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Ազգային, հասարակական, քաղաքական

Աբբաս Արաղչի.
«ԱՄՆ-ի տնտեսական
պատժամիջոցները թիրախ են
դարձրել տարածաշրջանը»

Սինձօ Աբէն Իրան
այցի ընթացքում
հանդիպելու է
առաջնորդ
Խամենէիի եւ
Ռոհանիի հետ

Իրանի Իսլ. Հանրապետութեան արտգործնախարարի քաղաքական հարցերով տեղակալ
Սէյէդ Աբբաս Արաղչին Սինգապուրի արտգործնախարարի մասնաւոր ներկայացուցչի
հետ հանդիպման ընթացքում յայտարարել է.
«Իրանի դէմ ԱՄՆ-ի տնտեսական պատժամիջոցները թիրախ են դարձրել տարածաշրջանի անվտանգութիւնը»:
ԻՌՆԱ-ի համաձայն, Արաղչին հանդիպման
ընթացքում անդրադառնալով Իրանի միջուկային գործարքի վերջին կարգավիճակին եւ այդ
համաձայնագիրը պահպանելու առումով Իրանի գործողութիւններին, ընդգծել է. «Մերձաւոր
Արեւելքի միակ հարցը, որը համաձայնութեան
հասաւ բանակցային եւ դիւանագիտական գործընթացով, Իրանի միջուկային հարցն է, որից
հրաժարւեց ԱՄՆ-ը անհասկանալի եւ անտրամաբանական պատճառներով»:

Լրատւական ցանց - Ճապոնիայի վարչապետ
Սինձօ Աբէն յունիսի 12-ից մինչեւ 14-ն այցով
կը գտնւի Իրանում եւ առանձին հանդիպումներ
կունենայ նախագահ Հասան Ռոհանիի ու Իսլամական Հանրապետութեան ղեկավար եւ հոգեւոր առաջնորդ այաթ. Ալի Խամենէիի հետ:
Այդ մասին Տոկիոյում կայացած մամուլի ասուլիսում յայտնել է նախարարների կաբինէտի
գլխաւոր քարտուղար Եօսիհիդէ Սուգան:
«Վարչապետ Աբէի այցը տեղի կունենայ
յունիսի 12-ից մինչեւ 14-ը. յունիսի 14-ին նա կը
վերադառնայ Տոկիօ: Ուղեւորութեան ընթացքում
հանդիպումներ են պլանաւորւած նախագահ
Ռոհանիի եւ գերագոյն առաջնորդ Ալի Խամենէիի հետ: Սա աւելի քան 40 տարւայ ընթացքում Ճապոնիայի վարչապետի առաջին այցն
է Իրան: Նաեւ հարկ է նշել, որ այս տարի լրանում է 90 տարին այն պահից, երբ Ճապոնիայի եւ
Իրանի միջեւ հաստատւեցին դիւանագիտական

(Շար. 8-րդ էջում)

(Շար. 8-րդ էջում)

ԱՄՆ
Ներկայացուցիչների
պալատը միաձայն
ընդունեց
Թուրքիայի դէմ
պատժամիջոցների
օրինագիծը

«yerkir.am» - ԱՄՆ Կոնգրեսի
Ներկայացուցիչների
պալատը
միաձայն ընդունել է Թուրքիայի
կողմից ռուսական Ս-400 ՀՕՊ
համակարգերի գնման պատճառով օրակարգ բերւած օրինագիծը:
(Շար. 8-րդ էջում)
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«Վիտալի
Բալասանեանը պէտք
է բացատրի՝ ինչու է
Բակօ Սահակեանն
իրեն աշխատանքից
ազատել, որպէսզի
մութ կէտեր չմնան»

յարաբերութիւններ»,-ասել է նա:
Սուգայի ասութեամբ՝ իր այցի նախաշեմին
Աբէն հեռախօսազրոյց է ունեցել ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, որի ընթացքում
քննարկել է Իրանի իրադրութիւնը:
Անցած ամսին Ճապոնիա կատարած այցի
ընթացքում Թրամփը յայտարարել էր, որ
հետաքրքրութեամբ է վերաբերւում Միացեալ
Նահանգների եւ Իրանի միջեւ միջնորդի դեր
խաղալու վարչապետ Աբէի մտադրութեանը:
Միացեալ Նահանգների նախագահը դրա հետ
մէկտեղ յիշեցրել է, որ Ճապոնիայի եւ Իրանի
Իսլամական Հանրապետութեան ղեկավարները լաւ յարաբերութիւններ ունեն:
«Kyodo»
լրատւական
գործակալութեան
տեղեկութիւնների համաձայն, Իրան Աբէի
ուղեւորութեան հարցը քննարկւել է Միացեալ Նահանգների նախագահի՝ ազգային

Վիտալի
Բալասանեանը
պէտք է հանդէս գայ յայտարարութեամբ, բացատրութիւններ
տայ, թէ ինչու է Բակօ Սահակեանը նրան ազատել Արցախի
անվտանգութեան
խորհրդի
քարտուղարի պաշտօնից, որպէսզի մութ կէտեր չմնան: Այս
մասին «tert.am»-ի հետ զրոյցում
ասաց Արցախի ԱԺ փոխնախագահ Վահրամ Բալայեանը՝
յաւելով, որ ո՛չ Վիտալի Բալասանեանի, և ո՛չ էլ Բակօ Սահակեանի հետ դեռ չեն քննարկել
Վիտալի Բալասանեանին աշխատանքից ազատելու հարցը:

(Շար. 8-րդ էջում)

(Շար. 8-րդ էջում)

«168.am» - Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեանը յունիսի 11-ին հաստատել է Կառավարութեան որոշում, համաձայն որի՝ Լեւոն Մնացականեանն ազատւել է Արտակարգ իրավիճակների պետական
ծառայութեան տնօրէնի պաշտօնից՝ այլ աշխատանքի անցնելու
կապակցութեամբ:
(Շար. 2-րդ էջում)

ՀՀ ԱԳՆ.

«Ողջունում ենք միջազգային արձագանգը
Հայոց Ցեղասպանութեան վերաբերեալ Էրդողանի
ժխտողական կարծիքի դէմ»

«tert.am» - Հոլանդիայի Ներկայացուցիչների պալատը յունիսի 11-ին
գրեթէ միաձայն բանաձեւ է ընդունել՝ դատապարտելով Թուրքիայի
նախագահի կողմից ս. թ. Ապրիլի
24-ի Հայոց Ցեղասպանութեան զո-

www.alikonline.ir

Վահրամ Բալայեան.

Լեւոն Մնացականեանը նշանակւել է
Արցախի ոստիկանութեան պետ

Իրանի եւ
Ռուսաստանի
նախագահները
հանդիպելու են

Ռուսաստանի
նախագահի
միջազգային հարցերով խորհըրդական Իւրի Օշակովը յայտարարել է. «Վլադիմիր Պուտինը
ուրբաթ օրը Կիրգիզստանի մայրաքաղաք Բիշկեկում հանդիպում է ունենալու Իրանի Իսլ.
Հանրապետութեան նախագահ
դոկտ. Հասան Ռոհանիի հետ»:

88-ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 112 (23309), հատավաճառ՝ 20000 ռիալ

հերի պիտակաւորումը՝ միաժամանակ պարտաւորեցնելով կառավարութեանը այդ դիրքորոշման մասին տեղեկացնել Թուրքիայի իշխանութիւններին։

Վիտալի
Բալասանեանն
ազատւել է Արցախի
Հանրապետութեան
Անվտանգութեան
խորհրդի քարտուղարի
պաշտօնից

«168.am»-Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեանի ստորագրած հրամանագրով Վիտալի Բալասանեանն
ազատւել է Արցախի Հանրապետութեան
Անվտանգութեան
խորհրդի քարտուղարի պաշտօնից:
Այս մասին յայտնեցին Արցախի Հանրապետութեան նախագահի աշխատակազմի տեղեկատւութեան գլխաւոր վարչութիւնից:

(Շար. 2-րդ էջում)

Մովսէս Աբելեանը նշանակւել է
ՄԱԿ-ի Գլխաւոր քարտուղարի տեղակալ
«168.am» - ՄԱԿ-ի Գլխաւոր քարտուղար Անտոնիօ Գուտերեշը Մովսէս Աբելեանին նշանակել է Գլխաւոր ասամբլեայի եւ կոնֆերանսների
կառավարման հարցերով Գլխաւոր
քարտուղարի տեղակալ: ՄԱԿ-ի
պաշտօնական կայքը տեղեկաց-

նում է, որ այդ պաշտօնում Մովսէս
Աբելեանը կը փոխարինի Քեթրին
Փոլարդին, ով նշանակւել է կառավարման
ռազմավարութեան,
քաղաքականութեան
հարցերով
Գլխաւոր քարտուղարի տեղակալի
պաշտօնում:
(Շար. 2-րդ էջում)

ԵՒՐՕ-2020. Հայաստանի հաւաքականն
Աթենքում յաղթեց Յունաստանին

(Տես. 8-րդ էջում)

Դաւիթ Բաբայեանը՝
Վիտալի
Բալասանեանի
հրաժարականի
եւ կադրային
փոփոխութիւնների
մասին
(Տես. 2-րդ էջում)

ԷՋ 2 - ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ, 12 ՅՈՒՆԻՍԻ 2019

ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 112 (23309)

Վարչապետը պէտք է կենտրոնանայ
երկրում իրական բարեփոխումների վրայ
«arfd.am» - «Factor.am»-ի հարցազրոյցը ՀՅԴ Գերագոյն մարմնի անդամ Արծւիկ Մինասեանի հետ:
կանալի է նմանատիպ յայտարարութիւնը: Եթէ հերթական անգամ
մեր ժողովրդին կարեւորագոյն հարցերից շեղելուն միտւած գործողութիւն է, պէտք է դադարեցնել: Ինչ
վերաբերւում է Դաշնակցութեանը,
մենք նման մտավախութիւն չունենք:

Հ.- Պարոն Մինասեան, կառավարութեան վերջին նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի կողմից
ուշագրաւ յայտարարութիւն եղաւ: Նա
յայտարարեց, որ կան քաղաքական
շրջանակներ, որոնք նաեւ նախկին
կոռումպացւած
իշխանութիւնների
մաս են կազմել, այսօր փորձում են
երկրում բռնութեան կոչեր հնչեցնել:
Օպերատիւ տեղեկութիւնների համաձայն էլ՝ նրանց մի մասը սեւազգեստ անձինք են: Դաշնակցութիւնը
վարչապետի այս յայտարարութիւնն
ինչպէ՞ս է մեկնաբանում:
Պ.- Վարչապետը պէտք է կենտրոնանայ երկրում իրական բարեփոխումների վրայ: Հասարակութիւնը սպասում է լուրջ փոփոխութիւնների, տնտեսական առաջընթացի,
անվտանգութեան համակարգի ուժեղացման: Անընդհատ ներկայացնել
սեւ ուժերի առկայութիւն՝ տեղին չէ
ու տեղին չէ այս հարցերով հիմնական օրակարգը թեքելը: Չկայ դրա
անհրաժեշտութիւնը: Չի կարելի հա-

սարակութեանը պահել լարւածութեան մէջ:
Հ.- Վարչապետը ուժային կառոյցների ղեկավարներին յատուկ յանձնարարութիւն տւեց այդ անձանց չէզոքացնելու համար: Նա նշեց, որ
հակադարձումները լինելու են ոչ թէ
թաւշեայ, այլ՝ երկաթեայ: Դուք վստա՞հ
էք, երաշխաւորո՞ւմ էք, որ իրաւապահ
մարմինների աշխատանքի արդիւնքում չեն լինի ՀՅԴ-ականներ:
Պ.- Եթէ այդ օպերատիւ տեղեկատւութիւնը կարեւոր է երկրի անվտանգութեան տեսակէտից, որ րոպէ առաջ
անհրաժեշտ է գործողութիւն ձեռնարկել, դրա համար պէտք չի հրապարակային յայտարարել եւ յանձնարարականներ տալ: Այդ իրաւասու
կառոյցներն արդէն պէտք է գործեն:
Նրանք, ովքեր նման վարքագիծ
դրսեւորելու
ցանկութիւն
ունեն,
պարզ է, որ կը զգուշանան: Իրական նպատակը ո՞րն է, կանխարգելե՞լ, վերացնե՞լ հնարաւոր գործողութիւնները, այդ դէպքում անհաս-

Հ.- Պարոն Մինասեան, «ՀՅԴ-ն երկիրը թալանելիս ինչո՞ւ ազգային արժէքների մասին չէր մտածում».- այդ
մասին եւս հարցադրում է արել Նիկոլ
Փաշինեանը՝ ակնարկելով ՀՅԴ-ին:
Պ.- Ես չգիտեմ, որ վարչապետը
ուղիղ դա մեզ է հասցէագրում: Ճիշտ
կը լինի, որ վարչապետը հասցէական
խօսի, թէ ում մասին է խօսքը: 25-30
տարի Դաշնակցութիւնը ոչ միայն
իշխանութեան չի եղել, այլեւ առաջին
տարիների ազատագրական պայքարի թէժ կէտում էր, յետոյ կուսակցութիւնը ենթարկւեց բռնաճընշումների, կասեցւեց կուսակցութեան
գործունէութիւնը: Երկրի կառավարման գործին մասնակցել ենք կոալիցիոն համաձայնագրով՝ ընդամենը
7 տարի: Եթէ երեսուն տարւայ մէջ
7 տարին է մեզ վերագրւում՝ բոլոր
հարցերի պատասխանն ունենք:
Ինչ վերաբերւում է պետութիւնը
թալանելուն, սա պարզ մանիպուլիացիա է, որովհետեւ 90-ականների
սկզբին ակնյայտ էր, թէ որ ուժն է
երկրի կառավարմամբ զբաղւել, եւ
որոնց է հասարակութիւնը մեղադըրում երկրի տնտեսական ու ֆինասական թուլացման համար:

150 հազար դոլար արժողութեամբ
դեղորայք՝ ՀՀ Պաշտպանութեան
նախարարութեան եւ Հայաստանի
ու Արցախի հիւանդանոցներին
Հայ Օգնութեան Միութեան Կանադայի Շրջանային վարչութիւնը
յատուկ հաղորդագրութեամբ յունիսի 4-ին յայտարարեց, որ համագործակցութեամբ եւ նւիրատւութեամբ «Lernapharm» ընկերութեան,
$150,000.00 արժողութեամբ 2 բեռնարկղ դեղորայք առաքեց դէպի
հայրենիք:
Բեռնարկղները պարունակում են
400,000 քանակութեամբ վիրաբուժական հեղուկ հականեխիչ պարունակող տոպրակներ եւ 400,000
հականեխիչ
ցպիկներ:
Բեռնարկղների պարունակութիւնը համահաւասար պէտք է բաժանւեն Հայաստանի Պաշտպանութեան
նախարարութեան եւ Հայաստանի ու
Արցախի հիւանդանոցներին:
ՀՕՄ-ը որպէս մարդասիրական
կազմակերպութիւն, քաջ գիտակցե-

լով ճգնաժամային օրեր ապրող մեր
հայրենիքի պայմաններին, ընդմիշտ
մնում է զօրավիգ հայրենի պետականութեան, հայ զինւորին եւ ժողովըրդին, խնամատար՝ նրանց անսահման
կարիքներին. իր ազգանւէր գործունէութիւնն է շարունակում, շնորհիւ
իր ծրագրերին հաւատացող եւ իրենց
նիւթական թէ բարոյական ներդրումը բերող ազգայինների անշահախընդիր աջակցութեան:
Առ այդ՝ ՀՕՄ-ի Կանադայի Շրջանային վարչութիւնը գալիս է իր
խորին շնորհակալութիւնը յայտնելու
դեղորայքի նւիրատու «Lernapharm»
ընկերութեան սեփականատէր եւ
Մոնրէալում Հայաստանի Հանրապետութեան հիւպատոս պրն. Ռազմիկ Մարկոսեանին՝ իր հայրենանըպաստ նւիրատւութեան համար։
horizonweekly.ca

Արման Կիրակոսեանը յետ է կանչւել
Խրւաթիայում
Հայաստանի դեսպանի պաշտօնից
«yerkir.am» - ՀՀ նախագահ Արմէն
Սարգսեանի հրամանագրով Արման
Կիրակոսեանը յետ է կանչւել Խրւաթիայի Հանրապետութիւնում Հայաստանի Հանրապետութեան արտակարգ
եւ լիազօր դեսպանի պաշտօնից։ «Հիմք
ընդունելով վարչապետի առաջարկութիւնը` համաձայն Սահմանադրութեան
132-րդ յօդւածի 1-ին մասի 2-րդ կէտի.
Արման Կիրակոսեանին յետ կանչել

Խրւաթիայի Հանրապետութիւնում Հայաստանի Հանրապետութեան արտակարգ եւ լիազօր դեսպանի պաշտօնից»,նշւած է հրամանագրում:

Դաւիթ Բաբայեանը՝ Վիտալի Բալասանեանի հրաժարականի եւ
կադրային փոփոխութիւնների մասին
«168.am» - «Կադրային ոլորտը շատ
դինամիկ ոլորտ է, եւ երբեմն լինում են
փոփոխութիւններ։ Ինչ վերաբերում է
Վիտալի Բալասանեանին, ապա, որքանով տեղեակ եմ, նա որոշել է
զբաղւել աւելի ակտիւ քաղաքական
գործունէութեամբ, այդ պատճառով էլ
որոշել է պաշտօնից ազատւել»,- «168.
am»-ի հետ զրոյցում նշեց Արցախի
Հանրապետութեան նախագահի խօսնակ Դաւիթ Բաբայեանը՝ անդրադառ-

նալով Արցախի Անվտանգութեան
խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանեանին պաշտօնից ազատելու,
Լեւոն Մնացականեանին՝ ոստիկանապետ, իսկ Վլադիկ Խաչատրեանին՝
ԱԻՆ ծառայութեան պետ նշանակելու՝
Արցախի նախագահի որոշմանը։
Դաւիթ Բաբայեանի ասութեամբ՝
այս պահին Անվտանգութեան խորհրդի
քարտուղարի պաշտօնում դեռեւս որեւէ
թեկնածու չկայ։

Մովսէս...
(Շար. 1-ին էջից)

Մովսէս Աբելեանը 2016 թւականին նշանակւել է ՄԱԿ-ի Գլխաւոր ասամբլեայի եւ

Լեւոն...
(Շար. 1-ին էջից)

Նոյն օրը նախագահը հաստատել է
Կառավարութեան մէկ այլ որոշում, համաձայն
որի՝ Վլադիկ Խաչատրեանը նշանակւել է
Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայութեան տնօրէնի պաշտօնում՝ ազատւելով
ծառայութեան տնօրէնի տեղակալի պաշտօնից:
Երկրի ղեկավարն ստորագրել է հրա-

Ինչ վերաբերում է շրջանառւող
լուրերին, որ Արցախում հնարաւոր է
լինեն արտահերթ նախագահական
ընտրութիւններ, Դաւիթ Բաբայեանն
ասաց. «Արցախի բնակչութեան գերակըշիռ մեծամասնութիւնը կողմնակից են,
որպէսզի նորմալ գործընթացներ լինեն»։
Հարցին՝ Արցախում կը լինե՞ն
կադրային նոր փոփոխութիւններ, մեր
զրուցակիցը պատասխանեց, որ կադրային ոլորտն այն ոլորտն է, որտեղ պէտք է

անընդհատ փոփոխութիւններ լինեն։
«Իհարկէ, կան ոլորտներ, որտեղ
փոփոխութիւններն աւելի ուշ են տեղի
ունենում կամ շուտ, ամէն ինչ կախւած է ոլորտի եւ ժամանակի իւրայատկութիւնից»,- եզրափակեց Դաւիթ Բաբայեանը։
Յիշեցնենք, որ աւելի վաղ «168.am»-ը
գրել էր, որ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը յստակ պահանջ է ներկայացրել Արցախի նախագահին՝ Վիտա-

լի Բալասանեանից ազատւելու վերաբերեալ։
Չնայած Արցախից եղաւ հերքում,
սակայն այսօր Վիիտալի Բալասանեանը պաշտօնից հրաժարականի դիմում
ներկայացրեց։

կոնֆերանսների կառավարման վարչութեան
հարցերով գլխաւոր քարտուղարի փոխտեղակալ: Մինչ այս պաշտօնը ստանձնելը, նա
զբաղեցրել է ՄԱԿ-ի Անվտանգութեան խորհըրդի հարցերով բաժանմունքի տնօրէնի պաշտօնը:
Մովսէս Աբելեանն ունի խաղաղութեան,
անվտանգութեան,
հակամարտութիւնների
կարգաւորման բնագաւառներում գործունէութեան 25-ամեայ փորձ, ղեկավարել է Գլխաւոր

ասամբլեայի, Անվտանգութեան խորհրդի եւ
ծրագրերի ու հիմնադրամների Գործադիր
խորհուրդների շրջանակներում մի շարք գործընթացներ:
Մովսէս Աբելեանը նաեւ ունի կառավարման
ոլորտում մեծ փորձ, ներառեալ ծրագրերի
եւ բիւջէի պլանաւորման: Նախկինում զբաղեցրել է Գլխաւոր ասամբլեայի Վարչական ու
բիւջետային հարցերով կոմիտէի (5-րդ կոմիտէ) եւ Ծրագրերի ու համակարգման հարցե-

րով կոմիտէի քարտուղարի պաշտօնները։
1998-2003 թթ. եղել է ՄԱԿ-ում ՀՀ մշտական ներկայացուցիչը, իսկ մինչ այդ` մշտական ներկայացուցչի տեղակալը։ Մինչ
դիւանագիտական ծառայութեանն անցնելը,
Մովսէս Աբելեանը դասախօսել է Երեւանի
Պետական
համալսարանում։
Մովսէս Աբելեանը կրթութիւն է ստացել
Հայաստանում, Ռուսաստանում եւ ԱՄՆ-ում։
Ամուսնացած է, ունի երկու երեխայ:

մանագիր, համաձայն որի՝ Արցախի Հանրապետութեան ոստիկանութեան պետ Իգոր
Գրիգորեանն ազատւել է պաշտօնից՝ այլ
աշխատանքի անցնելու կապակցութեամբ:
Նախագահ Բակօ Սահակեանն ստորագըրել է հրամանագիր Լեւոն Մնացականեանին
Արցախի Հանրապետութեան ոստիկանութեան
պետ նշանակելու մասին:
Բակօ Սահակեանի նոյն օրը ստորագրած
մէկ այլ հրամանագրով Իգոր Գրիգորեանը

նշանակւել է Արցախի Հանրապետութեան
բախագահի խորհրդական-Արցախի Հանրապետութեան նախագահի յատուկ յանձնարարութիւնների գծով ներկայացուցիչ:
Նախագահ Սահակեանը յունիսի 11-ին
այցելել է Արցախի Հանրապետութեան ոստիկանութիւն եւ անձնակազմին ներկայացրել
նորանշանակ ոստիկանապետ Լեւոն Մնացականեանին՝ նրան մաղթելով արդիւնաւէտ
աշխատանք:

Երկրի ղեկավարը շնորհակալութիւն է
յայտնել Իգոր Գրիգորեանին՝ նրա գործունէութեան համար:
Նոյն օրը նախագահն այցելել է Արցախի
Հանրապետութեան
արտակարգ
իրավիճակների պետական ծառայութիւն եւ
անձնակազմին ներկայացրել ծառայութեան
նորանշանակ տնօրէն Վլադիկ Խաչատրեանին՝ նրան մաղթելով արդիւնաւէտ աշխատանք:

կան կարծիքի դէմ: Այս որոշմամբ Հոլանդիան
եւ նրա խորհրդարանի անդամները եւս մէկ
անգամ ցուցադրեցին իրենց սկզբունքային
դիրքորոշումը` մարդու իրաւունքների եւ
Ցեղասպանութեան կանխարգելման վերաբերեալ»,- գրւած է յայտարարութիւնում:
Խորհրդարանի բանաձեւը դիմում է կառավարութեանը մերժել Էրդողանի խօսքերը
եւ այդ տեսակէտը փոխանցել Թուրքիայի

կառավարութեանը։ Այդ բանաձեւին կողմ են
քւէարկել խորհրդարանի բոլոր խմբակցութիւնները, բացի երեք հոգուց բաղկացած Դենկ
խմբակցութիւնից։
Յիշեցնենք, որ ապրիլի 24-ին Թուրքիայի
նախագահ Ռեջեբ Թայիբ էրդողանը նամակ էր
յղել Պոլսոյ հայոց պատրիարքական ընդհանուր փոխանորդ Արամ Աթեշեանին, որում
հերթական անգամ Օսմանեան կայսրութեան

կողմից ծրագրւած եւ իրականացւած Հայոց
Ցեղասպանութեանը զոհ գնացած 1,5 միլիոն
հայերին համարել է «Առաջին Համաշխարհային պատերազմի զոհեր»: Միջոցառումներից մէկի ժամանակ էլ նա ընդգծել է, որ
շատերն այդ ժամանակահատւածում զոհւել են «հայկական հրոսակախմբերի ու զինւած խմբաւորումների» հրահրած անկարգութիւնների
հետեւանքով:

«Ողջունում ենք...
(Շար. 1-ին էջից)

ՀՀ ԱԳ նախարարութիւնն արձագանգել է բանաձեւի ընդունմանը` «ֆէյսբուք»-եան
էջում կատարած գրառմամբ շեշտելով Հոլանդիան եւ նրա խորհրդարանի անդամների
սկզբունքային դիրքորոշումը:
«Մենք ողջունում ենք միջազգային արձագանգը Հայոց Ցեղասպանութեան վերաբերեալ` Ռեջեբ Թայիբ Էրդողանի ժխտողա-
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«Ժողովուրդը շատ լաւ հոտառութիւն ունի.
զգում է՝
երբ է առաջնորդը վերածւում խամաճիկի»
ՀՅԴ անդամ, Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային հիմնադրամի տնօրէն, լրագրող, հրապարակախօս, պատմաբան
Սպարտակ Ղարաբաղցեանի հետ «Ապառաժ»-ը զրուցել է Հայաստանում տեղի ունեցած ժողովրդական ընդվզման մէկամեայ
արդիւնքների, Հայաստան-Արցախ տարանջատման վտանգների, Դաշնակցութեան անելիքների եւ պետականութեան
պահպանման հարցերի շուրջ։
Հ.- Մօտ մէկ տարի առաջ հայ
ժողովուրդը ընդվզեց, որի արդիւնքում
ձեւաւորւեց նոր իշխանութիւն: Արդեօք տեղի ունեցածը կարելի՞ է համարել յեղափոխութիւն, եւ ինչպէ՞ս էք
գնահատում յեղափոխական Հայաստանի մէկամեակը։
Պ.- Գնահատելու համար՝ յեղափոխութիւն էր սա, թէ մեծ թատրոն,
պէտք է մի քիչ փորձ ունենալ։ Իմ
կարծիքով՝ սա փոքր բեմադրութիւն
էր, ոչ թէ յեղափոխութիւն։ Բոլոր
յեղափոխութիւններն ինչ-որ նոր
ակնկալիքներ, մտածողութիւն են բերում, իսկ այս տարւայ մէջ ես ծանրակշիռ փոփոխութիւններ չեմ տեսել՝
խօսքից, անհաւասարակշռութիւնից,
հռետորական տարբեր երանգաւորումներից եւ աստիճանական հիասթափութիւններից բացի։
Կոռուպցիայի դէմ պայքարը նախ
օգտագործւել է՝ որպէս սոցիալական շերտերին հրապարակ բերելու,
իսկ այսօր՝ որպէս աւելի կարեւոր
խնդիրներից հասարակութեանը շեղելու գործիք։ Սա անթոյլատրելի է։
Կոռուպցիան Հայաստանում կար
եւ կայ։ Անհատով հնարաւոր չէ կոռուպցիայի դէմն առնել, անհրաժեշտ
են անբասիր պաշտօնեաներ, թիմ։
Պէտք է ունենալ համապատասխան
համակարգ, երկրի այն պաշտօնեային եւ մշակին, որը ազնիւ կը կատարի իր գործը։ Կոռուպցիայի դէմ
ոչ թէ ցուցափեղկային, այլ խորքային պայքար է պէտք։ Նախասիրութիւններով ձերբակալումները կոռուպցիայի դէմ պայքար չեն։ Չի
կարելի ժողովրդին կարգախօսներով
եւ պոպուլիզմով կերակրել։
Ինչ վերաբերում է հետագայի
հաշւարկներին՝ անկախատեսելի բաներ շատ կան, բայց կան նաեւ կանխատեսելի քայլեր. իսկ դա նշանակում է, որ մեզ կանխման հնարաւորութիւն է ընձեռնւում, որ մինչեւ վերջ
չգլորւենք, մինչեւ վերջ յեղափոխական
ինտուզիազմով չապրենք։
Հ.- Բազմահազար քաղաքացիներ

զգացին փոփոխութիւնների անհրաժեշտութիւնը, քայլեցին եւ վստահութեան քւէ տւեցին Փաշինեանին։
Կարծում էք՝ նրանց ակնկալիքները
իրագործւեցի՞ն։
Պ.- Ամէն մէկի իւրովի ակնկալիքները գումարւել, ամբողջացւել են
«ժողովուրդը վճռեց»՝ Նիկոլ Փաշինեանի յաղթաթղթում։ Բայց այսօր
ոչ թէ ժողովուրդն է Փաշինեանի
թիկունքում, այլ Փաշինեանն է ժողովրդի թիկունքում։ Երբ որ ժողովուրդն իր թիկունքում էր, նա
իրեն շատ ապահով էր զգում, իսկ
դատարանների
արգելափակման
իրադարձութիւնները ցոյց տւեցին,
որ ինքն աւելի շատ պահմտոցի է
խաղում՝ իր ձախողումները ներկայացնելով որպէս ժողովրդի պահանջ։
Ժողովուրդը շատ լաւ հոտառութիւն ունի, զգում է՝ երբ է առաջնորդը վերածւում խամաճիկի, եւ աստիճանաբար աճող այս հիասթափութիւնը փաստում է, որ ժողովըրդի ակնկալիքները չեն արդարացել։
Մենք այն ժողովուրդն ենք, որի
մօտ վտանգաւոր պահերին առողջ
բնազդներ են արթնանում։ Մենք շուրջ
30 տարի՝ 88-ից սկսած քայլում ենք,
բայց ոչ մի անգամ յետ քայլ չենք արել,
իսկ եթէ յետ քայլն էլ է քայլ հաշւում,
դա արդէն յեղափոխութիւն չէ։ Իսկ
յեղափոխութիւնները երկու ծայր
ունեն. եթէ ժողովուրդը վստահում է՝
քայլում է, եթէ հիասթափւում է՝ չի
ներում։
Հ.- Որքանո՞վ վտանգաւոր խաղի
ականատեսն ենք։
Պ.- Յեղափոխութիւնները կարող
են դառնալ եւ առաջադիմութեան եւ
ռեգրեսիայի խթան:
Յեղափոխութիւններով խաղում
են յետընթաց ապահովելու համար,
իսկ վտանգաւորութեան աստիճանը
կախւած է նրանից, թէ ում հետ ես
խաղում: Երբ խաղը սեփական ժողովրդի ճակատագրի եւ ապագայի
դէմ է, ուզենք թէ չուզենք՝ հասնում է
մի հանգրւանի, որտեղ յաջորդ քայլը

յանցագործութիւն է։ Ստեղծւած ներքին լարւածութիւնը վերջիվերջոյ մի
տեղ պայթելու է, եւ վտանգը հէնց սրա
մէջ է։
Հ.- Դաշնակցութիւնը կանգնել է համաժողովրդական շարժման կողքին,
մաս է կազմել նոր ձեւաւորւած կառավարութեանը, դուրս է եկել, չի անցել
խորհրդարան եւ այժմ նախաձեռնել է
հանրահաւաք։ Ի՞նչ է սա նշանակում՝
արդեօք Դաշնակցութիւնը դառնում է
այլընտրանք։
Պ.- Դաշնակցութիւնը ծնւած օրւանից այլընտրանք է։ 130 տարեկան
կուսակցութիւնը ոչ թէ ժողովրդի
կողքին էր, այլ ժողովրդի մէջ։ Նախկինում էլ ասել եմ, հիմա էլ կասեմ՝
Դաշնակցութեանը չպէտք է խառնել միւսների հետ. մենք ոչ նախապատրաստւում ենք ձախողման, ոչ
էլ չարախնդալու ենք այսօրւայ իշխանութիւնների ձախողման վրայ։
Մենք մտահոգ ենք պետականութեան
պահպանման համար։ Մենք համախմբւել ենք, ձեւաւորւել որպէս
ընդդիմութիւն եւ կազմակերպել Հայաստանի համար աննախադէպ մակարդակի հանրահաւաք, որը այս
օրերին քաղաքական եւ ոչ մի ուժ չի
կարող նախաձեռնել։
Քայլը սա էր, քայլ էր՝ սաստելու,
զգուշացնելու, դեղին քարտ ցոյց
տալու: Հանրահաւաքը կոչւած էր՝
համերաշխութեան քարոզի տակ
սեւերի ու սպիտակների բաժանումներ
չանելու, ատելութիւն չսերմանելու եւ,
որ ամենակարեւորն է, ՀայաստանԱրցախ, հայաստանցի-արցախցի բաժանարար, հատւածային սեպ չխրելու։
Քաղաքական դաշտը յեղափոխականների ու հակայեղափոխականների բաժանելը, չակերտաւոր
արդարամիտ ձերբակալութիւնները
յիշեցնում են հին Հռոմի՝ ճգնաժամի
ժամանակ Գլադիատորների խաղեր
կազմակերպելը՝ «հաց եւ արիւն»
քաղաքականութիւնը։
Այս երեւոյթները «յեղափոխու-

թեան» ծնունդ են եւ Բաքւի երազանքի կատարումը։
Հ.- Հանրութեան տարբեր շերտեր
կասկածի տակ են դնում Դաշնակցութեան հետագայ անելիքը։ Արդեօք
Դաշնակցութիւնն ունի՞ անելիք։
Պ.- Նախ ասեմ, որ իշխանութեանը
մաս կազմելու, համագործակցելու՝
Դաշնակցութեանն ուղղւած մեղադրանքները զուտ այսօրւայ ապաշնորհութիւնը քողարկելու, արդարացման
միջոց են։ Եթէ մենք ինչ-որ տեղ
համագործակցել ենք, ապա օրւայ
իշխանութիւնների հետ ենք համագործակցել, ոչ թէ թուրքերի։
Ինչ վերաբերում է Դաշնակցութեան առաջարկներին ու պայքարի
ձեւերին, ասեմ, որ դրանք տարբեր են,
բայց Դաշնակցութիւնը ոչ մի անգամ
պոպուլիզմով չի հիւանդացել։ Եւ սա
երեւի ինչ-որ տեղ մեր թերութիւնն է։
Մենք սկսել ենք մեր գործունէութիւնը
մի ժամանակահատւածում, որ ժամանակ չենք ունեցել հաշւարկելու
մարդու հոգեբանական նրբութիւնները, այն, որ ժողովուրդը սիրում է
պոպուլիզմը եւ էժանագին խաղերը։
Իսկ Դաշնակցութեան հետագայ
անելիքի շուրջ քննարկումներին
ի պատասխան՝ կասեմ հետեւեալ
համեմատութիւնը. 1918 թւականին
դաշնակցական վարչապետի երկու
որդիները զոհւել են թշնամու հետ
ճակատամարտի առաջին գծում, իսկ
մեծ շուքով Արցախ ծառայութեան
եկած Նիկոլ Փաշինեանի որդին
որտեղ է հիմա… Միգուցէ մենք
վրիպել ենք պոպուլիզմը որպէս
ռազմավարութիւն չընդունելու քաղաքականութեան մէջ, սակայն մեր
130-ամեայ պատմութեամբ լաւ ենք
հասկացել զինւորի հոգեբանութիւնը:
Լաւ ենք հասկանում Փաշինեանի
որդու հետ ծառայած զինւորների
հոգեբանութիւնը, այն, որ ինչքան էլ
նրանց համոզեն, որ ամէն ինչ լաւ է,
նրանք մէկ է մտածելու են, որ վաղը
երեւի պատերազմ է: Կարծում էք՝
Դաշնակցութիւնն անելիք չունի՞։

Դաշնակցութեան ու միւս կուսակցութիւնների տարբերութիւնն այն է,
որ մենք արհեստական տօնածառ
չենք, որը տուն է բերւում Ամանորին՝
գունազարդ խաղալիքներ կախելու
համար, եւ դէն նետւում՝ տօնի
վերջանալուն պէս։ Դաշնակցութիւնը
130 տարի արմատաւորւած կանգուն
կաղնի է, Դաշնակցութիւնը տօնածառ
չէ։
Հ.- Այս տարի տոնել ենք Հայաստանի
Առաջին
Հանրապետութեան
101-ամեակը։ Ի՞նչ դաս պէտք է քաղենք պետականութիւնն այլեւս չկորցնելու համար։
Պ.- Պետականութիւնը պահում են
սիմւոլները, խորհրդանիշերը յարգելով եւ ամրանում եւ լիցքաւորւում են
դրանք արժեւորելով։ Հայաստանի
Առաջին Հանրապետութեան հիմնադիր Արամ Մանուկեանի կիսաւեր
տունը մեր վերաբերմունքն է մեր
պետականութեան նկատմամբ։ Բայց
մենք պէտք է գիտակցենք, որ եթէ չլինէր Առաջին Հանրապետութիւնը, չէր
լինելու նաեւ երկրորդը, երրորդը, չէր
լինելու Արցախեան ազատամարտը։
Մեր բոլոր ձեռքբերումները պայմանաւորւած են Առաջին Հանրապետութիւնով՝ Մայիսի 28-ով եւ այն
կերտողներով։ Եւ հայկական Առաջին Հանրապետութեան հիմնադրումը պէտք է նշենք ոչ միայն Մայիսի
28-ին. այդ օրը պէտք է մեզ հետ
լինի ամէն օր, որովհետեւ այն մեր
յիշողութեան հիմքն է։ Պետականութիւնը հաց է, որն առանց յիշողութեան, առանց ազգային մտածողութեան չես թխի։ Իսկ Հայաստանի
Առաջին Հանրապետութեան ծննդի
հեգեմոն դերը Դաշնակցութիւնն է
տարել, տարել եւ տանելու է նաեւ
ապագայում, որովհետեւ Դաշնակցութիւնն այն թթխմորն է, որն
անհրաժեշտ է հացը թխելու համար։
ՍՊԱՐՏԱԿ ՂԱՐԱԲԱՂՑԵԱՆԻ
հետ զրուցել է
ԼՈՒՍԻՆԷ ԹԵՒՈՍԵԱՆԸ

Միջոցառում՝ նւիրւած Պոնտոսի յոյների ցեղասպանութեան 100-ամեայ տարելիցին

Արեւմտահայոց հարցերի ուսումնասիրութեան կենտրոնում սոյն
թւականի յունիսի 7-ին տեղի ունեցաւ Պոնտոսի յոյների ցեղասպանութեան 100-ամեայ տարելիցին նւիրւած
միջոցառում։
Բացման խօսքով հանդէս եկաւ
Արեւմտահայոց հարցերի ուսումնասիրութեան կենտրոնի տնօրէն, հայագէտ, բանասիրական գիտութիւնների թեկնածու Հայկազուն Ալւըրցեանը։ Նա իր ելոյթում մասնաւորապէս շեշտեց նման միջոցառումների, գրքերի, ֆիլմերի կարեւորութիւնը, քանի որ դրանք ցոյց են տալիս,
որ ցեղասպանութեան ենթարկւած
ժողովուրդը չի կորցրել արդարութեան
հասնելու յոյսն ու պայքարում է այդ
նպատակին հասնելու համար։ Նա

նաեւ նշեց, որ կենտրոնում առաջին
անգամը չէ, որ նման միջոցառում է
անցկացւում։
Այնուհետեւ ելոյթ ունեցաւ Արեւմըտահայոց հարցերի ուսումնասիրութեան կենտրոնի աւագ գիտաշխատող, թուրքագէտ, պատմական
գիտութիւնների թեկնածու Մելինէ
Անումեանը։ Նա իր խօսքում նշեց.
«Պոնտոսի յոյների ցեղասպանութիւնը ծանր երեւոյթ է, յատկապէս
ցեղասպանութիւն ապրած ժողովուրդների համար: Քանի դեռ չի
ամոքւել ցեղասպանութեան թողած
սպին, եւ մեր ժողովուրդները չեն
ստացել դրա հատուցումը, այն հետըզհետէ խորանալով` աւելի մեծ վէրք է
դառնում: Հայ եւ յոյն ժողովուրդները
դեռ չեն կորցրել հաւատը, որ կը

հասնեն հատուցման` քաղաքական
պայքարի ճանապարհով: Մենք նաեւ
համոզւած ենք, որ միայնակ չենք
այդ պայքարի ճանապարհին, իսկ
հայե-րը, յոյները եւ ասորիներն այդ
առումով ունեն միմեանց հասկանալու մեծ ներուժ»:
Միջոցառման բանախօսներն էին
«Յոյն բնակչութիւնն Օսմանեան կայսրութիւնում եւ Փոքրասիական աղէտը (1914-1923 թթ.)» գրքի հեղինակ,
պատմական գիտութիւնների թեկնածու Գէորգ Վարդանեանը եւ Հայաստանի յունական համայնքների
միութեան նախագահ Մարիա Լազարեւան: Վերջինս համեմատութիւններ տարաւ Հայոց Ցեղասպանութեան ու Յոյների ցեղասպանութեան
միջեւ եւ նշեց, որ չնայած տարբերութիւններին, կան շատ նմանութիւններ։ Դրանցից մէկն այն է, որ
երկու ցեղասպանութիւններն էլ ճանաչւած չեն հէնց ոճրագործի կողմից։
Նա յատկապէս շեշտեց, որ չնայած
ցեղասպանութիւնը տեղի է ունեցել
Պոնտոսում, այն ուղղւած էր մի
ողջ ազգի՝ յոյների դէմ։ Բանախօսը
յաւելեց, որ յոյների ցեղասպանութեան ճանաչման «բեռը» ընկած է
հիմնականում պոնտական սփիւռքի
ուսերին։ Ինչպէս նախկինում, այժմ
նոյնպէս յունական կառավարութիւնը

չի ուզում իր յարաբերութիւնները
փչացնել Թուրքիայի հետ ու այս
հարցին տալ քաղաքական ուղղւածութիւն։ Մարիա Լազարեւան կարեւորեց
Արեւմտահայոց
հարցերի
ուսումնասիրութեան կենտրոնի հետ
համագործակցութիւնն ու յոյս յայտնեց, որ այն շարունակական բնոյթ
կը կրի։
Այնուհետեւ ելոյթ ունեցաւ Գէորգ
Վարդանեանը։ Նա հանգամանալից
ներկայացրեց Պոնտոսի յոյների կամ,
ինչպէս աւելի ճիշտ է բնութագրել,
յոյների ցեղասպանութեան պատմութիւնը, ցեղասպանութեան յիշողութեան ու ցեղասպանութեան միջազգայնօրէն ճանաչման հարցերը, նաեւ
այն, թէ ինչքանով է այն խաչւում
Հայոց Ցեղասպանութեանը, Հայոց
Ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչմանը։ Բանախօսը նկատեց, որ
յոյների նկատմամբ թուրքական
քաղաքականութեան մէջ եղել է
աստիճանական
արմատականացում։ Սկզբնական փուլում չի եղել
արտայայտւած յոյներին ոչնչացնելու
միտում, եղել է նպատակ մաքրել,
թուրքացնել տարածքները, բայց
հետագայ տարիներին այդ քաղաքականութեան խորացումն ու յատկապէս Հայոց Ցեղասպանթեան փորձառութիւնը բերել է նրան, որ ար-

դէն 1916 թ. նկատւում է յոյներին
բնաջնջելու
միտում։
Միջոցառման ժամանակ խօսքով հանդէս եկաւ նաեւ Էդւարդ Պոլատովը՝ «Պատրիդա» յունական
համայնքի ղեկավարը։ Նա իր ելոյթում մասնաւորապէս նշեց, որ Հայաստանը մեծ դեր է ունեցել Պոնտոսի յոյների ցեղասպանութեան հարցի բարձրացման գործում։
Ելոյթների աւարտից յետոյ տեղի
ունեցաւ «Արգոնաւորդների ոտնահետքերով» ֆիլմի դիտումը։ Ֆիլմում
ներկայացւում է պոնտացի յոյների
ողջ պատմութիւնը, այնտեղ տեղի
ոնեցած ցեղասպանութիւնը։
Յիշեցնենք, որ 2013 թւականի
մայիսի 17-ին այս նոյն սրահում
Արեւմտահայոց հարցերի ուսումնասիրութեան կենտրոնի կողմից կազմակերպւել էր սեմինար` «Երկու ժողովուրդ, մէկ ճակատագիր. յոյների
ցեղասպանութիւնը (1914-1923 թթ.)»
խորագրով,
որի
բանախօսներն
էին պատմական գիտութիւնների
թեկնածուներ Գէորգ Վարդանեանը
եւ Թեհմինէ Մարտոյեանը, ինչպէս
նաեւ ՀՅԴ Յունաստանի Հայ Դատի
յանձնախմբի անդամ Յովիկ Քասաբեանը:
Պատրաստեց ԱՆԻ ՄԵԼՔՈՆԵԱՆԸ
«akunq.net»
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«ՌՈՍՏՈՄ»
Երիտասարդական
միութեան նախկին
անդամների
վերամիաւորում
Ուրբաթ, մայիսի 31-ի երեկոյեան ժամը 8-ին Բրբանքի Բ. Մարտիրոսեան Երիտասարդական կենտրոնի յարկի տակ տեղի ունեցաւ
Թեհրանի եւ հիւսիսային Իրանի
ՀՅԴ «Ռոստոմ» Երիտասարդական
միութեան հին ընկերների ու ՌԵՄականների վերահանդիպում-հաւաք: Միջոցառումը կայացաւ մի
խումբ նախկին ՌԵՄ-ականների
նախաձեռնութեամբ եւ ՀՅԴ Բրբանքի
«Աղբալեան» կոմիտէութեան հովանաւորութեամբ: Ձեռնակը ոչ միայն
ընդգրկում էր «Ռոստոմ» Երիտասարդական միութեան, այլ նաեւ
Քրիստափոր Պատանեկան եւ «Նիկոլ Աղբալեան» Ուսանողական
միութեան նախկին անդամներին:
Միջոցառմանը մասնակցել էին
աւելի քան հարիւր քսան նախկին
միութենականներ Թեհրանի, Թաւրիզի, Ուրմիայի, Գեարդաբադի,
Արաքի, Ջուղայի եւ Իրանի զանազան քաղաքներից եկած ու նոյն
գաղափարի շուրջ հաւաքւած հին
ընկերներ:
«Ռոստոմ» Երիտասարդական
միութիւնը արդէն 2018-ին բոլորեց
իր 40-ամեակը: ՌԵՄ-ը հիմնադըրւել է 1978 թ.-ին, երբ Իրանում
ծայր էր առնում յեղափոխութիւնը,
իսկ միւս կողմից Սփիւռքում Հայ
ազատագրական պայքարը նոր
հանգրւան էր թեւակոխում: Թեհրանի Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան երիտասարդական
միութիւնն կարճ ժամանակում
դարձաւ կուսակցութեան նոր
սերնդի եւ ապագայ ղեկավարութեան դաստիարակութեան հնոցն
ու նրանց նկարագրի դարբնոցը:
«Ռոստոմ» Երիտասարդական միութեան ծնունդը նաեւ զուգադիպեց
մի այլ իրականութեան: Յեղափոխութեան առաջին տարիներին
Սովետական քարոզչական մեքենայի գլխաւորութեամբ ապազգային կողմնորոշում ունեցող տարրեր
ու խմբաւորումներ լայնածաւալ
պայքար ծաւալեցին մեր համայնքի
Ազգային կառոյցների եւ ընդհանրապէս ազգային արժէքների դէմ։
Այս արժէքների կիզակէտում էր
Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը իր կառոյցով ու գաղափարաբանութեամբ:
Նման պայմաններում ծնւեց
ՌԵՄ-ը, որը իր օրգան՝ «Յեղափոխութեան Ճամբով»-ի հրատարակութեամբ եւ միութեան անդամների
ջանքերի շնորհիւ հսկայ եւ ազդեցիկ աշխատանք տարաւ համայնքում՝ ազգային արժէքների, Հայաստանի անկախութեան գաղափարի
պահպանման, ամրապնդման եւ
տարածման, մասնաւորաբար յանձնառու երիտասարդների դաստիարակման գործում։
Այսօր տասնամեակներ անց,
ՌԵՄ-ի բովից անցած մի քանի
սերունդ՝ աշխարհի չորս ծագերում
ցրւած նախկին ՌԵՄ-ականներ,
դեռ շարունակում են իրենց տուրքը
մատուցել այն գաղափարին, որով
օծւել են երիտասարդ կամ պատանի
տարիքում:

Միջոցառումը սկսեց Զարեհ
Աճեմեանի բացման խօսքով, որը
կազմակերպիչ յանձնախմբի անունից
բարի գալուստ մաղթեց բոլոր ներկաներին եւ շնորհակալութիւն յայտնեց «Աղբալեան» կոմիտէին՝ ձեռնարկը հովանաւորելու եւ իր հարազատ յարկի տակ ՌԵՄ-ականներին համախմբելու համար:
«Մենք այն սերունդն ենք, ով
շատ մեծ փոփոխութիւններ տեսաւ
իր կեանքի ընթացքում՝ Իրանի յեղափոխութիւն, դպրոցների ու համալսարանների փակում, մշակութային յեղափոխութիւն, Իրան-Իրաք
պատերազմ, որին մասնակցեցին
մեր ընկերներից շատերը ու ոմանք
էլ երբեք տուն չվերադարձան:
Մեր աչքերի առջեւ փլուզւեց
Բեռլինի պատը: Յետոյ տեսանք
աներեւակայելին՝ Սովետական միութեան փլուզումը: Ապա երկրաշարժ,
Ղարաբաղեան շարժում, դարձեալ

պատերազմ: Հայրենական սուրբ
պատերազմ, որին մասնակից եղան
նաեւ մեր ՌԵՄ-ական ընկերներից
ոմանք, ովքեր այսօր կրում են
ազգային հերոսների դափնին: Եւ
վերջապէս տեսանք մեր կեանքի
երազանքը՝ Անկախ Հայաստանն
ու հայոց պետականութեան վերականգնումը»: Ապա անդրադառնալով այն դաստիարակութեան ու
գաղափարական լիցքին, որ իւրաքանչիւր ՌԵՄ-ական ստացել է
երիտասարդական տարիքում, աւելացրեց՝ «Սրանք անցողիկ, մոռացւող կամ ժամանակաւոր ու կորչող
յատկութիւններ չեն մարդու կեանքում,
այլ մնայուն, որոշիչ եւ
նկարագրի մաս կազմող յատկութիւններ: Յատկութիւններ, որ փոխում են մարդու կեանքի ընթացքը:
Հէնց այդ յատկութիւնների շնորհիւ
էլ մեր ընկերները, ուր էլ լինեն,
ոչ միայն յաջողակ, չյանձնւող,
թերեւս տարիքի բերումով աւելի
սառը դատող, բայց խորքում յեղափոխական ու քաղաքական դատողութեամբ հասուն մարդիկ են
այսօր, ու այս մարդկային լաւ յատկութիւնները կարմիր թելի պէս

անցնում է մեր միջից ու մեզ որպէս
մի ամբողջութիւն կապում է միմեանց: Թերեւս դրա համար էլ մեր
ընկերները իրենց համայնքներում,
երկրում, ընտանիքում կամ ցանկացած հաւաքականութեան մէջ
շարունակում են որոշիչ դեր ունենալ եւ իրենց ներդրումն ու դերակատարութիւնն են ունենում

ցաւօք առյաւէտ հեռացել են մեզանից:
Ապա ցուցադրւեց յուշեր թարմացնող ՌԵՄ-ի աշխատանքների
մասին պատրաստւած տեսապատկերներ: Դրան յաջորդեց ՌԵՄ-ական
տարբեր սերունդներ ներառող ընկերների եւ յատկապէս հիմնադիր
սերնդի բարեմաղթանքների ձայ-

իրենց աշխատանքի, մասնագիտութեան կամ այլեւայլ ոլորտներում»:
Խօսքի աւարտին յիշատակւեց այն
ՌԵՄ-ականների անունները, որոնք

նագրւած պատգամների ցուցադըրումն ու ունկնդրումը, որոնք
ստացւել էին Իրանից, Հայաստանից ու Արցախից:

Յանձնախմբի կողմից Միգանուշ
Մելքոնեանը եւս ընթերցեց իր
տպաւորութիւնները՝ «Ալիք» հաստատութեան մասին: Ներկայ ընկերներից արտայայտւեցին Սարգիս Գասպարեանը, Մխիթար Մուրադեանը, Քարմէն Օհանեանը,
Ջորջ Յակոբեանը, Հրաչ Դաւթեանը
եւ Ռուբինա Օհանեանը: Բրբանքի
Աղբալեան կոմիտէի ընկերներից՝
Վարդան Տէրտէրեանը եւս ուրախութիւն յայտնեց նման միջոցառում
իրականանալու համար եւ ասաց՝
սա կարող է օրինակ ծառայել միւս
երիտասարդական միութիւնների
համար, որպէսզի իրենք եւս իրենց
հին անդամներով հաւաքւեն եւ
հանդիպման առիթ ստեղծեն: Նշելով, որ ինքը եւս օրին եղել է Սիրիոյ Երիտասարդական միութեան
անդամ, զուգահեռներ գծեց աշխարհով մէկ սփռւած երիտասարդական
միութեանց անդամների միջեւ եւ
իր հրաշալի խօսքով ոգեւորեց բոլորին:
Հանդիպմանը ջերմութիւն պարգեւեց Արիկ Գէորգեանը՝ յեղափոխական երգերի կատարումներով,
որոնց ձայնակցում էին բոլոր ներկաները: Մտերիմ եւ անմիջական
մթնոլորտը առիթ դարձաւ, որ մինչեւ
ուշ գիշեր շարունակւի միջոցառումը։ Ներկաները բարձր բաւարարութեամբ վերադարձան տուն,
բոլորն էլ համաձայնելով եւ յոյս
յայտնելով, որ այս կարգի հանդիպումները պէտք է շարունակւեն:
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Մենք...

ՄԻԳԱՆՈՒՇ ՄԵԼՔՈՆԵԱՆ

Մեր քաղաքում կար մի նեղլիկ
փողոց: Այդ փողոցը գտնւում էր
քաղաքի ամենամարդաշատ կենտրոնում: Այդ տարածքում 1940-ականներին, շատ հայեր էին ապրել:
Նրանք հէնց այդ փոքրիկ տարածքում կառուցել էին եկեղեցի, թւով
չորս դպրոց, մարզամշակութային
միութիւն, երկու ակումբ եւ մի օրաթերթի հրատարակչութիւն:
Այդ թաղամասի միայն մէկ գլխաւոր փողոցի՝ Նադերիի եւ նրան
հատող փոքր ու մեծ փողոցների
վրայ էին գտնւում վերը նշւած բոլոր
կառոյցները: Այդ փողոցով են ճեմել
մեր քաղաքի հայ ջահէլները, թեւանցուկ քայլել են հէնց իմ ծնողները, որոնք իրենց օրերին ծանօթացել են հէնց այդ ակումբներից
մէկում: Այդ փողոցով դպրոց են
վազել մեր ընկերներից շատերը,
սկզբում՝ երկսեռ «Քուշեշ» ուղեցոյց,
«Քուշեշ-Դաւթեան», «Քուշեշ-Մարիամեան», «Վաչէ Յովսէփեան» եւ
ապա՝ նոյն դպրոցները որպէս օրիորդաց կամ տղայոց դպրոց: Այդ
փողոցով են դեռ 70 տարի առաջ

սկաուտական աշխատանքի, թատրոնի կամ երգչախմբի փորձերի
վազել արարատականները: Այդ
փողոցի եկեղեցին է եղել թեհրանահայութեան, կարելի է ասել, մայր
տաճարը՝ Սուրբ Աստւածածինը,
որտեղ մկրտւել են մեզանից շատերը եւ ուր մինչ օրս կանգնած է
Եփրեմի հպարտ կիսանդրին:
Իսկ այդ բանուկ տարածքում
կար նաեւ այդ նեղլիկ փողոցը՝
աննշան, խուլ, նեղ ու աղմկոտ: Այդ
նեղլիկ փողոցի վերջաւորութեանը
կար երկաթէ մոխրագոյն մի դուռ,
որը բացելով՝ մենք ու մեզանից
առաջ դեռ շատ մարդիկ յայտնւեցին մի նոր կարգավիճակում:
Այդ դռներից ներս ու դուրս էին

անում օրական տասնեակներով
հայ պատանիներ: Նրանք գալիս էին
Թեհրանի զանազան անկիւններից,
կենտրոնից ու թաղամասերից: Գալիս էին իրենց կամքով: Սկզբում
գուցէ ծնողների կամ ուսուցիչների
խրախուսանքով, բայց յետոյ անգամ նրանց կամքին դէմ գնալով,
«ընտանեկան դժւարութիւններ»-ը
յաղթահարելով:
Գնում էինք մեր կամքով, հաւաքւում էինք այդ յարկի տակ,
հազար ու մի ժողովներ անում,
վազվզում, խաղեր խաղում, երգեր
երգում, մարզւում, մարտաձեւերի
ծանօթանում, պահակութիւն տալիս, բանակումների գնում: Բայց
հիմնականում այդ յարկի տակ մենք
հայանում էինք: Արդէն հայ, հայ
ընտանիքից ու հայոց դպրոցից
շատերս, բայց աւելիով հայանում
էինք: Այդտեղ մենք ինքնուրոյն, մեր
սեփական կամքով, մի քիչ էլ մեր
վարիչների ստիպումով, կարդում
էինք ժամերով մեր ազգի պատմութեան, մեր ազատագրական շար-

ժումի, յեղափոխութեան ու յեղափոխականութեան մասին:
Ու նոյնը կատարւել էր մեզանից
առաջ մեր ծնողների ու կատարւում
էր մեզանից յետոյ մեր զաւակների
ժամանակ:
Սակայն, մեր սերունդը եղաւ մի
քիչ տարբեր: Մեր բախտը «բերեց»
կամ «չբերեց» չգիտեմ: Բայց մենք
դեռ հազիւ պատանի, մեր երկրում
ծայր առաւ յեղափոխութիւնը եւ այն
կլանեց շատ բան: Կեանքեր խլեց,
քաղաքական ու մշակութային
կաթւածներ ու երկարատեւ, յաճախ
մնայուն հետեւանքներ երկրի, մեր
համայնքի, մեր ընտանիքների ու
մեր հոգու վրայ:

Մենք նոյնը չեղանք մեզանից
առաջ եւ մեզանից յետոյ եկած
սերունդների հետ: Մենք պարտաւոր էինք համակերպւել նոր
կեանքի նոր օրէնքներին: Պարզ,
խաղաղ մանկութիւնն ու պատանեկութիւնը մերը չէր: Մենք ընկանք
յեղափոխութեան յորձանուտի մէջ
ու մեր կեանքի բոլոր ոլորտները՝
ուսումը, հագ ու կապը, մարդկային յարաբերութիւնները, աշխարհաընկալումը եւ կենցաղն
ազդւեցին դրանից: Այս սերունդը,
ինչպէս մենք ենք յաճախ մեզ կոչում, եղաւ Ռուբէն Տէր-Մինասեանի
«արտամետի խնձորը», որ թէեւ
որդնած, բայց աննման էր: Եթէ
այսօրւայ մանկավարժական եւ
հոգեբանական
ըմբռնումներով
դատենք, այդ սերունդը ապակերպարանափոխւած էր, մոլորւած,
իրերն ու հանգամանքները, մարդիկ ու ընտանեկան արժէքները
գլխիվայր շուռ եկած: Ծնողները
լսում ու հիացմունքով հետեւում
էին զաւակների կարծիքին ու որոշումներին: Ուսուցիչները նոյնպէս: Մեր նոր սերունդը չէր ենթարկւում, չէր կիսում ու չէր ընդունում
նախնիների բարքերն ու մտածումները, ընդհակառակը ստիպում
էինք մերը եւ մեզ թւում էր թէ
միշտ այդպէս է լինելու: Այսօր մեր
քաղաքական գրականութեան մէջ
յաճախ ենք հանդիպում «Էյֆորիա»
բառին, որը նշանակում է մի
բանով կամ գաղափարով կլանւած, մոլիացած լինել ու մենք, այո,
այդպիսին էինք: Ամբողջ սերունդն
էր այդպիսին, իսկ մենք՝ Ալիքականներս մի քիչ աւելին: Դեռ միութիւն էինք գնում մեր կամքով,
հաւաքւում էինք «Ալիք»-ում, շարունակում հազար ու մի ժողով
անել, վազվզել, խաղեր խաղալ,
երգեր երգել, մարզւել, մարտաձեւերի ծանօթանալ, պահակութիւն
անել ու բանակումների գնալ:
Բայց հիմնականում այդ յարկի
տակ մենք դեռ հայանում էինք: Ոչ
միայն ժամերով կարդում էինք
մեր ազգի պատմութեան, մեր ազատագրական շարժումի, յեղափոխութեան ու յեղափոխականութեան մասին, այլ ապրում յեղափոխութիւնն ու յեղափոխականութիւնը մեր մաշկի վրայ:
Կարդում էինք բաներ, որ շատ էլ
լաւ գլուխ չէինք հանում՝ դիալեկտիկ
մաթերիալիզմ, Կանտ, Մարքս ու
Էնգելս, Կուբայի ու Պաղեստինի
մասին, իմպերիալիզմի մասին ու
էլի շատ նիւթերի մասին, որոնք
ոչ միայն պէտք է կարդայինք, այլ
նաեւ հերթով բացատրէինք, թէ ի՞նչ
հասկացանք մեր կարդացածից:

Միտինգների էինք մասնակցում,
միտինգներ, համահաւաքներ, դասադուլեր ու հացադուլեր կազմակերպում: Վիճում մեզանից մեծ ու
փոքր հակառակորդների հետ, մեր
թեկնածուին ընտրել տալիս, պատերից բարձրանում ու սիւներով
կամ պարանով իջնում էինք, կտուրներով փախչում, երբ մեզ հետապնդում էին: Անում բաներ, որոնք
այսօր գուցէ չթոյլատրէինք մեր
զաւակներին անել: Մինչեւ լուսաբաց պատի թերթեր էինք պատրաստում, հայաշատ թաղամասերի
պատերը ողողում պատի գրութիւններով ու մեր փոստերներով,
պահակութիւն տալիս օրերով մեր
սիրելի «Ալիք»-ում, «Արարատ»-ում
կամ եկեղեցում, հազիւ բաց պահելով մեր աչքերը:
Մենք մեզ համարում էինք
պատասխանատուն
մեր
համայնքի: Պատասխանատու՝ ով
հասկանում եւ ըմբռնում է իր
պարտականութիւնը որպէս համայնքին ծառայող ուժ: Պատասխանատու՝ որ ականջալուր է, թէ
որտե՞ղ կայ իր կարիքը, թէ ե՞րբ
ղօղանջում են եկեղեցու զանգերը,
առաջինը պէտք է լինի այնտեղ,
երբ փակում են հայոց դպրոցները
պէտք է կանչի «ոչ մի զիջում» ու
երբ նեղում են որեւէ հայի, նա
պարտի պաշտպանել հայն ու
հայկականութիւնը, խեղճին ու ընկածին նաեւ:
Ու այս բոլորը, այսօր, մենք
դիտում ենք ժամանակի հեռաւորութիւնից, ժամանակ, որը պարզում է ամէն ինչ, վերացնում
«Էյֆորիան» ու քեզ տանում դէմ է
տալիս իրականութեան պատին:
Ժամանակ, որի ընթացքին մենք
կորցրինք շատ բան, շատ ընկերներ, որոնք անժամանակ հեռացան մեր փաղանգից ու այս աշխարհից, շատ ընկերներ, ովքեր
հակառակորդ դարձան ու ընտրեցին մի այլ ճանապարհ, շատ
ընկերներ, որոնք ցրւեցին աշխարհով մէկ: Ժամանակ, որը
պարզեց, թէ շատ բաներում մենք
սխալ էինք ու մեր ծնողները,
ուսուցիչները կամ վարիչներն էին
ճիշտ: Ժամանակ, որ վերանայենք
մեզ ու նորից վերադառնանք իրականութեան, պարզ, նորմալ, յաճախ
ձանձրալի իրականութեան, որը
գալիս է մեծանալու հետ:
Սակայն, այսօր էլ, երբ յետ ենք
նայում, անկախ նրանից թէ ուր
ենք գտնւում, պատանեկութեան
ընկերներից քանիսի հետ ենք

շփւում, կամ հաւատում ենք նոյն
կազմակերպութեանը թէ՞ ոչ, մէկ է՝
շատ բաներ անժխտելի են մնում:
Անժխտելի է, որ մենք կոփւեցինք
այդ յորձանուտում որպէս անհատ
մարդ ու որպէս հաւաքականութիւն:
Անժխտելի է, որ մենք բոլորս
էլ զանազանւում ենք նրանով, որ
սրտի խորքում միշտ գիտակից ենք
մեր պատասխանատւութեանը՝ համայնքին, ազգին ու հայրենիքին:
Անժխտելի է, որ այդ օրերը մեզանից խլեցին նորմալ մանկութիւնն ու պատանեկութիւնը:
Անժխտելի է, որ մեր լաւագոյն
ընկերներն ու յաճախ կեանքի զոյգը
հէնց նոյն «սորտից» է:
Անժխտելի է, որ մենք կորցրեցինք որեւէ երեւոյթի նկատմամբ
միայն ականատեսի կամ ծափահարողի կարգավիճակ ունեցողի
եւ ծագող հարցերին անտարբերութեամբ կամ սրան-նրան ճորտանալու կամ լուռ ենթարկւելու ճոխութիւնը:
Անժխտելի է նաեւ, որ այդ
տարիների մեր դաստիարակութեան հետեւանքով ենք մե՛նք ա՛յն,
ինչ կանք այսօր: Այդքան պատերով բարձրանալն ու վայր ցատկելը, գիշերով աստղերի ուղղութեամբ խմբերով քայլելը, մեր մտքի
հորիզոնները բացելն ու մտքերի
փոխանակութեանը
վարժւելը,
կարծիք ու տեսակէտ ունենալու
եւ դրանք անխնայ արտայայտելու
նկարագիրը մեզ՝ բոլորիս, զինել
են այնպիսի հմտութիւններով, որ
այսօր որպէս մարդ, հայ, ծնող,
ընկեր ու աշխարհաքաղաքացի սատարում ու առաջնորդում են մեզ
ցանկացած պահի ու կացութեան
մէջ:
Ոչ բոլորն են, որ ունեն հաւատարիմ ընկերներ ունենալու եւ
նրանց մինչեւ վերջ վստահելու
երջանկութիւնը: Ոչ բոլորն են, որ
ունեն խօսելու, յիշելու եւ յիշատակելու հարիւրաւոր պատմութիւններ ու յուշեր աշխարհիս վրայ
ցրւած հարիւրաւոր ընկերների
հետ: Ոչ բոլորն են, որ ունեն մեզ
պէս գժտուտ, բայց եւ որակեալ ու
յիշատակելի անցեալ:
Բայց մենք ունենք այդ բոլորը,
ու դրա համար ես երախտապարտ
եմ այն նեղլիկ փողոցում գտնւող,
այն աննշան, բայց մեր հոգիներում
անմար հետք թողած գաղափարի
հնոցին՝ «Ալիք»-ին:
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Գիշեր
ԳԱՍՊԱՐ ԻՓԷԿԵԱՆ

Գիշերը լռիկ իջնում է վրաս…
Ու հոգիս տարտամ ու խոր մի ցաւով
Մեռնում է հեւքոտ մահը սեւահաս:

Գիւղին վերջալոյսը
Մեռնում է հոգիս մահը սեւահաս…

ՏԻԳՐԱՆ ՏԻՒՐԿԵՐԵԱՆ

Վերջալոյս է, յետին շաղերն Արեգին

Ու ճնշումովը մռայլ ու խռով
Գիշերը լռիկ իջնում է վրաս:

Իսկ դու փայլում ես ինչպէս լոյս անհաս

կը մարին,

Կը ծածանի գիւղին վերեւ ալ նորէն:

Մեռնում է հոգիս մահը սեւահաս

Պոլիս 1910

Երկնքէն վար մեղկութիւն մը կը ծորի,

Երջանկութիւն կը յագենաս դուն շռայլ,
Րոպէներ պար կը խաղան մօտալուտ
Լռութեանը բոլորտիքը դարանուտ,
Դաշտերուն մէջ ամայութիւնը

Կը տարածւի լայն ծալքերովն իր
անբաւ:

Տժգունա՜ծ վերջալոյսէն, ահաւասիկ
նորէն կը սպասենք Տէ՛ր…

այսպէս, մահամերձ այս սրտով, ակնարկս
սեւեռած քու ցուրտ երկնքիդ…

երկինքը

արիւնոտ

ծաղիկներ կը թափէ…
արթնցած՝

իր

քան թէ այն փոքրիկ կոյսը… իր սիրտը

առաւօտեան աղօթքը կընէ սա հեռաւոր

տակաւին Մայիսի վարդ մըն էր միայն:

կոչնակին բերնով,

իմս՝

լեռներու

աղբիւրի

մը

յստակութիւնն ունէր:
շատ ցած իր

ականջին. «Կը տեսնե՞ս, արցունքներ կան
աչքերուս մէջ, ինչո՞ւ»:
Անիկա

ճակատս յանձնած փոթորիկին:
Կի քալեմ, ես տակաւին դալկադէմ
հիւանդն եմ: Բայց ճառագայթը կը հասնի:

պատասխանեց.

«Ես

ալ

(անտիպ)

նոյնպէս, ինչու»:

«Յարդգող»

Անհուն նոճիի մը տակ էր:

Գրական յաւելւած 1932 թ.

ԼԵՌԱՆ ՍՐԻՆԳԸ
Տակաւ, քանի՛ ցաւըս կըլլայ ահաւոր,
Հոգիիս մէջ պայծառութիւն մը կիջնէ.
Ճերմակ թռչուն մը կարծես լուռ կը ննջէ
Կուրծքիս վէրքին վրայ թառած, ու աղւո՛ր
Շունչն իր կընէ զիս անդորր…
Ահա նորէն սա մութ լեռան սրինգն է.
Գիտեմ, ի՛նքն է,
Ընկերս աղւոր.
Ու ամէն օր
Իր սրինգով,

օրն ի բուն,
Հողի մարդիկ՝ ժիր մշակներ դէպի տուն

դառնան,
Արտէն դէպի ժամերն աղու
հանգստեան:

Չեմ յագենար դարձեալ վսեմ քո
փառքից,
Ես կը տենջամ ապրիլ մէջդ յար-ժամեր,

Սա թովքերն ալ հեզասահիկ զեփիւռին,
Հովտին ծաղկանց թերթիկներուն երբ
փարին,
Բոյր մ’զգլխիչ սրտիս վրայ կը թառի,
Ու կը պատմէ վսեմութիւնն
համբոյրի…:
1914 մայիս 1, Կ. Պոլիս

Անուշ ձայներ հեռուներէն կը լսւին,

Այգն է…
Ձեռքս դրած եմ սրտիս վրայ ու

Օր մը, ես իրեն ըսի,

տարփալից,

Իրենց խոնջած եզներն առած կը

***

Իսկ

Յաւէտ պաշտեմ քեզ գիւղակ,

Ու քնանալ ու երազել հին յուշքեր:

Որո՞ւ համար, որո՞ւ, ո՜վ Տէ՛ր, կուլամ

խիղճը

Վերջալոյսին այս ստւերին տակ մռայլ:

Ջերմ Արեւին տակ աշխատող

Ո՞վ պիտի գայ, չեմ գիտեր,

Հողին

տակ

տգեղ- գոյն:

Որպէս վտիտ տղայ մը,

Ոչի՛նչ այնքան տարօրէն պայծառ էր,

գիւղակ
Ի՞նչ է պահանջդ, ի՞նչ վսեմ մը ծոցիդ

Կյառնէ դալուկ հիւանդի մը

շտապաւ

***

Ա՛հ պատանեկութեան օրե՜րը.

Հսկէ գիւղը, որ կը ննջէ անխռով:

համբուն,

Ա՜հ պատանութեան օրեր:

թէ

Եւ կը ննջէ քաղցր քնոյ մէջ խո՜ւռ, խո՜ւռ.

Ո՜հ ի՛նչ զւարթ քուն կը քաշես դուն

Հետզհետէ կը ստւերոտի գիւղն

Մատթէոս Զարիֆեանի առաջին բանաստեղծութիւնները մամուլում տպագրւել են զինադադարից յետոյ: Պարբերական մամուլում տպագրել է բազմաթիւ բանաստեղծութիւններ:
1921 թւականին Կ. Պոլսում լոյս է տեսել նրա բանաստեղծութիւնների առաջին ժողովածուն՝
«Տրտմութեան եւ խաղաղութեան երգեր»: 1922 թւականին լոյս է տեսել նրա «Կեանքի եւ
մահւան երգեր» նոր ժողովածուն: 1956 թւականին Բէյրութում բանաստեղծ Վահէ Վահեանի
խմբագրութեամբ լոյս է տեսել բանաստեղծի ամբողջական երկերի ստւար ժողովածուն,
որը պարունակում է հեղինակի ոչ միայն տպագրւած ու անտիպ բանաստեղծութիւնները այլեւ, «Օրագրութեան էջերը», նամակները, արձակի փորձերը: 1963 թւականին Երեւանում լոյս է տեսել Մատթէոս Զարիֆեանի հատընտիրը, 1981 թւականին այն վերահրատարակւել է: Ստորեւ ընթերցողներին ենք ներկայացնում նրա անտիպ գրական գործերից մէկը:

Կարծես

լուռ,

Ապա դադրի եռուզեռն ալ ցերեկի,

Մատթէոս Զարիֆեանի
գրական գործունէութիւն

Նշխարներ

Լուռ է այժմ գիւղակն ամբողջ, խորին

Միայն գետն է, որ ան լռիկ դանդաջով

Ու գիշերը լուռ իջնում է վրաս…

հոգեվարքով:

Կը հետեւին ձայնին անոր մելանոյշ:

Մռայլ-ստւեր մթնշաղ մ’ալ յամրօրէն

Մեռնում մութի մէջ մռայլ ու խռով՝

Դար- վայրկեանների խուլ

Ոչխարներու երամակ մ’ալ յամր-ուշ

Լեռներէն վար կիյնան ընդհուպ

Մի աստղի, որի սէր- փայլը գորով
Մութ ճնշումին տակ մռայլ ու խռով

Ձայնն է այն հովւին հեշտ սրինգին,

«Արտազ» ամսաթերթ, 1914 յունիս
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ՄԱՀԱԶԴ ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Խոր վշտով համակւած
յայտնում ենք, որ մեր շատ
սիրելի եւ թանկագին՝

ՎԻԿՏՈՐ
ԴԱՆԻԷԼԵԱՆԻ
ցաւալի մահւան (տեղի
ունեցած Գերմանիայում)
առթիւ ուրբաթ, յունիսի
14-ին, Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցում,
ս. պատարագից յետոյ կը կատարւի՝
ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Ցաւակցութիւնները՝ եկեղեցում:
ՍԳԱԿԻՐՆԵՐ՝
Անահիտ (Թարոյեան), Դանիէլ, Դալիթա եւ
Դիոն Դանիէլեաններ՝ այրին եւ զաւակները:
Միսակ եւ Մերի Դանիէլեաններ՝ հայրը եւ
մայրը:
Ժանետ, Վիգէն, Էրիկ եւ Էմիլ Կիրակոսեաններ՝ քոյրը, քրոջ ամուսինը եւ քրոջ զաւակները:
Վահագն, Քարոլին, Էլին եւ Էռւին Դանիէլեաններ՝ եղբայրը, եղբօր կինը եւ եղբօր զաւակները:
Սաթիկ Թարոյեան՝ քենին:
Մալիկ, Հելէն եւ Ալեքս Թարոյեաններ՝
աներորդին եւ իր կինը՝ զաւակներով:
Դանիէլեան, Թարոյեան, Աբուլեան, Կիրակոսեան եւ Խոսրովեան ընտանիքներ:

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏՆԵՐ
Խոր վշտով համակւած
յայտնում ենք, որ մեր շատ
սիրելի եւ թանկագին

Խոր վշտով համակւած
յայտնում ենք, որ մեր շատ
սիրելի եւ թանկագին՝

ՄԱՐՏԻԿ
ՍԵՖԵԱՆԻ

ՍԱՐՕ

ցաւալի մահւան առաջին
տարելիցի առթիւ, ուրբաթ, յունիսի 14-ին, Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցում, ս. պատարագից յետոյ կը կատարւի`
ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Ցաւակցութիւնները` եկեղեցում:
ՍԳԱԿԻՐՆԵՐ՝
Յասմիկ (Դանիէլեան) Սեֆեան՝ այրին:
Մելան եւ Էդւին Ծատուրեաններ՝ դուստրը
եւ փեսան:
Շահէն Սեֆեան, Սեդա եւ Վաչիկ Գրիգորեաններ, Մասիս եւ Սուսան Սեֆեաններ, Արարատ Սեֆեան, Էմմա եւ Արտուշ Յարութիւնեաններ, Արաքս Սեֆեան եւ Լուսիկ Սեֆեան՝
եղբայրները, եղբայրների կանայք, քոյրերը եւ
քրոջ ամուսինը՝ ընտանեօք:
Նւարդ եւ Իւան Վարդանեաններ, Աղաւնի
եւ Յակոբ Բաղումեաններ, Նորիկ եւ Էրժիկ
Դանիէլեաններ, Արմիկ եւ Հայրիկ Շահբազեաններ՝ քենիները, քենակալները, աներորդին եւ իր կինը՝ ընտանեօք:
Էդիկ եւ Յասմիկ Ծատուրեաններ՝ խնամիները:
Սեֆեան, Սինանեան եւ Հաթամեան ընտանիքներ՝ հարազատները:
ՆՒԻՐԱՏՒՈՒԹԻՒՆ
Սեֆեան ընտանիքը հանգուցեալի յիշատակին կատարում է հետեւեալ նւիրատըւութիւնները.
- «ՀՈՒՍԿ» հաստատութեան` 3.000.000 ռ.
- Թ. Հ. Թ. Կարիքաւորներին օժանդակող
մարմնին` 3.000.000 ռ.
- Մարմնա-մտային խանգարումներով
հայ երեխաներին օժանդակող
«Ակունք»
կենտրոնին` 3.000.000 ռ.
- «Ալիք» օրաթերթին` 3.000.000 ռ.
Գումարն ստանալ «Ալիք»-ից:

ԲԱՐԽՈՒՐԴԱՐԵԱՆԻ
ցաւալի մահւան քառասնօրեակի առթիւ, ուրբաթ,
յունիսի 14-ին, Ս. Գրիգոր
Լուսաւորիչ եկեղեցում, ս. պատարագից յետոյ կը կատարւի`
ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Ցաւակցութիւնները` եկեղեցում:
ՍԳԱԿԻՐՆԵՐ՝
Վերժիկ, Օրֆա եւ Նարէ Բարխուրդարեաններ՝ այրին եւ դուստրերը:
Էմմա, Արեւհատ, Սեդիկ, Լիդա, Ռիմա եւ
Էւա Բարխուրդարեաններ՝ քոյրերն՝ ընտանեօք:
Հրանտ Բարխուրդարեան՝ եղբայրը:
Բարխուրդարեան եւ Ներսիսեան ընտանիքներ՝ հարազատները:
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ԵՒՐՕ-2020. Հայաստանի հաւաքականն
Աթենքում յաղթեց Յունաստանին

«yerkir.am» - Երէկ, յունիսի 11-ին` Աթենքի
«Օլիմպիական» մարզադաշտում կայացաւ
ԵՒՐՕ-2020 ընտրական մրցաշարի J խմբի
չորրորդ տուրի Յունաստան-Հայաստան հան-

դիպումը: Հայաստանի ազգային հաւաքականը
յաղթեց 3-2 հաշւով:
Այս յաղթանակից յետոյ Հայաստանի հաւաքականը 6 միաւորով 3-րդ տեղում է:
Յունաստանն իր ակտիւում ունի 4 միաւոր եւ
4-րդ հորիզոնականում է:
0-1` Ալեքսանդր Կարապետեան, 8
0-2` Գէորգ Ղազարեան, 33
1-2` Կառլոս Զեկա, 54
1-3` Տիգրան Բարսեղեան, 74
2-3` Կոստաս Ֆորտունիս, 87
- Յիշեցնենք, որ Հայաստանի հաւաքականը նախորդ խաղում 3-0 հաշւով յաղթել էր
Լիխտէն Շտայնի հաւաքականին:

ԱՄՆ-ում ուսուցում անցնող թուրք օդաչուներին
արգելել են թռիչքներ կատարել F-35-ով

ՄԱՀԱԶԴ
Խոր վշտով համակւած յայտնում ենք մեր
շատ սիրելի եւ թանկագին՝

ՄԱՍԻՍ
ԻՍԱՂՈՒԼԵԱՆԻ

ցաւալի մահը, որը տեղի ունեցաւ երկուշաբթի, յունիսի 10-ին:
Թաղումը կը կատարւի ուրբաթ, յունիսի 14-ին, կ. յ. ժամը 2-ին՝ Նոր Բուրաստան գերեզմանատանը:
Յուղարկաւորներից խնդրում ենք նոյն
օրը՝ կ. յ. ժամը 1-ին ներկայ գտնւել ներքոյիշեալ վայրերից մէկում՝ գերեզմանատուն մեկնելու համար:
-Ֆաթեմի հրապարակ, Գոլհա հրապարակ, Հիւսիսային Քաջ պող., 10/1 փող.,
համար 103, երրորդ յարկ:
-Մաջիդիէ, Գոլբարգ, Առաջին 16-մետրանոց պողոտայի սկիզբը:
-Նարմաք, «Մասիս» անուշարանի մոտ:
Ցաւակցութիւնները՝ գերեզմանատանը
եւ Հ. Ուս. «Չհարմահալ» միութեան սրահում:
ՍԳԱԿԻՐՆԵՐ՝
Սիրանուշ Իսաղուլեան (Մարկոսեան)՝
այրին:
Քրիստինա, Սարօ, Մելանիա եւ Լանա
Մինասկաններ՝ դուստրը, փեսան եւ թոռները:
Սերժիկ, Մելինէ եւ Ալէ Իսաղուլեաններ՝
որդին, հարսը եւ թոռը:
Լուսիկ Իսաղուլեան՝ քոյրը՝ ընտանեօք:
Ստեփան, Զարդիկ, Մինէ Սարգսեաններ՝ եղբայրը՝ ընտանեօք:
Ռոզիկ, Գաբրիէլ Դարաբեդեաններ՝ քենին՝ ընտանեօք:
Իսաղուլեան, Մարկոսեան, Մինասկան,
Խորշիդեան ընտանիքներ՝ հարազատները եւ խնամիները:

Մեր ընթերցողների
ուշադրութեան
Այսօր մեր ընթերցողների տրամադըրութեան տակ է դրւել Թեհրանի հայոց
«Գոհար» տղայոց միջնակարգ դպրոցի
2018-2019 ուսումնական տարեշրջանի
«Ալիք»-ի գունաւոր յաւելւածը:
«ԱԼԻՔ»

«168.am» - ԱՄՆ-ի Արիզոնայի նահանգի
«Լիւկ» ռազմաօդային բազայում ուսուցում
անցնող թուրք օդաչուներին արգելել են
թռիչքներ կատարել F-35 կործանիչ-ռմբակոծիչներով: Այդ մասին յայտնել է «Reuters»
գործակալութիւնը՝ վկայակոչելով Պենտագոնի ներկայացուցչին:

Աւելի վաղ «Foreign Policy» հանդէսը
գրել է, որ Պենտագոնի ղեկավար Պատրիկ
Շանահանն իր թուրք պաշտօնակից Հուլուսի
Աքարին ծանուցել է, որ ԱՄՆ-ում F-35-երով
վարժական թռիչքներ կատարող թուրք օդաչուները պէտք է երկիրը լքեն մինչեւ յուլիսի
31-ը:
Այդ որոշումն ընդունւել է ԱՄՆ-ի եւ
Թուրքիայի
բանակցութիւնների
ֆոնին,
որոնց ընթացքում Վաշինգտոնը Անկարային
համոզում է հրաժարւել ռուսական Ս-400
զենիթահրթիռային համալիրի գնումից:
«Նախարարութեանը յայտնի է, որ թուրք
օդաչուները… թռիչքներ չեն կատարում»,գործակալութիւնը մէջբերել է Պենտագոնի
պաշտօնական ներկայացուցիչ Մայք Էնդրիւսի
խօսքը, - հաղորդել է «ՌԻԱ Նովոստի»-ն:

«ԱՄՆ-ի...
(Շար. 1-ին էջից)

Նրա հաւաստմամբ. «ԱՄՆ-ն այսօր Իրանի
Իսլ. Հանրապետութեան դէմ տնտեսական
պատերազմ է սկսել, որը տարածաշրջանում
լարւածութիւնների սաստկացմանն է յանգեցնելու»:
«ԱՄՆ-ի տնտեսական պատժամիջոցները
թիրախ են դարձրել ընդհանուր տարածաշրջանը, ուստի տնտեսական պատերազմում առանց հրադադարի, չի կարելի տարածաշրջանում ակնկալել անվտան-

Սինձօ Աբէն...
(Շար. 1-ին էջից)

անվտանգութեան հարցերով օգնական Ջան
Բոլտոնի հետ մայիսի 24-ին Տոկիոյում կայացած նրա զրոյցի ընթացքում:
Դրանից առաջ մայիսի 16-ին Աբէն Տոկիոյում հանդիպում էր ունեցել Իրանի
արտգործնախարար Մոհամմադ Ջաւադ

Իրանի...
(Շար. 1-ին էջից)

ԻՌՆԱ-ի համաձայն, նա յայտարարել է.
«Նկատի առնելով ներկայի պայմանները
ուրբաթ, յունիսի 14-ին շատ կարեւոր հանդիպում է սպասւում երկու երկրների նախագահների միջեւ»: Օշակովի հաւաստմամբ,
հանդիպման կարեւորագոյն հարցերից է՝
երկու երկրների միջեւ առեւտրա-տնտեսական յարաբերութիւնների ամրապնդումը,

գութիւն եւ խաղաղութիւն»,- յայտարարել է
Աբբաս Արաղչին:
Հանդիպմանը Սինգապուրի արտգործնախարարի մասնաւոր ներկայացուցիչը
Մերձաւոր Արեւելքի հարցերով Զէյնոլաբեդին
Ռաշեդը անդրադառնալով բոլոր երկրների
վրայ պատժամիջոցների ազդեցութեանը,
ընդգծել է, որ Սինգապուրը հովանաւորում է
Իրանի հետ միջուկային գործարքի համաձայնագիրը եւ յոյս յայտնել, որ տարածաշրջանում լարւածութիւնները նւազեն:
Զարիֆի հետ: Ճապոնիայի վարչապետը
նաեւ հեռախօսային կոնսուլտացիաներ է
անցկացրել Սաուդական Արաբիայի եւ
Արաբական
Միացեալ
Էմիրութիւնների
բարձրագոյն ղեկավարութեան հետ: Նախորդ անգամ Ճապոնիայի կառավարութեան ղեկավարն Իրան է այցելել 1978 թւականին:
նաեւ Իրան-Ռուսաստան մշակութային ու
հասարակական կապերի ընդլայնումը: Հանդիպման ընթացքում քննարկւելու է Սիրիայի
կարգավիճակը եւ Իրանի Միջուկային գործարքի համաձայնագրի շուրջ ընթացող հարցերը:
Անցեալ հինգ տարիներին, երկու երկրների
նախագահներ դոկտ. Ռոհանին եւ Վլադիմիր
Պուտինը հանդիպել են 16 անգամ, որը աննախընթաց է համատւում:

ԱՄՆ...
(Շար. 1-ին էջից)

Ընդունւած օրինագիծը կրում է «ԱՄՆԹուրքիա դաշինքին ուղղւած անհանգստութիւնների արտայայտում» վերնագիրը: Միաձայն ընդունւած օրինագծում առաջարկւում է կիրառել ԱՄՆ-ի թշնամիների դէմ
ուղղւած CAATSA («Ամերիկայի հակառակորդների դէմ պատժամիջոցների կիրառման

մասին» օրէնք) պատժամիջոցները, ինչպէս նաեւ վերանայել ՆԱՏՕ-ին Թուրքիայի անդամակցութեան նպատակայարմարութիւնը: Օրէնքը վերաբերում է նաեւ
Թուրքիայում ձերբակալւած ամերիկացի
քաղաքացիներին,- հաղորդում է diken.com.tr
կայքը:

ՄԱՀԱԶԴ
Խոր վշտով համակւած յայտնում ենք մեր
շատ սիրելի եւ թանկագին՝

ՍԵԴԱ
ԴԱՆԻԷԼԵԱՆԻ
(ԴԱՒԹԵԱՆ)

ցաւալի մահը, որը տեղի ունեցաւ երկուշաբթի, յունիսի 10-ին:
Թաղումը կը կատարւի հինգշաբթի,
յունիսի 13-ին, կ. յ. ժամը 2-ին՝ Նոր Բուրաստան
գերեզմանատանը:
Յուղարկաւորներից խնդրում ենք նոյն
օրը՝ կ. յ. ժամը 1-ին ներկայ գտնւել
Հ. Ուս. «Չհարմահալ» միութեան մօտ՝ գերեզմանատուն մեկնելու համար:
Ցաւակցութիւնները՝ գերեզմանատանը
եւ Հ. Ուս. «Չհարմահալ» միութեան սրահում:
ՍԳԱԿԻՐՆԵՐ՝
Սոնիա (Դանիէլեան), Վահէ, Ջիւան եւ
Մանուէլ Մանուկ-Խալոյեաններ՝ դուստրը,
փեսան եւ թոռները:
Դաւթեան եւ Դանիէլեան ընտանիքներ՝
հարազատները:

«Վիտալի...
(Շար. 1-ին էջից)

«Արցախում անակնկալ չէր լինի, եթէ
ինքը հրաժարական ներկայացնէր, տարբեր խօսակցութիւններ կային, որ աշխատանքից հեռանալու է, ցանկութիւն չունէր
այլեւս աշխատելու, կոնկրետ որն է Բակօ
Սահակեանի հրամանագրի դրդապատճառը այս պահին կը դժւարանամ ասել:
Կոնկրետ խնդիրներ կային ՀՀ վարչապետի եւ Վիտալի Բալասանեանի միջեւ դա
տեսանելի էր նաեւ հրապարակումներում,
բայց կը դժւարանամ ասել՝ դրանի՞ց է բխում
աշխատանքից ազատելը, թէ ոչ: Կարող է
պատճառը ճնշումը լինել, կարող է նաեւ
քարոզարշաւը լինել»,- մանրամասնեց նա:
Վահրամ Բալայեանի ասութեամբ՝ չնայած նրան, որ նախագահական ընտրութիւններն Արցախում 2020 թ.-ին են նախատեսւած, բայց ժամանակից շուտ նախընտրական գործընթացները մեկնարկել են:
«Վատն այն է, որ քարոզարշաւը շուտ սկսեց եւ մի քիչ այդ լարւածութեան հանգամանքը հանրութեան եւ յաւակնորդների
միջեւ կայ, ինչը տարբեր մօտեցումների
տեղիք է տալիս»,- ընդգծեց նա:
Վահրամ Բալայեանը նաեւ զարմանալի
համարեց այն, որ երէկ Արցախի նախագահի մամուլի խօսնակը Վիտալի Բալասանեանի աշխատանքից ազատւելու մասին
տեղեկութիւնները հերքել էր:
Յիշեցնենք, որ յունիսի 11-ին Բակօ
Սահակեանի ստորագրած հրամանագրով
Վիտալի Բալասանեանն ազատւել է Արցախի Հանրապետութեան Անվտանգութեան
խորհրդի քարտուղարի պաշտօնից:

