սառն էր, մանր:
Տատս ասում էր՝ «մանր անձրեւը երկար կը գայ»:
Չէ՛ր սխալւում: Վերջ չունէր: Ու ինձնից ծիծաղ էր
դուրս գալիս՝ անբնական, անզուսպ: Մարմինս
մոլորւել, կորցրել էր ճիշտ արձագանգը: Աչքերումս
դեռ դաջւած են արցունքներդ, որ հեղւում էին
ընդամենը մէկ գիշեր առաջ: Գնալդ դժւար էր քեզ
համար, հասկանում էիր, որ թողնում ես:
Վերեւ չբարձրացայ: Ես բակում էի կորցրել քեզ
ու էդ նեղ տուփի մէջ պարփակւած գտնել չուզեցի:
Չէ՜, մի՛ խղճացէք: Ես մի կեանք եմ ապրել նրա
հետ, որ մինչեւ հիմա հերիքում է ինձ ու դեռ շա՜տ
կը հերիքի:
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Տունս՝ տունդ

ԱՂԱՒՆԻ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ

Տունս՝ տունդ,
անունս…
Մայրս ասում էր՝
ձա՛գս, զգո՜յշ, ձա՛գս,
ուշադի՛ր, ձա՛գս, վազի՜ր:
Հօրս չտեսայ, ծնընդեանս օրը՝ տանդ էր…
Մայրս ինձ միայնակ մեծացրեց:
Պապերս էլ են էս յարկի տակ մեծացել:
Տունս՝ տունդ, անունս…
Նման ենք, հարազատս, նման ու տարբեր.
Վազում ենք առաւօտից, վազում եւ…
ուշանում միշտ:
Ուշանալդ ու բարկանալդ մէկ է լինում:
Դու քո՛ Աստծուց ես բողոքում, ես իմ Աստծուն
խնդրում եմ քո՛ համար, քո ձագերի համար:
Փոքրդ դեռ եղունգներն է կրծում: Մեծդ
նկարելու տաղանդ ունի: Տեսե՞լ ես նկարները:
Չէ՛, չէ չեմ կշտամբում, խօսում ենք, էլի՜…
Վաղուց էի ուզում ասել՝ էսօր առիթն եղաւ:
Հա՜, մտածել եմ. թողնեմ՝ գնամ հեռո՜ւ, տունտեղ դնեմ, քեզ նեղութիւն չլինի:
Պապերս է՛ս հողում են, հայրս էլ…
Դո՛ւ էլ քո մօր ձագն ես, չէ՞: Մօրդ սիրտը
լաւ չի: Բժիշկը դեղերն աւելացրել է, քեզ չի
ասել, կնոջդ էլ արգելել է, որ յանկարծ ու քեզ
չասի:
Մօրդ ուշադիր կը լինես: Ես իմին՝ չեղայ,
Տանիքը կաթում է: Կինդ դատարկ աման է
դրել միջանցքի անկիւնում: Տարին փոխւել է,
ամանը նոյնն է: Քանի անձրեւները չեն սկսւել,
տոլը փռի կտուրին, ցախանոցի յետեւը դեռ
մնացել է, բոլորին բաժանեցիր, էս մէկը քեզ
պէտք եկաւ:
Չսիրեցիր անձրեւը, ինձ էլ չսիրեցիր:
Անձրեւից յետոյ խոտերը վարունգահոտ
են բուրում՝ թարմ-թա՜րմ:
Անձրեւից յետոյ մոլորւելն էլ մեղք չէ...
Ինեսին ո՜վ տեսնի, որ չմոլորւի: Հրեշտակ՝
կապոյտ աչքերով: Թաղի ջահէլներն էնքան
ախուվախ արեցին Ինեսի համար, որ
հանդիպելս ու մէջքի վրայ շրխկալս մէկ եղաւ:
Չէ՛, Ինեսները մեր համար չեն…
Գայիանդ հազար Ինես արժի:
Գայիանիդ բարձը թաց էր երէկ՝ նորից:
Գայիանիդ երազներն անհանգիստ են:
Գայիանիդ երազանքները կարդա՛:
Ի՜նչ լաւ զրուցում ենք, ափսոս առաջին
անգամ:
Վերջին անգամը չլինէր, դու ինձ չէիր լսի,
կինս՝ չէր սպասի:
Խնդրանքով եմ եկել: Էդ թոյնից չլցնես
ցախանոցում՝ ձագերս նորածին են, չեն
դիմանայ:
Տունդ՝ տունս,
Անունս… մի հաստափոր գրքում եմ
կարդացել:
Քո դրած անունը չսիրեցի:
Մայրս ասում էր՝ ձա՜գս:
Յ. Գ.- Մեզանից կախւած չի՝ որտե՞ղ, ի՞նչ
կամ ո՞վ կը ծնւենք: Աշխարհը բոլորիս տունն
է:

***
Դու սկիւռ ես, մեր ծանօթութեան առաջին
օրն արդէն հասկացայ. դու սկիւռ ես եթէ
անգամ, չգիտես այդ մասին:
Ծառը վերուվար ես անում օրնիբուն:
Հաճոյքիդ համար չի, որ ընտրել ես, ո՛չ էլ
միւսներից վերեւ լինելու զգացողութիւնն
է սրտովդ. ապահով է ուղղակի: Ծառն
ամենաապահով տեղն է փչակիդ բնակիչների
համար:
- Անտառում կապրէի՞ր,- մի անգամ
հարցրի:
- Ապրում եմ, էլի՜,- յետոյ կամացուկ, ասես
կողքից կը լսեն, աւելացրիր,- անտառում թէ՛
անապատում՝ ծառս ամրոց պիտի լինի:
Մինչ ես փոձում եմ վերլուծել ասածդ,
դէսուդէն թափւած ճիւղերից ուսապարկ կը
հիւսես:
Փաստօրէն գիտես անտառի մասին,
գուցէեւ զգում ես ներքուստ սկիւռ լինելդ:
- Գրելու եմ քո մասին,- կասեմ ուղղակի, մի
բան ասելու համար ու մեխանիկօրէն սկիւռ
կը նկարեմ ձեռքիս տակ եղած պատահական
թղթի վրայ. մարմինը պստլիկ, աչքերը
փայլուն…
…Վիզը ձգեց, աջ ձախ նայեց ու թղթից
պոկւեց: Յետոյ նկատեց զարմացած աչքերս,
պոչը փմփխացրեց, հովհարի նման պահեց
դէմքին մօտ, յետ-յետ գնաց՝ հայեացքն ինձնից
չկտրելով ու… հոպ, մի ոստիւնով յայտնւեց
զարդասեղանիս հայելու առաջ: Հայելու
միջի կերպարը զուգահեռ կենդանացաւ, մի
քանի անգամ յետուառաջ արեց: Մէկ ուրիշը
լինէր՝ կը կանգնէր, կը զմայլւէր (գոնէ մէկ
երկու վայրկեան) փայլուն մուշտակով,
կրակագոյն փարթամ պոչով. օդային ողջոյն
ուղարկեց հայելուն, առանց ափսոսանքի՝
նոյն ոստիւնով յետ եկաւ ու կպաւ թղթին.
Քեզ նման է, ինձ թւում է անցեալ կեանքում
էլ հանդիպել ենք:
- Մի օր կը պատմեմ ինձնից,- թողնում ես
պատմութիւնդ ուրիշ օրւայ, չգիտես, որ արդէ՛ն
ճանաչում եմ քեզ, ծառիդ բնակիչներին…
Սկիւռիկս արդէն հինգ անգամ պտտւել է
թղթի պարագծով. գլուխս պտտւեց, նա դեռ չի
յոգնել:
- Ամրոցի տիրուհի, կը սպասեմ:
Կը ծիծաղես ասածիս վրայ ու շտապ,
շտապ կը հորես ընկոյզը հողի մէջ. հոգ չէ, թէ
մոռանաս վայրը՝ գարնանը կը ծլարձակի,
թէկուզ ուրիշի համար լինի բերքը:
Սկիւռիկները
մէկումէջ
գլուխները
դուրս ես հանում, ուսապարկը մէջքիդ՝
թեթեւ ոստիւնով ցատկում ես փչակ: Պռչդ
հաւաքեցիր հովհարի պէս՝ դէմքիդ մօտ,
չգիտեմ, ժպտո՞ւմ ես արդեօք: Աչքերդ մի՛շտ
փայլում են:
Հաւաքածդ պաշարը մի քանի ձմեռ կը
հերիքի, բայց դու անհանգիստ նորից վար ես
իջնում՝ նոր պաշարի յետեւից:

Ո՞րերորդ անգամ մեր զրոյցը սկսւում ու
կիսատ է մնում, մի սուրճ խմելն ի՞նչ է, չենք
հասցնում. դու՝ քո անտառում, ես՝ իմ:

Մայրը

Էնպէս եղաւ, որ երկու կեանք ունեցայ, երկուսն
էլ երկրի վրայ երկուսն էլ նոյն անունով, նոյն աչքունքով պարզապէս՝ մէկը քեզ հետ մէկն՝ առանց
քեզ:
Էնպէս եղաւ, որ մինչեւ 20 տարեկան դառնալս
Աստծոյ փոխարէն ես քեզ էի հաւատում, պա՛պ:
Գործ՝ Մհեր Չատինեանի

ԿԻՐԱԿԻ, 22 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2019 - ԷՋ 7

ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 266 (23463)
ՄԱՐԳԱՐԵՏ ԱՍԼԱՆԵԱՆ
Փայտահատի
երազ է
սեպտեմբերի
անտառը,
երկու կորցրած երգ՝
թռչունի ու տան
մասին:
Ջրի տակ անցած
յիշողութեան
քաղաք է ցաւը,
կոկորդի ժայռով փախչող տղամարդ.
ահա կրօնը
սպիտակ սաւանի տակ ուրիշ ձեռքերում
ամէն օր
մեռնող քո տղամարդու,
ահա մէջքը քո՝ փուշ ու տափաստանի
ծաղիկ...
Իմ հին փողոցով ոսկեծամ մանչուկը
անորոշ քշում է դատարկ սայլակը հրեշտակ
իր մօր,
ծառերի մաշկից ջնջւում է աշունը՝
թախիծը լեզուս է կտրում.
այս տարի ձիւնը դանդաղ ծածկելու է
երկու կորցրած երգ՝ թռչունի ու տան մասին,
այս տարի ձիւնը գետեր է լալու՝ պաղ արեւի
մէջ.
խոնաւ փայտի հոտ կայ անտառում աշնան,
երեք երազանք ձորի ծուռ եզրին.
եթէ գալու ես՝ մէջքիս հաց փշրեմ յոգնած
թռչունին,
եթէ գալու ես՝ ինձ տան երգը բեր...
***
Թռչունները տանում են աշունը հոկտեմբերի
անլաց երկնքով,
թռչունները գրկում են նւաղող դողը
հիւանդացած
արեւի։
Քաղաքները լցւում են պատահական
սէրերով,
քաղաքները դատարկւում են անսէրութիւնից
եկող
օրերի։
Անձրեւներն ուշանում են այս տարի,
հողն ապրում է ողբերգութիւնը՝ չջնջւող
ոտնահետքերի:
...Իսկ Նա էլ չկայ։
Ես հիմա ամէն օր արթնանում եմ ուրիշ՝ նոյն
յիշողութիւններով։
Չգիտեմ՝ քանի կեանք խառնւեց աւազին,
չգիտեմ՝ երբ ճերմակեցին դեկտեմբերի
ծառերը...
Հայեացքիս ժայռերում հաշտութեան
իրիկնամուտ է։
Օրը փարւել է համբերանքիս ծովին։
Քամին թափառում է լռութեան
քարափներով,
քամին սրբում է ոսկորներիս նստած
կարօտի փոշին։
Աշխարհում ոչինչ չփոխւեց նրանից յետոյ,
նրանից յետոյ իմ մէջ փոխւեց ողջ աշխարհը։
Պատահում էր՝ սարսափած ձիեր էին
անկանգ
սլանում ծիրով գիշերւայ,
պատահում էր՝ սարսափի ձիեր էին ահեղ
թնդիւնով
թափւում երկնքից։
Ինձ պաշարում էր միանւագ լացը հասկերի,
ծառերի ճիչը՝ կէսգիշերի անթափանց
թախիծներում,
սէրը՝ փշրւող ապակի...
Ամէն բան անցաւ։ Տարեդարձիս ինձ սարեակ
նւիրեցին,
մի քանի վայրկեանից բաց թողեցի՝
ընտելացնելով
երկնքին.
ես դադարել եմ պատասխանատու լինել
նրանց
համար, ովքեր ինձ չեն ընտրում։
Ձիւների մէջ ձնծաղիկ տեսայ՝ յիշեցի
ձեռքերդ։
Հաւատիս մասրենի է ծաղկել, աչքերս
ճանաչել են անկրկնելին։
Այս նամակը տարիների մէջ խունացած
երկարաթեւ թախիծների լացն է թղթի
սպիտակին,
այս նամակը յիշեցումն է, որ աշխարհի
հեռաւոր մի անկիւնում
երկրի վրայ մնացած միակ սուրբն ես դու,
եկեղեցին, ուր մտնում եմ առանց գլխաշոր,
տունը, ուր անհնազանդութիւնս փուլ է
գալիս

ամենատաք հեկեկանքի մէջ,
հասցէն, որ միշտ յետադարձ է...
Անձրեւներն ուշանում են այս տարի,
չգիտեմ՝ քանի կեանք դեռ պիտի խառնւի
աւազին,
չգիտեմ՝ երբ կը ծաղկեն դեկտեմբերի
ծառերը.
ես հաւատում եմ, որ աշխարհում ապրում է
ինձ հետ չպատահած հրաշքը,
ճիշտ այնպէս, ինչպէս դու երբեք չես
մոռանում
ձիւների մէջ քեզ համար աճեցրած
ձնծաղիկներս...
***
Հոգու ձմեռը կը գայ աննկատ:
Բառերի մէջ կը քնեն թիթեռները:
Կարօտը կապրի մէկ օր:
Մենք կը ծերանանք անիրար
լացով տարբեր կողմերում անծայր
աշխարհի,
մենք կը սայթաքենք ցմահ սպասումի
խորը փոսերում
եւ ոչ մի կանչով չենք ձայնի իրար ...

Իմ երակներում դանդաղ կը սառչի
փոթորկոտ եռքս,
դու կը սովորես սիրել իմ սիրտը
օրը ցերեկով,
մենք կը հիւանդանանք
ամենածանր լռութիւններով
եւ կօտարանանք
շնչառութեանը խեղդող օրերի,
մենք կը մռնչանք ամենաեզրին ...
Բառերի մէջ կը մեռնեն թիթեռները:
Փշրւած երկնքով կը քայլեմ բոբիկ:
Քո մասին բանաստեղծութիւններս
կապրեն բաց երակով:
Ես ամէն օր դուրս կը գամ տանից
եւ ոչ մի օր չեմ վերադառնայ,
որովհետեւ աշխարհի բոլոր
անցած ճանապարհները յիշողութիւն են,
որովհետեւ ամէն հրաժեշտ
չստացւած մահափորձ է...
09.10.2017 Երեւան
***

«Երբ ձմեռն ինձ բերի ձեր բակ»

ՍԱԹԵՆԻՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՆ ԱՐԴԻ ԳՐԱՐՒԵՍՏ
Երեւանեան
մանրապատում

Մեր շէնքի էսսէն
ՀԱՍ ՉԱԽԱԼԵԱՆ

Ստորեւ ներկայացնում ենք Երեւանի առօրեայ
կենցաղային
մթնոլորտը
իւրովի
նկարագրող
երիտասարդ գրող-բանաստեղծ
Հաս Չախալեանի զաւեշտական էսսէն: Նախապէս ներկայացրել
ենք շնորհալի հեղինակի
գրչին պատկանող չափածոյ գործերի նմուշները:
ԽՄԲ.
Մեր շէնքը սովետական է, բայց չի թեքւել:
Պատերը թոյլ են, հիմքը՝ ամուր: Հիմքը էն
ընտանիքներն են, որոնց տներում տապակած
կարտոֆիլը երջանկութիւն է: Ու չնայած
մեր շէնքում բոլորը տաքսու վարորդներ եւ
վաճառողուհիներ են, բայց անհրաժեշտ մի պահի
դառնում են բժիշկ, իրաւաբան կամ ուսուցչուհի,
որովհետեւ իրենց մասնագիտութիւնը թողել են
դարակներում քնած վկայականների մէջ:
Մեր շէնքում թափող արեւածաղկի կեղեւներից
կարելի է խալի գործել, նախշերն էլ զարդարել
ծխախոտի մնացորդներով:
Բայց Հրանուշի կչկչան ձայնին դիմանալը
անհնար է, երբ աւլում է կեղտոտ շքամուտքը: Նա
երեք աչք ունի. երկուսը՝ իր հետ, միւսը՝դռան վրայ:
Մեր շէնքի ջայլամը ես եմ:
Ամառը դեռ չեկած մտնում եմ մայրիկիս
պահարանը՝ իր սովետական աղջիկութիւնից
անկախութեան շրջան մի բան բերելու յոյսով:
- Դե՛ղձ, դեղ՛ձ,- լսւում է բակից:
Դեղձին միանում է.
- Ժաւե՛լ,ժաւե՛լ….
Ժաւելի եւ դեղձի խառնուրդից մտքումս
ստանում եմ ֆրեշ՝ ամառւայ համով:
Հրանուշը քստքստոցով վազում է ներքեւ:
Երեւի 90-ականներից յետոյ միակ բանը, որ
փոխւել է մեր շէնքում եւրոպատուհաններն են,

որոնք աւելացել են բոլորի տներում:
Պատուհանները փոխեցին, բայց հայեացքները
նոյնն են:
Մեր փչացած վերելակով տասերորդ յարկ
հազիւ են հասնում, ուր մնաց Եւրոպա գնան ու
եւրոպականը վերցնեն:
***
Մեր շէնքում չեն սիրում նորը եւ նորեկներին:
Դրա համար Հրանուշն ու Արմիկը չեն բարեւում
իրար:
Վարորդ Ռուբիկը գիշերը ուշ է գալիս տուն:
Արմիկի ամուսինն է: Նախորդ կեանքում դասախօս
է եղել, բայց Հայաստանի անկախացումից յետոյ
դարձաւ վարորդ: Երբ նստում ես նրա մեքենան,
թւում է ՝գրադարանում ես ու կարող ես կարդալ
էնքան, որքան սոված կը լինես գրքի վերջին էջը
ուտելու քաղցով:
Գոռը մեր շէնքի քեառթուն*) է, ով ծնւել է
թրաշով եւ ատամհատիկին սանր է վերցրել:
Ու ինչպէս Հրանուշի աստղագուշակն է յուշում
՝սիրում է Արմիկի աղջկան:
Մեր շէնքի բնակիչներին մէկ տողով դժւար
է նկարագրել, որովհետեւ նրանք նման են
տարբերութեամբ:
Յոյսը քնել է դռները փակող այն բանալիների
հետ, որոնք վերածւում են յիշողութեան թափօնի,
երբ ոչ քեզ ես գտնում, ոչ էլ նրանց, ովքեր մի
ժամանակ սեղմել են վերելակի կոճակները եւ
հեռացել:
Էս ամառը երանի երկա՜ր տեւէր…. Նայում եմ
տանիքից ու փոքր լուցկիներով քաղաքում ուզում
մնալ….
Էն բարձրայարկ ոչ շէնքերն են իմը, ոչ էլ
մարդիկ:
Հրանուշի քստքստոցն էլ հայերէն է՝
արտագաղթած լռութեան մէջ...
__________________
*)- Քեառթու- Հայաստանում օգտագործւող
տերմին, որը բացատրւում է ռուսերէն ռաբիս
բառով (Ա.):

Յետոյ քաղաքի դեղնաթախիծ աղմուկներին
կիջնի կախարդանքի դեկտեմբերը:
Մարդիկ կը սայթաքեն յիշողութեան
սահադաշտին,
տանիքներին կը դարսւի ափսոսանքի ձիւնը:
Մաշւած վերարկուիս գրպանում
Կը տեղաւորեմ մի մեծ նարինջ ու կը գամ
ձեր բակ:
Ձնեմարդները, որոնց չեմ տեսնի
հրապարակում անշուք շէնքերի՝
թաքուն կը պատմեն մանկութեան մասին,
որ այստեղ չկայ:
Պատուհանիդ ասեղնագործ արծաթից
Կը ճանաչեմ նախորդ գիշերւայ
անքնութիւնդ,
տխուր կը ժպտամ ու երեք փաթիլ ափիս մէջ
առած
կը թակեմ դուռդ՝ շքամուտքին թողնելով
լքւած շների
թախիծը:

Մի բաժակ թէյով կը փրկես անտարկտիդան
սրտիս,
կասեմ՝ հիւսիսում մասուր չեմ տեսել,
կասեմ՝ երէկ էր... Ցուրտ էր... Սուտ էր –
կը ժպտաս անձայն ու ներսիդ Աստւածը
կարտասւի
անլաց...
Յետոյ ծիծաղի զրնգուն գիշեր կիջնի
քաղաքին,
մեզ կը մոռանան ամէն փողոցում, ամէն
պատի տակ,
ու մենք չենք յիշի, ու մենք չենք գրկի անգամ
երազում,
ու մենք կը լինենք, ու մենք կը մնանք այս
ձեան պէս
սպիտակ...
Ես քեզ կը պատմեմ սէրերիս մասին՝ արդէն
սեւագիր,
դու կը նւիրես ինձ կարմիր շրթներկ,
կը հաշւենք սառոյցներին ոտաբոբիկ պարող
մարդկանց,
կերազենք հրաշքների ձմեռ:

Դու կը խօսես վէրքոտ լեզւով հողի, դու կը
լինես միշտ
բացարձակ,
կը թափառենք թանաքագոյն մայթերով
Երեւանի,
կը կիսենք սառած նարինջը՝
շքամուտքի մօտ աշխարհը կորցրած տխուր
շների հետ,

կը յիշենք մեր առաջին հանդիպումը,

կը լռենք
բացականերին,
ձնագնդի կը դարձնենք կեանքն ու կը նետենք
ամենամութ փողոցի
եօթերորդ յարկի պատուհանին՝
կոտրելով ապակիները մենութեան,
կէսգիշերին յետ կը բերենք մանկութիւնը՝
լուսաբացը անփութօրէն կորցրած ձեր բակ...
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ՀՀ նախագահ Սարգսեանը
հանդիպել է «Գիւմրին մեր
տունն է» երիտասարդական
նախաձեռնութեան անդամների հետ

«armenpress.am» - Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեանը
Գիւմրի աշխատանքային այցի շրջանակում
այցելել է «Գիւմրին մեր տունն է» երիտասարդական նախաձեռնութեան արւեստանոց:
Ինչպէս «Արմէնպրես»-ին տեղեկացրին
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահի
աշխատակազմի հասարակայնութեան հետ
կապերի վարչութիւնից, երիտասարդները
պատմել են իրենց տարբեր ձեռնարկների
մասին՝ սահադաշտ Գիւմրիում, տարբեր թեմաներով խճանկարների պատրաստում, աֆորիզմներ Գիւմրու փողոցներում, բնապահպանական ակցիաներ, ծառատունկ, քաղաքի բարեկարգում եւ այլն: «Գիւմրին մեր տունն է»
երիտասարդական նախաձեռնութիւնն ունի
300 անդամ, գործում է 2012 թւականից:
Նախաձեռնութեան հիմնական նպատակն է
վերհանել եւ լուծել Շիրակի մարզում առկայ
խնդիրները, մասնաւորապէս՝ սոցիալական,
զբօսաշրջային, մշակութային, սպորտային
ուղղութիւններով:
Նախաձեռնութեան հիմնադիրների ուղեկցութեամբ նախագահը ծանօթացել է երիտասարդների իւրօրինակ աշխատանքներին,
դիտել նրանց հերթական նւէրը քաղաքին՝
խցաններով խճանկարի տեսքով: Այնուհետեւ
նախագահը հանդիպել է նախաձեռնութեան
անդամների հետ, զրուցել վերածնւող Գիւմրիում երիտասարդների դերի մասին:
«Ձեր մասին տարբեր տեղերից լսելով՝
մտածեցի, որ կարող է դառնանք համախոհներ,
ինչ-որ բան անենք միասին»,- ասել է նախագահ
Սարգսեանը՝ աւելացնելով. «Դուք մեր երկիրն
էք, մեր երկրի ապագան էք: Այն մարդիկ էք,
ովքեր ստեղծագործ աշխատանքով են զբաղւած, իսկ դա ամենակարեւոր բանն է: Դրա մէջ
մեծ փիլիսոփայութիւն կայ: Ուրախ կը լինեմ,
եթէ հնարաւորութիւն լինի միասին աշխատել»:
Նախագահը, մասնաւորապէս, խօսել է
ծնունդով գիւմրեցի փիլիսոփայ, երաժիշտ,
մեծ մտածող Գիւրջիեւի մասին եւ հետաքրքիր
յիշողութիւններ պատմել. «Երբ 1984 թւականին
Միացեալ Թագաւորութիւնում աշխատում էի,
Նոր տարւայ՝ դեկտեմբերի կողմերը Գիւրջիեւի
ասոցիացիան հրաւիրեց հանդիպման: Կարծեցի՝ հինգ-վեց հոգով ենք հանդիպում, իրականում հանդիպումը հսկայական սրահում էր,
որտեղ մօտ երկու հազար մարդ կար: Յաջորդ
օրը նոյնպէս մօտ երկու հազար մարդ կար,

ընդորում, շատ բարձրաստիճան անձինք, պետական մարդիկ, գործարարներ, մշակոյթի
գործիչներ եւ այլն:
Հայաստան այցելութիւնից յետոյ այդ ասոցիացիան ամիսը երկու-երեք անգամ հաւաքւում
էր: Հայաստանի պատմական քարտէզը տպել
էին, ներկում էին ու բաժանում: Թւում է՝ ինչ
կապ ունեն շոտլանդացիները, անգլիացիները,
գերմանացիները եւ այլն: Սակայն նրանք
հաւաքւում էին, հին, պատմական քարտէզները
ներկում ու նւիրում: Ես դրանցից երկուսն
ունեմ, մէկն էլ Հայաստանի դեսպանատանն է
(Լոնդոնում), պատին փակցւած է: Գիւրջիեւն
արժէք է, եւ սխալ է այն չօգտագործելը»:
Նախագահը ցանկութիւն է յայտնել վերականգնել Գիւրջիեւի տունը Գիւմրիում.
«Գիւրջիեւի տունը չկայ, սակայն ես այսպիսի
միտք ունեմ՝ վերականգնենք այդ տունը կամ
նորը կառուցենք»:
Նախագահի ու երիտասարդների զրոյցը
շարունակւել է արժէքների թեմայի շուրջ:
Նախագահ Սարգսեանը չափազանց կարեւոր
է համարել ազգային արժէքները գնահատելը:
«Մենք յաճախ սխալւում ենք եւ կարծում, թէ այն,
ինչ մեզնից հեռու է եւ դուրս է, աւելի կարեւոր
է ու մեծ արժէք ունի: Բայց ամենաարժէքաւորը
քո սեփականն է,- նշել է նախագահը: - Այն, ինչ
դարերով ստեղծւել է եւ արժէքաւոր է, կարծում
ես, թէ սովորական երեւոյթ է: Պէտք չէ այդ արժէքը
կորցնել: Մենք ունենք շատ սովորութիւններ,
որոնք պէտք չէ սարքել արհեստական, պէտք
չէ սարքել գռեհիկ, անշնորհք: Հակառակը,
շփւելով ուրիշների հետ, պէտք է դրանք մաքրել
եւ ներկայացնել գեղեցիկ ձեւով:
Ասածս հետեւեալն է՝ ձեր շրջապատում
այնքան արժէք կայ: Դուք փողոցից մեխը
վերցնում էք եւ փորձում էք դրանով հետաքրքիր
բան անել: Նոյնը մեր մշակութային արժէքներն
են: Դուք ապրում էք Գիւմրիում, այստեղ
փողոցներում, տներում հսկայական քանակով
«փոքրիկ մեխեր» կան, որոնք պէտք է գտնել,
մաքրել վրայից ժանգը: Ընդհանրապէս ամբողջ
Հայաստանում
հսկայական
արժէքներ
ունենք, պէտք է գնանք, ամէն «մեխը» հանենք,
փայլեցնենք, դրանից սարքենք այնպիսի մի
բան, որ օտարները գան եւ զարմանան: Սա
մեծամտութիւն չէ: Մենք այն ենք, ինչ այսօր
կանք: Տիգրան Մեծի պատմութիւնը պէտք է
իմանանք, բայց դրանով գլուխ գովելով տեղ
չենք հասնի: Ունեցածը, պատմութիւնը դեռ
ոչինչ չի նշանակում, եթէ չես կարողանում այն
յղկել, արժէք տալ»:
Կարեւոր համարելով թիմային աշխատանքը՝ նախագահ Սարգսեանն ասել է. «Լաւագոյն ղեկավարը, առաջնորդը նա է, ով
ստեղծում է իր կողքին մարդկանց, ովքեր կարող
են շարունակել գործն առանց իրեն: Խորհուրդս
ձեզնից իւրաքանչիւրին՝ անգամ եթէ փոքր գործ
էք անում, ստեղծէք թիմ, հնարաւորութիւն
տւէք՝ միւսներն էլ խօսեն: Երբեք մի վախեցէք
աշխատել մարդկանց հետ, ովքեր ձեզնից աւելի
խելացի են կամ փորձառու: Դա միայն ցոյց է
տալու, որ դուք ուժեղ էք: Միայն թոյլ մարդիկ
կարող են վախենալ, որ ինչ-որ մէկը կարող
է իրենցից խելօք լինի կամ փորձառու: Մեծ
յաջողութիւնը միշտ գալիս է թիմի հետ»:

«Ով...
(Շար. 5-րդ էջից)

իր ընտրական գրաւը մէկ ու միակ սոսկական քւէով։ Հետեւաբար ժողովրդական
արմատներու (grass roots) վրայ խարսխւած
ընտրական
ռազմավարութիւնը
ամէն
մէկ կոնգրեսմէնի եւ ամէն մէկ սենատորի
քաղաքական ճակատագրի սննդաղբիւրն
է։ Եւ հոն է, որ հայութեան քաղաքական
ուժը կը գտնէ իր իսկական արժեւորումը։
Եւ այս տրամաբանութեան նորմերով,
Դաշնակցութեան Հայ Դատի համակարգը
կը գործէ ամերիկեան ժողովրդավարութեան
կենսագործունէութեան այս ամբողջական
մտատեսիլով։
Ժողովրդավարութեան
այս կերպարն է, որ իր իմաստութեամբ
եւ ամենօրեայ հոլովոյթով կը հաստատէ
ճշմարտութիւնը այն տեսլականին, որմով
կը ղեկավարւի ՀՅԴ Հայ Դատի համակարգը։
Մենք կը հաւատանք, որ Հայ Դատի

գործադաշտը կը պատկանի ամէն մէկ հայու։
Մեր նպատակն է, այդ գործին մէջ ընդգրկել
բոլորը անխտիր։ Բայց այդ մէկը կենթադրէ,
որ բոլոր անոնք, որոնք բաժին կը վերցնեն Հայ
Դատի գործին մէջ, անվերապահօրէն գործեն
մերազգայինգերագոյնշահերուամբողջական
գիտակցութեամբ եւ այդ տեսլականի
ամբողջական հաւատարմութեամբ։ ՈՎ ՀԱՅ
ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ, ՔՈ ՄԻԱԿ ՓՐԿՈՒԹԻՒՆԸ
ՔՈ ՀԱՒԱՔԱԿԱՆ ՈՒԺԻ ՄԷՋ Է, պատգամեց
հայոց մեծ բանաստեղծը քաջ գիտնալով,
որ այդ մէկը կընէր իր կեանքին իսկ գնով։
Այս նոյն պահանջկոտ եւ պարտաւորեցնող
պատգամն է, որ կը կանչէ մեզ բոլորս այսօր
աշխարհի չորս ծագերէն, քանի որ մեր գործը
դեռ շատ հեռու է աւարտած ըլլալէ։ Մեր գործը
կը շարունակւի եւ ամէն օր աւելի մեծ թափով։
Հայե՛ր, միացէք։
ԿԱՐՕ ԱՐՄԷՆԵԱՆ
«arfd.am»

«Համայն...
(Շար. 3-րդ էջից)

ուզեցին շեշտել իրենց աջակցութիւնը, զօրակցութիւնը հայ ժողովուրդին, մանաւանդ`
Արցախի հատւածին: Ժողովի ընթացքին
հնչեցին գաղափարներ, առաջարկներ, զօրակցական կոչեր, որոնք այսօր պատմութեան անցած են, որոնք կը մնան մէկ
կարեւոր փաստ` այլազան ժողովուրդներու
ներկայացուցիչներու այդ հաւաքի որպէս
հիմնարար կորիզ: Այդ համագումարին
ընթացքին նաեւ յայտարարւեցաւ ստեղծումը Արցախի բարեկամներու ցանցի մը,
որ մնայուն երեւոյթի վերածւեցաւ, եւ այդ
կորիզը, որ սկսանք 150 հոգիով, արդէն
սկսած է ընդարձակւիլ: Ամէն տարի պիտի
աշխատինք այդ ցանցը ընդարձակել, այդ
ցանցի անդամները իրարու հետ հաղորդակից պահել եւ այդ ցանցին շարունակաբար տեղեկութիւն փոխանցել, մինչեւ որ
Արցախի յաղթանակը, որ արեամբ ու
քրտինքով վաստակեցանք, վերածւի վերջնական յաղթանակի դիւանագիտական
սեղաններու շուրջ, եւ գայ օրը, երբ Արցախը
միաւորւի Հայաստանի հետ: Ասիկա մէկ
կարեւոր նախաձեռնութիւն էր, որ տեղի
ունեցաւ հոկտեմբերին:
Երկրորդ հիմնական յաջողութիւններէն
մէկը Միացեալ Նահանգներու Ներկայացուցիչներու տան մէջ անցած բանաձեւն է,
որուն համար տարիներով կաշխատինք:
Ուրիշ երկիրներու մէջ ալ յաջողութիւններու
հասած ենք վերջին 20 տարիներու ընթացքին, բայց յատուկ նշանակութիւն ունէր
մեզի համար Միացեալ Նահանգներու Ներկայացուցչական տան մէջ այս բանաձեւի
անցնիլը, որովհետեւ ոչ թէ առաջին անգամն է, որ Միացեալ Նահանգները կը
ճանչնան Ցեղասպանութիւնը, այլ կը
վերահաստատէին իրենց ճանաչումը եւ
զօրակցութիւնը, որովհետեւ Ամերիկան
այն առաջին երկիրներէն էր, որ 1951 թւականին յատուկ յանձնաժողովով ուսումնասիրած է Հայկական Հարցը եւ այդ
օրերուն իսկ գործածած է Ցեղասպանութիւն
բառը, սակայն վերջին շրջանին Թուրքիոյ

ճնշումով եւ ՆԱՏՕ-ի անդամակցութեան
պատճառով Թուրքիա շարունակաբար յաջողած էր սանձել Միացեալ Նահանգներու իշխանութեան այլազան մակարդակները, որպէսզի չարտայայտւին Ցեղասպանութեան մասին: Այդ լռութեան
պատն ալ քանդւեցաւ, այս պարագային
Ներկայացուցչական տունը եկաւ հաստատելու այնպիսի յստակ բառերով, այնպիսի ելոյթներով, որ ասկէ առաջ տեղի չէ
ունեցած: Երբ 435 հոգինոց Ներկայացուցչական տան 405-ը ի նպաստ կը քւէարկէ,
ատիկա միաձայնութեամբ որդեգրւած բանաձեւ է. այս ալ` երկրորդ օրինակը:
Մենք որեւէ ժամանակ պիտի չուզէինք,
որ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը,
Հայ Դատի ցանցը ունենան նիւթական աղբիւրներ, որոնց հանդէպ պարտական
զգանք մենք: Ատոր համար մենք միայն
դիմած ենք մեր ժողովուրդին, միայն դիմած
ենք մեր ընկերներուն, որպէսզի մեր Հայ
Դատի բիւջէն գոյացւի մեզի աջակից,
մեզի զօրակից կանգնող շրջանակներէն:
Շատ ուրախ ենք յայտարարելու, որ
հակառակ տնտեսական տագնապին, որ
Լիբանան ապրեցաւ, Լիբանանէն բաւական
ներկայութիւն կար Հայ Դատի Բրիւսէլի
հանգանակային ճաշկերոյթի ձեռնարկին,
որ տեղի ունեցաւ նոյեմբերի 9-ին, Բրիւսէլի
մէջ: Հակառակ Հայաստանի մէջ տիրող
վախի ու սարսափի մթնոլորտին, որ կարգ
մը հանգանակութեան հաւանական մասնակցողներու սանձեց եւ ակնկալւած գումարները չյայտնաբերւեցան, բայց աշխուժութեամբ տարբեր երկիրներէ եկած մեր
համակիրներն ու կողմնակիցները գոցեցին
այդ բացը, եւ մենք կրցանք մեր բիւջէն
ապահովել մօտաւորապէս 2,5 միլիոն
դոլարի հանգանակութեամբ, որ մեզի պիտի
պահէ առաջիկայ քանի մը տարիներուն
ընթացքին` ապահովելով նոյն կենսունակութիւնը եւ նւիրւածութիւնը, որպէսզի
մեր կենտրոնական գրասենեակները եւ
շրջանային յանձնախումբերը աշխատին
իրենց լուրջ առաքելութիւնը իրականացնելու ճամբուն վրայ:
(Շար. 3)
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շահերից եւ նպաստելու է տարածաշրջանի
խաղաղութեանն ու զարգացմանը:
Հ.- Նոյեմբերին Իրանն եւս տագնապային
պայմաններ դիմագրաւեց, որն էլ խնդրոյ
առարկայ դարձրեց երկրի ազգային-պետական շահերը:
Ըստ Ձեզ՝ որքանո՞վ են շարունակւելու
վտանգւած մնալ սոյն շահերը՝ արտաքին
եւ մասնաւորապէս ԱՄՆ-ի սաստկացող
սանկցիաների
առկայութեամբ:
Պ.- Մատնանշւած տագնապը, արդիւնք է
առարկայական իրադրութեան, կարող է
շարունակւել այնքան ժամանակ, որքան այդ
իրադրութիւնը շարունակում է մնալ անփոփոխ: Իսկ բոլոր երեւոյթները առայժմ թոյլ
են տալիս ենթադրել, որ դա անփոփոխ է:
Իրավիճակը բոլոր առումներով վտանգաւոր է, եւ պիտի յոյս ունենալ, որ Իրանի
իշխանութիւնները կը ցուցաբերեն անհրաժեշտ քաղաքական հմտութիւնն ու իմաստութիւնը եւ կը չէզոքացնեն այս ահաւոր
վտանգը: Իսկ դրան հասնելու համար կարիք
կը լինի նոր մօտեցումների կիրառման՝
յատկապէս արտաքին քաղաքականութեան
ասպարէզում, իհարկէ, նաեւ ներքին սոցիալտնտեսական ոլորտներում:
Հ.- Պրն. Բաղումեան. հայաստանեան ներքաղաքական կեանքում դարձեալ ականատեսն ենք հակադաշնակցական խմորումների: Նորից արծարծւում ու գործի են դրւում հիննոր, ներսի թէ՛ դրսի Դաշնակցութիւն այսպէս
ասած մարտավարական հնարքները:
Ո՞րն է, Ձեր կարծիքով, ՀՀ իշխանութիւնների
հակադաշնակցական նոր կուրսի հեռահար
նպատակը:
Պ.- Ես իշխանութիւններին միատարր
չեմ տեսնում: Այն մի ամբողջ խառնարան է՝
գրեթէ պատահականօրէն համախմբւած պետական համակարգում: Կան ազգային գիտակցութեամբ պետականամէտ լուրջ շրջանակներ, կան պատեհապաշտներ կամ անփորձ ոչ-պիտանի մարդիկ, կան կոսմոպոլիտներ, որոնց համար հայրենիք չկայ, այլ
կայ մի հանրապետութիւն, որը դիպւածով
գտնւում է Հայաստանի տարածքում, եւ
վերջապէս, ու դժբախտաբար, կան գիտակցաբար կամ ոչ՝ օտարին ծառայող տարրեր:
Անցնող մէկուկէս տարւայ ընթացքում
իշխանութիւնների վերաբերմունքը ՀՅԴ-ի
նկատմամբ փոփոխական է եղել՝ դրականից
մինչեւ խիստ բացասական, նայած, թէ վերոնշեալ տարրերից որն է իշխանութեան մէջ
գերիշխող ձայն ունեցել:
Ըստ երեւոյթին, այս օրերին օտարամոլներն ու լրտեսները, աւելի ձայնաւոր են
գտնւել՝ որոնց միացել է կողքի ապազգային
տարրը: Ինչ վերաբերում է վարչապետին, նա
դժբախտաբար, բացի մէկ-երկու կարեւոր եւ
անկարեւոր հարցերի պարագային, հանդէս
չի գալիս խորքային վճռականութեամբ:
Տատանւում է, տրւում է կրքերի՝ ազդւելով
սրանից կամ նրանից: Սա պետական առաջին դէմքի համար ոչ-ցանկալի եւ անհեռանկար վարքագիծ է, իր բոլոր բացասական հետեւանքներով՝ բոլորի՝ երկրի, իր իշխանութեան, այդ թւում ՀՅԴ-ի համար:
Այս ատելութեան ու թշնամանքի մթնոլորտը ուրախացնում է միայն մեր արտաքին
թշնամիներին եւ տկարացնում բոլորիս միասին:

Իրանի...

(Շար. 1-ին էջից)

Նա «Ալիք»-ի հետ զրոյցի ընթացքում, նշեց
նաեւ, որ նախագահի հետ հանդիպմանը
ոչ մի խօսք չի գնացել հիւրանոցային համալիր կառուցելու մասին, քանի որ նման
պատմամշակութային կոթողների մերձաւորութեանը չի թոյլատրւում կոթողի գրանցւած զոնայում՝ կառոյցի ինքնութիւնը վնասող,
կամ տեսադաշտը ապականող որեւէ նոր
շինութիւն ստեղծել:
Յատկացւած 240 հազար դոլարի մասին
հարցին Աւետեանը պատասխանելով նշեց,
որ չգիտի այդ թիւը որտեղից են նշել «Թեհրան թայմզ»-ի կամ Հայաստանի ռադիոյի
պատասխանատուները. «...սակայն այն, ինչը
առկայ է նախագծի պաշտօնական օրակարգում՝ նշւած հանդիպմանը նախագահ
Ռոհանիի խոստացած մէկ միլիարդ թումանոց յատկացումն էր, որն ինչքան գիտեմ՝ դեռ
շարունակում է մնալ անկատար»:
Իրանի եկեղեցիների պահպանման վարչութեան ատենապետը վստահեցրեց, որ
կարեւորութեամբ ու եզակիութեամբ նմանը
չունեցող Ս. Թադէոս Առաքեալի վանքի
տարածքը գտնւում է համապատասխան
վերահսկողութեան ներքոյ եւ այդ ուղղութեամբ իւրաքանչիւր յայտարարութեան
համար պէտք է կիրառել պատկան կենտրոնի տեսակէտն ու վաւերացումները:
Յիշեցնենք, որ հրապարակւած լուրի
համաձայն՝ Արեւմտեան Ատրպատականի
Չալդրան շրջանի քաղաքային իշխանութիւնները տեղեկացրել են, որ շուտով
քաղաքային իշխանութիւնները իրականացնելու են հանգստեան մեծ համալիր
ստեղծելու մի նախագիծ՝ Ս. Թադէոս վանքի
կողքին:
Հայաստանի Հանրային ռադիօն յղում
անելով «Թեհրան թայմզ»-ին յաւելել է, որ
Չալդրանի տարածքային կառավարման
վարչութեան պետի ասութեամբ՝ նախագծին
յատկացւելու է 240 հազար դոլար, իսկ
շինարարական աշխատանքների մեկնարկը լինելու է յաջորդ տարւայ գարնանը:

Իրանը...

(Շար. 1-ին էջից)

Արաղչին նշել է, որ մենք փորձում ենք
ԱՄՆ-ի անօրինական եւ միակողմանի
պատժամիջոցներով եւ առգոյ արգելքներով հանդերձ, զարգացնենք Իրանի
ու Ճապոնիայի տնտեսական յարաբերութիւնները եւ երկկողմ կապերը:

