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Ալի Լարիջանին
բեկանել է
պաշտօնական
այցը Թուրքիա

Իրանի Իսլ. խորհրդարանի նախագահ Ալի Լարիջանին
բեկանել է իր պաշտօնական այցը Թուրքիա:
ԻՌՆԱ-ի համաձայն, Իսլ. խորհրդարանի նախագահը, Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահի պաշտօնական հրաւէրով
որոշւած էր Ստամբուլում մասնակից լինէր խորհրդարանական վեհաժողովին, սակայն այցը բեկանել է Սիրիայի տարածքում,
Թուրքիայի կողմից ռազմական գործողութիւնների պատճառվ:
Միւս կողմից արեւմտեան դիւանագէտները հաւաստել են,
որ ՄԱԿ-ի Անվտանգութեան խորհուրդը այսօր դռնփակ նիստ է
գումարելու Սիրիայի հարցով:

Ղամիշլիում
բախումներ են
տեղի ունենում
քրդական
ջոկատների եւ թուրք
զինւորականների
միջեւ
«tert.am» - Սիրիայի Էլ-Հալիլ եւ
Թանուրա սահմանամերձ շրջաններում՝ Ղամիշլի (Դամասկոսից
680 կմ.) քաղաքի մօտակայքում,
բախումներ են տեղի ունենում
քրդական ջոկատների եւ թուրքական զինւորականների միջեւ։
(Շար. 8-րդ էջում)

Թուրքիան
ռմբակոծում է
հայահոծ Ղամիշլին.
հայութիւնը
վտանգւած է

(Տես. 8-րդ էջում)

E-mail: info@alikonline.ir

ISNA.

«Իրանը չպլանաւորւած
զօրավարժութիւններ է
սկսել Թուրքիայի հետ
սահմանի մերձակայքում»
Լրատւական ցանց - Իրանի զինւած
ուժերը չպլանաւորւած զօրավարժութիւններ են սկսել Թուրքիայի հետ սահմանի
մերձակայքում: Այդ մասին, ինչպէս տեղեկացնում է «Արմէնպրես»-ը, հոկտեմբերի 9-ին յայտնել է ISNA գործակալութիւնը:
Նշւում է, որ զօրավարժութիւնները տեղի են ունենում Արեւմտեան Ատրպատականի նահանգում, Ուրմիա լճի շրջանում: Վարժանքներին մասնակցում են
արագ արձագանգման ստորաբաժանումները՝ ուղղաթիռների օգտագործմամբ:
Զօրավարժութիւններն
ընթանում
են
Իրանի զինուժերի գլխաւոր հրամանատար Աբդուլռահիմ Մուսաւիի ներկայութեամբ:
Իրանական զօրավարժութիւնների վերաբերեալ տեղեկատւութիւնը յայտնւել է
այն նորութիւնների ֆոնին, որ հոկտեմբերի
9-ին Թուրքիայի ստորաբաժանումներն
անցել են Սիրիայի սահմանը, որտեղ Ան-

«news.am»-Երէկ
Թուրքիայի
զինւած ուժերը ներխուժել են
Սիրիա. ՀՀ ԱԳՆ-ն արդէն հանդէս է եկել համապատասխան
յայտարարութեամբ. ես եւս մէկ
անգամ ուզում եմ ընդգծել, որ
Հայաստանի Հանրապետութիւնը
դատապարտում է ներխուժման

(Շար. 8-րդ էջում)

Հայաստանը դատապարտում է
Սիրիայի հիւսիս-արեւելքում Թուրքիայի կողմից
իրականացւող ռազմական ներխուժումը
«168.am»-Հայաստանը դատապարտում է Սիրիայի հիւսիս-արեւել-քում
Թուրքիայի կողմից իրականացւող
ռազմական ներխուժումը, որը կը
յանգեցնի տարածաշրջանային անվըտանգութեան հետագայ վատթարացման, քաղաքացիական բնակչութեան շրջանում մարդկային կորուստ-

(Տես. 8-րդ էջում)

ների, տեղահանւածների մեծ հոսքի
եւ ի վերջոյ մարդասիրական նոր
ճգնաժամի։
«Յատկապէս մտահոգիչ իրավիճակ է ստեղծւում ազգային եւ կրօնական փոքրամասնութիւնների համար: Այս ռազմական ներխուժումը
(Շար. 8-րդ էջում)

«Սա պատերազմական
շարժում սկսելու
հաստատումն էր, որ անցաւ
խորհրդարանով»
Կարօ Փայլանը՝ թուրքական ռազմական
գործողութիւնների անցկացման մանդատի
ժամկէտը երկարաձգելու մասին

(Տես. 8-րդ էջում)

Տեղեկանք
Այսու, Թեհրանի մեր սիրելի համայնքին տեղեկացնում ենք, որ Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ Գերշ.
Տ. Սեպուհ Ս. արք. Սարգսեանը, սրտի վիրահատութիւնը բարեյաջող անց կացնելուց եւ քանի օրեր հիւանդանոցում բժշկական հսկողութեան տակ մնալուց յետոյ, չորեքշաբթի, հոկտեմբերի 9-ին, դուրս գրւեց հիւանդանոցից եւ արդէն իր բնակարանում կը շարունակի

ՀՀ նախագահ
Սարգսեանն
ընդունել է
Արցախի
բարեկամների
համաժողովի
պատւիրակութեանը

կարան մտադիր է անվտանգութեան գօտու ստեղծման գործողութիւն իրականացնել: Թեհրանը դէմ է արտայայտւել
թուրքական ուժերի կողմից Սիրիայի տարածքում ռազմական գործողութիւններ
անցկացնելուն,- հաղորդել է «ՏԱՍՍ» գործակալութիւնը:

այդ գործողութիւնը եւ մենք մտահոգւած ենք իրավիճակով, որովհետեւ մեր գնահատմամբ այդ գործողութիւնն էլ աւելի կը խորացնի
Սիրիայում մարդասիրական ճգնաժամը: Այս մասին այսօր՝ հոկտեմբերի 10-ին, կառավարութեան նիստի

«Հալէպն ամէն
հնարաւորը կանի
աջակցելու Թուրքիայի
գործողութիւններից
տուժածներին»

www.alikonline.ir

«armenpress.am» - Հայաստանի
Հանրապետութեան նախագահ
Արմէն Սարգսեանը հոկտեմբերի 9-ին ընդունել է «Համագործակցութիւն յանուն արդարութեան եւ խաղաղութեան» խորագըրով Արցախի բարեկամների համաժողովի պատւիրակու-

«Մենք կը շարունակենք
Սիրիայում առաքելութեան իրականացումը»

Ժիրայր Ռէյիսեան.

«Ղամիշլիում, որտեղ
հայերը հիմնադրւել են
1915 թ., ողջ գիշեր
իրականացւել է սպանդ
ջիհադիստների կողմից»

 صفحه8  ریال20000  تکشامره210 )23407( سال هشتاد و هشتم شامره
 صفحه ضمیمه فارسی4 همراه با

Փաշինեան.

(Տես. 8-րդ էջում)

Կարէն Յովհաննիսեան.

88-ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 210 (23407), հատավաճառ՝ 20000 ռիալ

ապաքինման շրջանը:
Բժիշկների յորդորմամբ, առայժմս չի թոյլատրւում
Սրբազան Հօր տեսակցութիւնը:
Հաճեցէք աղօթել առաջնորդ Սրբազանի շուտափոյթ
առողջութեան համար:
Դիւան ազգային առաջնորդարանի
Թեհրանի հայոց թեմի

թեանը՝ Սոցիալիստական ինտերնացիոնալի փոխնախագահ,
ՀՅԴ Բիւրոյի նախկին անդամ
Մարիօ Նալբանդեանի գլխաւորութեամբ:
Ինչպէս «Արմէնպրես»-ին տեղեկացրին Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահի աշխատակազմի հասարակայնութեան
հետ կապերի վարչութիւնից,
Մարիօ Նալբանդեանը տեղեկացրել է, որ պատւիրակութեան
կազմում Լատինական Ամերիկայի տարբեր երկրներից ճանաչւած անձինք են՝ խորհրդարանականներ, նախկին դիւանագէտներ, հասարակական գործիչներ, որոնք Հայաստանի եւ
Արցախի հետ յարաբերութիւնների զարգացման ջատագովներ
են: Խօսելով Ստեփանակերտում առաջիկայում կայանալիք
համաժողովի մասին՝ նա նշել է,
որ Արցախի Արտաքին գործերի նախարարութեան եւ Հ. Յ.
Դաշնակցութեան կողմից կազմակերպւելիք միջոցառման նպատակը Արցախի հետ միջազգային
կապերի զարգացումն է:
Նախագահ Սարգսեանը ողջունել է Լատինական Ամերիկայի բարեկամ երկրների ներկայացուցիչների այցը Հայաստան ու Արցախ եւ շնորհակալութիւն յայտնել հիւրերին ի
նպաստ Հայաստանի եւ Արցախի
նրանց
գործունէութեան
համար: «Ուրախ եմ, որ ձեր այցը
կապւած է Արցախի հետ: Բոլոր
(Շար. 8-րդ էջում)
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ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 210 (23407)
Քիմ եւ Քորթնի
Քարդաշեանները
հիւրընկալւել են
ՀՀ նախագահի
նստավայրում

Մասիս Մայիլեան.

«Որոշել եմ առաջադրել իմ
թեկնածութիւնը»
«yerkir.am»-Արցախի ԱԳ նախարար Մասիս Մայիլեանն իր «ֆէյսբուք»-եան էջում գրում է. «2019 թւականի օգոստոսի 13-ին «Facebook»
սոցիալական ցանցում իմ այն գրառումը, ըստ որի՝ հնարաւոր եմ համարել իմ ակտիւ մասնակցութիւնը 2020
թւականի ընտրութիւններին, դրական
լայն արձագանգ է գտել Արցախում,
Հայաստանի Հանրապետութիւնում եւ
Սփիւռքում։

Արցախի քաղաքացիների, քաղաքական եւ հասարակական շրջանակների, ՀՀ կառավարական եւ քաղաքական շրջանակների, Սփիւռքի ազգային
գործիչների հետ անցկացրած քննարկումները ցոյց են տւել, որ առկայ են
անհրաժեշտ նախադրեալներ՝ Արցախում կայանալիք նախագահական
ընտրութիւններում իմ թեկնածութիւնն
առաջադրելու մասին որոշում կայացնելու համար։ Քանի որ արդէն իսկ

առկայ նախադրեալները երաշխաւորում են 2020 թւականի ընտրութիւնների յաջող անցկացումը եւ վստահութիւն
են ներշնչում Արցախի զարգացման
ամենատարբեր ծրագրերի արդիւնաւէտ իրականացման գործում, ես որոշել եմ առաջադրել իմ թեկնածութիւնը։
Եկել է համազգային օրակարգի,
ինչպէս նաեւ Արցախում արմատական բարեփոխումների ծրագրերի
քննարկման եւ ընդունման նպատակով

հանրութեան առողջ ուժերի լայն
համախմբմանն ուղղւած ակտիւ ու
վճռական քայլերի ժամանակը։ Բարեփոխումների արդիւնքում մենք համատեղ ուժերով կապահովենք մեր
երկրի անվտանգ, բարեկեցիկ, յուսալի, արդար, քաղաքակիրթ եւ ժողովրդավարական ապագան, մի խօսքով՝
կը կերտենք մեր Նոր Արցախը»։

Կարծիքներ՝
Մասիս Մայիլեանի առաջադրման ցանկութեան մասին

«168.am»-Օրերս Արցախի Հանրապետութեան արտաքին գործերի
նախարար Մասիս Մայիլեանը յայտարարել է Արցախի առաջիկայ
նախագահական ընտրութիւններում
առաջադրւելու մասին: Իր յայտարարութիւնը նա աւարտել է հետեւեալ խօսքերով. «Բարեփոխումների
արդիւնքում մենք համատեղ ուժերով
կապահովենք մեր երկրի անվտանգ,
բարեկեցիկ, յուսալի, արդար, քաղաքակիրթ եւ ժողովրդավարական
ապագան, մի խօսքով՝ կը կերտենք
մեր Նոր Արցախը»:
Մասիս Մայիլեանի՝ առաջա-

դըրւելու լուրը «168.am»-ը մեկնաբանելու համար դիմել է «Ազգային
անվտանգութիւն» կուսակցութեան
ղեկավար Գառնիկ Իսագուլեանին եւ
քաղաքագէտ Վիգէն Յակոբեանին:
Գառնիկ Իսագուլեանը Մասիս
Մայիլեանի՝ Արցախի նախագահական ընտրութիւններում առաջադրւելու ցանկութիւնը միանշանակ սպասելի է համարում:
«Ես Արցախում էի, զրուցել եմ
իր հետ: Շատ նորմալ երեւոյթ է:
Թէ Վիտալի Բալասանեանի,
թէ
Արայիկ Յարութիւնեանի, թէ Աշոտ
Ղուլեանի, թէ Մասիս Մայիլեանի

առաջադրումներին, վստահ եմ, էլի
կը լինեն թեկնածուներ, շատ նորմալ
եմ վերաբերւում: Շատ կարեւոր է, որ
առողջ մրցակցութիւն լինի Արցախում:
Ինքը վաղուց էր ասել, քաղաքական
ուժերի ու առանձին անհատների
հետ խորհրդակցութիւններ էր անցկացնում, որ դրանց արդիւնքում
յանգել է այդ որոշմանը»,- ասաց
Գառնիկ Իսագուլեանը՝ յիշեցնելով,
որ Մասիս Մայիլեանը տարիներ
առաջ եւս առաջադրւել էր՝ որպէս
նախագահի թեկնածու, քաղաքական
առումով ակտիւ է, եւ նորմալ է, որ
հիմա էլ է առաջադրւում:
Պատասխանելով այն հարցին, թէ
կարո՞ղ է արդեօք Մասիս Մայիլեանը վայելել Հայաստանի իշխանութիւնների աջակցութիւնը, Գառնիկ Իսագուլեանն ասաց, որ չի կարծում, թէ Հայաստանի իշխանութիւնների աջակցութիւնը Արցախի
ժողովրդի ընտրութեան վրայ որեւէ

Ես այստեղ տեսայ
մեծ ուշադրութիւն
կանանց նկատմամբ.
Քիմ Քարդաշեանին
հիւրընկալել է
Նիկոլ Փաշինեանը

ազդեցութիւն կարող է ունենալ, եւ,
ընդհակառակը, կարող է ճիշտ հակառակը լինել:
«ԵթէԱրցախիժողովուրդնիմանայ,
որ Հայաստանի իշխանութիւնները
որեւէ մէկին աջակցում են, դա կարող է միանգամայն հակառակ ազդեցութիւնն ունենալ»,- ասաց Գառնիկ
Իսագուլեանը:
(Շար. 7-րդ էջում)

Սաթիկ Սէյրանեան.

«Ուզում է՝ ձւերով գան, լոլիկով կամ բանջարաբոստանային
այլ մթերքով, դա մեզ չի վախեցնում»

«news.am» - Այսօր ե՛ւ լրատւամիջոցներն են թիրախաւորւում, ե՛ւ
նրանց զրուցակիցները. շատ յաճախ տարբեր ոլորտների լաւ մասնագէտներ խուսափում են խօսել,

կարծիք արտայայտել, որովհետեւ
վախենում են այն հայհոյանքների
տարափից, այն անձնական վիրաւորանքներից, որոնք ցանցերում
ուղղւում են իրենց դէմ. սա շատ
վտանգաւոր երեւոյթ է: Այս մասին
հոկտեմբերի 7-ին, լրագրողների
հետ հանդիպմանն ասաց Ժուռնալիստների միութեան նախագահ Սաթիկ Սէյրանեանը։
«Ես շատ զարմացայ, որ այդ
երիտասարդները եկել էին «Հայելու»
խմբագրութիւն եւ մինչ այդ՝ գործողութիւններ չէին կատարել Կառա-

վարութեան շէնքի առջեւ կամ, օրինակ, Բաղրամեան 26-ի, երբ Նիկոլ
Փաշինեանը դեռ այնտեղ էր նստում,
ով 2018 թւականին սեպտեմբերին
առաջին անգամ հանդիպելով Ալիեւին՝ ասել էր, որ կիրթ մարդու տպաւորութիւն էր թողել իր վրայ։ Ստացւում է, որ նրան կարելի է դա ասել,
կարելի է այդ բառապաշարով ելոյթներ ունենալ, նրանց լրատւամիջոցում կարելի է տարբեր երկրների
ղեկավարների հասցէին հանդէս գալ,
եւ ոչ միայն՝ Ադրբեջանի (ընդորում`
Ադրբեջանի նկատմամբ երբեմն աւե-

ՀՀ նախագահի աշխատակազմի «ֆէյսբուք»-եան էջից տեղեկանում ենք, որ Քիմ եւ Քորթնի Քարդաշեանները հոկտ. 9-ին հիւրընկալւել են ՀՀ նախագահ Արմէն Սարգըսեանի նստավայրում: Աշխատակազմը լուսանկարներ է հրապարակել
հանդիպումից:

լի զուսպ են հանդէս գալիս, քան այլ
երկրների ղեկավարների), բայց այլ
լրատւամիջոցի, որեւէ այլ մէկին չի
կարելի։ Ստացւում է, որ այն ինչ իրենց
կարելի է, որեւէ մէկին չի կարելի»,ասաց Սէյրանեանը։
Սէյրանեանի ասութեամբ՝ հասարակութիւնը պէտք է հասկանայ
ու գնահատի լրագրողի ծանր աշխատանքը, լրատւամիջոցների դերը, յատկապէս որ ներկայումս բաւականին դժւարացել է լրագրողի
աշխատանքը.
(Շար. 7-րդ էջում)

«Մեդիա պաշտպան».

«armenpress.am» - Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը հոկտեմբերի 9-ին
կառավարութիւնում հիւրընկալել է
Քիմ Քարդաշեանին:
Ինչպէս «Արմէնպրես»-ին տեղեկացրին ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատւութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերի
վարչութիւնից, Քիմ Քարդաշեանը
շնորհակալութիւն է յայտնել վարչապետին հիւրընկալութեան համար՝ նշելով. «Շատ ուրախ եմ
գտնւել Հայաստանում: Ես այստեղ
տեսայ մեծ ուշադրութիւն կանանց
նկատմամբ եւ բիզնեսով զբաղւող
կանանց քաջալերելու ուղղութեամբ:
Իսկապէս շատ ուրախ եմ տեսնել դա»:
Քարդաշեանի ասութեամբ՝ տպաւորւած է Հայաստանում մարդկանց
ջերմ վերաբերմունքով եւ մտադիր է
նաեւ տնտեսական գործունէութիւն
ծաւալել այստեղ:

Տիգրան Աւինեանը
հանդիպել է Իրանի
կապի նախարարի հետ,
քննարկւել է
ՏՏ ոլորտում գործարար
կապերի ընդլայնման
հեռանկարները

«Իշխանութիւնների լռութիւնը լրատւական դաշտում տիրող
իրավիճակի մասին ոգեշնչում է ազատ մամուլի թշնամիներին»
«news.am» - Խօսքի ազատութեան
պաշտպանութեանը կոչւած կազմակերպութիւնները մեղքի բաժինը փորձում են դնել լրատւականների վրայ:
Այս մասին յայտարարութիւն է տարածել «Մեդիա պաշտպան» նախաձեռնութիւնը:
«Օրերս «Հայելի» մամուլի ակումբի

վրայ տեղի ունեցած յարձակման
առթիւ «Մեդիա պաշտպան» նախաձեռնութիւնն իրաւական գնահատականի ակնկալիքով յայտարարութիւն
տարածեց, սակայն բացի քրէական
գործի յարուցումից այլ գնահատական իրավիճակին չի տրւել, իսկ յարձակւողներն ազատութեան մէջ են

ու սոցիալական ցանցերում հպարտանում են իրենց արարքներով:
Այս ամենաթողութեան մթնոլորտը ձեւաւորւել է իշխանափոխութիւնից յետոյ, եւ դրա մէջ իրենց պատասխանատւութեան բաժինն ունեն
մի շարք իրաւապաշտպան եւ մամուլի
(Շար. 7-րդ էջում)

Տիգրան Խաչատրեանն ընդունել է Լիբանանի զբօսաշրջութեան
նախարար Աւետիս Կիտանեանին
«armenpress.am» - Հայաստանի
Հանրապետութեան
Էկոնոմիկայի
նախարար Տիգրան Խաչատրեանն
ընդունել է Լիբանանի զբօսաշրջութեան նախարար Աւետիս Կիտանեանին։ «Արմէնպրես»-ին այս մասին յայտնեցին ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարութեան տեղեկատւութեան
եւ հասարակայնութեան հետ կապերի վարչութիւնից:
Նախարար Խաչատրեանը շնորհակալութիւն է յայտնել Աւետիս
Կիտանեանին զբօսաշրջութեան ոլորտում հայ-լիբանանեան կապերն ամրապնդելու եւ զարգացնելու հետեւողական ջանքերի, ինչպէս նաեւ Հայաստանի զբօսաշրջութեան ոլորտի

զարգացմանը նպաստելու պատրաստակամութեան համար։
Տիգրան Խաչատրեանը Լիբանանի զբօսաշրջութեան նախարարին
ծանօթացրել է Հայաստանի զբօսաշրջութեան ոլորտում իրականացւող
աշխատանքներին եւ նախանշւած
ծրագրերին, խօսել Հայաստան ժամանող զբօսաշրջիկների աճող թւի
եւ աշխարհագրութեան ընդլայնման,
ինչպէս նաեւ ոլորտում ակնկալւող
զարգացումների մասին։
Աւետիս Կիտանեանն, իր հերթին, ներկայացրել է Լիբանանի զբօսաշրջութեան ոլորտի վիճակագըրութեան ցուցանիշերը եւ զարգացման
ուղղութեամբ իրականացւող քայլերը։

Խօսելով համագործակցութեան
հեռանկարների մասին, նախարարները քննարկել են նաեւ Պարսից ծոցի
երկրներից նոր զբօսաշրջային խմբերի թիրախաւորման նախագծի մասին։ Այս հարցում Աւետիս Կիտանեանն առաջարկել է ուսումնասի-

րել լիբանանեան փորձը։ ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարութեան Զբօսաշրջութեան կոմիտէի նախագահ Սուսաննա Սաֆարեանն առաջարկել է
միասին մշակել նախագիծը եւ համագործակցութիւն հաստատել այդ եւ
այլ ուղղութիւններով։

«tert.am» - Հոկտեմբերի 8-ին Տեղեկատւական տեխնոլոգիաների համաշխարհային համաժողովի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետութեան փոխվարչապետ Տիգրան
Աւինեանը հանդիպել է Իրանի Իսլամական Հանրապետութեան կապի
ու տեղեկատւական տեխնոլոգիաների նախարար Մոհամմադ Ջաւադ
Ազարի Ջահրոմիին:
Զրուցակիցները բարձր են գնահատել հայ-իրանական յարաբերութիւնների զարգացման դինամիկան եւ
կարեւորել անցած շաբաթ Իրանի նախագահի եւ Հայաստանի վարչապետի հանդիպման ընթացքում ձեռք
բերւած պայմանաւորւածութիւնների
կեանքի կոչումը:
Մոհամմադ Ջաւադ Ազարի Ջահրոմին շնորհաւորել է հայկական
կողմին ՏՏ համաշխարհային համաժողովը բարձր մակարդակով անցկացնելու կապակցութեամբ։ Նա նաեւ
յաւելել է, որ վերջին անգամ Հայաստանում է եղել 2 տարի առաջ
եւ իր համար ակնառու է երկրի
գրանցած առաջընթացն այս ժամանակամիջոցում:

ՀՅԴ ՄԱՄՈՒԼ

ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 210 (23407)

Լոյս է տեսել
«Վէմ»-ի 2019 թ. համարը
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ԱԶԴ

Լոյս է տեսել «Վէմ» համահայկական հանդէսի 2019 թւականի 3-րդ համարը։ Նրա ընդարձակ յաւելւածում հրապարակւել է 2019 թ. մայիսի 24-ին ՀՅ Դաշնակցութեան եւ ՀՀ ԳԱԱ Պատմութեան ինստիտուտի համատեղ ջանքերով կազմակերպւած «Միացեալ Հայաստանի անկախութեան 1919 թ. մայիսի 28-ի ակտը. պատմութիւն եւ արդիականութիւն» գիտաժողովի նիւթերի մեծ մասը:
Այս գիտաժողովի նիւթերի հրա-պարակումը սկսւել է դեռեւս «Վէմ»-ի 2019 թւականի 2-րդ համարում՝ Արարատ Մ. Յակոբեանի «Միացեալ Հայաստանի անկախութեան ակտը. ընդունման 10-ամեակի առթիւ» ուսումնասիրութեան
տպագրութեամբ, բայց ծաւալային խնդիրների պատճառով վերջին զեկոյցը լոյս կը տեսնի միայն տարեվերջեան համարում:
Չնայած 2019 թ. մայիսի 24-ի գիտաժողովի նիւթերին յատկացւած մեծ ծաւալին՝ 2019 թւականի 3-րդ համարում
նոյնպէս պահպանւել են «Վէմ»-ի հիմնական բաժինները։
Խմբագրականում տրւում է Նախիջեւանի շուրջ սկիզբ առած վերջին աշխարհաքաղաքական զարգացումների
ամփոփ գնահատականը։
Առանձին բաժիններում լոյս տեսած յօդւածների մի կարեւոր մասը նւիրւած է վերջին տասնամեակներում ինքնուրոյն
գիտաճիւղի վերածւած Ցեղասպանագիտութեան անցած ուղուն, ինչպէս նաեւ՝ նրա տեսական ու մեթոդաբանական
հիմնախնդիրներին: «Վէմ»-ի 2019 թւականի 3-րդ համարի նման թեմատիկ ուղղւածութիւնը մի իւրայատուկ յարգանքի
տուրք է վերջերս կեանքից հեռացած ականաւոր ցեղասպանագէտ Վահագն Դադրեանի յիշատակին, որի բեղմնաւոր
գիտական գործունէութեան հիմնական հանգրւաններն առանձին հրապարակման միջոցով ներկայացւել են մեր
ընթերցողին:
«Վէմ»-ի 2019 թւականի 3-րդ համարում տեղ գտած հիմնարար ուսումնասիրութիւններից իր խորութեամբ ու
հարցադրումների ինքնատիպութեամբ առանձնանում է Սերգէյ Ա. Աղաջանեանի՝ «Յիմարութեան ֆենոմենն ըստ Յովհ.
Թումանեանի» հրապարակումը, որը՝ որպէս մարդաբանական հետազօտութիւն, անկասկած, նոր ու բաւականին
ծանրակշիռ խօսք է թումանեանագիտութեան մէջ:
Ուշագրաւ է նաեւ գրականագէտներ Ալբերտ Ա. Մակարեանի եւ Աստղիկ Վ. Սողոյեանի կողմից իրականացւած՝
Յ. Պարոնեանի «Կուկէսի մատանին» հեքիաթ-պատմւածքի եւ անգլիացի մանկագիր, «Մատանիների տիրակալը»
ֆենթեզի եռագրութեան հեղինակ Ջան Թոլքինի ստեղծագործութիւնների համեմատական քննութիւնը։ Դա հնարաւոր է դարձել Գիգէսի մատանու մասին յունական առասպելի հերոդոտոսեան ու պլատոնեան մեկնաբանութիւնների
ընդհանուր սիւժետային հիմքի բացայայտման եւ տարբեր ժամանակներում դրան անդրադարձած հայ ու անգլիացի
ականաւոր գրողներ Յ. Պարոնեանի ու Ջան Թոլքինի աշխարհընկալման տարբերութիւնների վերհանման միջոցով։
Ներկայացնում ենք «Վէմ»-ի 2019 թ. 3-րդ համարի խմբագրականը:
Նախիջեւանի
դռներն ու պատուհանները
Շատերն են նկատել այն իրողութիւնը, որ Ղարաբաղեան բանակցային գործընթացում ստեղծւած
փակուղու խորացմանը զուգընթաց
մեծանում է աշխարհաքաղաքական
լարւածութիւնը ոչ միայն Արցախի,
այլեւ Նախիջեւանի շուրջը։
Արտաքուստ թւում է, թէ սա
պարզապէս Ադրբեջանի կողմից
Նախիջեւանի «դիրքային առաւելութիւնները» խաղարկելու փորձ է՝
Ղարաբաղեան նոր պատերազմում
մեզ նոր սպառնալիքների առջեւ
կանգնեցնելու համար։ Միւս կողմից
էլ այս ամենի խորքում դժւար չէ
նկատել դէպի Արեւելք միտւած՝
Թուրքիայի համաթուրանական «հին
հիւանդութեան» նոր բռնկումը։ Բայց
երբ Ադրբեջանը շտապում է Նախիջեւանը վերածել Հայաստանի
դէմ ուղղւած պոտենցիալ ռազմադաշտի, իսկ Թուրքիան այդ հայկական երկրամասի վրայով ցանկանում է վերակենդանացնել իր համաթուրանական երազանքը, նրանք
իրենց կամքից անկախ բացում են
Նախիջեւանի
պատուհանները,
դրանով իսկ մեծապէս նպաստելով
տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական կացութեան փոփոխութեանը։ Արդիւնքում սկիզբ է առնում
նաեւ գլոբալ հարթութեան վրայ
Նախիջեւանի դռները վերահսկող
գերտէրութիւնների շահերի մերձեցման ու սերտաճման գործընթացը։
Պատճառն ակնյայտ է. Նախիջեւանի հարցը շատ աւելի լայն աշխարհաքաղաքական ենթահող ունի, քան
Ղարաբաղեան հակամարտութիւնը,
իսկ նրա բանալիները գլոբալ քաղաքականութեան ընդհանուր փաթեթի մէջ են։
Անշուշտ, 1920-ական թւականներին Թուրքիային յաջողւել է օգտագործել Խորհրդային Ռուսաստանի
դժւարութիւններն ու մոլորութիւնները՝ Նախիջեւանը զաւթելու, Ադըրբեջանի հովանու տակ դնելու, իսկ
1930-ականներին Իրանի դժւարութիւնները՝ այդ երկրամասի հետ
ընդհանուր սահման ձեւաւորելու
համար։ Սակայն դա բումերանգի
էֆեկտ է ունեցել նրա հետագայ
մտադրութիւնների
բացայայտման
եւ կանխարգելման տեսանկիւնից։ Եւ
երբ ԽՍՀՄ-ի փլուզման շրջանում՝

1990-ական թւականների սկզբներին,
Թուրքիայի ղեկավարութիւնը զօրքեր էր մտցրել Նախիջեւան՝այս անգամ էլ նրա տարածքից Հայաստանը թիրախաւվորելու համար, գերտէրութիւնները նրան հասկացրին, որ
Հայաստանի հետ գործ ունենալն իր
իրաւասութիւններից վեր է, քանզի դա
«մեծ քաղաքականութեան» խնդիր է։
Ուստի Հայաստանի եւ նրա
սրտում գտնւող Նախիջեւանի բանալիները համաշխարհային քաղաքականութեան մէկ ընդհանուր փաթեթի մէջ են յայտնւել, որի վերահսկողութեան իրաւունքը գլոբալ
խաղացողները ապագայում եւս
կարող են զիջել մէկը միւսին, բայց
ո՛չ Թուրքիային։ Դա է պատճառը,
որ տարածաշրջանում Արեւմուտքի
դերակատարութեան
մեծացմանը
զուգընթաց իր 100-ամեակը բոլորող 1921 թւականի մարտի 16-ի
խորհրդա-թուրքական պայմանագըրին զոհաբերւած Նախիջեւանի հարցը դանդաղ ու աննկատ կերպով
վերադառնում է մեծ քաղաքականութեան
բեմահարթակ։
Յիշեցնենք, որ դեռեւս Առաջին
Աշխարհամարտում իր յաղթանակից
յետոյ Մեծ Բրիտանիան իր զօրքերն էր մտցրել Նախիջեւան եւ
այն յանձնել Հայաստանի Հանրապետութեանը։ Իսկ տարածաշրջանի
խորհրդայնացումից յետոյ Հարաւային Կովկասում մնացած խնդիրները որպէս «ռուսական հարցի»
մաս Արեւմուտքը փոխանցել է ոչ
թէ Թուրքիային, այլ Խորհրդային
Ռուսաստանին։ Ուստի 1921 թ.
մարտի 16-ի Լենին-Աթաթուրք գործարքով Նախիջեւանը ճանաչւել է
որպէս Խորհրդային Ադրբեջանի
պրոտեկտորատ, բայց ո՛չ սուվերեն
տարածք։ Եւ երբ Արեւմուտքը
կրկին վերադառնում է մեր տարածաշրջան, Մեծ Բրիտանիայի
թագուհու բերանով նա մեզ կրկին
յիշեցնում է Նախիջեւանի հայկական
պատկանելութեան
մասին։
Պատահական չէ նաեւ, որ Ղարաբաղեան պատերազմից յետոյ
փորձելով կանխել 1921 թ. մարտի
16-ի պայմանագրով տարածաշըրջանում ձեւաւորւած աշխարհաքաղաքական իրողութիւնների հետագայ խարխլումը, Թուրքիան որդեգըրել էր Ադրբեջանի միջոցով Ղարաբաղեան բանակցային գործըն-

թացը ձգձգելու եւ փակուղի մտցնելու ռազմավարութիւն։ Որովհետեւ
Թուրքիայի նպատակը ոչ թէ առանձին վերցւած Ղարաբաղն էր, այլ Ղարաբաղեան նախադէպի շրջափակումը եւ միաժամանակ՝ տարածաշրջանի մէջ խորանալու «նախիջեւանեան ցատկահարթակի» գործարկումը։ Ադրբեջանի ղեկավարութեանն ուղղորդելու միջոցով Թուրքիան կարողացաւ Ղարաբաղեան
հակամարտութիւնը պահել «մխացող» վիճակում՝ բանակցային գործընթացին միջամտելով միայն այն
պահերին, երբ քննարկւում էին
տարածքների փոխանակման միջոցով Նախիջեւանից դէպի Արեւելք
միջանցք բացելու տարբերակները։
Անցած տարիներին Անկարան
հասցրել է «վաստակել» նաեւ Մոսկւայի բազմանշանակ լռութիւնը՝ իր
զօրքերի Նախիջեւան թափանցելու
փաստի հանդէպ, որն արդէն ռազմական փորձագէտների կողմից
բնորոշւում է իբրեւ «էքսպեդիցիոն
կորպուս»։ Բայց քանի որ դրանով
խախտւում են նաեւ իր «թանկարժէք
ձեռքբերման»՝ 1921 թ. մարտի 16-ի
պայմանագրի յայտնի դրոյթները,
Թուրքիան առայժմ գերադասում է
«դինամիկ» ռազմական ներկայութիւնը, իսկ Ռուսաստանն էլ իր «քար
լռութիւնը» փոխհատուցել է հայռուսական կամ Նախիջեւանեան
կորպուսի ձեւաւվորման միջոցով։
Թէեւ առայժմ Նախիջեւանում
Թուրքիան գործում է իր «հակաարեւմտեան դաշնակից» Ռուսաստանի գլխի տակ փափուկ բարձ
տեղադրելու միջոցով, բայց վաղն
էլ կարող է գործարք առաջարկւել
Արեւմուտքին՝ «հակառուսական դաշնակցի» դիրքերից։ Սա տիպիկ թուրքական ձեռագիր է. այսօր Ղրիմում
Թուրքիան աջակցում է Ուկրայինային՝ ընդդէմ Ռուսաստանի, Սիրիայում շանտաժի է ենթարկում մերթ
ԱՄՆ-ին, մերթ Ռուսաստանին, իսկ
Նախիջեւանում թիրախաւորում է
Իրանին եւ Հայաստանին՝ սպասելով
իրադարձութիւնների հետագայ զարգացմանը։
Ասւածի ապացոյցն այն իրողութիւնն է, որ Թուրքիան Նախիջեւանում իր ապագայ յենակէտի հիմքերը դնում է ոչ թէ Սադարակում՝
Երեւանի հարեւանութեամբ, կամ
դէպի Ղարաբաղ տանող Հայաստանի

ռազմավարական
ճանապարհի
մօտ, այլ հայոց Գողթան գաւառի
Օրդուբադ (Որդւատ) քաղաքից հարաւ։ Ոմանք պնդում են, թէ դա
արւում է Զանգեզուրի հարաւով դէպի Արեւելք արագ ճեղքում ապահովելու նպատակով, որպէսզի օգտագործելով ՔԲԿ-ի մարտիկներին
հետապնդելու պատրւակը՝ թուրքական զօրքերը յայտնւեն Մեղրիի շըրջանում։ Բայց ներկայ հանգրւանում,
քանի դեռ Թուրքիան փափուկ բարձ է
դնում իր «հակաարեւմտեան դաշնակից» Ռուսաստանի գլխի տակ,
սա քիչ հաւանական տարբերակ է,
ուստի առայժմ ընթանում է ապագայ սադրանքի քարոզչական նախապատրաստութիւնը՝ ՔԲԿ-ի մարտիկներին դէպի Հայաստան ու Իրան
քշելու փորձերի տեսքով։
Բանն այն է, որ վերջին տասնամեակներում
Իրանը
թուրքիրանական սահմանի երկայնքով
ձեւաւորել է բաւականին պատկառելի
քրդական «սանիտարական կորդոն»,
որը խոցելի է միայն Նախիջեւանի
արեւելքից։ Իրանի ներսում հնարաւոր կատակլիզմների դէպքում
Թուրքիայի ու Իրանի սահմանների
երկու կողմերում բնակւող քրդերը
Նախիջեւանի միջոցով վերցւելու են
պարկի մէջ, որի բերանը, այսինքն՝
Ջուլֆա (Ջուղա)-Օրդուբադ հատւածը,
կարող է փակւել՝ միաժամանակ
կապուղիներ բացելով Թաւրիզի եւ
նրա միջոցով ողջ Ատրպատականի
թրքախօս զանգւածի հետ։
Բայց անկախ նրանից՝ Ատրպատականի՞, թէ՞ Մեղրիի դէմ են
ուղղւած Թուրքիայի նախիջեւանեյան
նկրտումները, դրանց իրականացման
յաջորդ հանգրւանում նա փորձելու է
պայմաններ ստեղծել նաեւ Ղարաբաղի ազատագրւած տարածքներին
սպառնալու համար։ Այդ նպատակով ներկայումս իսլամական ահաբեկիչներին տրւող «ադրբեջանական
գործուղումների» միջոցով Թուրքիան
փորձում է խարխլել մեր թիկունքը,
որպէսզի վաղը նրանց օգտագործի
ե՛ւ Ատրպատականի հնարաւոր
ապակայունացման, ե՛ւ հայկական
երկու
երկրամասերի
հարաւը
սպառնալիքի տակ դնելու համար։
Քանի դեռ Թուրքիան Ռուսաստանի
«հակաարեւմտեան դաշնակիցն» է,
նրա փոխարէն գործելու են իսլամական ահաբեկիչները, որոնք Ադըրբեջանում վերածւելու են շեհիդների՝ կրճատելով այդ երկրի մարտական կորուստները, իսկ Ատըրպատականում՝ «ատելի ֆարսերի» դէմ
պայքարող
«յեղափոխականների»։
Բայց երբ տարածաշրջանից Մոսկւային դուրս մղելու Արեւմուտքի ջանքերին կը գումարւեն նաեւ Ռուսաստանի ներքաղաքական ցնցումները, Թուրքիան պատրաստ կը լինի
նաեւ իր յաջորդ քայլին։
Նախիջեւանը Թուրքիայի համար
բազմաֆունկցիոնալ պայթուցիչ է, որի
թիրախի ընտրութիւնը կախւած է
լինելու նրանից, թէ ո՞ր ուղղութեամբ են փչելու համաշխարհային
քաղաքականութեան քամիները, եւ
առաջինը ո՞ր հարեւանի ձեռքն է
արիւնոտւելու։ Քանզի ո՞ր ուղղութեամբ էլ ծաւալւի Նախիջեւանից
սկիզբ առնող Թուրքիայի ագրեսիան,
ի վերջոյ նա ծառայելու է նոյն
նպատակին՝
համաթուրանական
երազանքի
իրականացմանը։
Ուրեմն՝ քանի դեռ պահպանւում է
Արեւմուտք-Ռուսաստան անհաշտ
դիմակայութիւնը, ե՛ւ Հայաստանում
Ռուսաստանի ռազմական ներկայութիւնը չէզոքացնելու՝ Արեւմուտքի

ծրագրերից, ե՛ւ դրանց հակազդելու
Ռուսաստանի փորձերից սեփական
փայաբաժինն ակնկալող Թուրքիան
Նախիջեւանի միջոցով ստանձնում է
տարածաշրջանային խաղի երրորդ
կողմի դերակատարութիւնը, ինչը
մեզ համար երկու պոտենցիալ
վտանգներ
է
պարունակում.
ա) «Ռազմավարական երկխօսութեան» կեղծ ցուցանակի տակ
պարբերաբար բացայայտւող՝ ռուսթուրքական հակասութիւնների տեղափոխումը նախիջեւանեան թատերաբեմ եւ դրանց լուծման համար
կիրառւող «փոխզիջումների», իսկ
իրականում՝ պարզ առեւտրի հնարաւոր ազդեցութիւնը մեր տարածաշրջանային դիրքերի վրայ,
բ) Ռուսաստանում ներքաղաքական պայքարի սրման եւ որպէս դրա
հետեւանք՝ նրա ոխերիմ բարեկամի ախորժակների մեծացման՝ «1917
թւականի սինդրոմի» կրկնութիւնը,
որը տարածաշրջանում ուժային ներկայութեան վակուումի ձեւաւորման
պարագայում մեզ համար կարող է
վերածւել լուրջ վտանգի։
Այս ընթացիկ սպառնալիքների
առկայութեան պայմաններում Հայաստանն առայժմ չի կարող դիմել
կտրուկ քայլերի, բայց չի կարող
նաեւ իր վրայ չգրաւել Թուրքիային
Նախիջեւանից դուրս մղելու մէջ
շահագրգիռ ուժային կենտրոնների
ուշադրութիւնը։ Նախիջեւանից դէպի Արեւելք Թուրքիայի հնարաւոր
ագրեսիայի կասեցման գործում մեր
անվերապահ դաշնակիցներն են
Իրանն ու Չինաստանը, իսկ Արեւմուտք-Ռուսաստան յարաբերութիւններում անխուսափելի դարձող յըստակեցումները կարող են ընդլայնել
մեր պոտենցիալ աջակիցների ճամբարը, քանզի Թուրքիային զսպելու
հարցում նրանց շահերը համընկնում են։
ԱՄՆ-ի ու Ռուսաստանի հակասութիւններից ցուցադրաբար օգտւելով՝ մերթ Սիրիա, մերթ Վրաստան,
մերթ Նախիջեւան, մերթ Արեւելեան
Միջերկրածովքի գազի հանքավայրեր թափանցելու միջոցով Թուրքիան բազմիցս հատել է գլոբալ
քաղաքականութեան կարմիր գծերը։
Ուստի գլոբալ խաղի մասնակիցները կարող են արագօրէն հզօրացնել
Հայաստանը, եթէ մեր երկրի նոր
ղեկավարութիւնը խորապէս գիտակցի ներկայումս մեզ ընձեռւած ժամանակային պատուհանի՝ ոսկու արժէք ունենալու փաստը։ Առաջիկայում Հայաստանը կարող է իրենով
շահագրգռել ուժի համաշխարհային
կենտրոններին՝ նրանցից ակնկալելով մեծամասշտաբ աջակցութիւն՝
ռազմաքաղաքական
ինքնուրոյն
գործօն դառնալու ներուժ-կարողականութիւն ձեւաւորելու համար։
Համաշխարհային քաղաքականութեան տիրոյթում գտնւող հիմնախնդրի՝ Նախիջեւանի դռների
վերահսկողութեան հարցը մեծապէս
կարեւորող գերտէրութիւնների շահերի սերտաճման որոշակի հանգըրւանում միանգամայն իրական է
թւում նաեւ գլոբալ կոնսենսուսի
ձեւաւորումը՝ Թուրքիայի համաթուրանական նկրտումների պատուհան Նախիջեւանի հայկականութեան վերականգնման հարցում։
Գերտէրութիւնների մրցակցութեան
ու համագործակցութեան զոյգ կըշռոյթներից երկրորդի անշեղ մեծացման միտումը մեզ աստիճանաբար
մօտեցնում է այդ նւիրական պահին։
Խմբագրական «Վէմ»-ի

ԷՋ 4 - ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ, 10 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2019

ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 210 (23407)

Կրօնների երկխօսութեան կենտրոնից
այցելեցին Թեհրանի հայոց թեմի
առաջնորդին
Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ՝ Տ. Սեպուհ արք. Սարգըսեանի հիւանդանոցում գտնւելու
օրերին, երեքշաբթի, հոկտեմբերի
8-ի երեկոյեան, նրան տեսութեան այցելեցին Կրօնների երկխօսութեան կենտրոնի տնօրէն՝ Հոջաթօլ իսլամ ուալ Մոսլեմին Մահդի
Թասխիրին, որին ընկերակցում էին
տկն. Ռաշիդբէյգին, դոկտ. Մոզաֆարին եւ պրն. Ամերին:
Այցելուները բարեմաղթանքներ
յայտնեցին Սրբազան Հօրը իրենց
եւ Կրօնների երկխօսութեան կենտրոնի պետ՝ պրն. Էբրահիմ Թորքամանիի եւ յեղափոխութեան
առաջնորդի գերագոյն խորհրդական եւ իսլամական դաւանու-

թիւնների ու դպրոցների մերձեցման
խորհրդի նախագահ՝ այաթ. Թասխիրիի անունից, շուտափոյթ առող-

ջութիւն մաղթելով Սրբազան Հօրը:
Ազգային առաջնորդարանի
Հանրային կապ

ՀՀ վարչապետը ծանօթացել է Էդւարդօ
Էռնեկեանին պատկանող «Տիէռաս
դէ Արմենիա»-ի տնտեսութեան
գործունէութեանը
Էռնեկեանին պատկանող ընկերութիւնների կողմից Հայաստանում
իրականացւող այլ բիզնես ծրագըրերի ընթացքի շուրջ։
Նիկոլ Փաշինեանը եւ Էդւարդօ
Էռնեկեանը գոհունակութիւն են
յայտնել երկկողմ համագործակցութեան ընթացքից եւ փոխադարձաբար վերահաստատել այն աւելի
զարգացնելու պատրաստակամութիւնը։

«armenpress.am» - Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը հոկտեմբերի 6-ին
այցելել է Հայաստանի ազգային
հերոս, արգենտինահայ գործարար,
բարերար Էդւարդօ Էռնեկեանին
պատկանող «Տիէռաս դէ Արմենիա»՝
«Հայաստանի հողեր» ՓԲԸ-ի տնտեսութիւն։ Տնտեսութիւնը գտնւում է
Արմաւիրի մարզի Բաղրամեան տարածաշրջանի Արեւադաշտ գիւղում։
Ինչպէս «Արմէնպրես»-ին տեղեկացրին ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատւութեան եւ
հասարակայնութեան հետ կապերի
վարչութիւնից, Նիկոլ Փաշինեանը
եւ Էդւարդօ Էռնեկեանը շրջայց
են կատարել տնտեսութեան տարածքում, եղել խաղողի այգիներում,
գինեգործարանում։ Շրջայցի ընթացքում կառավարութեան ղեկավարին ներկայացւել են խաղողի
այգիների մշակման եւ ոռոգման
տեխնոլոգիաները, խաղողի վերամըշակման, գինու արտադրութեան
գործընթացը: Վարչապետը ծանօթացել է նաեւ բերքահաւաքի
ընթացքին, հանդիպել բերքահաւաքով զբաղւած աշխատակիցներին,
զրուցել նրանց հետ։
Շրջայցից յետոյ Նիկոլ Փաշինեանն ու Էդւարդօ էռնեկեանն
առանձնազրոյց են ունեցել, որի
ընթացքում մտքեր են փոխանակել
Հայաստանի առաջընթացի, տնտեսական զարգացման, ներդրումային

ծրագրերի իրականացման եւ մի
շարք այլ հարցերի շուրջ։
Վարչապետը նշել է, որ տպաւորւած է «Տիէռաս դէ Արմենիա»-ի
տնտեսութեան կազմակերպւածութեամբ եւ բարձր գնահատել արգենտինահայ գործարարի ներդըրումը Հայաստանի տնտեսութեան զարգացման, հայկական գինեգործութեան մէջ տեխնոլոգիական եւ որակական նոր չափանիշեր,
նոր մշակոյթ ներմուծելու գործում։
Էդւարդօ Էռնեկեանը երախտագիտութիւն է յայտնել Նիկոլ Փաշինեանին գնահատականի համար
եւ նշել, որ պատրաստ է շարունակել
ներդրումային գործունէութիւնը եւ
նոր ծրագրեր իրականացնել՝ ի
նպաստ Հայաստանի զարգացման
ու տնտեսական բարգաւաճման։
ՀՀ վարչապետը եւ արգենտինահայ գործարարը քննարկել են
Հայաստանում «Արմենիա» միջազգային օդանաւակայաններ» ՓԲԸ
կողմից իրականացւող ծրագրերը։
Մասնաւորապէս, անդրադարձ է
եղել ընկերութեանը կոնցեսիոն կառավարման
տրւած
Երեւանի
«Զւարթնոց», Գիւմրիի «Շիրակ»
օդանաւակայանների
զարգացմանը, ենթակառուցւածքների բարելաւմանը, վերանորոգմանը եւ հետագայ շահագործմանը վերաբերող
հարցերի։ Զրուցակիցները մտքեր
են փոխանակել նաեւ Էդւարդօ

Յաջորդիւ վարչապետն ուղեւորւել է Արմաւիր քաղաք, որտեղ
Արմաւիրի մարզպետ Համբարձում
Մատթէոսեանի եւ Արմաւիրի քաղաքապետ Դաւիթ Խուդաթեանի
ուղեկցութեամբ շրջել է քաղաքում,
ծանօթացել ընթացիկ իրավիճակին
եւ քաղաքի զարգացման ծրագրերին։
Նիկոլ Փաշինեանը նաեւ զբօսնել է
Արմաւիրի քաղաքային զբօսայգում
եւ զրուցել բնակիչների հետ։
«Տիէռաս դէ Արմենիա» տնտեսութիւնում մշակւում են շուրջ 400 հա
խաղողի այգիներ։ Աճեցւած խաղողը
հիմնականում օգտագործւում է
գինու արտադրութեան համար։ Ոռոգումն ամբողջութեամբ իրականացւում է կաթիլային համակարգով,
տրակտորների պարկը յագեցած է
ժամանակակից տեխնիկայով, հիմնական եւ ժամանակաւոր (սեզոնային) աշխատակիցների թիւը
կազմում է 350: Այգիներում մշակւում է 32 տեսակի խաղող, հիմնականում միջազգային սորտեր,
կան նաեւ տեղական սորտեր՝
արենի, յաղթանակ, ոսկեհատ,
խնդողնի։ Արտադրանքի կէսը սպառւում է Հայաստանում, միւս կէսն
արտահանւում է Ռուսաստան,
եւրոպական երկրներ, Հիւսիսային
եւ Հարաւային Ամերիկա, Աւստրալիա, Չինաստան։ Այս տարի ընկերութիւնը ծրագրում է արտահանման ծաւալը հասցնել մինչեւ
700 հազար շիշ գինի։ Տնտեսութեան
ընդհանուր հողատարածքը կազմում է 2301 հա, որի շրջանակում
նախատեսւում է իրականացնել
զարգացման ծրագրեր՝ արտադրութեան ծաւալի աճին զուգահեռ։

Հայաստանի մասին
եգիպտացի լրագրողի
յօդւածը լայն տարածում է
գտել տեղի մամուլում
«armenpress.am» - Եգիպտացի մի
խումբ լրագրողներ, որոնք Հայաստան
են այցելել սեպտեմբերի 17-24-ը, իրենց
տպաւորութիւնները արտայայտել են
տասնեակ յօդւածներով, որոնք լոյս են
տեսնում եգիպտական առաջատար
մամուլի էջերում։ Այս մասին «Արմէնպրես»-ին տեղեկացրին Հայ Դատի
Եգիպտոսի յանձնախմբից։
Ըստ աղբիւրի՝ հանրածանօթ լրագըրող եւ գրող Սայիդ Մահմուդի «Անուշի
արցունքները Երեւանում» վերտառութեամբ յօդւածը լայն տարածում է գտել
եգիպտական լրատւամիջոցների եւ
կայքերի էջերում։
Ներկայացնում ենք յօդւածի՝ Հայ
Դատի Եգիպտոսի յանձնախմբի տրամադրած թարգմանութիւնը։
«Կեանքումս չեմ տեսել հայերի պէս
մէկ ուրիշ ազգ, որ իր քաղաքակրթական
յիշողութեան մէջ այդքան վստահ լինի։
Մայրաքաղաք Երեւանում հանդիպածս
ցանկացած
քաղաքացի
կենդանի
մարմնացումն է «պատմութիւն, որ
կրում եմ ուսերիս» արտայայտութեան,
ինչպէս իր յայտնի մեմուարները վերնագրել է ամերիկեան սոցիոլոգ Ուիսը։
Բոլոր պատմութիւնները, որ լսեցի
այստեղ, ինձ տեղափոխեցին անցեալ
այն պատկերներով, որոնք մարդիկ
վերականգնում են իրենց առօրեայ
կեանքում, ասես թէ ընտրել են, որ
պատմութիւնը պիտի կենդանի մնայ,
եւ նրանք գիտակցաբար որոշել են
դէմ գնալ պատմական կաղապարւած
պատումներին։ Սփիւռքում ունեցած
փորձը նրանց բոլորին դարձրեց տառապանքի յիշողութեան զոհ, սակայն
նրանք դրա գերին չդարձան։
Անկախութիւնից մօտաւորապէս 30
տարի յետոյ հայերը յստակ քայլերով
ընթանում են դէպի ապագայ: Նրանց
դուր է գալիս, երբ իրենց ասում են՝
«դուք խոստումնալից ազգ էք»: Միեւնոյն ժամանակ նրանք աւելի շատ
կուրախանան, եթէ ասես՝ «դուք հին
ազգ էք»։ Հայ երիտասարդները չեն
դադարում իրենց պատմութիւնը սովորել, իսկ ինչ վերաբերում է Սփիւռքում ապրող մեծահասակներին, ապա
նրանք չեն կտրում իրենց կապը մայր
հայրենիքի հետ։ Նրանք նպատակ
ունեն յետ բերել եւ վերահաստատել
անցեալը, որովհետեւ այն պայքարը,
որ իրենք են վերապրել, եղել է լոկ
յիշողութեամբ։
Երեւանում անցորդը չի կարող
չնկատել մարդկանց հիացմունքը գրականութեան, երաժշտութեան, երգերի
եւ լեզւի հանդէպ, որոնք նրանք դիտարկում են որպէս գոյութիւն կամ ջիղ,
որի կարիքը ունի իր արմատներով
պատմութեան խորքերը գնացող ազգը։
Կառավարութիւնը շատ տարիներ
ի վեր իրականացնում է մի ծրագիր,
որը նման է «Այստեղ ապրել է» ծրագըրին, որը ձեռնարկեց մեր Մշակոյթի
նախարարութիւնը, եւ քաղաքում տարածւեցին հարիւրաւոր յուշատախտակներ՝ տների պատերին ամրացւած,
եւ մէջտեղում Հայաստանի պատմութեան մէջ մեծ դերակատարում
ունեցած գործիչների փորագրւած դէմքերը՝ սկսած ազգային երաժշտութեան
հաւաքագրողից, այբուբենը ստեղծողից, ֆիլմերի հերոսներից մինչեւ անկախութեան առաջնորդները։ Եւ այս
բոլորն իրենց ներդրումն են ունեցել այս
ազգի հոգեւոր պատմութեան կերտման
գործում։ Սա մէկ այլ դաս է, որ պէտք է
սովորենք հայերից, ինչպէս որ պէտք
է նրանցից սովորենք յիշողութիւնը
պահպանելու ձգտում ունենալ։
Ցանկացած զբօսաշրջային ծրագրի
առաջին քայլը սկսւում է Մատենադարան այցից, եւ այն, բացի իր գիտական նշանակութիւնից, նաեւ դարձել
է զբօսաշրջիկների համար պարտադիր
այցելութեան վայր։ Մատենադարանը
մշտապէս լեցուն է մարդկանցով, ովքեր

չեն դադարում յիշարժան լուսանըկարներ անել, եւ դրանով հայերն
իրագործում են իրենց նպատակը՝
հաստատելու պատմական Հայաստանի իրական գոյութիւնը։
Ամենակարեւոր
առաքելութիւնը
Երեւան այցելութեան ժամանակ Ցեղասպանութեան թանգարան գնալն է,
որը ճարտարապետական իր եզակի
ձեւով մարմնաւորում է ցեղասպանութեան փորձը, որին հայերը ենթարկւեցին Օսմանեան կայսրութեան
իշխանութեան օրօք 1915 թ., եւ որը
հայերի ժամանակակից պատմութեան
կենտրոնական եւ ամենաառանցքային
դէպքն է։ Այս փորձը մեզ յիշեցնում է մեր
թերացումը մեր գերիների հարցում,
ովքեր Իսրայէլի կողմից սպանւեցին
զանգւածային գերեզմանոցներում կամ
այն, թէ ինչպէս վարւեցին «Բահր ալԲակար» դպրոցի երեխաների հետ։ Եւ
չնայած Հոկտեմբերեան յաղթանակի
յաւերժացման համար կէս դարում
վատնւած հարիւրաւոր միլիոններին՝
մենք չենք մտածում՝ ինչպէս շահել
ցաւից ու դրա յիշողութիւնից, իսկ
պատմութեան մէջ մոռացութեան համար տեղ չկայ։
Սա մէկն է Հայաստան այցելութեան ընթացքում մեր քաղած դասերից, որը դրսեւորւեց մեզ ուղեկցող թարգմանչուհի Անուշի արցունքներում։ Վերջինս չկարողացաւ
շարունակել պտոյտը Ցեղասպանութեան թանգարանում եւ ասաց, որ
ամէն անգամ, երբ այնտեղ է լինում, չի
կարողանում մոռանալ իր պապերի
մասունքները։ Անուշը արաբերէն է
սովորել, սիրել այն եւ աշխատում է
նրանով։ Երազում է երկու տարով
գնալ Դուբայ, որպէսզի իր միակ
աղջկայ ուսման ծախսերի գումարը
վաստակի։ Նա լսում է Քարիիւքայի
(եգիպտական ռաք խումբ) եւ Ալ-Շէյխ
Իմամի երգերը եւ ամէն անգամ, երբ
եգիպտացիների հետ է հանդիպում,
օգնութիւն է խնդրում՝ համոզելու իշխանութիւններին, որ ճանաչեն հայերի
նկատմամբ իրագործւած ցեղասպանութիւնը, եւ եգիպտական հետաքրքիր
արտասանութեամբ ասում է. «Արածդ
լաւ գործը վերջացրո՛ւ, Սիսի»՝ մատնանշելով նախագահի խօսքը, որով
վերջինս հանդէս եկաւ անցած փետրւարին Միւնխէնի գագաթաժողովում։
Դրանով Անուշն ակնարկում էր
Եգիպտոսի դերը, որ ցեղասպանութիւնից անմիջապէս յետոյ գրկաբաց
ընդունեց հայերին, ցեղասպանութիւն,
որին զոհ գնաց մօտաւորապէս 1,5
միլիոն հայ, եւ որի յիշողութիւնները
դեռ կենդանի են թանգարանում։
Անուշը ոչ թէ քաղաքական, այլ մարդասիրական ճանաչում է ուզում՝
հիմնւած մարդու իրաւունքների եւ
միջազգային օրէնքների չափանիշերի
վրայ, առանց Թուրքիայի քաղաքական
մեքենայութիւնների։ Նա ուզում է, որ
սովորենք ամերիկացի երջանկայիշատակ փիլիսոփայ եւ արձակագիր Սիւզան Սոնթեգի խօսքերից՝ ուրիշի ցաւին
ականջալուր լինելու մասին»։
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Հայաստան-Սփիւռք առաջին
հանդիպումէն 20 տարի անց

Անկախութեան հանրաքւէի 28-ամեակը յատկանշւեցաւ վարչապետ
Նիկոլ Փաշինեանի Լոս Անջելէս կատարած այցելութեամբ: Իր տեսակին,
կամ աւելի ճիշտը՝ ձեւին մէջ այցելութիւնը նախընթաց չունի. առաջին
անգամ ըլլալով էր, որ անկախ Հայաստանի պետական գլխաւոր դէմքը
երկրի ազգային տօնը կը նշէ սփիւռքեան
համայնքի մը հետ հանդիպումով`
պետական մակարդակով անոր յիշատակումէն անմիջապէս յետոյ:
Վարչապետի այցելութեան նախօրեակին բնականաբար բազմացան
մամլոյ օրգաններու մէջ թէ սոցիալական ցանցերու վրայ լուրջ եւ, շատ
աւելի, անլուրջ քննարկումները: Այցելութենէն անմիջապէս յետոյ, առաւելի
սպասելիօրէն, քննարկումները շարունակւեցան ընդհանրապէս շատ աւելի
յուզական քան բանական մօտեցումով,
աւելի կոնկրետ՝ Վարչապետին հանդէպ համակրանք-հակակրանք կտըրւածքով: Հարցադրումներ եղան այդ
հանդիպման միտք ի բանին բացայայտելու համար, «շոո՞ւ» էր թէ քաղաքական պատգամ, եւ տակաւի՛ն՝
Թաւշեայ յեղափոխութիւնը որպէս թէ
Սփիւռք փոխադրելու զգուշացումներ
հնչեցին: Հայաստանի անկախացումէն յետոյ իրերայաջորդ իշխանութիւններու առաջին դէմքերու ամէն
այցելութիւնները սփիւռքեան որեւէ
համայնք բնականաբար նաեւ քաղաքական բնոյթ ունեցած են՝ այն
իմաստով, որ օրւայ իշխանութիւնները
մի՛շտ ալ փորձած են եթէ ոչ
երաշխաւորել Սփիւռքի զօրակցութիւնը իրենց քաղաքական ուղեգիծին,
առնւազն հետամուտ եղած են քննադատութիւնները նւազեցնելու եւ համակիրներ, նախընտրաբար՝ ազդեցիկ
անձնաւորութիւններ եւ ոչ այնքան
համայնքային կազմակերպութիւններ,
շահելու:
Անկախ թէ ով ըլլայ իշխանութեան
վրայ, հայրենի իշխանութիւններու այս
մօտեցումը իր բովանդակութեան մէջ
արմատական փոփոխութեան պիտի
չենթարկւի, թէեւ, անշուշտ, Սփիւռքի
հետ յարաբերելու ձեւը իր հիմնական կարեւորութիւնը միշտ ալ պիտի
ունենայ: Այսինքն՝ Հայաստանի պետական որեւէ այցելութիւն սփիւռքեան
որեւէ համայնք «քաղաքական» պիտի
ըլլայ այս իմաստով: Գոնէ այնքան
ատեն որ Սփիւռքը մասնակից չէ
Սփիւռք-Հայաստան օրակարգի մը
կազմութեան գործընթացին որպէս
նւազագոյն պայման այդ օրակարգի
համահայկականութեան ապահովման:
Իդէալը, անշուշտ, Ազգային ժողովէն
ներս սփիւռքեան ինչ որ ձեւաչափով
ներկայացուցչութիւն մըն է:
Խուսափելու համար վարչապետին
Լոս Անջելէս այցելութեան «քաղաքականացում»-էն, թերեւս հետաքրքրական կըլլայ այդ մասին քննարկումը
դուրս բերել իր քաղաքական բովէն,
շրջանցել այն Փաշինեանի հանդէպ
համակրանք-հակակրանքի կտրւածքով կատարելու փորձութեան թակարդը եւ մինչեւ իսկ պահ մը մէկ
կողմ ձգել իր տւած պատգամին
տառին թէ ենթադրեալ յետին մտադըրութեան անդրադարձը: Եթէ վարչապետին Սփիւռք կատարած այս
առաջին գլխաւոր այցելութիւնը տեղադրենք Հայաստանի անկախացումէն ի վեր Հայաստան-Սփիւռք յարա-

բերութիւններու գրեթէ երեսնամեայ
պատմական հոլովոյթին մէջ, ապա եւ
պիտի անդրադառնանք որ այն կու գայ
օրին Ռոբերտ Քոչարեանի գլխաւորած
իշխանութիւններու
կազմակերպած
Հայաստան-Սփիւռք առաջին խորհըրդաժողովէն ճիշտ 20 տարի յետոյ:
Քսան տարի առաջ էր, որ օրւայ
քաղաքական դէմքերը՝ նախագահ
Քոչարեանը անձամբ, բայց նաեւ՝
վարչապետ Վազգէն Սարգսեանը, արտաքին գործոց նախարար Վարդան
Օսկանեանը, նշելու համար մի
քանիին միայն, որոշում առած էին
վերջ տալու Լեւոն Տէր-Պետրոսեանի
օրով, յատկապէս 1992-էն յետոյ, սփիւռքահայութիւնը «օտարերկրացի» համարելու քաղաքական ուղեգիծին նախքան որ այն կառուցային բնոյթ ունենար
եւ վերածւէր ձեւաչափի: Հարցը միայն
Հայաստանի առաջին նախագահին
Սփիւռքի հանդէպ անյարգալից ու
մեծամտական կեցւածքը չէր իր «նարինջ
ուտողներ»-ու տխրահռչակ ելոյթով,
այլ՝ ազգային հաւաքական ինքնութեան
իր շատ նեղ եւ ենթադրաբար «լիբերալ»
հասկացողութիւնը, որուն համաձայն
հայ էր միայն Հայաստանի քաղաքացին:
Իշխանութիւնը իր ձեռքերուն մէջ
կենտրոնացնելու
մտահոգութեամբ
կլանւած Տէր-Պետրոսեանի այդ կոյր
մօտեցումը մերժումն էր ամենէն
առաջ համահայկականութեան եւ համահայկական օրակարգի մը գոյութեան: Իսկ Հայաստան-Սփիւռք առաջին
խորհրդաժողովը եկաւ համահայկականութեան գաղափարը, որու իրականութեան փաստը տւած էր Արցախով սկսած ազգային ազատագրական
պայքարի նորագոյն հանգրւանը, վերակենդանացնելու: Միաժամանակ, այն
ուղի հարթեց նախ քաղաքական կենսական փոփոխութիւններու, որոնց
շարքին՝ քաղաքացիութեան օրէնքը,
ապա նաեւ Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութիւններու ձեւաչափի մը կայացման, ընդորում սփիւռքեան գոյավիճակը եւ անոր ռազմավարական կարեւորութիւնը պետական մակարդակով
հաստատագրւած մնացին:
Հայաստան-Սփիւռք առաջին խորհըրդաժողովը եւս եղաւ մեծ «շոու»
մը այդ յղացքի տառացի հասկացողութեամբ: Այնպէս ինչպէս միեւնոյն
հասկացողութեամբ «շոու» եղան յաջորդ
խորհրդաժողովները: Բայց ո՞վ կրնայ
ժխտել յատկապէս առաջին խորհրդաժողովին ստեղծած մեծ խանդավառութիւնը եւ մանաւանդ անդրադարձը
ներազգային գործընթացի կարեւոր ու
անկիւնադարձային զարգացումներուն
վրայ: Այդ զարգացումներուն թերեւս
ամենէն դիպուկը, կամ մի գուցէ եւ
ամենէն ճակատագրականը եթէ պահ
մը միայն մտածենք սիրիահայութեան
կացութեան մասին, քաղաքացիութեան
օրէնքի փոփոխութիւնն էր: ՀայաստանՍփիւռք առաջին խորհրդաժողովը չէր
անշուշտ որ օրէնքի փոփոխութիւնը
բերաւ: Բայց այդ խորհրդաժողովին էր,
որ նախագահ Քոչարեան յայտարարեց,
թէ նպատակ ունի հարցը օրակարգի
վերածելու: Այդ յայտարարութիւնը
կատարելու համար ալ խորհրդաժողովի կազմակերպողները դիմած էին
Սփիւռքի ամենաքաջածանօթ ակադեմականին յանձինս Խաչիկ Թէօլոլեանի, որ աշխատանքային խումբ մը
կազմէր ու կարծիք ներկայացնէր:
Աւելի՛ն, քանի որ ներկայացւած կարծիքը ունէր նաեւ իր հիմնաւորւած
վերապահումները քաղաքացիութեան
օրէնքի մտքի ստեղծելիք սխալ սպասումներու իմաստով, նախագահ Քոչարեան չվարանեցաւ անձնապէս հանդիպելու աշխատանքային խումբի
անդամներուն հետ՝ կարծիքներու
փոխանակման ու փոխհասկացողութեան համար:
Քաղաքացիութեան օրէնքի փոփոխութիւնն ու անոր առնչութիւնը Հայաստան-Սփիւռք առաջին խորհրդա-

ժողովին բերւած է օրինակի կարգով
միայն: Կարելի է բերել շատ ուրիշ
օրինակներ ցոյց տալու համար, որ
թեթեւամտութիւն է Հայաստան-Սփիւռք
ամէն հանդիպում, ընդ որում նաեւ
Լոս Անջելէսի այս վերջին հաւաքը,
արհամարհել որպէս «շոու» առանց
նման նախաձեռնութիւններու իրողական, թէ կարողական անդրադարձին
մասին մտածելու օրւայ անմիջականութեան ոլորտէն անդին՝ համահայկականութեան հեռանկարով: Թերեւս
այդ մէկը միայն մտաւորական ճիգ
մըն է, շատերուն համար՝ ժամավաճառութիւն կամ «հերիֆութիւն»,
բայց այլ ձեւ չկայ հաւաքական գիտակցութիւն կերտելու եւ կոնկրետ
ձեռքբերումներու հասնելու:
Քսան տարի անցած է ՀայաստանՍփիւռք առաջին այդ հանդիպումէն եւ
ահաւասիկ տեղի կունենայ նմանատիպ հանդիպում մը, ճիշտ է համայնքային մակարդակով որով եւ
հաւանաբար այնքան ալ ճշգրիտ չէ
Հայաստան-Սփիւռք հանդիպում կոչել
այն, բայց այնուամենայնիւ յատկանշական է իր բացած կամ բանալիք հեռանկարին իմաստով: Այդ իսկ պատճառով վարչապետ Փաշինեանի Լոս
Անջելէս այցին մասին հարցումը պէտք
չէ բանաձեււի ոչ իր հետ համայնքի
հաւաքին «շոու» ըլլալու կամ չըլլալու
իմատով, ոչ իր անձին հանդէպ
համակրանքի, թէ հակակրանքի կտրւածքով, ոչ ալ թէկուզ Թաւշեայ յեղափոխութեան «սփիւռքացման» հեքիաթով մը անկախ, թէ այն մեզ կը
խանդավառէ, թէ կը մտահոգէ: Վարչապետին այս այցն ու անոր յաջորդելիք միւս այցերը որոնք, թէկուզ եւ
չունենան վերանկախացման տօնին
խորհրդանշանականութիւնը, եթէ երբեւէ ազդանշան պիտի տան ՀայաստանՍփիւռք յարաբերութիւններու նոր
ձեւաչափի մը, արդեօք այն պիտի գա՞յ
անցնող քսանամեակի կտրած ուղիին
իրագործումներուն նոր որակ բերելու,
նոր հորիզոններ բանալու, թէ՞ անցած
ուղին անտեսելու եւ ամէն զերոյէն
սկսելու մեծամտութեան սխալը պիտի
գործէ: Ահա ա՛յս է հարցումը, որ պէտք
է ընել:
Այս գրութիւնը, հետեւաբար, պարզ
հրաւէր մըն է Հայաստան-Սփիւռք
յարաբերութիւններուն մասին մտածելու անցնող առնւազն քսանամեակի
ուղիին գիտակցելով, ամբողջ նիւթ մը՝
առանձին յօդւածի, եթէ ոչ ուսումնասիրութեան կամ մի գուցէ խորհրդաժողովի համար: Փափագելի պիտի
ըլլար, որ այն պետական նախաձեռնութիւն ըլլար՝ Սփիւռքի ակտիւ
մասնակցութեամբ: Բայց եթէ ինչ որ
հայրենի Ռէզոն տ՛Էթա մը կայ, որ նման
նախաձեռնութիւն շահագրգիռ չնկատէ,
այն կրնայ եւ համասփիւռքեան ծրագիր
մը ըլլալ եւ անոր հրաւիրւի պետական
ներկայացուցիչը՝ Սփիւռքի հարցերու
գործակատարի, Հանրապետութեան նախագահի, թէ վարչապետի մակարդակով:
Այդ իսկ պատճառով թերեւս հետաքրքիր պիտի ըլլայ այս գրութիւնը
եզրափակել Հայաստան-Սփիւռք առաջին խորհրդաժողովին, այդ անմոռանալի «շոու»-ին, հնչած Վահէ Օշականի խօսքերը. «մէկ ազգ՝ այո՛, մէկ
հայրենիք՝ այո՛, մէկ մշակոյթ՝ չեմ
գիտեր»: Վահէին այս խօսքերը միասնականութեան,
թէ
համահայկականութեան ժխտումը չէին, այլ՝
գիտակցութեան հրաւէր Սփիւռքեան
գոյավիճակին եւ Արեւմտահայ մշակոյթի առանձնայատկութեան: Եւ այս,
այնքան ծափահարւած խօսքերուն
մէջբերումը, թող յիշեցում մը ըլլայ
Սփիւռքին ֆրանսական հանրածանօթ
ասացւածքի մը հետեւումով՝ դուն քեզի
օգնէ՛ (կազմակերպւիր) եւ (թերեւս)
հայրենի պետութիւնը քեզ կօգնէ:
Խ. ՏԷՐ-ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ
«arfd.am»

Երուսաղէմի հայոց
պատրիարքարանի
դատական գործը առաջ է գնում
թուրքական
դատարաններում
ՅԱՐՈՒԹ ՍԱՍՈՒՆԵԱՆ
«Կալիֆորնիա կուրիէր» թերթի
հրատարակիչ եւ խմբագիր
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Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան (Լիբանան, Անթիլիաս) ներկայացրած հայցադիմումը՝ Թուրքիայի
Սիս քաղաքում գտնւող իր նախկին
նստավայրի վերականգնման համար,
հասարակական լայն հնչեղութիւն էր
ստացել, մինչդեռ նոյնքան կարեւոր մէկ
այլ դատական հայց ընդդէմ Թուրքիայի
հազիւ թէ յայտնի է հայ եւ միջազգային
հանրութեանը։
Այս համեմատաբար անյայտ դատավարութիւնը յարուցւել է Երուսաղէմի հայոց պատրիարքարանի կողմից եօթ տարի առաջ: Վերջին մի քանի
տարիների ընթացքում Ստամբուլում
հայկական թերթի հրապարակած
միակ լուրը վերաբերում էր Երուսաղէմի պատրիարք Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկեանի Թուրքիա
կատարած տարատեսակ այցերին՝
այդ երկրում պատրիարքարանի կալւածքների վերաբերեալ հայցերի առնչութեամբ: Երուսաղէմի պատրիարքարանի կողմից յայտարարութիւններ
չեն եղել, եւ հայկական մամուլում ոչ
մի հարցազրոյց չի հրապարակւել այս
կարեւոր դատական գործի մասին:
Թուրքիայում Երուսաղէմի պատրիարքարանի դատական գործի վերաբերեալ առաջին գլխաւոր նորութիւնը հրապարակւեց թուրքական «Հիւրրիէթ» թերթում 2019 թ. հոկտեմբերի
2-ին: «Հիւրրիէթ»-ը հաղորդեց, որ
Սահմանադրական դատարանը (Թուրքիայի բարձրագոյն դատարանը)
2019 թ. սեպտեմբերի 12-ին որոշում
կայացրեց, որ Թուրքիայի ստորին
ատեանի դատարանը խախտել է հայոց պատրիարքարանի իրաւունքները՝
մերժելով պատշաճ մուտք դատարան
հայցադիմումի ներկայացման համար
(Սահմանադրութեան 36-րդ յօդւած)։
Սահմանադրական դատարանը յայտարարեց, որ ստորին ատեանի դատարանը բաւարար չափով չի հետաքննել հայկական հայցադիմումի
պահանջները։
Երուսաղէմի Սուրբ Յակոբեանց
Հայ Առաքելական Աթոռը (Երուսաղէմի
հայոց պատրիարքութիւնը) 2016 թ.
օգոստոսի 26-ին հայց էր ներկայացրել
Անկարայի դատարան՝ ձգտելով վերականգնել իր կալւածքները Թուրքիայում։ Թուրքական փաստաթղթերում
յղում է արւում Երուսաղէմի պատրիարքարանի Սուրբ Յակոբեանց միաբանութեանը որպէս Մար Յակուբի,
որը Սուրբ Յակոբեանցի թուրքերէն
թարգմանութիւնն է։ Երկու տարբեր
անունները խառնաշփոթ էին առաջացրել դատարանում այս կալւածքների սեփականատիրոջ իսկական ինքնութեան մասին:
Սահմանադրական դատարանը
հայցը վերադարձրեց Անկարայի դատարան՝ պահանջելով, որ ստորին
ատեանի դատարանը վերանայի այդ
հարցը՝ անցկացնելով հետագայ քննութիւններ։ Եթէ ստորին ատեանի
դատարանը վերանայի իր աւելի վաղ
մերժումը, ապա այն դուռ կը բացի
դատական հետապնդման համար
Թուրքիայի դատական համակարգի
միջոցով։
Անցեալ շաբաթ ես պատիւ ունեցայ
հեռախօսազրոյց ունենալ Նուրհան
արքեպիսկոպոս Մանուկեանի հետ
դատական գործի կարգավիճակի վերաբերեալ։ Որքան ինձ յայտնի է,
սա առաջին հարցազրոյցն էր, որ
Նորին գերազանցութիւնը շնորհել էր
լրատւամիջոցի ներկայացուցչին այս
հարցի առնչութեամբ։ Նա ինձ տեղեկացրեց, որ Երուսաղէմի հայոց
պատրիարքարանը միայն Ստամբուլում ունէր շուրջ 1200 կալւածք: Պատրիարքարանը ունէր նաեւ տասնեակ այլ կալւածքներ ամբողջ Թուրքիայում, որոնք կառավարութեան
կողմից բռնագրաււել էին 1915 թ.
Հայոց Ցեղասպանութեան ժամանակաշրջանում: Պատրիարք Մանու-

կեանը նշեց, որ Թուրքիայի Եալովա
քաղաքում Երուսաղէմի պատրիարքարանի սեփականութիւն հանդիսացող
շատ մեծ եւ արժէքաւոր մի կալւածք
1950 թ. մի թուրքահայի կողմից
վաճառւել է մի թուրքի, որից յետոյ
նա փախչել է Միացեալ Նահանգներ։
Պատրիարքն ասաց, որ ինքը շահագըրգռւած է դատական հայց յարուցելու այդ թուրքահայի ժառանգների
դէմ:
1973 թ. օգոստոսի 7-ին Թուրքիայի
Հիմնադրամների գլխաւոր տնօրինութիւնը ի սկզբանէ Երուսաղէմի կալւածքները ընդգրկել էր իր ցանկում։
Երբ որոշում կայացւեց դրանք Հիմնադրամի գլխաւոր վարչութեան ենթակայութիւնից հանելու մասին, Երուսաղէմի պատրիարքարանը 2012 թ.
յուլիսի 19-ին դատական հայց ներկայացրեց, սակայն թուրքական դատարանը մերժեց հայցադիմումը: Չնայած Պատրիարքարանը շահեց բողոքարկումը, սակայն դատարանը մերժեց այդ որոշումը…
Սահմանադրական դատարանը
յայտարարեց, որ այս պահին կարիք
չկայ քննել Երուսաղէմի հայոց պատրիարքարանի կողմից պահանջւող
կալւածքների սեփականութեան իրաւունքը:
Սահմանադրական դատարանն
այնուհետեւ որոշում կայացրեց, որ
«նախքան փաստաթղթերը եւ գրառումները, մասնաւորապէս դատական
գործի վարչական քննութիւնները դատարան ներկայացնելը, պէտք է հնարաւոր լինէր պարզել, թէ արդեօք եղե՞լ
է երկրորդ Հիմնադրամ, թէ՞ ոչ։ Առանց
այդ բոլոր հարցերի պարզաբանման
եւ առանց այդ բոլոր անհրաժեշտ
քննութիւնների իրականացման դատական հայցադիմումը մերժելը մեծ
անյարմարութիւն է առաջացրել դիմումատուի [Պատրիարքարան] համար,
եւ դատարան դիմելու նրա իրաւունքին
միջամտելը եղել է անհամաչափ։
Այս մերժմամբ խախտւում է Սահմանադրական դատարանի 36-րդ յօդւածը՝ դատական կարգով մարդու
իրաւունքների պաշտպանութիւնը»:
Սա կարեւոր դատավարութիւն է
ոչ միայն Երուսաղէմի հայոց պատրիարքարանի, այլեւ ողջ հայ ժողովրդի
համար: Հայցադիմումով պահանջւող
հսկայական թւով՝ 1200 կալւածքները,
այն դարձնում են խիստ արժէքաւոր,
յատկապէս հաշւի առնելով դրանց
գտնւելու վայրը Ստամբուլում՝ Թուրքիայի ամենանշանաւոր քաղաքում:
Թէեւ դեռ շատ վաղ է խօսել այս
դատական գործընթացի վերջնական
արդիւնքների մասին, հաւանական է,
որ պատրիարքարանը վերականգնի
1200 կալւածքների մի մասը, եթէ
ոչ բոլորը, ապա Թուրքիայի կառավարութիւնը կարող է թոյլ չտալ այդ
գոյքի վաճառքը եւ եկամուտների
դուրս բերումը Թուրքիայից, թոյլ տալով
միայն գոյքի օգտագործումը կամ դրա
վարձակալութիւնը ուրիշների կողմից:
Ստացւած եկամուտը այնուհետեւ կարող է օգտագործւել Թուրքիայի հայկական դպրոցների եւ եկեղեցիների
աջակցութեան համար:
Այնուամենայնիւ, եթէ ստորին
ատեանի դատարանը եւ Սահմանադըրական դատարանը որոշում կայացնեն ընդդէմ հայկական պատրիարքարանի, ապա այն կարող է յետոյ
դատական հայց ներկայացնել Մարդու
իրաւունքների Եւրոպական դատարանում:
Կիլիկիոյ կաթողիկոսարանը նոյն
սխեմային հետեւելու գործընթացի
մէջ է, այն բանից յետոյ, երբ նրա հայցադիմումը մերժւեց Մարդու իրաւունքների Եւրոպական դատարանի
կողմից, քանի որ այն ուղղակիօրէն
ներկայացւել էր Թուրքիայի Սահմանադրական
դատարան՝
(Շար. 7-րդ էջում)
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Մայրենիին նւիրւած
բանաստեղծութիւններ
(Թարգմանչաց
տօնի առիթով)
ՀԱՄՕ ՍԱՀԵԱՆ

Մեր լեզուն
Մեր լեզուն մեր
խիղճն է դա,
Սուրբ հացը մեր սեղանի,
Մեր հոգու կանչն է արդար
Ու համը մեր բերանի։
Մեր լեզուն ծուխն է մեր
տան,
Մեր կշիռն աշխարհի մէջ,
Նա աղն է մեր ինքնութեան
Էութեան խորհուրդը մեծ։

Մեր լեզուն արիւնն է մեր,
Արիւնից աւելի թանկ,
Մեր բուրմունքն ու գոյնն է մեր,
Մեր լեզուն մենք ենք ու կանք։
Նա պիտի մեր առաջին
Ու վերջին սէրը լինի,
Ի՞նչ ունենք էլ աշխարհում,
Որ այսքան մերը լինի։

ԳՈՒՐԳԷՆ ՄԱՀԱՐԻ

Հայերէն
Դու մեզ տւիր բանալի
անմահութեան ու փառքի,
Նարեկացի մեզ տւիր,
մինչեւ Չարենց ու Սեւակ,
Դու մեզ տւիր մրգերի
անմահական մի այգի,
Սիւն եղար մեր
գոյութեան, եղար

պատւար ու յենակ։
Ու պատմութիւնը մեր մեծ, պայծառալոյս
կամ մռայլ,
Մեր ինքնութիւնը տոկուն քո մեծ ուժով է
յառնել,Նրանք պատւար են եղել, եղել զրահ ու խրամ
Երեսունվեց յաղթ սիւներ, երեսունվեց
դիւցազներ։
Արդ, քեզ բիւր փառք ի բարձունս
հրամանատա՜ր մտքերի,
Տասնվեց դարեկան մշուշից արդ կանգնել ես
հայօրէն,
Քո վիթխարի հասակով, սքանչելի, անթերի,
Ու նայում ես գալիքին անվա՜խ, ժպտո՜ւն,
հայերէ՜ն։

ՄԱՐՕ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ

Հայոց տառեր, հայ այբուբեն
1
Հայոց տառեր, հայ
այբուբեն,
Դուք լոյս էք տաք
Ու մօր գորով,
Թռիչքների համար
հատու,
Պարգեւների համար
բոլոր,
Ճամբայ յաւերժ,
Ոսոխի դէմ ոխ ու վրէժ,
Բարիներին սուրբ յենարան
Մեր սիրագիծ հայոց տառեր,
Մեր մայրախօս այբբերնարան։
Դուք միշտ մեզ հետ
Մեր շրթերին
Ու մեր հոգում
Անընկրկում ու անբաժան,
Դուք յարատեւ ու յարաժամ,
Բոլոր ցրւած հոգիների
Համահաւաք,
Ազգ ու ցեղի սուրբ ապաւէն,
Երկիր պահող մայր ու զաւակ։
2
Դուք մեր հաւատ,
Դուք մեր զաւակ,

Հայ մշակոյթի օրւայ առիթով

Մեր սրբածին,
Մեր սրբավայր,
Մեր քոյր ու մայր
Հայոց տառեր։

ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՏՕՆԻՆ ԸՆԴԱՌԱՋ

Դուք մեր բարի
Ճանապարհի
Սիրաշախաղախ,
Հրաշաղախ,
Մեր ոգեղէն կռիւ խաղաղ,
Մեր հանճարի իմաստութեամբ
Էջեր դիզւած,
Ամէն տողում սիրտ ու ոգի
Իրար առած ու հրկիզւած
Մեր ծաղկաներկ լոյս գծերով
Գործող բանակ։
Ամենասուրբ մեր հատուցում,
Ամենաթանկ մեր յաղթանակ։

ՍԱՐՕ ԳԻՒՄՐԵՑԻ (Գէոդակեան)

Մկրտում

Մեսրոպ Մաշտոցին
Եւ լո՜յս կաթեց ի ծոց,
Եւ յոյս պատեց չորս դին,
Նա հուր ունէր ու բոց,
Եւ լանջախաչ կրծքին,
Եւ աչք ունէր մի զոյգ՝
Աստղափայլով լեցուն,
Եւ գիսակներ անփոյթ՝
Խնկաբոյրով օծուն,
Աղեղնաձեւ յօնքեր,
Յանց կամուրջներ յուսոյ,
Երկու անմեղ ձեռքեր՝
Բո՜ւռ-բուռ մոմեր լուսոյ...
Իսկ սրտամէջ՝ բերկրանք,
Եւ աղօթքներ չասւած,
Նո՜ր Արշալոյս, նո՜ր կեանք,
Նո՜ր գահակալ Աստւած...

Հայոց երգերը հին՝ նման մեղւապարսի,
Շուրջպարի մէջ առան բարձունք ու քերծ։
Ու շքերթը ձգւեց մեսրոպանուն մանկանց,
Մեսրոպացան օջախ, սէր ու յարգանք,
Անգամ բողբոջներին ու թերթերին ծաղկանց,
Հովը պար էր բռնում նրա անւամբ։
Եւ նա եկաւ Արցախ՝ լոյսը հոգու վրայ,
Եւ դարերում դարձաւ նրան սատար,
Նրա աղօթքներով, օրհնանքներով նրա
Ողջ Արցախը դարձաւ մեսրոպատառ։

ԻԼԻԱ ԱՐՑԱԽԵՑԻ

Պատգամ
Լեզւի մասին շատ է
գրւել,
Հայոց լեզւի՝ հին,
խնկաբոյր,
Որ կարօտ է, յոյզ ու
համբոյր,
Անմահական զուլալ
աղբիւր...

Մաշտոցն Արցախում
Ու նա եկաւ Արցախ,
Այբուբենի լոյսով հոգին
լեցուն,
Եկաւ որդու նման,
Աստծոյ նման եկաւ,
Որ Արցախին բաշխի
գրոց լեզուն։
Ու թրթռաց սիրտը

արցախական հողի,
Ու ճառագեց հոգին արցախական,
Շրջեց աւան ու շէն քայլով արարողի
Ու մեռոնով օծեց անապական։
Ու Արցախը դարձաւ անմար լուսոյ խորան,
Հաւատը կար, չկար սաղմոսն հայոց,
Բացւում էին խօսքից, խորհուրդներից նրա
Բազում հոգիների դռները գոց։
Նրա շնչից ծնւեց դպիրն Ամասարի,
Պատմագիրը ծնւեց, երգիչը մեծ,
ՄԱՐՔ ՌԻԺԿՈՎ
(ռուս ժամանակակից բանաստեղծ)

Մեսրոպ Մաշտոցին

Ապրում եմ ես հեռւում, Ուրալ
լեռնաստանում.
Խոհուն Եւրոպայի եւ Ասիայի ափին,
Եւ իմ հեռու-հեռւից Արարատն եմ տեսնում,
Ու տեսնում եմ նրան՝ Սուրբ Մեսրոպին։
Յաճախ անկարող են տարածութիւն ու դար,
Երբ որ սիրտն է ձգտում հասնել ուրիշ
սրտի…
Ոչ հայկական մի ձեռք՝ հայերէնով անվարժ
«Մեսրոպ» գծագրում է ճերմակ թղթին…
Նա ճառագեց, երբ դեռ չկար լոյսի երիզ,
Նա առաքեց երկրին արեւ, գիր ու ոգի.
Անցան դարեր, եւ արդ, ինձ էլ, հեռաւորիս,

ԱԼԻԽԱՆԷ ՄԱՄԷ
(hայաստանցի քուրդ բանաստեղծ)

Հայաստանում

Ես ծնւել եմ Հայաստանում,
Խոփահարուստ այս ոստանում,
Վիպերգական լեռների մէջ,
Ուր վառւում են աստղերն անշէջ։
Ինձ օրօր է մայրս ասել
Արագածի զմրուխտ լանջին,
Այնտեղ եմ ես աչքս բացել,
Հիւսել երգը իմ առաջին։
Լոյսի շեմից կեանք եմ մտել՝
Մտքի ջահը իմ վառելով,
Ու իմ բախտի ճամբան գտել
Հայոց լեզւով ու տառերով։

Այսօր ես եմ դողով գրում,
Եւ պատգամում ամէն հայի,
Որ իր լեզուն հոգում պահի,
Սուրբ ու սրբոց միշտ փայփայի...
Գերի մնայ տառին անուշ,
Բառ ու բանին ու հնչիւնին,
Զի մեր ազգը ու մայրենին
Դեռ խօսք ունի այս աշխարհին...

ԳՈՒՍԱՆ ՇԱՀԷՆ

ՍՈԿՐԱՏ ԽԱՆԵԱՆ
«Մեր լեզուն ոգին է մեր» շարքից

Օտարազգի
բանաստեղծներ՝
Հայոց լեզւի մասին

Հայերէն
(երգ)
Ես այն հայի դուռը
կերթամ,
Ով խօսում է հայերէն,
Նրա շեմի հողը դառնամ,
Ով հիմք ունի հայերէն,
Նրա սիրոյ անձը
դառնամ,
Ով սիրում է հայերէն։

Նրա այգում բլբուլ դառնամ,
Ով վարդ ունի հայերէն,
Նրա ձեռքի սազը դառնամ,
Ով երգում է հայերէն,
Նրա ձեռքի գիրքը դառնամ,
Ով կարդում է հայերէն։
Շահէնն ասաց,- հայ ժողովուրդ,
Քեզ եմ դիմում հայերէն,
Երբ որ մեռնեմ, ինձ կը թաղէք
Հայոց հողում, հայերէն...
Երբ որ մեռնեմ, ինձ կը թաղէք
Հայոց հողում, հայերէն...
Լոյս է տալիս ջահը Սուրբ Մաշտոցի։
Ժամանակի հողմը փշրեց նաւը հայոց,
Պատռեց առագաստը փոթորկակոծ ճամբին,
Կտրատւել է հողը սահմանների սրով,
Սահման չկայ, սակայն, Սուրբ Մեսրոպին։
Տողը ամրոց է մի, որ չեն կարող առնել,
Տողը՝ մոխրից անգամ կելնի, կը տրոփի.
Մոխիրների միջից հազար անգամ յառնել
Եւ ապրում է գիրը Սուրբ Մեսրոպի։
Նա գրերը ցանեց ճիշտ սերմերի նման,
Բարձրացել է բերքը ու դեռ ծփայ պիտի,
Ոչ-հայկական մի սիրտ՝ ռուս հասարակ մի
մարդ
Օրհներգում է լոյսը Սուրբ Մեսրոպի…։
Թարգմանութիւնը՝ Սիլւա Կապուտիկեանի

Մի զանգակ եմ ես քրդերէն,
Բայց հայերէն լեզւակ ունեմ,
Պիտի զնգամ յաւերժօրէն՝
Սիրտս բացած Մասիսի դէմ։
ՄԻՔԱՅԷԼԷ ՌԱՇԻԴ
(հայաստանցի քուրդ բանաստեղծ)

Հայերէն լեզւով

Անքուն գիշերին՝ կարօտ սիրածիս,
Անցնում եմ մենակ ծառուղիներով,
Եւ մի երգ անուշ դողդոջ շուրթերիս
Թրթռում է վեհ հայերէն լեզւով։
Թէպէտ օրոցքիս մայրս սիրասուն
Օրօր չի ասել հայերէն լեզւով,
Բայց երբ քայլեցի քայլքով երերուն,
Ինձ կանչում էին հայերէն լեզւով։
Իմ յուշ մանկութեան անուշ օրերին
Ընկերներիս հետ կապւեցի սիրով,
Միշտ խաղում էինք, վազում միասին
Ու իրար կանչում հայերէն լեզւով։
Դպրոցի ճամբին ամէն օր յուզւած
Տարւում էի ես օրւայ դասերով,
Հեքիաթներ, երգեր անգիր սովորած
Մրմնջում էի հայերէն լեզւով։
Խանդավառ սրտով, քայլերով վստահ
Ես կեանք եմ մտնում լուսէ դռներով,
Եւ միտքս ու հոգիս թռիչքով անահ
Աշխարհ եմ շրջում հայերէն լեզւով։
Կեանքի հմայքը հիմա իմ սրտում
Ու գերւած վաղւայ անզուսպ երազով,
Ես օտար լեզւի ովկիանն եմ մտնում
Իմ քաղցրաբարբառ հայերէն լեզւով։
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Երուսաղէմի...
(Շար. 5-րդ էջից)

շրջանցելով Թուրքիայի ստորին ատեանի
դատարանը: Կաթողիկոսարանն այժմ իր հայցը
վերաներկայացնում է Թուրքիայի ստորին
ատեանի դատարան։
Այս երկու դատավարութիւնների վերաբերեալ թուրքական դատարանների, անհրաժեշտութեան դէպքում, նաեւ Մարդու իրաւունքների
Եւրոպական դատարանի որոշումը վերաձեւակերպելու է Թուրքիայից հայկական պահանջների օրինական հետապնդման օրակարգը՝ Հայոց Ցեղասպանութեան պարզ ճանաչումից աւելի հեռուն գնալով:
Թարգմանութիւնը՝
ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԱՒԱԳԵԱՆԻ

«Իշխանութիւնների...
(Շար. 2-րդ էջից)

Կարծիքներ...
(Շար. 2-րդ էջից)

Քաղաքագէտ Վիգէն Յակոբեանի կարծիքով
էլ՝ Մասիս Մայիլեանի առաջադրումը կանխատեսելի առաջադրում է, որովհետեւ վերջինս
վաղուց է այդ մասին խօսում:
«Կարծում եմ, որ նա բաւականին լաւ հնարաւորութիւններ ունի: Առհասարակ Արցախի
ընտրութիւններում առաջադրումների առումով
շատ մեծ անակնկալներ չեն լինելու: Մասիս
Մայիլեանը մի քանի ամիս առաջ ակնարկեց,
որ սկսում է պրոցեսը: Ըստ էութեան դա
տեխնոլոգիայի խնդիր է: Նա սկսել էր արդէն
իր նախընտրական PR-ը: Եթէ քաղաքական
գործիչը, եւ այն էլ՝ գործող արտգործնախարարը,
յայտարարում է, որ ունի առաջադրւելու
մտադրութիւններ, հասկանալի է, որ այդ որոշումը
արդէն գրեթէ կար»,- ասաց Վիգէն Յակոբեանը:
Խօսելով այն մասին, թէ կարո՞ղ է արդեօք
Մասիս Մայիլեանը լինել Հայաստանի իշխանութիւնների թեկնածուն, նա ասաց, որ, եթէ մի

թեկնածուն՝ Արայիկ Յարութիւնեանը, յայտնի է,
եւ մի քանի օր առաջ նոյնիսկ հաղորդագրութիւն
եղաւ, որ ՀՅԴ-ն իրեն առաջարկել է միասնական
ճակատով հանդէս գալ, բայց իրենք մերժել են՝
ասելով, որ միայնակ են մասնակցելու, ինքը
կարծում է, որ Մասիս Մայիլեանի շանսը
միասնական կամ համաձայնեցւած թեկնածու
լինելն է: Այդ պարագայում Արցախում բաւականին հետաքրքիր ընտրութիւններ կարող են
լինել:
«Ընտրութիւնն ամէն դէպքում ռեսուրսային
պայքար է, պայքար է կառոյցների, ֆինանսների,
քաղաքական արտաքին կապերի, այդ թւում՝ նաեւ
Հայաստանի իշխանութիւնների հետ: Իհարկէ,
երբեմն հասկանալի չէ, թէ Հայաստանի հետ այդ
կապը դրական նշանակութիւն կունենա՞յ, թէ՞ ոչ,
որովհետեւ միշտ չէ, որ դա դրականօրէն կարող է
անդրադառնալ թեկնածուի հնարաւորութիւնների
վրայ: Ես, օրինակ, համոզւած չեմ, որ այնտեղ
հալած իւղի պէս են ընդունում այստեղից ինչ-որ
մէկի «դաբրօ» ունենալը գոնէ հիմա»,- դիտել տւեց
Վ. Յակոբեանը:

պաշտպանութեանը կոչւած կազմակերպութիւններ, որոնք ժամանակին պէտք է
գնահատական տային տարբեր իրավիճակներում լրատւամիջոցների վրայ տեղի
ունեցող ճնշումներին, մինչդեռ հիմնականում լռել են, կամ ժամանակավրէպ ու
անատամ յայտարարութիւններով են հանդէս եկել՝ խորացնելով լրատւամիջողցների
տարանջատումը իւրայինների եւ ոչ
իւրայինների:
Իշխանափոխութիւնից յետոյ մեդիադաշտը յոյս ունէր, որ իրենց նկատմամբ
ճնշումներըկըքչանան,քանի-որվարչապետ
է դարձել իրենց երկար տարիների գործընկերը, բայց իրականութիւնն այլ բան
ցոյց տւեց՝ մէկ տարում աննխադէպ թւով
դատական հայցեր լրատւականների դէմ,
ոստիկանութեան մուտքը տարբեր լրատւականների գրասենեակներ, մտացածին
պատճառներով լրատւամիջոցի համակարգիչների առգրաւում, մի շարք լրատւականներ գրեթէ կորցնում էին իրենց
գրասենեակները, վերջին մէկ ամսում մի

«Ուզում է...
(Շար. 2-րդ էջից)

«Ուզում ենք՝ վաղը բոլոր լրատւամիջոցներով գրեն՝ Նիկոլ Փաշինեանն աշխարհի ամենալաւ ղեկավա՞րն է, ամենաճաճանչափայլը, ամենաինտելեկտուալը,
ամենաբարձրահասակը, ամենաարդա՞րը…
դրա՞ն ենք ուզում հասնել, դրա՞ն ենք ձգտում։
Եթէ չենք կիսում միւս լրատւամիջոցի
տեսակէտը, ապա մի կոճակ են սեղմում,
եւ այդ էջն այլեւս չի յայտնւում։ Ձգտում
ենք, որ վե՞րջ տրւի բազմակարծութեանը։
Իշխանութիւնները ցանկանում են լսել
միայն գովք, չեն ուզում այլակարծութիւն,
չեն ընդունում բազմակարծութիւն։ Դէ եկէք,
լրատւամիջոցները փակենք, Նիկոլ Փաշի-

շարք լրատւականների ուժային կառոյցների
միջոցով փորձում են ստիպել, որպէսզի
վերջիններս սկզբնաղբիւրներ բացայայտեն:
Այս ամենի պատճառը նաեւ լրագրողական
մի շարք կազմակերպութիւնների լռութիւնն
էր:
«Մեդիա պաշտպան» նախաձեռնութիւնը յիշեցնում է, որ խօսքի ազատութեան պաշտպանութեան մասին անընդհատական խօսող կազմակերպութիւնների ներկայացրած «Հեռուստատեսութեան
եւ ռադիոյի մասին» նոր օրէնքի նախագիծն
ուղղւած է հէնց խօսքի ազատութեան սահմանափակմանը:
«Մեդիա պաշտպան» նախաձեռնութիւնը կոչ է անում հետագայ խնդիրներից
եւ նմանատիպ դէպքերից խուսափելու
համար, հրատապ իրաւական գնահատական տալ կատարւածին, իսկ մեղաւորներին
պատժել: Հակառակ դէպքում ամբողջ պատասխանատւութիւնն ընկնելու է իշխանութեան եւ իշխանական օրակարգի հետ
իրենց գործողութիւնները համապատասխանեցնող կազմակերպութիւնների վրայ»,ասւած է յայտարարութիւնում:
նեանը «լայւ» է մտնում, «Իմքայլականները»
«լայւ» են մտնում, գրառում են անում՝
հասարակութիւն, բաւարարւէք դրանով։
Ուզում ենք այդ ստի մէջ ապրե՞լ»։
Սաթիկ Սէյրանեանը չի հաւատում, որ
միայն կոչով կարող են ինչ-որ բան փոխել,
քանի որ դեռեւս անցեալ տարւանից բազմիցս կոչեր են հնչեցրել, սակայն ապարդիւն. «Սպառնալիքներ ենք ստանում՝ հերթը
սրանն է, հերթը նրանն է։ Չենք վախենում՝
խնդիրը սա չէ. մենք՝ լրագրողներս, փափուկ
կեանքի սովոր չենք, մենք հարւածներ ենք
կրել, ամէն ինչ տեսել ենք: Ուզում է՝ ձւերով
գան, լոլիկով կամ այլ բանջարաբոստանային
մթերքով, դա մեզ չի վախեցնում, խնդիրն
այն է, թէ այս տենդենցն ուր է տանում»,եզրափակեց նա։
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ՀՀ Նախագահ....
(Շար. 1-ին էջից)

այն երկրներում, որոնք դուք ներկայացնում էք, հանդիպել եմ հայերի, որոնք,
յատկապէս Մեծ Եղեռնից յետոյ, իրենց
նոր հայրենիքն են գտել ու դարձել այդ
նոր հայրենիքի լաւ քաղաքացիներ: Ի
դէմս Հայաստանի, Արցախի եւ ողջ հայ
ժողովրդի՝ դուք ունէք լաւ բարեկամներ:
Բարձր եմ գնահատում ձեր վերաբերմունքը Արցախի նկատմամբ»,- նշել է նախագահը՝ արդիւնաւէտ աշխատանք մաղթելով
նրանց արցախեան համաժողովում:
Հանդիպմանը ներկայ՝ համաժողովի
պատւիրակները նշել են, որ իրենց միաւորում է հիացմունքն ու սէրը Հայաստանի
եւ հայ ժողովրդի նկատմամբ: Նրանք պատրաստակամութիւն են յայտնել այսուհետ
եւս շարունակել ակտիւ ջանքերն ի շահ
Հայաստանի եւ Արցախի:

«Մենք....

Մեր ընթերցողների
ուշադրութեան
Շաբաթ, հոկտեմբերի 12-ին, Ս. Թարգմանչաց տօնի առիթով խմբագրատունս փակ
լինելով՝ թերթիս յաջորդ համարը լոյս կը տեսնի կիրակի, հոկտեմբերի 13-ին:
«ԱԼԻՔ»

Ղամիշլիում....

(Շար. 1-ին էջից)

Ժիրայր Ռէյիսեան.

«Հալէպն ամէն հնարաւորը
կանի աջակցելու Թուրքիայի
գործողութիւններից տուժածներին»

(Շար. 1-ին էջից)

Ինչպէս հաղորդում է «ТАСС» գործակալութիւնը՝ յղում անելով սիրիական հեռուստատեսութեանը, կողմերը մարտերում հրազէն եւ նռնականետեր են օգտագործում։
Հաղորդւում է, որ թուրքական հրետանին
կարճատեւ դադարից յետոյ վերականգնել է
քրդական ինքնահռչակ ինքնավարութեան
կենտրոնական քաղաքի արեւմտեան եւ
արեւելեան շրջաններում իրականացւող
կրակահերթը։
Մէկ օրում թուրքական ուժերը հարւածներ են հասցրել 20 քրդական կրակակէտերի ուղղութեամբ։ Տեղի հեռուստաալիքներից
մէկը յայտնել էր, որ խաղաղ բնակչութիւնը
լքել է սահմանամերձ Ռաս-էլ-Այն եւ Թել
Աբյեդ քաղաքները, որոնց հարեւանութեամբ
ներկայ պահին կենտրոնացած են թուրքական ուժերը։
Հաղորդւում է նաեւ, որ ԵՄ խորհուրդը
հանդէս է եկել յայտարարութեամբ, որում
ասւում է, որ բոլոր անդամ երկրները կոչ են
արել Թուրքիային յետ կանգնել ռազմական
գործողութիւններից:

Թուրքիան ռմբակոծում է
հայահոծ Ղամիշլին
հայութիւնը վտանգւած է
Յունաստանում հրատարակւող մեր
պաշտօնակից «Ազատ օր»-ի հաղորդման
համաձայն՝ կէս գիշերին հասած տեղեկութիւնների համաձայն՝ թուրքական բանակի հսկայ ծաւալի Սիրիայի վրայ կատարած յարձակումով, Թուրքիան երէկ
ռմբակոծել է հայահոծ Ղամիշլի քաղաքը:
Կան տասնեակ թւով զոհեր, իսկ որոշ
տեղեկութիւնների համաձայն՝ զոհեր կան
նաեւ հայ բնակչութեան մէջ:

«168.am»-Սիրիայի
ժողովրդի
համար
անընդունելի է Թուրքիայի գործողութիւնները. դա ոտնձգութիւն է Սիրիայի տարածքային ամբողջականութեան դէմ: Այս մասին
«Արմէնպրես»–ի հետ զրոյցում նշեց Սիրիայի
խորհրդարանի հայ պատգամաւոր Ժիրայր
Ռէյիսեանը:
«Սիրիան ոչ առիթ է տալիս, ոչ էլ ընդունելի է համարում նման ոտնձգութիւնը:
Սիրիան անվիճելիօրէն մնում է հաստատակամ ազատագրելու իր հողային տարածքներն: Ակնյայտ է, որ վտանգներ կան,
եւ մենք պատրաստ ենք մեր աջակցութիւնը
ցուցաբերել բոլոր տուժածներին՝ լինեն հա-

«Սա պատերազմական շարժում սկսելու
հաստատումն էր,
որ անցաւ խորհրդարանով»
Կարօ Փայլանը՝ թուրքական ռազմական գործողութիւնների
անցկացման մանդատի ժամկէտը երկարաձգելու մասին

Կարէն Յովհաննիսեան.

«Ղամիշլիում, որտեղ հայերը
հիմնադրւել են
1915 թ., ողջ գիշեր
իրականացւել է սպանդ
ջիհադիստների կողմից»

«168.am» - Կարէն Յովհաննիսեանը «ֆէյսբուք»-եան իր էջում տեսանիւթեր է տեղադրել՝ գրելով. «Ցաւով եմ տեղեկացնում,
որ Ղամիշլիում, որտեղ հայերը հիմնադրւել
են 1915 թ.-ից ողջ գիշեր իրականացւել է
սպանդ ջիհադիստների կողմից, որոնք իրենց
աջակցութիւնն ունեն Էրդողանից…»:
Նաեւ գրել է. «Էրդողանի աջակցութիւնը
ջիհադիստների խմբաւորման հիմնական
առաքելութիւնն է ներխուժել ռմբակոծւած
բնակավայրեր եւ իրականացնել էթնիկ
սպանդ՝ աւերելով նաեւ կրօնական փոքրամասնութեան սրբատեղիները… Գիշերւայ դաժանութիւնից կադրեր…»:

յեր, թէ այլ ազգի ներկայացուցիչներ»,-ասաց
Ժիրայր Ռէյիսեանը:
Նա ընդգծեց, որ Թուրքիայի այս գործողութիւնները կը յանգեցնեն անկայունութեան, ինչին էլ հէնց ձգտում է պաշտօնական Անկարան:
«Թուրքիայի ցանկութիւնն է դա: Այս ամբողջ ընթացքում շատ յստակ հակասիրիական քաղաքականութեան մէջ է եղել եւ միշտ
փորձել է պղտոր ջրում ձուկ որսալ: Սիրիացի ժողովուրդն իր իրաւունքը վերականգնելու հարցում հաստատակամ է»,-ասաց Ժիրայր Ռէյիսեանը:
Այն հարցին, թէ արդեօք կան կոնկրետ
տւեալներ Թուրքիայի կողմից ներխուժւած
տարածքներում բնակւող հայերի թւի մասին,
Ժիրայր Ռէյիսեանը նշեց, որ դժւար է ասել,
քանի որ գրեթէ հայաթափւած շրջաններ էին:
Քիչ թւով ընտանիքներ են մնացել:
«Ինձ համար մտահոգիչ էր այն, որ Ղամիշլի շրջանը եւս թիրախաւորւած է, որտեղ
տուժողներ կան: Անկասկած Հալէպն ամէն
հնարաւորն անելու է, որ ոչ մի հայ, կամ այլ
ազգի ներկայացուցիչ դժւարութիւնների առջեւ չմնայ»,-ասաց Ժիրայր Ռէյիսեանը:

«tert.am» - Թուրքիայի խորհրդարանի հայազգի պատգամաւոր Կարօ Փայլանն իր
«ֆէյսբուք»-եան էջում անդրադարձել է երէկ
Թուրքիայի խորհրդարանի կողմից Իրաքի
եւ Սիրիայի տարածքներում ռազմական
գործողութիւնների անցկացման մանդատի
ժամկէտը 1 տարով երկարաձգելու փաստին եւ գրել է, որ «Արդարութիւն եւ զար-

գացում», Ժողովրդադեմոկրատական, Ազգային-ժողովրդավարական եւ «Լաւ» կուսակցութիւնները պատասխանատու են Սիրիայի
հիւսիսում սպասւող աղէտի համար:
«Սա պատերազմական շարժում սկսելու
հաստատումն էր, որ անցաւ խորհրդարանով: Ժողովուրդը չի ուզում պատերազմ,
եւ մենք մինչեւ վերջ պայքարելու ենք խաղաղութեան համար»,- գրել է Փայլանը՝
գրառումն ուղեկցելով «Ո՛չ պատերազմին»
հեշթեգով:
Փաստաթղթում, որը ներկայացւել է
խորհրդարանին Ռեջեբ Թայիբ Էրդողանի
մակագրութեամբ, ասւում է, որ Թուրքիայի
հարաւային շրջանները շարունակում են
մնալ վտանգի տակ, եւ որ դա հարւածում է
Թուրքիայի ազգային անվտանգութեանը:

սկզբում յայտարարեց ՀՀ վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեանը:
Նա, մասնաւորապէս, նշեց. «Մենք կոչ
ենք անում միջազգային հանրութեանը
գործուն միջոցներ ձեռնարկել այդ ապօրինի գործողութիւնը դադարեցնելու եւ
Թուրքիայի սահմանի երկայնքով Սիրիայի քաղաքացիների, այդ թւում ազգային փոքրամասնութիւնների ներկայացուցիչների իրաւունքները պաշտպանելու ուղղութեամբ:
Այս առումով ուզում եմ ընդգծել, ինչպէս տեղեակ էք ՀՀ-ն Սիրիայում յաջողութեամբ իրականացնում է մարդասիրական առաքելութիւն, եւ մենք կը շարունակենք այդ առաքելութեան իրականացումը:
Իմաստ ունի, որ այսօրւայ կառավարութեան նիստի օրակարգի սպառումից
յետոյ մենք դռնփակ ռեժիմում քննարկում
անենք եւ մտքեր փոխանակենք Սիրիայի
հիւսիսում ստեղծւած իրավիճակի, հնարաւոր զարգացումների եւ մեր դիրքորոշումների վերաբերեալ:

Հայաստանը....
(Շար. 1-ին էջից)

ստեղծում է նաեւ ինքնութեան հիմքով
մարդու իրաւունքների ծանր եւ զանգւածային խախտումների անմիջական վտանգ։
Հայաստանը կոչ է անում գործադրել գործուն միջազգային ջանքեր այս ռազմական
ներխուժումը դադարեցնելու, զանգւածային
վայրագութիւնները կանխելու եւ Թուրքիային սահմանակից Սիրիայի բնակչութեանը
պաշտպանելու ուղղութեամբ։ Հայաստանն
աջակցում է Սիրիայի միասնութեանը
եւ ինքնիշխանութեանը եւ կոչ է անում
զերծ մնալ Սիրիայի եւ նրա ժողովրդի դէմ
ռազմական ոտնձգութիւններից: Հայաստանը կը շարունակի տեղում մարդասիրական
օգնութիւն ցուցաբերել բարեկամ Սիրիայի
ժողովրդին»,-ասւած է հաղորդագրութեան
մէջ:

