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տօնեց Մայիս 28-ը
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Մենք պատմական
հնարաւորութիւն
ունենք բարելաւելու
մեր երկիրը եւ
նպաստելու
մեր հայրենիքի
հզօրացմանը.
Արմէն Սարգսեանի ուղերձը

(Տես. 8-րդ էջում)

Նիկոլ Փաշինեան.

«ԱԼԻՔ»- Թեհրանահայ համայնքը Մայիսեան
յաղթանակների ամենախորհրդանշական օրը՝
Մայիս 28-ը տօնեց Սասուն քաղաքամասի «Սիփան» միութիւնում: Խորհրդանշական է, որ
«յաղթանակների եւ խաղաղութեան» տօնով մեկնարկած մայիսը վերաիմաստաւորւեց Շուշիի
ազատագրման տօնով, իսկ յաղթանակի տօների շղթան իր տրամաբանական ակունքով՝
Մայիս 28-ով եզրափակւեց Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան հիմնադրման տօնակատարութեամբ:
Տօնական երեկոյի նախաձեռնութիւնը՝ Հ.
Մ. «Սիփան» միութեանն էր, որը կայանում էր
Հ.Մ.Ա.Կ.-ի, Հ. Մ. Մ. «Նայիրի», Հ. Մ. «Սարդա-

րապատ», եւ Հ. Ուս. «Չհարմահալ» միութիւնների
համագործակցութեամբ:
Հանդիսութեան ընթացքում օրւայ բանախօս՝
Ռոբերտ Բեգլարեանը, Իրանում ՀՀ արտակարգ
եւ լիազօր դեսպան Արտաշէս Թումանեանը, ինչպէս նաեւ Թ. Հ. Թ. առաջնորդ Տ. Սեպուհ արք.
Սարգսեանը իրենց ելոյթներում խօսեցին մեր
ժամանակակից պատմութեան մէջ Հայաստանի
Առաջին Հանրապետութեան ունեցած անուրանալի դերի մասին, այդ ծիրում օրւայ բանախօսը
կարեւորելով 20-րդ դարասկզբին Հայաստանի
Հանրապետութեան հիմնադրման նշանակալից
փաստը, այն համարեց
համայն հայութիւնը
մէկ դարձնող ու միասնութեան խթանիչ ուժը՝

(Տեսնել վաղւայ 4-րդ էջում)

«Րաֆֆի»-ն կրկին
օրակարգ է մտնում
«ԱԼԻՔ»- Վերջերս
դարձեալ «Րաֆֆի»
համալիրի խնդիրը
օրակարգ
բերելու
փորձեր են ձեռնարկ-ւում հայցւորի կողմից:
Այս մասին ոչ-պաշտօնական
տեղեկութիւնները պաշտօնական
բնոյթ կրել են սկսում հայցւորի
վերջին սպառնալիքներից յետոյ,
համաձայն որի նրանք (հայցւոր
կողմը) պատրաստւում են շըրջանցել նախապէս իրենց հետ
համաձայնեցւած տարբերակները
ձեռնամուխ լինելով տարածքը
կապարափակելու
փորձերի:
Թերթիս յաջողւեց խորհրդարանի պատգամաւորի գրասենեակից տեղեկանալ, որ հարցը գտնւում է իրանահայ պատգամաւորների
ուշադրութեան
կենտրոնում, որի ուղղութեամբ
էլ իրականացւում է համապատասխան աշխատանքներ՝ խընդրին բնականոն կերպով լուծում
տալու համար:

(Շար. 8-րդ էջում)

Բացւել է
Արամ Մանուկեանի
ծննդեան 140-ամեակին
նւիրւած յուշակոթողը

Հայաստանի Առաջին
Հանրապետութեան
հիմնադրման
101-ամեակը նշւեց
Նոր Ջուղայում

Երեքշաբթի՝ մայիսի 28-ի երեկոյեան, Նոր Ջուղայի Հայ Մ. Մ.
«Արարատ» միութեան մարզասրահում, ժողովրդական տօնախըմբութեամբ նշւեց Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան
հիմնադրման 101-ամեակը։

երկրի առջեւ ծառացած մարտահրաւէրներին
միասնական ուժերով լուծում տալու գործում:
«Բաւական կը լինի ակնարկ նետել սփիւռքահայ
գործարարների կողմից Հայաստանի Հանրապետութիւն ուղղորդւող նիւթական օժանդակութիւնը: Դա խօսուն փաստն է զարթօնք
ապրող մի ժողովրդի, ով իր լինելութիւնը չի
պատկերացնում առանց Հայրենիք հասկացութեան ընկալմանը»,- կարեւորեց բանախօսը,
լսարանին ներկայացնելով կազմած ուսումնասիրութիւնից հատւածներ, որտեղ նա վիճակագրական տւեալներով ու թւերով խօսեց
նաեւ Ցեղասպանութեան հետեւանքների ու

«arfd.am»-Սարդարապատի յուշահամալիրում
երէկ, Մայիսի 28-ին հանդիսաւոր արարողութեամբ բացւել է Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան հիմնադիր, պետական եւ քաղաքական նշանաւոր գործիչ Արամ Մանուկեանի ծննդեան 140-ամեակին նւիրւած յուշակոթող:

«Առաջին
Հանրապետութեան
պետական այրերի
երազանքն ապրում է
եւ պիտի իրագործւի»

(Տես. 2-րդ էջում)

Բակօ Սահակեան.

«Բոլորիս պարտքն է
միահամուռ ուժերով
անել ամէն ինչ
հայոց անկախ
պետականութիւնը
շարունակաբար
զօրացնելու
ուղղութեամբ»

(Տես. 2-րդ էջում)

(Շար. 2-րդ էջում)

ՀՀ նախագահ Արմէն Սարգսեանը հիւրընկալել է
ՀՅԴ ներկայացուցիչներին
«armenpress.am» - Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեանը
մայիսի 27-ին հիւրընկալել է
ՀՅԴ պատւիրակութեանը՝ ՀՅԴ
Բիւրոյի ներկայացուցիչ Յակոբ Տէր-Խաչատուրեանի եւ
ՀՅԴ Գերագոյն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթէլեանի
գլխաւորութեամբ:

Այսօր էլ նոյն
ոգով կարող պիտի
լինենք պահպանել
մեր անկախ
պետականութիւնը.

(Տես. 2-րդ էջում)

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա կաթողիկոս.

«Արցախը պէտք է
միանայ
Հայաստանին»

(Շար. 2-րդ էջում)

Իրանի ԱԳ փոխնախարարը շրջագայութիւն է
սկսել Պարսից ծոցի երկրներում
Լրատւական ցանց - Իրանի արտաքին գործերի նախարարի քաղաքական
հարցերով
տեղակալ
Աբբաս Արաղչին Օմմանի սուլթանութիւն է այցելել ԱՄՆ-ի հետ յարաբերութիւնների սրման ֆոնին
տարածաշրջանի երկրներ շրջագայութեան շրջանակում, որի ընթաց-

քում նա մտադիր է այցելել նաեւ
Կատար եւ Քուվէյթ: Այդ մասին
յայտնել է Օմմանի ԱԳ նախարարութիւնը «Twitter» սոցիալական
ցանցում:
Աւելի վաղ Իրաքի վարչապետին մօտ կանգնած աղբիւրը
(Շար. 8-րդ էջում)

(Տես. 2-րդ էջում)
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Նիկոլ Փաշինեան.

«Առաջին Հանրապետութեան պետական
այրերի երազանքն ապրում է
եւ պիտի իրագործւի»
«yerkir.am»-Հայաստանի Առաջին
Հանրապետութեան պետական այրերի գործը կենդանի է, նրանց երազանքն ապրում է եւ պիտի իրագործւի: Սարդարապատի, Բաշ Ապարանի, Ղարաքիլիսայի հերոսների արիւնը իզուր չի հեղւել. Մայիսի 28-ին
Սարդարապատի յուշահամալիրում
կայացած միջոցառմանն իր ելոյթում
ասաց ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը:
«Ամէն տարի Մայիսի 28-ին
մենք հաւաքւում ենք այստեղ, մենք
գալիս ենք ասելու, որ գիտակցում
ենք մեր պատմական պատասխանատւութիւնը
Սարդարապատի,
Բաշ Ապարանի, Ղարաքիլիսայի հերոսների առաջ, մենք գալիս ենք
բարձրաձայնելու երեք ճակատամարտի հերոսներին, որ նրանց
արիւնը իզուր չի հեղւել, որ նրանց
սերունդներն այսօր հպարտ քայլում են
այն նոյն հողի վրայ, որտեղ հանգչում
են իրենք, որին նոր իմաստ ու
բովանդակութիւն են հաղորդել իրենք
իրենց անասելի զոհողութիւններով ու
սխրանքներով»,- ասաց Փաշինեանը:

Նա շեշտեց՝ Սարդարապատի
յուշահամալիր ենք գնում Առաջին
Հանրապետութեան պետական այրերին ասելու, որ նրանց բարձրացրած դրօշն ամենեւին թանգարանային նմուշ չէ, այլ ծածանւում է որպէս Հայաստանի անկախ Հանրապետութեան թիւ մէկ խորհրդանիշ:
Վարչապետը շեշտեց՝ նրանց գործը
կենդանի է, նրանց երազանքն ապրում է եւ պիտի իրագործւի:
Վարչապետը յիշեց Սարդարապատի, Բաշ Ապարանի, Ղարաքիլիսայի հերոսամարտը կերտած նահատակներին, Առաջին Հանրապետութիւնը կերտած պետական այրերին, կառավարութեան անդամներին՝ գլխաւորութեամբ Առաջին Հանրապետութեան չորս վարչապետների՝ Յովհաննէս Քաջազնունիի,
Ալեքսանդր Խատիսեանի, Համօ
Օհանջանեանի, Սիմոն Վրացեանի:
«Հանգչէ՛ք խաղաղութեամբ, Սարդարապատի, Բաշ Ապարանի, Ղարաքիլիսայի հերոսամարտը կերտած նահատակներ, հանգչէ՛ք խաղաղութեամբ Առաջին Հանրապե-

տութեան պետական այրեր, կառավարութեան անդամներ՝ գլխաւորութեամբ Առաջին Հանրապետութեան
չորս վարչապետների՝ Յովհաննէս
Քաջազնունի, Ալեքսանդր Խատիսեան, Համօ Օհանջանեան, Սիմոն
Վրացեան:
Ձեր սխրանքներով պիտի ոգեշնչւած լինի ՀՀ իւրաքանչիւր պաշտօնեայ, կառավարութեան անդամ,
թէ ԱԺ-ի պատգամաւոր, համայնքի
ղեկավար, թէ դատաւոր եւ պէտք է
հասկանայ, որ ասկետի (ճգնաւոր)
կեանքով ապրած Արամ Մանուկեանի
կերտած հայրենիքում տեղ չունի
կոռումպացւած ու ծախու պաշտօնեայ: Իւրաքանչիւր այսպիսի պաշտօնեայ դաւաճանում է Սարդարապատի հերոսներին: Սարդարապատի, Բաշ Ապարանի եւ Ղարաքիլիսայի հերոսների սխրանքներով
ոգեշնչւած՝ մենք մեր հայրենիքում
հաստատում ենք արդարութիւն,
իրաւունքի գերակայութիւն եւ փոխադարձ յարգանքի ու օրինականութեան վրայ հիմնած ազգային
միասնութիւն:

Բացւել է...

(Շար. 1-ին էջից)

ՀՅԴ այդ նախաձեռնութիւնն
իրականացւել է Սարդարապատի
թանգարան, հայոց ազգագրութեան
եւ
ազատագրական
պայքարի
պատմութեան թանգարանի տնօրինութեան հետ համագործակցութեամբ։
Ծրագիրն իրականացւել է ՀՅԴ

Արմէն...

Կանադայի կառոյցի հովանաւորութեամբ եւ Վարուժ Լափոյեանի
(Տորոնտօ) մեկենասութեամբ:
Յուշարձանը տեղադրւել է զանգաշտարակի մօտակայքում: Խորհըրդանշական սիմւոլներն են՝ սուրը, արծիւները, յաւերժութեան խորհըրդանիշը:

(Շար. 1-ին էջից)

Բակօ Սահակեան.

«Բոլորիս պարտքն է միահամուռ ուժերով անել
ամէն ինչ հայոց անկախ պետականութիւնը
շարունակաբար զօրացնելու ուղղութեամբ»
Արցախի
Հանրապետութեան
նախագահ Բակօ Սահակեանը Մայիսի 28-ին շնորհաւորական ուղերձ է
յղել Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան օրւայ առթիւ:
Ուղերձում ասւած է.
Այսօր տօն է բոլոր հայերի համար՝ Հայաստանում, Արցախում թէ
Սփիւռքում, հայրենիքում թէ նրա
սահմաններից դուրս: Դժւար է պատկերացնել, թէ ինչ կը լինէր մեր ժողովրդի հետ, եթէ 1918-ին չկազմաւորւէր Հայաստանի Առաջին Հանրապետութիւնը, եթէ մեր պապերը

հերոսաբար չկանգնէին թշամու դէմ
ու չկերտէին Սարդարապատի, Բաշ
Ապարանի, Ղարաքիլիսայի փառաւոր յաղթանակները: Այդ յաղթանակներն անհաւանական ու անհաւատալի էին շատերի համար, շատերի, բայց ոչ մեզ համար: Դեռ նոր
ցեղասպանութիւն տեսած, հող ու
հայրենիք կորցրած հայ ժողովուրդն
այլընտրանք չունէր, պէտք է շտկէր
կորացած մէջքը եւ շարունակէր իր
բազմադարեայ ուղին, շարունակէր
արժանապատւօրէն եւ հային վայել
կեցւածքով:
Այդպէս եղաւ նաեւ Արցախեան

ազատամարտի տարիներին, երբ
համայն հայութիւնը միաւորւեց՝ թոյլ
չտալով նոր ցեղասպանութիւն, միաւորւեց ու շարունակեց մայիսեան
յաղթանակների շարքը, ազատագրեց
հայոց
հինաւուրց
բերդաքաղաք
Շուշին, պաշտպանեց ու շէնացրեց
նախնիների հողը:
Այսօր բոլորիս պարտքն է միահամուռ ուժերով անել ամէն ինչ
հայոց անկախ պետականութիւնը
շարունակաբար զօրացնելու, մայր
Հայրենիքը զարգացնելու, մեր Եռամիասնութիւնը միշտ անսասան պահելու ուղղութեամբ:

Այսօր էլ նոյն ոգով կարող պիտի լինենք
պահպանել մեր անկախ պետականութիւնը.
Գարեգին Բ կաթողիկոսը ուղերձ է յղել
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն
հայոց կաթողիկոսը շնորհաւորական ուղերձ է յղել Հանրապետութեան
տօնի առիթով:
Ուղերձում Մասնաւորապէսասւում է.
«Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան հռչակումը իրականու-

թիւն դարձաւ Մայիսեան Հերոսամարտերում մեր հայրերի քաջագործութիւններով: Նրանց փառապանծ յաղթանակը դարձաւ հիմքը
մեր անկախ պետականութեան վերահաստատման,
որը
դարաւոր
երազանքն էր մեր ժողովրդի:
Սիրելիներ, այսօր էլ նոյն ոգով,

միասնականութեամբ կարող պիտի
լինենք պահպանել մեր անկախ պետականութիւնը, Հայաստանում եւ
Արցախում մեր ձեռքբերումները՝
վաղւայ օրւայ լաւատեսութեամբ
շարունակելով զարգացող երկիր
կա-ռուցել եւ կերտել շէն ու լուսաւոր
մեր ապագան:

Հանդիպմանը հիւրերի խնդրանքով անդրադարձ է եղել նախագահ Արմէն Սարգսեանի նախաձեռնութեամբ առաջիկայում մեր
երկրում կայանալիք հայաստանեան
«Մտքերի գագաթաժողովին» (Summit of Minds), որը համախմբելու է
աշխարհի յայտնի վերլուծական
կենտրոնների, նախկին ու ներկայ պետական եւ քաղաքական
գործիչների, բարձր տեխնոլոգիաների
ոլորտի
աշխարհահռչակ
ընկերութիւնների ներկայացուցիչների:
Յակոբ Տէր-Խաչատուրեանը ողջունել է նման հեղինակաւոր միջոցառումը Հայաստանում անցկացնելու նախաձեռնութիւնը: Նախագահ Սարգսեանը մանրամասներ է
ներկայացրել գագաթաժողովի աշխատանքների եւ կազմակերպիչների հետ համագործակցութեան հեռանկարների մասին:
Նա նաեւ անդրադարձել է նախագահական միւս նախաձեռնութիւններին, որոնք կոչւած են նպաստել մասնաւորապէս բարձր տեխնոլոգիաների, գիտութեան, կրթութեան եւ այլ ոլորտներում աշխարհի

առաջատար ընկերութիւնների հետ
համագործակցութեան հաստատմանը:
Զրուցակիցները խօսել են նաեւ
համահայկական օրակարգի տարբեր խնդիրների մասին: Նշւել է, որ
բոլոր քայլերը պէտք է ուղղւած լինեն ուժեղ, զարգացած, պաշտպանւած եւ օրէնքներով առաջնորդւող երկիր կառուցելուն: Այդ
համատեքստում
կարեւորւել
է
խորը յարգանքը պետական ինստիտուտների հանդէպ:
Նշելով, որ երկրում դեռեւս բազմաթիւ խնդիրներ եւ անելիքներ
կան՝ հանդիպման մասնակիցներն
ընդգծել են տարբեր ոլորտներում
փոփոխութիւնների եւ բարեփոխումների
անհրաժեշտութիւնը:
Միաժամանակ, նրանք համակարծիք են եղել, որ դրանք պէտք է
իրականացւեն
հանդուրժողականութեան ու համերաշխութեան մըթնոլորտում:
Զրուցակիցները պատրաստակամութիւն են յայտնել համագործակցել համահայկական տարբեր
ծրագրերի շուրջ:

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա կաթողիկոս.

«Արցախը պէտք է միանայ Հայաստանին»

Ներկայ գրութիւնը խտացումն է
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա կաթողիկոսի
պատգամին, զոր Նորին Սրբութիւնը
տւաւ Անթիլիասի Մայր Տաճարին
մէջ Հանրապետական մաղթանքէն
ետք։
Այսօր, 101-րդ տարեդարձն է մեր
ժողովուրդի պատմութեան այն վըճռադրօշ դէպքին, որ հայ կեանքի
օրացոյցին վրայ բնորոշւած է որպէս
Մայիս 28: Սովորական թւական
մը չէ Մայիս 28-ն։ Ան ո′չ միայն
Հայաստանի առաջին անկախութիւնը
բնորոշող թւական է, այլ նաեւ հայ
ժողովուրդի անկախութեան ձգտումը
մարմնաւորող խորհրդանիշ է, ոգի է
ու պատգամ:
Այսօր, 101 տարիներ ետք, ի՞նչ է
Մայիս 28-ի խորհուրդէն ու ոգիէն
եկող պատգամը.Առաջին, ամբողջական Հայաստանի ոգիին ու տեսլականին

իրագործման առաջնորդող առաջին
ճամբան, համահայկական ճիգով
ներկայ Հայաստանի հզօրացումն է:
Պատմական Հայաստանի փոքր հողաշերտին վրայ հաստատւած է
ներկայ Հայաստանը։ Անոր ծաղկումը, ժողովուրդին տնտեսական մակարդակի բարձրացումը, միջազգային յարաբերութիւններու ծաւալումը,
գործակիցներու ու բարեկամներու
ծիրին ընդլայնումը երաշխիք մըն է
Հայաստանի
Հանրապետութեան
հզօրացման ու անոր դերակատարութեան ամրացման միջազգային
համայնքէն ներս:
Ամբողջական ու միացեալ Հայաստանի իրագործման նախապայմանը ներկայ Հայաստանին հզօրացումն է։ Վաղւան Հայաստանին
արմատները կը գտնւին Հայաստանին
մէջ: Հարկ է զօրացնել այդ արմատները: Զօրացնել Հայաստանը
կը նշանակէ տնտեսական ներդրու-

մէն ու թուրիստական այցելութենէ
անդին մասնակից դառնալ հայրենաշինութեան համազգային առաքելութեան:
Երկրորդ, ամբողջական ու միացեալ Հայաստանի ոգիին ու տեսլականին իրագործման առաջնորդող երկրորդ ճամբան Արցախի անկախութեան ամրացումն է։ Արիւնով
մեր վերատիրացած անկախութեան
ու քրտինքով ծաղկեցուցած մեր
հայրենի հողին՝ Արցախին գծով ո′չ
մէկ զիջում ընդունելի է: Արցախը
գրաււած տարածք չէ, այլ՝ մեր
հերոսներու արիւնով վերագրաււած
հայրենի հող է: Պատմութիւնը կը
վկայէ, թէ արիւնով ձեռք ձգւած
իրաւունքը չի կրնար զոհը դառնալ
աշխարհաքաղաքական
շահերու:
Ազգի մը իրաւունքը սրբազան
արժէք է: Արդ, ամբողջական ու
միացեալ Հայաստանի տեսլականին
իրագործումը կը սկսի Արցախի

Հայաստանին
միացումով:
Երրորդ, ամբողջական Հայաստանի ոգիին ու տեսլականին
իրագործման առաջնորդող երրորդ
ճամբան հայ ժողովուրդին միասնականութիւնն է: Սա սովորական
լոզունգ չէ։ Մեր կեանքէն ներս
տեսակէտներու ու մտածումներու
տարբերութիւնը բնական է եւ հարըստացուցիչ:
Սակայն, կը մերժենք մեր հայրենիքին եւ ազգին հոգեւոր, ազգային
ու բարոյական արժէքներու նկատմամբ ամէն տեսակի տհաճ մօտեցումներ: Կը մերժենք մեր կեանքէն
ներս բեւեռացումներ առաջացնող
մտածելակերպեր ու գործելակերպեր: Կը մերժենք մեր կեանքէն ներս՝
Հայաստանի, Արցախի եւ Սփիւռքի,
ցնցումներ պատճառող ամէն տեսակ
քայլեր: Կողջունենք այն բոլոր մօտեցումներն ու գործելակերպերը,
որոնք օրէնքի իշխանութիւնը վեր կը

նկատեն անհատի իշխանութենէն,
հայրենիքի շահը՝ կողմնակի շահէն, հայութեան գերագոյն ու ընդհանրական շահերը ամէն բանէ վեր
կը նկատեն:
Ճակատագրական է մեր պատմութեան ներկայ հանգրւանը: Տեսանելի ու անտեսանելի թշնամիներով
շրջապատւած ենք: Մեր հզօրագոյն զէնքը մեր միասնականութիւնն է եւ մեր ազգի միասնականութեան առանցքը Հայաստանն
է ու Արցախը: Ամրօրէն կառչինք
մեր արժէքներուն, ձգտումներուն եւ
իրաւունքներուն:
Ա′յս է պատգամը Մայիս 28-ին:
Ա′յս է մեր հայրենիքն ու ազգը
դէպի հզօրացում, պայծառացում ու
յաւերժութիւն առաջնորդող ճամբան:
ԱՐԱՄ Ա ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ
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Դաշնակցութեան
«ապտակը»
ցաւեցրել է Փաշինեանին
«politik.am»- Մայիսի 23-ին Ազատութեան հրապարակում տեղի ունեցաւ ՀՅԴ-ի հանրահաւաքը՝ «Զարգանալու ենք չզիջելով՝ լրջացէք» կարգախօսով։ Շատերի համար, այդ թւում
իշխող ուժի համար, անսպասելիօրէն
հանրահաւաքին մասնակցելու էին
եկել աւելի քան 3000 քաղաքացիներ։
Այսպիսի հանրահաւաքների համար
նման մասնակցութեան
ցուցանիշը բաւական բարձր է։ ՀՅԴ ներկայացուցիչները խիստ գնահատականներով հանդէս եկան, որոնք
ուղեկցւում էին քաղաքացիների ծափահարութիւններով։ Ակնյայտ էր,
որ հանրահաւաքին մասնակցող քաղաքացիները դժգոհ են վարչապետ
Փաշինեանի կառավարումից։
ՀՅԴ բազմամարդ հանրահաւաքը

«ապտակ» էր Փաշինեանի իշխանութեանը, քանի որ ընդամենը օրեր
առաջ վարչապետի կոչով, վարչական ռեսուրսի գործադրմամբ իշխող
ուժը դատարանների մուտքեր փակելու կարողացաւ հանել միայն 1100
մարդ։ Իշխանական «դռներ փակելու»
գործողութիւնից ընդամենը երեք
օր անց Փաշինեանի գնահատմամբ
«մերժւած» քաղաքական ուժը եռապատիկ աւել քաղաքացիների է դուրս
հանում փողոց։
Մայիսի 23-ին ակնյայտ դարձաւ,
որ ՀՅԴ-ի քաղաքական «ապտակը»
ցաւեցրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի իշխանութեանը։ Դեռ հանրահաւաքը չաւարտւած, Փաշինեանի կնոջ գլխաւորած «Հայկական
ժամանակ» օրաթերթը հրապարա-

կում է լուսանկար, որը արւել է
հանրահաւաքը սկսւելուց առաջ։ Լուսանկարը անմիջապէս համացանցում ծաղրական մեկնաբանութեամբ
սկսում են տարածել ՔՊ-ական չինովնիկներ, որոնք փորձում են հանրութեանը համոզել, որ քաղաքացիների թիւը քիչ է, եւ պէտք է լուրջ
չվերաբերւել ՀՅԴ պահանջներին։
Փաշինեանականները մոռանում են,
որ մէկ տարի առաջ իրենք չորսհինգ հոգով են սկսել քաղաքական
պայքարը, որը վերջում դարձաւ համաժողովրդական
պայքար։
Փաշինեանի անհանգստութիւնը
այնքան մեծ է, որ նա ակտիւացրել է
անգամ իր գրպանային ակտիւիստներին, որոնք մայիսի 25-ին կազմակերպել են հանրահաւաք՝ ի

Հայաստանի գոյութեան եւ զարգացման
ուղին անցնում է Արցախով

«1in.am» - Մայիսի 23-ին, Ազատութեան հրապարակում ՀՅԴ-ն հանրահաւաք էր հրաւիրել՝ «Զարգանալու
ենք չզիջելով. լրջացէ՛ք» խորագրով,
որի ընթացքում ներկայիս իշխանութիւններին դեղին քարտ ներկայացւեց: Ներկայացւեցին նաեւ «ներկայ իրավիճակից դուրս գալու ելքերի» վերաբերեալ կուսակցութեան
մօտեցումներն ու տեսակէտները:
Ի՞նչ իրավիճակի մասին է յատկապէս խօսքը, եւ որո՞նք են այն
ելքերը, որոնք ՀՅԴ-ն առաջարկում է
իրավիճակից դուրս գալու համար:
«Առաջին լրատւական»-ի այս հար-

ցերին ի պատասխան՝ ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմնի անդամ Արթուր Խաչատրեանը մասնաւորապէս ասաց. «Մենք հանրահաւաքի
ժամանակ
ներկայացրինք
մեր
մտահոգութիւնները, եւ մենք ռիսկ
ենք տեսնում, որ իրականացւող
քաղաքականութիւնը կարող է մեզ
բերել-հասցնել
մի
իրավիճակի,
որտեղ երկրի ապագան վտանգւած
կը լինի: Խօսքը թէ՛ տնտեսական
քաղաքականութեան, թէ՛ Արցախի
հարցի շուրջ ծաւալւող վերջին իրադարձութիւնների, թէ՛ բարեփոխումների նպատակների եւ գործիքակազմի մասին է. լայն սպեկտր էր, որի մասին մենք ներկայացրինք հրապարակում հաւաքւած ժողովրդին»:
«Զարգանալ՝ չզիջելով»-ը մեր
կարգախօսն է տարիներ ի վեր, եւ
դա գալիս է Լեւոն Տէր-Պետրոսեանի
յայտնի արտայայտութիւնից յետոյ՝
«Սերգօ ջան, լաւ չես ապրի, քանի
Ղարաբաղի հարցը չի լուծւել»:
Կային եւ կան քաղաքական
գործիչներ Հայաստանում, որ կար-

ծում էին, որ Ղարաբաղի հարցը մեզ
համար բեռ է, եւ քանի այդ բեռից
չենք հրաժարւել, մենք ապագայ
չունենք, մենք ասում ենք, որ՝ ոչ, չկայ
Ղարաբաղի հարց, կայ Հայաստանի
հարց, եւ Հայաստանի գոյութեան
եւ զարգացման ուղին անցնում է
Արցախով: Արցախում ցանկացած
զիջում մեզ համար կործանարար է:
Մենք ասում ենք, որ մենք գտնւում
ենք պաշարւած ամրոցում, եւ, իրօք,
եթէ նայենք, շրջապատւած ենք
թշնամիներով աջից ու ձախից, դէպի
արեւելք ոչ միայն շրջափակւած
ենք, այլ նաեւ պատերազմական
վիճակում ենք գտնւում: Ուզենք թէ
չուզենք՝ դա է մեր երկիրը, եւ մենք
մեր քաղաքականութիւնը պէտք է
կառուցենք «Զարգանանք՝ չզիջելով»
կարգախօսի վրայ:
Իսկ հանրահաւաքի ժամանակ
ներկայացրինք, թէ ինչ դժգոհութիւններ ունենք իշխանութիւնների վարած քաղաքականութիւնից»,- նշեց
ՀՅԴ ԳՄ անդամը:
«yerkir.am»

Բաբայեան.

«Շուշին գրաւելու մասին գրառումն այն է, ինչ Ադրբեջանն
իրականում կայ»

«aysor.am» - Սա այն է, ինչ Ադըրբեջանն իրականում կայ, սա վկայութիւնն է այդ երկրի իրական դէմքի, «aysor.am»-ի թղթակցի հետ զրոյցում ասաց Արցախի նախագահի
մամուլի քարտուղար Դաւիթ Բաբայեանն՝ անդրադառնալով ադրբեջանական յատուկ նշանակութեան
ստորաբաժանումների զինւորների՝
համացանցում տարածւած լուսանըկարին, որում վերջիններս շարքերով
կազմել են «Մեր յաջորդ կանգառը
Շուշին է, սպասէք մեզ» գրութիւնը։
«Մենք երբեւիցէ չպէտք է մոռանանք՝ ով է մեր հակառակորդը,
մենք երբեւիցէ չպէտք է իրականութիւնից կտրւենք։ Ադրբեջանցիներն իրօք ուզում են գրաւել Շուշին,
Ստեփանակերտը, Երեւանը, բոլորին
կոտորել եւ ոչնչացնել։ Նրանք դա
չեն էլ թաքցնում։ Յանցագործները,

սովորաբար, թաքցնում են իրենց
նպատակները, իսկ ահա ադրբեջանցիները չեն թաքցնում։
Նոյնիսկ հայ աշխարհահռչակ
ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարեանին
թոյլ չեն տալիս Բաքու մեկնել, կարող են ամենաանկախատեսելի հետեւանքները լինել», - ասաց Դաւիթ
Բաբայեանը։
ԱՀ նախագահի մամուլի քարտուղարը յիշեցրեց՝ տարեսկզբից Ադըրբեջանը մի քանի խոշոր զօրավարժութիւններ է անցկացրել, որոնք
բոլորն էլ անխտիր ուղղւած են

հայկական երկու պետութիւնների
դէմ։
«Մենք պէտք է սթափւենք, իրար
աջակից լինենք։ Տեսնում ենք՝ մարդիկ կան, որ կարծես կեղտոտ բաժանումներ են անում՝ հայաստանցի,
ղարաբաղցի
առանձնացնում։
Հակառակորդը մեր պատմութիւնը երբեմն աւելի լաւ գիտի եւ
յիշում է, որ մեր պարտութիւնները
եղել են անհամախմբւածութեան
պատճառով», - ասաց մեր զրուցակիցը։

աջակցութիւն վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի։ Սա իհարկէ ծիծաղելի է,
բայց մեր երկիրն այլեւս այպիսի իրականութիւն ունի՝ վարչախումբը ունենալով իր ձեռքի տակ բոլոր լծակները
շարունակում է մնալ փողոցի յոյսին։
Նրանք այդպէս էլ չհասկացան, որ

արդէն մէկ տարի է քաղաքական
դաշտում իրենց դիրքաւորումը փոխւել է, եւ արդէն ընդդիմադիր գործիչներ չեն, ու այս հանգամանքը առաւել է մօտեցնում նոր իշխանութիւնների տապալման ժամանակը։
ԲՈՐԻՍ ՄՈՒՐԱԶԻ

Հայոց Ցեղասպանութեան վերաբերեալ
գրառման համար թուրք ընդդիմադիր
գործչի ազատազրկում են պահանջում

«yerkir.am»-Թուրքիայի գլխաւոր
ընդդիմադիր, քեմալական Հանրապետական-ժողովրդական կուսակցութեան՝ Ստամբուլի նահանգային
վարչութեան նախագահ Ջանան
Քաֆթանջըօղլուի նկատմամբ հետաքննութիւնը սկսւել էր 1.5 տարի առաջ: Նա մեղադրւում էր «հրապարակային ատելութեան եւ թշնամանքի հրահրման», «ահաբեկչական
կազմակերպութիւն քարոզ անելու»,
«նախագահին վիրաւորելու», «հասարակական աշխատողին զբաղեցրած պաշտօնի պատճառով վիրաւորելու», «Թուրքիայի Հանրապետութեանը հրապարակային նւաստացնելու» մէջ:
Ստամբուլի
հանրապետական
գլխաւոր դատախազութեան ահաբեկչութեան
եւ
կազմակերպւած
յանցագործութիւնների դէմ պայքարի բիւրոյի կողմից 2018 թ. յունւարի
15-ից
սկսւած
հետաքննութեան
արդիւնքում պատրաստւած մեղադրական եզրակացութեան մէջ պահանջւում էր 2 տարի 9 ամսից մինչեւ
11 տարի ազատազրկում,- հաղորդում է sabah.com.tr կայքը:
Առաջադրւած մեղադրանքների
համար հիմք են ծառայել 20122017 թթ․ սոցցանցերում Քաֆթանջըօղլուի կատարած «twitter»-եան

հրապարակումները, որոնցում նա
քննադատում էր Էրդողանին եւ
Թուրքիայի վարած ներքին քաղաքականութիւնը։
Քաֆթանջըօղլուի
գրառումների մէջ տեղ էին գտել
նաեւ Հայոց Ցեղասպանութեան վերաբերեալ գրառումներ։ Մասնաւորապէս՝ մեղադրականի մէջ տեղ էր
գտել հետեւալ գրառումը. «Պատմութեան մէջ այսօրը սկսւեց Հայոց
Ցեղասպանութիւնը:
Յիշում
ենք
սպանւած մեր հայ քաղաքացիներին: 1915-ին: Թաքսիմում»: Սակայն
ցուցմունքների
ժամանակ
Քաֆթանջըօղլուն յայտարարել է, որ
Ցեղասպանութեան թեմայով հրապարակումն իրեն չի պատկանում,
միեւնոյն ժամանակ ընդունել է, որ
մեղադրանքների համար հիմք ծառայած միւս բոլոր հրապարակումների հեղինակն ինքն է։
Բացի այդ՝ Քաֆթանջըօղլուն
2013 թ․ Հայոց Ցեղասպանութեան
յիշատակի օրը՝ Ապրիլի 24-ին, եւս
մէկ գրառում էր կատարել «twitter»ում․ «Ապրիլի 23-ին յաջորդող օրն
ի՞նչ օր էր։ Նրանց համար, ովքեր
չեն ցանկանում իմանալ, յուշում․
1915 թ․»։

Արցախ այցելած՝
«Իզւեստիա»-ի թղթակիցը կարող է
յայտնւել ադրբեջանական
«սեւ ցուցակում»
«yerkir.am» - Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն
հետաքննում
է՝
«Իզւեստիա»-ի
լրագրողի կողմից Արցախ այցելելու
հարցը: Այդ մասին յայտարարել է
Ադրբեջանի ԱԳՆ մամուլի խօսնակ
Լէյլա Աբդուլայեւան,- յայտնում է
«Ինտերֆաքս-Ադրբեջան»-ը:
Նա ընդգծել է, որ լրագրողի մասին համապատասխան տեղեկութիւն ստանալուց յետոյ նրա անունը
կը ներառւի Ադրբեջանի «սեւ ցուցակում»:
Աւելի վաղ «yerkir.am»-ը ներկա-

յացրել էր Կլիմովի յօդւածը՝ նւիրւած
Արցախին:

ԷՋ 4 - ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ, 29 ՄԱՅԻՍԻ 2019

ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 103 (23300)

«news.am» - Բարերար Միքայէլ Վարդանեանը 43 մլն. դրամի մարզասարքեր է նւիրել ՀՀ ՊՆ Վազգէն Սարգըսեանի անւան ռազմական եւ մարշալ
Արմենակ Խանփերեանցի անւան
ռազմական աւիացիոն համալսարաններին: Այս ռազմական համալսարաններում ուսանողների ֆիզիկական պատրաստւածութիւնը խիստ կարեւոր նշանակութիւն ունի: Առանց ժամանակակից մարզասարքերի հնարաւոր չէր
ապահովել նրանց ֆիզիկական պատրաստւածութեան անհրաժեշտ մակարդակը:

Արամ Սիմոնեանը հրաժարական է տւել
«armenpress.am» - Երեւանի Պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ
Սիմոնեանը հրաժարական է տւել:
«Արմէնպրես»-ի հաղորդմամբ, այս
մասին «Ֆէյսբուք» սոցիալական ցանցի
իր էջում գրառում է կատարել ԵՊՀ
մամուլի խօսնակ Գէորգ Էմին-Տէրեանը:
Երեւանի Պետական համալսարանի
ռեկտորի պաշտօնում Արամ Սիմոնեանն ընտրւել է 2006 թւականին:

«Ես խեղճացող մարդ չեմ, ես զանգեզուրցի եմ
եւ սիւնեցու կող ունեմ, ես իմ հօր զաւակն եմ: Ես
երբեք չեմ խեղճացել եւ չեմ խեղճանալու»
ԵՊՀ 100-ամեակը պետական մակարդակով չնշելը կը լինի ազգային
ամօթ, խայտառակութիւն: Այս մասին
յայտարարել է ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնեանը:
ԵՊՀ ռեկտորն իր ելոյթում նշել է.
«Յարգելի՛ գործընկերներ, այս աշխարհում ամէն ինչ ունի սկիզբ եւ վերջ: Եւ այս
խօսքերն իմ հայրը մահանալուց առաջ
ինձ ասաց: Այսօր ես կրկնում եմ՝ ամէն
ինչ ունի սկիզբ եւ վերջ:
Համալսարանի շուրջ ստեղծւած լարւածութիւնը չի թուլանում, այլ գնալով
աւելի է ուժեղանում: Երկրի բարձրագոյն
իշխանութիւնն ինձ մեղադրում է, թէ
ես ճանկռում եմ այս աթոռը, որ երկար
մնամ: Ծիծաղելի է: Ես երբեք այդ
աթոռից կառչած չեմ եղել: Այս ամիսների
ընթացքում, կարծում եմ, ձեզ համոզեցի,
որ ես ո՛չ ընկրկող եմ, ո՛չ վախեցող եմ,
ո՛չ էլ հերոս եմ ձեւանում: Ես պատրաստ
եմ տղամարդուն վայել ձեւով բոլոր հարցադրումների պատասխանները տալ:
Այս ամիսների ընթացքում համալսարանում տեղի ունեցան փոփոխութիւններ: Ինչքան էլ ցաւալի է, այդ
փոփոխութիւնների մի մասն անխուսափելի էր: Կարծում եմ՝ շատ մարդիկ
չդիմացան փոփոխութիւններին, եւ դրա
համար էլ մենք այսօր ունենք երկու նոր
պրոռեկտոր:
Այն լարւածութեան մեղաւորը, որը
կայ համալսարանի շուրջ եւ գնալով
ուժեղանում է, ես չեմ եւ ոչ էլ համալսարանն
է: Դրա մեղաւորը բարձրագոյն կրթութեան եւ գիտութեան ոլորտում քաղաքականութիւն իրականացնող մարմնի
ներկայացուցիչներն են: Մարդիկ, որոնք
համալսարանական են, բայց համալսարանում որեւէ լուրջ ներդրում չեն
ունեցել: Դա իրենց խնդիրն է: Ես անընդունելի եմ համարում այն քաղաքականութիւնը, որն այսօր վարում է
ԿԳՆ-ն, ոչ միայն կրթութեան եւ
գիտութեան ոլորտում, այլեւ համալսարանի նկատմամբ: Ես դա համարում եմ
մերժելի:
Միեւնոյն ժամանակ ես դառնութեամբ եմ նշում այն հանգամանքը,
որ ազգային արժէք համարւող համալսարանը, որի 100-ամեակն է այս
տարի նշւում, եւ որի հետ զուգահեռաբար նշւում է Բաքւի Պետական
համալսարանի 100-ամեակը, մեր պետութեան կողմից արժանանում է նման
վերաբերմունքի: Մայիսի 16-ին եւ 17ին մենք, այն էլ, ցաւօք սրտի, ոչ բոլոր
համալսարանականներով, նշեցինք բուհի
ծննդեան օրը, այցելեցինք Գիւմրի: Այնուհետեւ այստեղ կազմակերպւեց համերգ,
յետոյ տեղի ունեցաւ «Լաւագոյն ուսանող» մրցանակաբաշխութիւնը, բայց

պաշտօնական որեւէ ուղերձ, որեւէ
շնորհաւորանք ես չստացայ, համալսարանը չստացաւ: Զանգեցին իմ ընկերները եւ այն մարդիկ, որոնք սիրում
են համալսարանը եւ վերջ: Նոյնիսկ ԵՊՀ
հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը
չշնորհաւորեց:
Այսպիսի պայմաններում յոբելեան
նշելը շատ ծանր է: Իշխանութիւնները
յստակ ասում են՝ յոբելեանը կը նշենք
այն դէպքում, երբ որ Դուք չէք լինի
ռեկտորի պաշտօնում: Ընդորում՝ այդ
յոբելեանին մասնակցելու համար գալու
են մարդիկ, նաեւ արտասահմանից,
որոնք իմ անձնական հիւրերն են, իմ
ընկերներն ու բարեկամները՝ ռեկտորներ տարբեր համալսարաններից, որոնց
հետ ընկերացել ենք այս տարիների
ընթացքում:
Ես շատ շնորհակալ եմ այն ուսանողներին, որոնք այս ամիսների ընթացքում ապացուցեցին, որ արժանի են
համալսարանի ուսանող կոչւելուն:
Շնորհակալ եմ բոլորիդ անխտիր՝
ե՛ւ ՈՒԽ-ին, ե՛ւ ՈՒԳԸ-ին, Մշակոյթի
կենտրոնին եւ միւսներին: Մեր երիտասարդներից շատերն ապացուցեցին,
որ իրենք իսկապէս հայ մարդ են,
Հայաստանի եւ համալսարանի ջատագովը: Ես շատ ցաւում եմ, որ համալսարանականների մէջ եղան ուրիշ
մարդիկ: Շատ եմ ցաւում:
Այդ մարդիկ ոչ միայն անտարբեր
եղան, չմասնակցեցին, այլեւ բացայայտ
հակակրանք արտայայտեցին այս ամիսների ընթացքում իմ եւ իմ գործունէութեան, համալսարանի, միջոցառումների նկատմամբ: Սա մեծ նեղութիւն է համալսարանականի համար,
գոնէ ինձ համար:
Եղան մարդիկ, որոնց, երբ հարցնում
ես, թէ ինչո՞ւ ես դէմ քւէարկում, ասում
են՝ որովհետեւ ես կոնֆորմիստ եմ, եւ
դա ասում է ակադեմիայի անդամը՝
նշելով, թէ ես պէտք է միշտ լաւ
յարաբերութիւններ ունենամ իշխանութեան հետ: Արհամարհանքի արժանի
դիրքորոշում: Ես շատ շնորհակալ եմ
մեր այն համալսարանականներին,
որոնք այս ամիսների ընթացքում, թէեւ
նրանց թւում կային նաեւ կանայք,
տղամարդու պէս կանգնեցին համալսարանի եւ նրա ղեկավարութեան կողքին:
Ես շատ շնորհակալ եմ այս ամենի
համար: Ես շատ շնորհակալ եմ մեր
Հոգաբարձուների խորհրդի այն անդամներին, յատկապէս ուսանող անդամներին, որոնք քաջաբար, իրենց
կարծիքն առանց վախենալու արտայայտեցին եւ կանգնած են համալսարանի
մէջքին: Հայ մարդը պէտք է այդպիսին
լինի:

Այս ամիսների ընթացքում, այս
պայքարի ընթացքում շատ բաներ
տեսանք: Յատկապէս ես: Տեսայ ե՛ւ
աջակցութիւն, ե՛ւ բացայայտ անտարբերութիւն: Այն քրէական գործը, որը
յարուցւել է համալսարանի դէմ, իր
ամբողջ ծանրութեամբ առաջին հերթին
իմ ուսերին է:
Բայց ես համոզւած ասում եմ, որ
մենք արդար ենք: Եւ այս դժւարութիւններից մենք դուրս ենք գալու: Այս
ամբողջ գործընթացը թանկ է արժենում
ինձ եւ նամանաւանդ իմ ընտանիքին՝
առողջութեան եւ բարոյականութեան,
հոգեկան վիճակի տեսանկիւնից: Բայց
այն նաեւ չի նսեմացնում իմ եւ իմ
ընտանիքի անդամների ցանկութիւնը՝
հաւատալու համալսարանի ապագային,
համոզմունքին, որ մենք ճիշտ ենք, որ
ես՝ որպէս համալսարանի ռեկտոր, այս
տարիների ընթացքում, ընդհանուր առմամբ, ճիշտ եմ գործել: Թերութիւններ
եղել են, բայց գնացել եւ փորձել եմ անել
այն ամէնը, ինչ որ կարողացել եմ:
Ես խեղճացող մարդ չեմ: Ես զանգեզուրցի եմ եւ սիւնեցու կող ունեմ, ես
իմ հօր զաւակն եմ: Ես երբեք չեմ խեղճացել եւ չեմ խեղճանալու: Ես միշտ
պայքարելու եմ՝ յանուն համալսարանի, ԵՊՀ-ի վաղւայ օրւայ համար,
պայքարելու եմ, որ համալսարանում
ամէն ինչ լաւ լինի, որ հայրենիքում՝
հասարակութեան մէջ, գերակշռող լինի
այն կարծիքը, որ համալսարանն իսկապէս ազգային արժէք է: Բայց հաշւի
առնելով նաեւ այն հանգամանքը, որ
համալսարանի 100-ամեակը պետական
մակարդակով չնշելն ազգային ամօթ,
խայտառակութիւն կարող է լինել, ուզում
եմ ձեզ յայտարարել, որ ես մտադիր
եմ վայր դնել ռեկտորի իմ իրաւասութիւնները եւ հրաժարականս վաղը
ներկայացնել ԵՊՀ հոգաբարձուների
խորհրդին:
Եթէ ես այսօր հրաժարական չտամ,
միեւնոյն է, էլի օրէնքի խախտումով
դա արւելու է: Ես արդէն տեղեակ եմ՝
փոխելու են Հոգաբարձուների խորհրդի
ամբողջ կազմը, որ կարողանան ինձ
հանելու հաճոյքը ստանալ: Ես այդ
հաճոյքը նրանց չեմ պատճառի:
Ես մարտունակ եմ, ոչ մի բանից
չվախենալով եւ համալսարանի շահը
գերակայ համարելով՝ վայր եմ դնում իմ
լիազօրութիւնները: Հոգաբարձուների
խորհուրդը կորոշի 7 օրւայ ընթացքում,
այդպէս է կանոնադրութիւնը, թէ երբ
է նոր ռեկտորի ընտրութեան օրը
նշանակւում: Պարտականութիւնների
ժամանակաւոր պաշտօնակատար կը
լինի, մինչեւ որ կը լինեն ընտրութիւններ:
(Շար. 7-րդ էջում)

Ազգային-հասարակական
գործիչ

Նիկոլ Մուսախանեանի
յիշատակին

40 օրեր են անցել այն օրւանից,
երբ հողին յանձնեցինք ազգային-հասարակական վաստակաւոր գործիչ եւ
ազնիւ հայ մարդու տիպար հանդիսացող Նիկոլ Մուսախանեանին:
Մարդ, ով իր բծախնդիր մօտեցմամբ եւ մանրակրկիտ դիտողութիւններով որտեղ որ լինէր այն
Թ. Հ. Թ. Պատգամաւորական ժողով,
թէ իր փայփայած Հ. Ուս. «Չհարմահալ» միութիւն, փորձում էր լաւագոյնը իրականացել ազգային կեանքում:
Հանգուցեալ Նիկոլ Մուսախանեանը ծնւել էր 1936 թւականին Չհարմահալ գաւառի երբեմնի հայաբնակ
Աղբուլաղ գիւղում, նահապետական
ընտանիքում: Փոքր տարիքում իր
ընտանիքի հետ փոխադրւում է Խուզեստան նահանգի Աղաջարի քաղաք,
ուր եւ ստանում է իր նախնական
կրթութիւնը: Նա դեռ երիտասարդ էր,
որ աշխատանքի է անցնում Իրանի
նաւթային ընկերութիւնում, որպէս պաշտօնեայ եւ յետոյ աշխատում «Բիդ
Բոլանդ» գազի զտարանում:
1973 թւականին Նիկոլ Մուսախանեանը փոխադրւում է Թեհրան եւ
շարունակում իր աշխատանքը: Ուսումնատենչ Նիկոլ Մուսախանեանը աշխատանքին զուգահեռ շարունակում է
իր ուսումը եւ Թեհրանում «Ֆարգամ»
միջնակարգ դպրոցը աւարտելով,
1974 թւականին ստանում է դիպլոմ՝
մաթեմատիկայի ճիւղում, որից յետոյ
1975 թւականին մուտք է գործում
ժամանակի «Փարս» կոչւող համալսարան, որը միաւորւել էր «Ալլամէ Թաբաթաբայի» համալսարանի հետ եւ
աւարտելով անգլերէն լեզւի ու գրականութեան ճիւղը, վկայւում գերդիպլոմ աստիճանով, որը ստանում է
«Ալլամէ Թաբաթաբայի» համալսարանից:
Նա 1981 թւականին գտնում է
իր կեանքի ընկերոջը՝ Ամալիկ Վարդանեանին եւ բախտաւորւում երկու
զաւակներով՝ Սեւան եւ Անահիտ Մուսախանեաններ, ովքեր հասակ նետելով ազգային շնչով տոգորւած ընտանիքի ջերմ գրկում, իրենք եւս փորձում են արդարացնել իրենց ծնողների
ցանկութիւնները:
Նիկոլ Մուսախանեանը 40-ամեայ
իր աշխատանքի ընթացքում միշտ եղել
է պարտաճանաչ եւ իր զբաղեցրած
զանազան հանգամանքներում միշտ
կատարել լաւագոյնը, արժանանալով
գնահատանքների եւ հանգստի կոչւել
1996 թւականին, որից յետոյ տարիներ,
որպէս խորհրդատու աշխատակցել է
«Նամւարան» ընկերութիւնում:
2016 թւականին Իրանի գազի ընկերութեան 50-ամեակի առիթով 50
լաւագոյն պաշտօնեաների թւում Նիկոլ
Մուսախանեանը եւս գնահատանքի
արժանացաւ այն հանդիսութեան ընթացքում, որին ներկայ էր հանր.
նախագահը եւ մեծ թւով պետական
պաշտօնեաներ ու հրաւիրեալներ: Այդ
առիթով Իրանի պետական ռադիոհեռուստատեսութիւնը նրա հետ ունեցաւ հարցազրոյց, որը պատկերասփռւեց հեռուստատեսութեան առաջին կայանով: Նոյն առիթով գազի
ընկերութեան կողմից լոյս տեսած
գրքում, որպէս փորձագէտ եւ աւագ
պաշտօնեայ ներկայացւած է հանգուցեալի կենսագրական տւեալները:
Անդրադառնալով Նիկոլ Մուսախանեանի ազգային –հասարակական
կեանքին, պիտի նշել, որ նա պատանի
տարիքից եղել է Աղաջարի քաղաքում
Հայոց եկեղեցա-դպրոցական հոգաբարձութեան անդամ եւ անդամակցել
տեղի մշակութային միութեանը եւ մեծ
ներդրում բերել Հ. Ուս. «Չհարմահալ»
միութեան Աղաջարի մասնաճիւղի աշխատանքներին: 1969 թւականի օգոստոսի 31-ից Նիկոլ Մուսախանեանը
Աղաջարիում փոխարինելով «Ալիք»
օրաթերթի ներկայացուցիչ Շաւասպ
Պետրոսեանին, պաշտօնապէս ստանձնում է «Ալիք» օրաթերթի ներկայացուցչութեան հանգամանքը, մինչեւ 1973
թւականը, երբ տեղափոխւում է Թեհրան: Հանգուցեալը իր ազգային կեց-

ւածքի եւ մի խօսքով խառնւածքի
բերումով, մինչեւ իր կեանքի աւարտը
միշտ եղաւ «Ալիք»-ի հետ եւ «Ալիք»-ը
իր սրտում էր: Նա «Ալիք»-ի 85-ամեակի
առիթով 2016-ի սեպտեմբերի 22-ին,
օրաթերթի 3-րդ էջում տպագրւած իր
յուշերի մէջ նշելով ժամանակի հայահոծ Աղաջարի քաղաքում «Ալիք»
օրաթերթի կարեւոր դերի մասին
գրում է. «Յիշում եմ այդ օրերին
«Ալիք»-ի ընթերցումը յատուկ սէր ու
խանդավառութիւն էր առաջացրել այդ
փոքրաթիւ համայնքում եւ ինձ մօտ
էին արձանագրւում ու բաժանորդագրւում «Ալիք» ստանալու համար:
Մեծ ու փոքր իրար հանդիպելով
«Ալիք»-ի մէջ լոյս տեսած լուրերի եւ
նիւթերի մասին էին խօսում, յատկապէս եթէ կար այդ օրւայ թերթի մէջ
լուրեր Աղաջարիից (Օմիդիէ)»:
1973 թւականից Թեհրանում իր անդամակցութիւնն է բերել Հ. Ուս. «Չհարմահալ» միութեանը, չխնայելով ոչինչ
միութեան աշխատանքների բարգաւաճման համար: Նա տարիներ անդամակցել է միութեան Պատգամաւորական ժողովին, Կենտրոնական
վարչութեանը եւ զբաղեցրել քարտուղարի եւ գանձապահի հանգամանքները: Նա նաեւ մաս է կազմել միութեան
ծրագիր-կանոնագիրը
վերանայման
ենթարկող յանձնախմբին: 2013-ից
2017-ի ժամանակաշրջանում եղել է
միութեան Կենտրոնական վարչութեան նախագահ, իսկ 2017-ի մայիսից
մինչեւ իր ցաւալի մահը եղել է
միութեան Պատգամաւորական ժողովի
նախագահ:
Նիկոլ Մուսախանեանի ազգային
կեանքը չի սահմանափակւում միայն
միութենական ասպարէզում, 1986
թւականից 12 անընդմէջ տարիներ նա
եղել է Թ. Հ. թեմի Հաշւեքննիչ մարմնի
անդամ, քարտուղարի եւ փոխնախագահի հանգամանքներով եւ ակտիւ
գործունէութիւն դրսեւորել նոյն մարմնի
կազմում:
Անդամակցել է Թ. Հ. Թ. Պատգամաւորական ժողովի 14-րդ եւ ներկայ
16-րդ շրջաններին, որպէս Կենտրոն
քաղաքամասի պատգամաւոր:
Իր ազգային եւ հասարակական
բազմաբեղուն գործունէութեան շնորհիւ
արժանացել է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
կաթողիկոս Արամ Ա Վեհափառ Հայրապետի կողմից «Կիլիկիոյ Ասպետ»
շքանշանին, եւ 2013 թւականի մայիսի
16-ին Թ. Հ. թեմի առաջնորդ Տ. Սեպուհ
արք. Սարգսեանի ձեռամբ պարգեւատըրւել շքանշանով:
84-ամեայ Նիկոլ Մուսախանեանը
իր բազմաբեղուն ազգային-հասարակական կեանքին հրաժեշտ տւեց 2019
թւականի ապրիլի 18-ին՝ Աւագ հինգշաթի օրը, մեծ վիշտ պատճառելով
ոչ միայն իր տիկնոջը, զաւակներին
եւ հարազատներին, այլ նաեւ իր ողջ
կեանքի ընթացքում փայփայած Հ.
Ուս. «Չհարմահալ» միութեան անդամանդամուհիներին եւ բոլոր նրանց,
ովքեր զանազան առիթներով շփւել էին
նրա հետ:
Հողը թեթեւ գայ վրադ սիրելի Նիկոլ,
յիշատակդ միշտ վառ կը մնայ բոլորիս
սրտերում:
Հ. Ուս. «Չհարմահալ» միութեան
Կենտրոնական վարչութիւն

ՅԻՇԱՏԱԿ

43 մլն. դրամի օգնութիւն ռազմական
երկու համալսարաններին՝
Միքայէլ Վարդանեանից
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Կանադայի առաջնորդ Տ. Բաբգէն
արք. Չարեանն այցելել է Արցախի
վերաբնակեցւած Նոր Կիլիկիա գիւղ

«yerkir.am» - Արցախի Հանրապետութիւնում գտնւող գիւղերը ունեն սահմանափակ հնարաւորութիւններ եւ անմիջական օժանդակութեան կարիք,
յատկապէս սահմանամերձ գիւղերը,
որոնք ամենօրեայ ապահովութեան
հարցեր են դիմագրաւում:
Նախկին Նոր Ղազանջի գիւղը, որը
այժմ վերանւանւել է ՆՈՐ ԿԻԼԻԿԻԱ
անւամբ, գտնւում է Մարտակերտի
շրջանում՝ Արցախի հիւսիսային սահմանի մօտ։ Գիւղը Արցախի ապահո-

վութեան համար ռազմավարական
խիստ կարեւորութիւն ներկայացնող
շրջան է:
Արցախի Հանրապետութեան առաջարկով, ՆՈՐ ԿԻԼԻԿԻԱ գիւղի վերաշինութեան եւ վերաբնակեցման հովանաւորութիւնը ստանձնել է Մեծի Տանն
Կիլիկիոյ կաթողիկոսութիւնը, մասնակցութեամբ կաթողիկոսութեան բոլոր
թեմերի:
ՆՈՐ ԿԻԼԻԿԻԱ գիւղի վերաշինութեան եւ հայրենակերտման ծրագրին,

Կանադայի ազգային առաջնորդարանը մասնակցեց 150,000 դոլարով,
եւ վերջերս տէր եւ տիկին Ալբեր եւ
Լէյլա Արոյեանները նւիրեցին 200,000
դոլար գիւղում կառուցելով չորս բնակարան։
Մայիսի 13-ին, Կանադայի առաջնորդ Տ. Բաբգէն արք. Չարեանն ընկերակցութեամբ Տ. Վարդան վրդ. Թաշճեանի՝ այցելեց ՆՈՐ ԿԻԼԻԿԻԱ գիւղ
եւ հանդիպեց տեղի բնակիչների
հետ։

Անթիլիասում հրատարակւել է
«Մշակոյթը Հայաստանի Առաջին
Հանրապետութիւնում (19181920)» գիտաշխատութիւնը
«yerkir.am» - Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
«Խաչիկ Պապիկեան հիմնադրամ»-ի
հրատարակութիւնների շրջանակներում լոյս է տեսել Գուրգէն Վարդանեանի
հեղինակած «Մշակոյթը Հայաստանի
Առաջին Հանրապետութիւնում (19181920)» գիտաշխատութիւնը։
Մենագրութիւնում առաջին անգամ
ամփոփ կերպով ներկայացւել են
ազգային պետական շինարարութեան
գործընթացում իրականացւած միջոցառումները կրթական համակարգում,
մշակոյթի տարբեր բնագաւառներում։
Հատորը խմբագրել է «Ազդակ» թերթի
գլխաւոր խմբագիր Շահան Գանտահարեանը։

Օսմանեան Ստամբուլում
ապրող հայերի տւեալները՝
առցանց

Կեսարիոյ եւ շրջակայքի հասարակական,
մշակութային եւ տնտեսական պատմութիւնը
գիտաժողով
Դիմումներու ընդունում

18-19 հոկտեմբերի 2019 - Կեսարիա
18-19 հոկտեմբերի 2019 թւականներուն միջեւ Հրանտ Դինք հիմնարկը
կը կազմակերպէ գիտաժողով, «Կեսարիոյ եւ շրջակայքի հասարակական,
մշակութային եւ տնտեսական պատմութիւնը» խորագրով: Գիտաժողովին
նպատակն է 1850-1950 թւականներու
միջեւ Կեսարիոյ եւ շրջակայ բնակավայրերու մէջ տեղի ունեցած հասարակական, տնտեսական, մշակութային, քաղաքային եւ ճարտարապետական փոփոխութիւններու մանրամասն
միջազգային ուսումնասիրութիւնը, եւ
այս նիւթերու շուրջ իրականացած աշխատանքներու ներկայացումը ակադեմական աշխարհին:
Կեսարիան եւ շրջակայքը պատմականօրէն կարեւոր տնտեսական կենտրոն եղած է, ինչպէս նաեւ խաչմերուկ
առեւտրական ճանապարհներու: Հրաբուխային տեղանքը, լեռնային միջավայրը եւ անբարեբեր հողը պատճառ
դարձած են, որ Կեսարիոյ մէջ հողագործութիւնը միշտ երկրորդական դեր
ունենան: Վերջիս նաեւ դրդապատճառ
եղած է, որ կեսարացի վաճառականները Ադանայի մէջ արտադրւած բամբակի առեւտուրին մաս կազմեն, հետեւաբար Կեսարիոյ մէջ հիւսւածագործութիւնը եւ գիւղերուն մէջ գորգագործութիւնը զարգանայ:
Կեսարիոյ բնակչութեան բազմազանութիւնը իր դերը խաղացած է
քաղաքին առեւտրականութեան մէջ
մասնագիտանալուն եւ Կեսարիոյ
առեւտրականներուն իրենց տեղը
ունենալուն 19-րդ դարու միջազգային
տնտեսութեան մէջ: Ըստ 1914-ի
Օսմանեան մարդահամարի տւեալներուն, Կեսարիոյ սանճաքի ընդհանուր
բնակչութիւնն է 263,074: Բնակչութեան
մեծամասնութիւնը, 184,292 թւով (%70)
կը կազմէին Իսլամները, 26,590 (%10,1)
բնակչութեամբ Ուղղափառ յոյները եւ
48,659 բնակչութեամբ հայերը (% 18,5):
Երբ այս բնակչութեան աւելցնենք
3553 (%1,4) Կաթոլիկ եւ Բողոքական
համայնքները, կրնանք ըսել, որ Համաշխարհային Ա պատերազմի նախօրեակին Կեսարիոյ մէջ ապրող ամէն
երեք հոգիէն մէկը ոչ-իսլամ էր:
Տնտեսական ցանցերու միջոցաւ, հայ
եւ յոյն առեւտրականները, նախ Ստամ-

բուլի եւ Իզմիրի նման մեծ քաղաքներու
մէջ, ապա արտերկրի կարեւոր կենտրոններու, ինչպէս Լոնդոնի եւ Մանչեսթըրի մէջ ներկայացուցիչ ճիւղեր հիմնած
են: Կեսարացի առեւտրականները, յատկապէս հիւսւածագործութեան բնագաւառին մէջ, Եւրոպա արտադրւած նիւթերու դէպի Թուրքիա միջնորդը եւ
մատակարարողը եղած են: Կեսարացի Գիւլբենգեան, Կիւմիւշեան, Իպրանոսեան եւ Մուրադեան եղբայրները
եւ Կիւրիւնէն աշխարհին բացւած
Քոչունեան եւ Թոփալեան եղբայրները, կայսրութեան վերջին հարիւրամեակին, Կեսարիոյ շուկայի հասցուցած
կարեւոր ձեռներէց ընտանիքներն են:
Գարաման յոյն առեւտրականներէն
Շիշմանօղլու, Օնասօղլու եւ Գազանճըօղլու ընտանիքներէն եկած են արմատով կեսարացի յայտնի գորգագործ
եւ նպարավաճառները: Յատկապէս
մեծ քաղաքներու մէջ հիմնւած ոչԻսլամ գաղութներու դպրոցներու մէջ
մատուցւած առեւտրական հաշւարկի
եւ հաշւապահութիւն առարկաները,
ինչպէս նաեւ օտար լեզուներու ուսուցումը առեւտրական ցանցերուն ապահոված են անհրաժեշտ մարդկային
պաշար:
Կեսարացի յոյն եւ հայ առեւտրականներու ստեղծած հարստութեան
արտացոլւած բնագաւառներէն մէկն
է Կեսարիոյ մէջ այս գաղութներու
երեւելիներու կառուցած եկեղեցիները,
վանքերը, որբանոցները, դպրոցները
եւ այլ հանրային բնոյթի կառոյցները:
2015 թւականին կատարւած ուսումնասիրութեան ընթացքին կարելի եղած է
Կեսարիոյ մէջ գտնել Համաշխարհային
Ա պատերազմի նախօրեակին կառուցւած 113 հայկական եւ 68 յունական
կառոյց:
Համաշխարհային Ա Պատերազմի
արդիւնքներէն մէկն է նաեւ Կեսարիոյ
ժողովրդագրութեան փոփոխութիւնը:
1915 թւականին Կեսարիոյ հայերը
աքսորւած են Սիրիոյ անապատները եւ
1923 թւականին Լօզանի պայմանագրի
հիման վրայ իրականացած թուրքյոյն բնակչութեան փոխանակման
արդիւնքով, մեծամասնութեամբ թուրքախօս Գարաման յոյները ուղարկւած
են Յունաստան: Պատերազմի տարինե-

րուն «Միութիւն եւ յառաջդիմութիւն
կուսակցութեան»
կառավարութեան
գործադրած «Ազգային տնտեսութիւն»
քաղաքականութեան արդիւնքով, 1916
թւականին «Կեսարիոյ տնտեսական
ազգային սահմանափակ ընկերութիւն»-ը
եւ
«Գիւղատնտեսական
դրամատուն»-ը հիմնւած է, սակայն այս ընկերութիւնները երկար կեանք չեն
ունեցած:
Հանրապետութեան
հիմնադրութենէն ետք, տնտեսական կեանքը աշխուժացնելու նպատակով Կեսարիոյ
մէջ պետական ներդրումները աճ
արձանագրած են: 1929 թւականի
համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի արդիւնքով գործադրւած պետականակենտրոն տնտեսական քաղաքականութիւնը իր ազդեցութիւնը ունեցած
է նաեւ Կեսարիոյ վրայ: Նախ,
1926 թւականին ծանր արդիւնաբերութեան ներդրում ըլլալով, հիմնւած
են օդանաւերու եւ հրասայլերու գործարանները: 1927 թւականին երկաթուղին հասած է Կեսարիա: 1935
թւականին, որպէս Սիւմերբանկի ներդըրում, «Կեսարիոյ կերպասագործութեան գործարան»-ը հիմնւած է: Այս
պետական ներդրումները պատճառ
դարձած են որ Կեսարիան արդիականութիւն ապրի պետական միջամըտութեամբ: Նոյն ժամանակաշրջանին
մեծ թւով ձեռներէցներ գաղթելով Ադանայի եւ Ստամբուլի նման քաղաքներ,
տեղական տնտեսութեան զարգացման
սատար դարձած են:
Հանրապետութեան
հիմնադրութենէն առաջ եւ վերջ տեղի ունեցած
ժողովրդագրական, տնտեսական, քաղաքական եւ մշակութային տրոհումները արմատապէս ապրած է Կեսարիան եւ իր շրջակայքը, որը արժանի
է գիտական ուսումնասիրութեան:
Կեսարիոյ 1850-1950 թւականներու
միջեւ պատմութիւնը, նոյն ատեն կարելի է ներկայանալ որպէս Թուրքիոյ
հասարակական փոփոխութիւններու
ամփոփումը: Հետեւաբար Կեսարիոյ
եւ շրջակայքի ապրած «վիրալից» փոփոխութիւնները բովանդակալից եւ
քննական մօտեցման առիթ ներկայացնող,
միջդասակարգային պարունակութեամբ
(Շար. 6-րդ էջում)

«panorama.am» - Հարիւր տարուց
աւելի է տարբեր ազգերի գիտնականներ
Հայոց Ցեղասպանութեան վերաբերեալ
տարբեր ուսումնասիրութիւններ են
կատարել, սակայն դրանք իրար հետ
փոխկապակցւած չեն։ armenianweekly.
com-ի հաղորդմամբ, ԱՄՆ Կալիֆորնիայի համալսարանի ասպիրանտ
Դանիէլ Օհանեանը մի ուսումնասիրութեան վրայ է աշխատել, որպէսզի
միաւորի այդ բոլոր արժէքաւոր վկայութիւնները։
Օհանեանը «Օսմանեան Ստամբուլում հայ բնակչութեան մասին տեղեկատւութեան վերականգնում եւ
բոլորի համար մատչելի բազայի ստեղծում» ծրագրի աւագ մասնագէտներից
է։ Ծրագիրը ֆինանսաւորւել է «Գալուստ Գիւլբենգեան» հիմնադրամի եւ
Ստամբուլի Բիլգի համալսարանի կողմից։ Հետազօտական աշխատանքներն
աւարտւել են 2018-ին։ «Վերականգնւող

վկայութիւններ» նախագծի թիմում բացի
Օհանեանից ընդգրկւած է վեց հետազօտող Թուրքիայից։
Նրանք ստեղծել են Ստամբուլում
մշտապէս եւ ժամանակաւոր բնակւող
հայերի ցուցակ, նաեւ ինտերակտիւ
քարտէզ, թէ որտեղ են նրանք բնակւել։
Այդ ամէնը հրապարակւել է 2010
թւականին
Բեռլինում
ստեղծւած
Houshamadyan ծրագրի կայքում։ «Յուշամատեանի» հիմնական նպատակն
էր պահպանել Օսմանեան կայսրութիւնում բնակւած հայերի մասին
տւեալները։
Օհանեանը պատմել է, որ իրենց
սկզբնական նպատակն էր պատճէնել,
թարգմանել, վերլուծել Ստամբուլում
1830-1907 թւականների մարդահամարների տւեալները, որտեղ տեղեկատըւութիւններ են եղել հայերի մասին։
«Այնուհետեւ խնդիր էինք դրել այդ
տւեալները հասանելի դարձնել առցանց տիրոյթում հայերէն, թուրքերէն,
անգլերէն, որպէսզի դրանցից կարողանան օգտւել այլ հետազօտողներ եւ
ընդհանրապէս բոլոր ցանկացողները»,- ասել է Օհանեանը։
Հայ եւ թուրք մասնագէտներից կազմած թիմը հասել է տպաւորիչ արդիւնքների։ Houshamadyan կայքում
այժմ տեղեկատւութիւն կայ 1779-1914
թւականներին ծնւած շուրջ 46 հազար
մարդու մասին։ Տեղեկատւութիւն կայ
նրանց ընտանիքների, մասնագիտութիւնների, ծննդավայրի, բնակութեան
վայրի մասին։ 16 հազար մարդու հասցէ
յստակ նշւած է, իսկ մնացածինը՝
մօտաւոր, որպէս հասցէ նշւած են
որոշակի գիւղեր եւ շրջաններ։
Չնայած նախագծի շրջանակում
կատարած հսկայական աշխատանքի,
Օհանեանն ասել է, որ միւսներն աւելին
կարող են անել։
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Կեսարիոյ...
(Շար. 5-րդ էջից)

լեցուն զեկոյցներուն նախընտրութիւն պիտի
տրւի այս գիտաժողովի ընթացքին:
- Գիտաժողովին լեզուներն են հայերէն, անգլերէն, թուրքերէն: Դիմումներու անգլերէն
ամփոփումները դիմորդներու պատասխանատըւութեան տակ են:
- Հարց-պատասխաններու եւ քննարկումներու առիթ տալու համար, զեկոյցները սահմանափակւած են 20 վայրկեանով:
- Գիտաժողովը կենդանի պիտի հեռարձակւի
www.hrantdink.org կայքէջի վրայ:
- Կը խնդրւի նշել, եթէ մասնակիցներու
կազմակերպութիւնները պիտի չհոգան ճամբորդութեան եւ կեցութեան ծախսերը:
- Գիտաժողովը կը կազմակերպւի միջգիտակարգային մօտեցումով՝ բաց է պատմութիւն,
տնտեսական պատմութիւն, մարդաբանութիւն,

մշակութաբանութիւն,
հասարակագիտութիւն,
քաղաքագիտութիւն, ժողովրդագրութիւն եւ ճարտարապետութիւն եւ նման գիտակարգերով Կեսարիան եւ շրջակայքը նիւթ առնող ուսումնասիրութիւններուն համար:
- Գիտաժողովին ներկայացւած զեկոյցները
HDV հրատարակութիւններու կողմէ պիտի հրատարակւին որպէս գիտաժողովի նիւթերու հատոր:
- Գիտաժողովին մասնակցիլ փափագողներէն կը խնդրւի ներկայացնել իրենց ուսումնասիրութիւններու 250 բառ երկարութեամբ ամփոփումը, նշելով գլխաւոր աղբիւրները, ինչպէս
նաեւ 150 բառ երկարութեամբ կենսագրութիւն,
որը կը պարունակէ ծննդեան թւականը, համալսարանական աստիճանները, դոկտորականի աստիճանը, աշխատանքի բնագաւառը,
հրատարակւած գիրքերը եւ տեղեկութիւն ընթացքի մէջ եղող աշխատասիրութիւններու
մասին, մինչեւ 1 մայիս 2019, լրացնելով հարցաթերթիկը մեր կայքէջին վրայ:

ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 103 (23300)

Գիտական յանձնաժողով
Ահմեդ Դեմիրէլ, Մարմարայի համալսարան
Այհան Աքթար, Պիլկի համալսարան
Արուս Եումուլ, Պիլկի համալսարան
Էւանկելիա Պալթա, Ազգային Հելենական
Հետազօտութեան հիմնարկ
Լէյլա Նէյզի, Սապանճըի համալսարան
Հասան Քայալը, Կալիֆորնիայի համալսարան, Սան Դիէգօ
Հիւլեա Ատաք, Սապանճըի համալսարան
Ջեմալ Քաֆատար, Հարւըրդի համալսարան
Մահիր Շաուլ, Իլինիոյի համալսարան, Ուրպանա-Շամբէյն
Պետրոս Տէր-Մաթոսեան, Նեբրասքայի համալսարան, Լինքոլն
Պուրաք Ասիլիսքենտեր, Աբդօլլահ Գիւլ համալսարան, Կեսարիա
Ռէյմոնդ Գէորգեան, Բարիս համալսարան
Սուաւի Այտըն, Հաճէթթէփէ համալսարան
Օյա Կէօզէլ Տուրմազ, Գոճաէլիի համալսարան
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«Ես...
(Շար. 4-րդ էջից)

Ես կարծում եմ, որ ընտրութիւնները կը լինեն
բաւականին շուտ, որովհետեւ դրանից բխում է
նաեւ համալսարանի բնականոն գործունէութիւնը:
Ես շարունակում եմ մնալ համալսարանում՝
Հայագիտական հետազօտութիւնների ինստիտուտում, որի ղեկավարն եմ, Հայոց պատմութեան
ամբիոնում: 13 տարի եղել եմ ռեկտոր, 5 տարի՝
պրոռեկտոր եւ այլն, այլն: Հերիք է: Չվախենաք:
Ես համալսարանում եմ եւ համալսարանից չեմ
գնալու: Մնալու եմ ԵՊՀ-ում եւ հաւատարիմ

համալսարանի շահերին: Այսուհետեւ ես պաշտօնեայ չեմ, եթէ ցանկութիւն ունենաք, կարող
էք շփւել ինձ հետ եւ շարունակել ձեր յարաբերութիւնները: Կարծում եմ, որ ինձ համար նոր
էջ կը բացւի: Ես Հայագիտական հետազօտութիւնների ինստիտուտում կը շարունակեմ իմ հետազօտութիւնները եւ գործունէութիւնը: Ուզում եմ
շնորհակալութիւն յայտնել բոլորիդ՝ 13 տարիների
ընթացքում միասին աշխատելու համար: Եւ
ուզում եմ ասել, որ որտեղ էլ որ լինեմ, միշտ յիշելու
եմ այն մարդկանց, որոնք իմ կողքին են եղել:
Շնորհակալ եմ ձեզ»:
«168.am»
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Մենք պատմական
հնարաւորութիւն
ունենք բարելաւելու
մեր երկիրը եւ
նպաստելու
մեր հայրենիքի
հզօրացմանը.
Արմէն Սարգսեանի ուղերձը
«armenpress.am» - Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեանն ուղերձ է յղել Հանրապետութեան
տօնի առթիւ:
Ուղերձում ասւում է.
«....Երախտապարտ լինենք բոլոր այն
մարդկանց, ովքեր 1918 թւականին կերտեցին
Հայաստանի Առաջին Հանրապետութիւնը,
1920 թւականից ի վեր՝ Խորհրդային Հայաստանը, իսկ 1991 թւականին վերածնեցին Անկախ Հայաստանի Հանրապետութիւնը, բոլոր նրանց, ովքեր շուրջ երեք
տասնամեակ պահպանել ու պահպանում են այն։ Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի
անվտանգութեան ապահովումն ու կայուն
զարգացումը համազգային նշանակութեան
խնդիր են: Իսկ համազգային խնդիրները կարող են լուծւել միայն համազգային ջանքերով՝ Հայաստանի, Արցախի ու
Սփիւռքի ողջ կարողութիւններն ու ներուժը
օգտագործելով:
Մենք պէտք է ձեւաւորենք Միասնական
Ազգային օրակարգ՝ ընդհանուր կենսական նշանակութիւն եւ կարեւորութիւն
ունեցող գերակայ խնդիրներով ու առաջնայնութիւններով, մեզանից իւրաքանչիւրը պէտք է ներգրաււած լինի ընդհանուր
հարցերին վերաբերող որոշումների կայացման գործընթացում։
Եւ այս առումով անգնահատելի է մեր
երիտասարդութեան դերակատարումը։ Այսօր ես առանձնայատուկ դիմում եմ Հայաստանում, Արցախում, աշխարհի տարբեր
անկիւններում ապրող մեր երիտասարդ
սերնդին անկախ պետականութեամբ հայրենի հողի վրայ համախմբւելու կոչով:
Այսօր լաւագոյն հնարաւորութիւններն
ունենք ապրել ու զարգանալ սեփական
հողում, երազել ու մտածել վաղւայ մասին, ամբողջացնել Հայրենիքը որպէս
միասնական գաղափար եւ որպէս զօրեղ ու
կենսունակ պետական միաւոր:

Թեհրանահայութիւնը...
(Շար. 1-ին էջից)

Արեւմտեան Հայաստանի թալանւած կարողութեան չափերի մասին:
Իրանում ՀՀ արտակարգ եւ լիազօր
դեսպան Արտաշէս Թումանեանը նոյնպէս
շնորհաւորելով
Հայաստանի Առաջին
Հանրապետութեան հիմնադրման օրւայ
կապակցութեամբ այն բնութագրեց, որպէս
ներկայ հայկական երկու պետութիւնների ստեղծման հիմնաքար, եւ նշեց. «Այսօրւայ երիտասարդ սերունդը պէտք է գիտակցի, որ իր էութեամբ ու յաջողութիւններով
կանգնած է նախորդ սերունդի ուսերին»:
Նա յաւելեց, որ մեզ մօտ ձեւաւորւած միտք
կայ, այն, որ մեր յաջողութիւնների համար
պարտական ենք մեզ, իսկ կորուստների
համար մեղաւոր տեսնում արտաքին ուժերին: «Մենք դատապարտւած ենք միասնական ուժերով հարցերին լուծում տալու,
քանի որ երբ կորուստներ ենք ունեցել,
ապա դա միայնակ գործելու հետեւանքն
է եղել: Կեցցէ Հայաստանի Հանրապետութիւնը, կեցցէ Ազատ Արցախը, եւ կեցցէ
համայն հայութիւնը»,- եզրափակեց դեսպանը:
Նոյն առիթով իր եզրափակիչ ելոյթով
հանդէս եկաւ Սրբազան Հայրը յիշեցնելով Սիմոն Վրացեանի խօսքերը. «Վարչակարգերը մնայուն չեն, մնայունը հայրենիքն է, ժողովուրդն ու ազգը: Սա ժամանակին ասել է Սիմոն Վրացեանը, երբ Մայիս
28-ին ելոյթ է ունեցել»:
Տօնական ձեռնարկի ընթացքում երգային
կատարումներով հանդէս եկան Երեւանի
քաղաքապետարանի «Իւրի Բախշեան»-ի
անւան մանկական ֆիլարմոնիկ ժողովըրդական գործիքների անսամբլի սաները եւ
«Կարս» մեներգիչների խումբը:
Պարային եւ ասմունքային կատարումներով բեմ բարձրացան նաեւ «Սիփան» եւ
«Նոր դար» ասմունքի խմբերը:
Հանդիսութեանը թեհրանահայ հանդիսատեսի շարքերում էին Թ. Հ. Թ. նորընտիր Թեմական խորհրդի եւ ՊԺ ներկայացուցիչները, ՀՀ դեսպանութեան աշխատակազմը, Սրբազան Բարիքեանը, Աւետարանչական եղեղեցու հոգեւոր առաջնորդը, հանրայայտ արւեստագէտներ եւ
ազգային մարմինների ու միութիւնների
ներկայացուցիչներ:
Նշենք, որ ծրագրի բացման հանդիսաւոր արարողութեան դրօշը համատեղ ցոյցով կրեցին սկաուտական երեք՝ Հ. Մ. Ա.
Կ.-ի, Հ. Մ. Մ. «Նայիրի» եւ Հ. Մ. «Սիփան»
միութիւնների սկաուտները:
Մանրամասնութիւնները թերթիս առաջիկայ համարներից մէկում:

Իրանի...
(Շար. 1-ին էջից)

Ալի Լարիջանին վերընտրւել է
խորհրդարանի նախագահի պաշտօնում

Լրատւական ցանց - Երկրի օրէնսդիրները
Ալի Լարիջանիին մայիսի 26-ին վերընտրել են Մեջլիսի (խորհրդարանի) նախագահի
պաշտօնում. նա այն զբաղեցնելու է 12-րդ տարին անընդմէջ,- յայտնում է ICANA լրատւա-

կան գործակալութիւնը։
Ինչպէս հաղորդում է «ՌԻԱ Նովոստի»-ն,
քւէարկութիւնն անցկացւել է բաց նիստի
ընթացքում, Լարիջանին ստացել է 274 պատգամաւորներից 155-ի աջակցութիւնը։ Պաշտօնին յաւակնում էին նաեւ Մոհամմադ Ռեզա
Արեֆը եւ Մոհամմադ Ջաւադ Աբթահին, որոնք
ստացել են, համապատասխանաբար, 105 եւ 9
ձայն։
Լարիջանին Իրանի խորհրդարանի խօսնակի պաշտօնն զբաղեցնում է 2008 թւականից։ Անցեալ տարի քւէարկութեան ընթացքում նա ստացել է պատգամաւորների 279
ձայներից 147-ն այն դէպքում, երբ նրա մրցակից Մոհամմադ Ռեզա Արեֆը հաւաքել էր 123
քւէ։

«ՌԻԱ Նովոստի»-ին յայտնել է, որ վեց երկիր, ներառեալ Իրաքը, Օմմանը եւ Կատարը, որպէս միջնորդներ են հանդէս գալիս
ԱՄՆ-ի եւ Իրանի միջեւ հակամարտութեան
կարգաւորման գործում:
Ինչպէս նշել է արտաքին քաղաքական
գերատեսչութիւնը, Արաղչին բանակցութիւններ է վարել նախարար Իւսէֆ բէն
Ալիաւիի հետ, որոնց ընթացքում նրանք
քննարկել են «երկկողմ համագործակցութիւնը, տարածաշրջանի խնդիրները եւ այնտեղ
իրադրութեան
զարգացումը»:

