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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
Սիրելի' Քուէյթահայեր,
Սոյնիւ կը տեղեկացնենք, թէ նախագահութեամբ
Թեմիս Առաջնորդ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ.
Զօպույեանի, Երկուշաբթի, 9 Հոկտեմբեր 2017-ի
երեկոյեան, Ազգային Առաջնորդարանի դահլիճէն
ներս տեղի ունեցաւ ընդլայնուած նիստ մը, որուն
մասնակցեցան
Քուէյթի
Երեսփոխանական
Ժողովի,
Ազգային
Վարչութեան,
Ազգային
Վարժարանի
հոգաբարձական
կազմի
եւ
ուսումնական խորհուրդի անդամները:
Նիստը բաց յայտարարուեցաւ Գերպ. Հայր Սուրբի
աղօթքով: Բարի գալուստի խօսք արտասանեց Քուէյթի Ազգային Երեսփոխանական Ժողովի
ատենապետ Տիար Յարութ Պետիրեան: Ան շեշտեց նման ընդլայնուած նիստով մը նոր
տարեշրջանի մեկնարկի կարեւորութիւնը, ուրախութեամբ յիշելով նախորդ տարեշրջանի
ձեռքբերումները եկեղեցական եւ ազգային-կրթական ասպարէզներէն ներս:
Ժողովի նախագահ Գերպ. Հայր Սուրբը ընդլայնուած նիստը համարեց ծառայութեան ուխտի
նորոգում, մեծապէս կարեւորելով նախորդ տարեշրջանին համայնքի անձնուէր զաւակներուն
կատարած սխրագործութիւնը, որուն արդիւնքով համայնքի զաւակները նոր եկեղեցւոյ
սեփականատէրը դարձան: Գերպ. Հայր Սուրբը վստահեցուց, թէ համայնքը ամէն ինչի կարող է:
Ան յաջողութիւն մաղթեց խառն ժողովին՝ իրագործելու իր բոլոր ծրագիրները:
Յանուն Ազգային Վարժարանի Ուսումնական Խորհուրդի խօսք առաւ Տիար Եղիա
Կարպուշեան, որ անդրադարձաւ խորհուրդի առաքելութեան եւ ցարդ կատարած անոր
աշխատանքներուն: Ան յայտնեց, թէ Ուսումնական Խորհուրդի աշխատանքները կը միտին
վարժարանէն ներս բարձրացնել կրթական համակարգը եւ շրջանաւարտ աշակերտին տալ
աւելի լայն հնարաւորութիւն՝ մուտք գործելու բարձրագոյն ուսումնական հաստատութիւններ:
Վարժարանի զարգացման շուրջ տարուող աշխատանքներուն մասին համապարփակ զեկոյց
ներկայացուց Ազգային Վարժարանի տնօրէն Բժ. Ներսէս Սարգիսեան: Ան առաջին հերթին
տեղեկացուց, թէ նախորդ տարեշրջանին տեղի ունեցած շարք մը ծրագիրներ կարելի եղած է
կեանքի կոչել շնորհիւ այն սերտ համագործակցութեան, որ եղաւ Ուսումնական Խոհուրդի եւ
Հոգաբարձութեան միջեւ: Այնուհետեւ ան մանրամասնօրէն ներկայացուց վարժարանի անցած
ուղին, որդեգրած ուսումնական ծրագիրները եւ ապագայի հեռանկարները: Ան շեշտեց, թէ
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վարժարանէն ներս այսօրուան մատուցուող ծրագիրներն ու դասաւանդման մեթոտները այնքան
ալ ձեռնտու չեն աշակերտութեան՝ իրենց յետագայ ուսումին համար:
Նոր ուղիի որպէս նախաքայլ՝ Բժ. Սարգիսեան
տեղեկացուց,
թէ
վարժարանը,
հետեւելով
Հայաստանի Հանրապետութեան Կրթութեան եւ
Գիտութեան Նախարարի խորհուրդին, յուշագիր
մը ստորագրեց Անանիա Շիրակացի Ճեմարանին
(Հայաստան) հետ, որով Ազգային Վարժարանն ու
Անանիա Շիրակացի Ճեմարանը քոյր դպրոցներ
դարձան: Սոյն համաձայնագիրով Շիրակացի
Ճեմարանը ստանձնեց Ազգային Վարժարանի
համար պատրաստել այլընտրանքային ծրագիր
մը, որուն կիրարկումով կարելի պիտի ըլլայ
ստանալ միջազգային կարգի երկրորդական վկայական (International Baccalaureate):
Այնուհետեւ թեմիս Ազգային Երեսփոխանները առանձին նիստով մը անդրադարձան սոյն
տարուան Դեկտեմբեր ամսուն Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Գահակալ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ
Հայրապետի նախագահութեամբ Անթիլիասի Մայրավանքէն ներս տեղի ունենանլիք Ազգային
Ընդհանուր Ժողովին, եւ ընտրուեցան ժողովին թեմս ներկայացնող պատգամաւորները, որոնք
Առաջնորդ Հայր Սուրբին հետ իրենց մասնակցութիւնը պիտի բերեն վերոնշեալ ժողովին:

Դիւան
Ազգային Առաջնորդարանի

ՊԱՏՈԻԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆ ՔՈՒԷՅԹԻ ՂՊՏԻ ԿԱԹՈԼԻԿ
ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ
Շաբաթ, 7 Հոկտեմբեր 2017-ի կէսօրին, Թեմիս
Առաջնորդ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեան,
Ազգային
Առաջնորդարանէն
ներս
ընդունեց
այցելութիւնը Քուէյթի Ղպտի կաթոլիկ եկեղեցւոյ
հոգեւոր հովիւ՝ Հայր Անկելոս Մասուտ Վրդ.ին,
որուն կ՛ընկերանար Իտալացի միսիոնար ժիոքոմօ
Ռաննիօդի Սարկաւագը: Անոնք եկած էին մօտէն
ծանօթանալու
Քուէյթի
հայ
համայնքին
եւ
շնորհաւորելու նոր եկեղեցւոյ եւ առաջնորդարանի
շինութիւնը:
Առաջնորդ Հայր Սուրբը ողջունեց հիւրերը, անդրադարձաւ համայնքի գործունէութեան եւ
Քուէյթէն ներս միջ-եկեղեցական կեանքը աշխուժացնելու կարեւորութեան: Ապա անոնք
գաղութիս հոգեւոր հովիւ Արժ. Տ. Արտակ Ա. Քահանայ Քէհեաեանի առաջնորդութեամբ
շրջեցան եկեղեցւոյ եւ առաջնորդարանի զանազան բաժանմունքները:
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Մանոյեան. «Հայ-Ամերիկեան Յարաբերութիւնները Կը
Խորանան, Քանի Որ Միացեալ Նահանգներուն Համար
Թուրքիան Հիմա Վստահելի Գործընկեր Չէ»
ՀՅԴ Բիւրոյի Հայ դատի եւ քաղաքական հարցերու
պատասխանատու Կիրօ Մանոյեանի խօսքով`
Թուրքիոյ եւ Միացեալ Նահանգներուն միջեւ եղած
առճակատման մեղաւորը Թուրքիան է, եւ Միացեալ
Նահանգներուն կողմէ Թուրքիոյ քաղաքացիներուն
մուտքի արտօնագիր չտրամադրելու պատճառը
թրքական կողմին առած քայլերն են: Ան «Թերթ»-ին
հետ զրոյցի մը ընթացքին մատնանշեց, որ Թուրքիան
Միացեալ Նահանգներու դեսպանատան աշխատակիցները ձերբակալեց:
«Այնպէս չէ, որ Միացեալ Նահանգները առանց պատճառի որոշած են նման բան ընել, այլ`
քանի որ, ինչպէս յայտարարութեան մէջ ալ ըսուած է` Թուրքիան չի կրնար երաշխաւորել իրենց
դիւանագիտական ներկայացուցիչներու եւ աշխատակիցներու անվտանգութիւնը, եւ ատոր
համար իրենք որոշած են մուտքի արտօնագիրներ տրամադրելու գործընթացը կասեցնել»:
Կիրօ Մանոյեանը նկատեց, որ թրքական կողմն ալ որոշեց Միացեալ Նահանգներուն
պատասխանել նոյն ձեւով` նոյն յայտարարութիւնը պարզապէս երկիրներու անունները փոխած
ներկայացնելով եւ յայտնելով, որ իրենք մուտքի արտօնագիր պիտի չտրամադրեն Միացեալ
Նահանգներէն Թուրքիա այցելել ուզող քաղաքացիներուն:
«Առիթ եղաւ, որ տեսնեմ, թէ քանի՛ ամերիկացի այցելած է Թուրքիա. այդքան ալ մեծ թիւ չէ, մէկ
տարուան ընթացքին ընդամէնը քանի մը հազար է», նշեց ան:
Կիրօ Մանոյեանի հաստատումով` թուրք-ամերիկեան յարաբերութիւններուն մէջ եղած
խնդիրները նկատելի էին տակաւին ամիսներ առաջ: Ըստ անոր, նոյնիսկ Էրտողան-Թրամփ
հանդիպումին երկու երկիրներու յարաբերութիւնները հարթ չէին: «Այդ ժամանակ Համբիկ
Սասունեանի ազատ արձակման հոլովոյթը կասեցուեցաւ: Հիմա ալ, չեմ կարծեր, որ այս
յարաբերութիւններու սրացումը անպայման ի նպաստ հայերուն ըլլայ», ըսաւ ան:
Կիրօ Մանոյեանի կարծիքով` Թուրքիոյ վարած քաղաքականութիւնը իր ազդեցութիւնը կրնայ
ունենալ Միացեալ Նահանգներու վարչակազմին վարած քաղաքականութեան վրայ: Սակայն
անոր խօսքով, թրքական վարչակազմէն եղած զայրոյթի դրսեւորումները քաղաքականութեան
մէջ մեծ դեր պիտի չունենան:
«Կը կարծեմ` Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութիւնը եւ այլ կառոյցներ,
որոնք Թուրքիոյ հետ աւելի սերտ յարաբերութիւններ ունեցած են, աւելի հաւասարակշռուած
դատողութեան կոչ պիտի ուղղեն, որովհետեւ շատ խնդիրներ կան այսօր. նոյն Միջին Արեւելքին
մէջ, ուր Թուրքիոյ հետ յարաբերութիւնները իրենք օգտակար կը նկատեն», ըսաւ ան:
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Սոչիի Մէջ Տեղի Ունեցած Է Եւրասիական Տնտեսական
Բարձրագոյն Խորհուրդի Նիստը
Աշխատանքային այցելութեամբ Սոչի գտնուող նախագահ Սերժ Սարգսեան մասնակցեցաւ
Եւրասիական տնտեսական բարձրագոյն խորհուրդի նիստին:
Նիստին կը մասնակցէին նաեւ Եւրասիական տնտեսական միութեան անդամ երկիրներու`
Պիելոռուսիոյ, Ղազախստանի եւ Ռուսիոյ նախագահները, Խրխըզիստանի վարչապետը,
ինչպէս նաեւ Եւրասիական տնտեսական յանձնաժողովի անձնակազմի նախագահ Տիգրան
Սարգսեան:
Խորհուրդի նիստի օրակարգին վրայ ներառուած էին տեղեկատուայնացման, մաքսային
կարգաւորման, մրցակցութեան, բնական մենաշնորհներու եւ արդիւնաբերութեան մարզերուն
մէջ համագործակցութեան, ինչպէս նաեւ միջազգային գործունէութեան վերաբերեալ հարցեր:
Առանցքային նիւթերէն մէկը մինչեւ 2025 Եւրասիական տնտեսական միութեան թուային
օրակարգի իրականացման հիմնական ուղղութիւններու քննարկումն էր: Նիստին
ներկայացուեցան 2018-ի ընթացքին միութեան միջազգային գործունէութեան հիմնական
ուղղութիւնները: Նախագահներուն տեղեկատուութիւն ներկայացուեցաւ Եւրասիական
տնտեսական միութեան Մաքսային օրէնսգիրքի վաւերացման ընթացքին վերաբերեալ, որ ուժի
մէջ պիտի մտնէ 1 յունուար 2018-ին:
Եւրասիական տնտեսական բարձրագոյն խորհուրդի նիստի անդամները ծանօթացան
անդրսահմանային շուկաներու մէջ մրցակցութեան իրավիճակին եւ 2016-ի մրցակցութեան
ընդհանուր կանոններու խախտման կանխարգիլման նպատակով ձեռնարկուած միջոցներու
վերաբերեալ Եւրասիական տնտեսական յանձնաժողովի զեկուցումին: Քննարկման
ներկայացուեցաւ նաեւ «ճանապարհային քարտէս»-ի մշակման մասին Եւրասիական
տնտեսական բարձրագոյն խորհուրդի յանձնարարականը` ուղղուած բնական մենաշնորհներու
կառոյցներու գործունէութեան կարգաւորման մարզին մէջ անդամ պետութիւններու
օրէնսդրութիւններու ներդաշնակեցման:
Նախագահ Սերժ Սարգսեան ելոյթ ունեցաւ Եւրասիական տնտեսական բարձրագոյն
խորհուրդի նիստին, որուն ընթացքին անդրադարձաւ Եւրասիական միութեան գրեթէ եռամեայ
գործունէութեան` շեշտելով, որ պէտք է շարունակել միացեալ աշխատանքը ո՛չ միայն առկայ
խոչընդոտները ի յայտ բերելու, այլեւ վերացնելու ուղղութեամբ, ապահովել առողջ
մրցակցութեան միասնական կանոններու պայմաններու մէջ գործառոյթ վարելու համար
անհրաժեշտ նախադրեալները: Նախագահը ըսած է նաեւ, որ թուային օրակարգը պէտք է
նպաստէ
համագործակցութեան
թափանցիկութեան
յառաջխաղացման,
արտադրողականութեան բարձրացման եւ ծառայութիւններու որակի բարելաւման:
Նախագահ Սերժ Սարգսեան իր ելոյթին ընթացքին գոհունակութեամբ խօսած է Եւրասիական
տնտեսական միութիւն-Չինաստան առեւտրական-տնտեսական համաձայնագիրին մասին`
նշելով. «Հասած ենք այդ բանակցութիւններու սկզբունքային աւարտին: Ատիկա կարելի դարձաւ
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նաեւ Չինաստանի հետ մեր երկիրներու երկկողմանի
փորձին շնորհիւ»:

համագործակցութեան կուտակած

Անդրադառնալով Հայաստան-Իրան յարաբերութիւններուն նախագահ Սարգսեան ըսած է.
«Կ՛ուզեմ նաեւ հաստատել Իրանի հետ յառաջիկային համաձայնագիրի ստորագրման
տրամադրուածութիւնը, եւ ես վստահ եմ, որ ատիկա մեր ընդհանուր մօտեցումն է: Հայաստանի
վարչապետին կողմէ` Չորեքշաբթի օր Իրան կատարած այցելութեան ընթացքին, այս հարցին
անդրադարձ կատարուած է Իրանի ղեկավարութեան հետ: Ես կը կարծեմ, որ անոնք պատրաստ
են շարունակելու եւ աւարտելու բանակցութիւնները յառաջիկային»:

Ջաւախքցիք Կ՛ընդդիմանան Վիրահայոց Առաջնորդին
Գումբուրդոյի Եկեղեցւոյ Պատկանելութեան Հարցով
Երեքշաբթի, 10 հոկտեմբերին, Սամցխէ-Ջաւախքի եւ Քուեմօ Քարթլիի հայկական
հասարակական կազմակերպութիւններու խորհուրդը յայտարարութիւն մը հրապարակած է,
ուր իր անհամաձայնութիւնը կը յայտնէ վերջերս հրապարակուած Վիրահայոց թեմի
առաջնորդի ստորագրութիւնը (վրացական կազմակերպութիւններու հետ միացեալ) կրող
յայտարարութեան:
Ստորեւ`
Սամցխէ-Ջաւախքի
եւ
Քուեմօ
Քարթլիի
հայկական
կազմակերպութիւններու խորհուրդի յայտարարութիւնը` ամբողջութեամբ.

հասարակական

Ախալքալաքի Գումբուրդօ գիւղում տեղի ունեցած վերջին իրադարձութիւնները տեղիք տուեցին
տարաբնոյթ մեկնաբանութիւնների, տեղի ունեցան նաեւ դէպքերին յաջորդող զարգացումներ:
Օրերս յատուկ յայտարարութեամբ հանդէս եկան նաեւ վրաստանեան մի շարք պետական եւ
կրօնական կազմակերպութիւններ, որոնք, ի թիւս նշեալ խնդրին առնչուող այլեւայլ հարցերի
շօշափման, յայտարարեցին նաեւ Գումբուրդոյի միջնադարեան եկեղեցու վրացական լինելու
մասին: Նշեալ յայտարարութեան տակ ստորագրել է նաեւ Հայոց առաքելական Վիրահայոց
թեմը, որի առաջնորդ Վազգէն եպս. Միրզախանեանն օրերս այցելեց Գումբուրդօ եւ տեղում
ներկայացրեց հարցի կարգաւորման ընթացքը:
Սամցխէ-Ջաւախքի եւ Քուեմօ Քարթլիի հայկական հասարակական կազմակերպութիւնների
խորհուրդը, քննարկման արժանացնելով իրադարձութիւնների վերջին օրերի ընթացքը,
փաստում է, որ հանրութեանը յայտնի էր վրացական կողմի տեսակէտը, եւ այն լրացուցիչ
մեկնաբանման կարիք չունի: Փոխարէնը խիստ անհասկանալի էր Գումբուրդոյի եկեղեցու
վրացական լինելու մասին յայտարարութեան տակ Հայոց առաքելական Վիրահայոց թեմի
ստորագրութիւնը, քանի որ իրականում վերջին օրերին ծաւալուած խնդիրն առնչւում էր ոչ թէ
տաճարի ազգային պատկանելութեանը, այլ տեղի ազգաբնակչութեան կողմից իրենց նախնեաց
շիրիմների յիշատակին խաչքարի տեղադրմանը:
Խորհուրդը համաձայն չէ նաեւ յայտարարութեան մէջ տեղ գտած եւ տաճարի ազգային
պատկանելութեանը վերաբերող դրոյթի հետ եւ գտնում է, որ, տաճարի ծագման քաղկեդոնական
լինելու հանգամանքից անկախ, այն դարերով օգտագործուել է առաքելադաւան
գումբուրդոցիների կողմից, ըստ այդմ` տաճարի ճակատագրի որոշման հարցում իրենց
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մասնակցութիւնը պէտք է ունենան նաեւ այդ յուշարձանն օտար զաւթիչներից պաշտպանած եւ
իրենց նախնեաց գերեզմաններով սրբացրած գումբուրդոցիները:
Խորհուրդը դատապարտում է նաեւ Վրաստանի ուժային կառոյցների իրականացրած վերջին
գործողութիւնները, որոնք իրականացուեցին իրենց նախնիների յիշատակին իրականացուելիք
միջոցառման, այն է` խաչքարի տեղադրման համար եկեղեցու շուրջը հաւաքուած
գումբուրդոցիների հանդէպ: Խորհուրդը, չբացառելով ստեղծուած թոհուբոհի մէջ տարբեր
շրջանակների կողմից սեփական շահադիտական նպատակներով ասպարէզում յայտնուելու
հանգամանքը, դատապարտում է բոլոր այն քայլերը, որոնք ուղղուած են նորանոր բախումներ
հրահրելուն եւ իրավիճակի անկայունացմանը: Խորհրդի կողմից անթոյլատրելի են համարւում
նաեւ այս հողի վրայ քաղաքական կամ նախընտրական բոլոր շահարկումները:
Ելնելով նշեալ հանգամանքից` Խորհուրդը դատապարտում է բոլոր այն գործողութիւնները,
որոնք ոտնահարում են ժողովրդի արդար պահանջները: Խորհուրդը յորդորում է խնդրով
շահագրգիռ բոլոր կողմերին` հետամուտ լինել գումբուրդոցիների մտահոգութիւններին եւ
հնարաւորութիւն տալ վերջիններիս խելամիտ ժամկէտներում ծրագրելու եւ իրականացնելու
իրենց նախնեաց յիշատակը յարգելուն ուղղուած քայլերը:

ՍԱՄՑԽԷ-ՋԱՒԱԽՔԻ ԵՒ ՔՈՒԵՄՕ ՔԱՐԹԼԻԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Թուրքիա Բողոքագիր Յղած Է Ֆրանսային` Հայոց
Ցեղասպանութեան Դասաւանդման Հարցով
«Նոր Յառաջ» թերթը կը գրէ, թէ Փարիզի մէջ Թուրքիոյ
դեսպանատունը
դիւանագիտական
բողոքագիր
մը
յանձնած է Ֆրանսայի կրթութեան եւ արտաքին գործոց
նախարարութիւններուն:
Բողոքագիրին մէջ գանգատ կը ներկայացուի այն բանին
համար, որ Ֆրանսայի երկրորդական վարժարաններու
դասագիրքերուն մէջ կարեւոր տեղ յատկացուած է «1915-ի
դէպքեր»-ուն, որոնք Ֆրանսայի կողմէ ընդունուած են իբրեւ
Հայոց ցեղասպանութիւն:
Թուրքիոյ դեսպան Թահսին Պուրճուօղլու, քննադատելով խնդրոյ առարկայ դասագիրքերուն մէջ
Ցեղասպանութեան նիւթի ընտրութիւնը, ըսած է, որ այդ մասին պնդումները հիմնուած են «կեղծ
փաստաթուղթեր»-ու վրայ, փոխանակ անկողմնակալ տուեալներու վրայ հիմնուելու: Նշենք, որ
2015-ին տրուած որոշումով մը, Ֆրանսայի մէջ Ցեղասպանութեան նիւթը կը դասաւանդուի
Համաշխարհային Ա. պատերազմին վերաբերող դասանիւթին մէջ: Օրին, Ֆրանսայի կրթութեան
նախարարութիւնը յաջողութեամբ դիմակայած էր այն ճնշումներուն, որոնք ի գործ դրուեցան
Անգարայի եւ անոր նեցուկ կանգնողներուն կողմէ:
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Տինքի Սպանութեան Հարցով Ազատ Արձակուած Են Հինգ
Մեղադրեալներ
Հրանդ Տինքի սպանութեան գործով 82 մեղադրեալներէն 5-ը ազատ արձակուած են դատարանի
որոշումով: Այս մասին կը հաղորդէ «Ակօս»:
Ազատ արձակուածներու շարքին են Սամսունի
ոստիկանութեան ահաբեկչութեան դէմ պայքարի
վարչութեան նախկին աշխատակիցներ Մեթին
Պալթան եւ Ահմետ Չեթիներ, ինչպէս նաեւ
Տրապիզոնի կիսազինուորական ոստիկանութեան
հետախուզութեան
գրասենեակի
նախկին
պաշտօնեաներ Էրկիւն Եորուլմազ, Կազի Կիւնայ եւ
Հիւսէյն Եըլմազ:
Նշենք, որ նախապէս Տինքի գործոց մեղադրեալներէն
ազատ արձակուած էին ոստիկանութեան չորս
նախկին պաշտօնեաներ:
Նախապէս Մեթին Պալթան, որ Տինքը սպաննած
Օկիւն Սամասթի ձերբակալութենէն անմիջապէս ետք անոր ձեռքը թրքական դրօշ տուած ու
միասին լուսանկարուած պաշտօնեաներէն մէկն էր, դատարանին մէջ յայտնած էր, որ իրենց
Սամասթը սիրաշահելու հրաման տրուած է անմիջական ղեկավարի կողմէ` քննիչի գործը
դիւրացնելու եւ Սամասթէն վկայութիւն կորզելու համար:
Նոյն դատական նիստին ընթացքին պաշտպանական ճառ արտասանած է նաեւ Տրապիզոնի
կիսազինուորական ոստիկանութեան հետախուզութեան գրասենեակի նախկին պաշտօնեայ
Օքան Շիմշեք:
Ըստ հետաքննութեան, Տինքի սպանութենէն ամիսներ առաջ ան տեղեկութիւն ստացած է, թէ
ազգայնական Եասին Հայալ զէնք կը փնտռէ հայ լրագրողը սպաննելու համար, սակայն որեւէ
բան չէ ձեռնարկած, աւելի՛ն` սպառնացած է տեղեկութիւն գիտցող աշխատակիցներուն:
Օքան Շիմշէք դատարանին մէջ կտրականապէս հերքած է աշխատակիցներուն սպառնալու
մասին մեղադրանքը, միեւնոյն ժամանակ հաստատած է, որ 2006-ի ամրան Տինքի սպանութեան
նախապատրաստման մասին տեղեկութիւնը իսկապէս արձանագրած է: Ըստ Շիմշեքի, Ճոշքուն
Ըղճըէն ստացած տեղեկութիւնը ինք դատախազութեան չէ յայտնած, այլ նիւթին շուրջ
աշխատած է կիսազինուորական ոստիկանութեան հետ, որովհետեւ Ըղճըն, որմէ ստացուած էր
տեղեկութիւնը, իրաւական բնագաւառի ներկայացուցիչ չէր:
«Ըղճըի հետ հանդիպելու ընթացքին անոր առաջին արձագանգը այս եղաւ. «Եկած էք զիս
տանելո՞ւ»: Հարցուցինք. «Ուրիշ ոեւէ մէկուն պատմա՞ծ ես գիտցածդ»: Ըղճըն պահ մը
ջղայնանալով ըսաւ. «Ես թշնամիներ չունիմ, հակառակորդներ չունիմ, ձեզի այս
տեղեկութիւնները փոխանցած եմ, դուք ճիշդ չէք գնահատած»: Ինքնաշարժի դուռը զարնելով
գնաց», պատմած է Շիմշեք:
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Օրեր առաջ կայացած դատական նիստի ժամանակ Տրապիզոնի կիսազինուորական
ոստիկանութեան հետախուզական վարչութեան նախկին պաշտօնեայ Վէյսել Շահին Օքան
Շիմշեքի հետ Ճոշքուն Ըղճըի հետ ունեցած հանդիպումին մասին ըսած էր. «2006-ի յուլիսօգոստոս ամիսներուն էր, ծանօթներէս մէկը ինծի հեռաձայնեց, ուզեց հանդիպիլ: Ես եւ իմ
անմիջական ղեկավար Օքան Շիմշեքը գացինք, մեզի ըսին, թէ Եասին Հայալը կ՛ուզէ սպաննել
հայ լրագրող Հրանդ Տինքը եւ ատոր համար զէնք կը փնտռէ: Նոյնիսկ ըսին. «Չլեցուած զէնք
տուէք, ետքը բռնեցէք, թող հրաժարի այդ միտքէն»: Մենք ըսինք, որ այդպիսի բան չենք կրնար
ընել: Միւս առաւօտ նիւթին շուրջ ժողով հրաւիրուեցաւ: Լսեցի, որ Տինքի մասին խօսած են
ժողովի ժամանակ», պատմած էր Շահին, որուն պնդումով` աւելի ուշ` Տինքի սպանութենէն ետք,
անոնց ստիպած են կեղծ վկայութիւն տալ ու հերքել տեղի ունեցածը:

Լոքեան. «Նախադէպը Շատ Լաւ Է` Խոշորածաւալ
Գործուն Դրամագլուխ Կը Փոխանցենք Համայնքներուն»
Չորեքշաբթի օր կառավարութեան նիստին
տարածքային
կառավարման
եւ
զարգացման նախարար Դաւիթ Լոքեան
ներկայացուց որոշում մը, ըստ որուն`
կառավարութիւնը համայնքներուն գոյք կը
նուիրաբերէ, որուն արժէքը 6 միլիառ դրամ
է: Ատիկա 15 համայնքներուն փոխանցուող
գոյք
է`
կազատար
եւ
ոռոգման
համակարգեր:
«Նախադէպը շատ լաւ է, որովհետեւ մենք
այսպիսի մեծածաւալ գործուն դրամագլուխ
չենք
փոխանցած
համայնքներուն:
Այսպիսով մենք համայնքներուն համար կրնանք սկիզբ դնել լուրջ ֆինանսական հոլովոյթի`
համայնքային վարկաւորման», ըսաւ նախարարը:

Մոմավառութիւն` Ի Յիշատակ Տաւուշի Մէջ Զոհուած
Զինուոր Չափլին Մարգարեանի
10 հոկտեմբերին Հայաստանի հիւսիսարեւելեան
ուղղութեամբ
տեղակայուած
զօրամասերէն
մէկուն պահպանութեան տեղամասին մէջ
թշնամիին արձակած կրակոցէն զոհուած`
Հայաստանի զինուած ուժերու զինուոր, շարքային
Չափլին
Մարգարեանի
յիշատակին
մոմավառութիւն կազմակերպուած է զինուորի
գիւղին` Արմաւիրի մէջ:
«Երկիր»-ի հետ զրոյցի մը ընթացքին Չափլինի
մտերիմները
յայտնեցին,
որ
բազմաթիւ
քաղաքացիներ յարգանքի տուրք մատուցած են զոհուած զինուորին յիշատակին:
Üàð Þðæ²Ü, Â. î³ñÇ, ÂÇõ 406, àõñµ³Ã, 13 ÐàÎîºØ´ºð, 2017

8

²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ øàô¾ÚÂÆ ºô Þðæ²Î²ÚÆò Ð²Úàò ÂºØÆÜ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

«Քիւրտիստանի Հետ Երկխօսութիւնը Պայմանաւորեալ Է»
Ըսաւ Ապատի
Իրաքի վարչապետ Հայտար Ապատի յայտարարեց,
որ
Քերքուքի
արեւմուտքը
զինուորական
գործողութիւնները վերջ գտած են եւ ազատագրուած
են Հուէյճայի մէջ գտնուող բոլոր տարածքները,
ինչպէս նաեւ ամբողջովին ազատագրուած են
Ժապալ Մաքհուլը եւ Ժապալ Համրինը:
Ան ընդգծեց. «Քիւրտիստանի մարզի հանրաքուէի
մերժման մեր կեցուածքէն ետդարձ չկայ, իսկ երկխօսութիւնը պէտք է հիմնուած ըլլայ
հետեւեալին վրայ. Իրաքի միութեան, իրաքեան սահմանադրութեան եւ հանրաքուէի արդիւնքին
մերժման»:
Նշենք, որ իրաքեան ուժերը հինգշաբթի, 5 հոկտեմբերին յայտարարած էին Հուէյճա գաւառի
ՏԱՀԵՇ-էն ամբողջովին ազատագրումը: Այժմ Իրաքի մէջ ՏԱՀԵՇ-ի ներկայութիւնը
սահմանափակուած է միայն նշեալ գաւառի ետին գտնուող տարածքներով:

Ուաշինկթըն. «Իրանի Հիւլէական Ծրագիրի
Համաձայնութեան Վերաբերեալ Մեր Ծրագիրները Մէկ
Ընտրանքի Վրայ Հիմնուած Չեն»
Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր Հետըր Նոուըրթ յայտնեց.
«Իրանի հիւլէական ծրագիրի համաձայնութեան վերաբերեալ Ուաշինկթընի ծրագիրները մէկ
ընտրանքի վրայ հիմնուած չեն»:
«Ես տեղեակ եմ, որ քննարկուած են շարք մը ծրագիրներ, եւ ազգային անվտանգութեան մարզի
խումբերու իւրաքանչիւր ղեկավարի կողմէ շարք մը ընտրանքներ ներկայացուած են: Այս
առումով գոյութիւն ունին շարք մը առաջարկներ», ըսաւ ան:
Նախքան այդ, Սպիտակ տան բանբեր Սառա Սենտըրզ յայտնեց, որ Միացեալ Նահանգներու
նախագահ Տանըլտ Թրամփ այս շաբաթ Իրանի վերաբերեալ ընդհանուր ռազմավարութիւն մը
պիտի յայտարարէ եւ պիտի հաստատէ, որ Թեհրան յանձնառու չէ եղած այդ համաձայնութեան:
Ամերիկեան վարչակազմէն բարձրաստիճան պաշտօնատար մը անցեալ շաբաթ յայտնած էր, թէ
կը նախատեսուի, որ Թրամփ պիտի յայտարարէ, թէ Իրան չի յարգեր համաձայնութիւնը, որուն
ժամկէտը կ՛աւարտի 15 հոկտեմբերին:
Միւս կողմէ, Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարարութեան Հիւսիսային Ամերիկայի հարցերու
բաժանմունքի տնօրէն Կէորկի Փորիսենքօ յայտնեց, որ Միացեալ Նահանգներու`
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համաձայնութենէն հեռանալու հաւանականութիւնը
գործադրութիւնը, ինչ որ կրնայ Իրանը մղել զայն լքելու:

հարցականի

տակ

կ՛առնէ

անոր

«Միացեալ Նահանգներու` Իրանի հետ հիւլէական ծրագիրի համաձայնութենէն դուրս գալը կը
քայքայէ Միջին Արեւելքի կացութիւնը», ընդգծեց ան:

Ուաշինկթըն. «Միացեալ Նահանգներ Խիստ Մտահոգ Են
Թուրքիոյ Մէջ Տիրող Իրավիճակով»
Միացեալ Նահանգներ խիստ մտահոգ են
Թուրքիոյ մէջ տիրող իրավիճակով: Այս մասին
յայտարարած
է
Միացեալ
Նահանգներու
արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր
Հետըր Նոուըրթ` բացատրելով Պոլսոյ մէջ
ամերիկեան
հիւպատոսութեան
աշխատակիցներուն ձերբակալութիւնները:
Նոուըրթ նշած է, որ Թուրքիոյ քաղաքացիներուն
համար մուտքի արտօնագիրներու տրամադրման
ժամանակաւոր դադրեցման որոշումը միակողմանի չէ եւ որդեգրուած է Սպիտակ տան եւ
Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութեան համաձայնութեամբ:
Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան Անգարայի մէջ Միացեալ Նահանգներու դեսպան
Ճոն Պասը մեղադրած էր երկու պետութիւններուն միջեւ դիւանագիտական ճգնաժամի
ստեղծման յանցանքով` նշելով, որ Անգարան այլեւս Ճոն Պասը Միացեալ Նահանգներու
դեսպան չի նկատեր:
Թրքական «Պիրկիւն» օրաթերթը կը հաղորդէ, որ ան Սերպիա կատարած իր այցելութեան
ժամանակ, պատասխանելով թուրք լրագրողներուն հարցումներուն, վստահեցուցած է, որ
Պոլսոյ մէջ Միացեալ Նահանգներու հիւպատոսարանին մէջ «սխալ բան մը կայ», եւ իրենք
իրաւունք ունին հետաքննութիւն կատարելու կասկածելի թուացող աշխատակիցներու շուրջ:
«Նախ կ՛ուզեմ նշել, որ ասիկա մեր կողմէ սկսած խնդիր չէ: Անգարայի մէջ Միացեալ
Նահանգներու դեսպանը եթէ մինակը որոշում կու տայ` ատիկա շատ մտահոգիչ է: Այդպիսի
դեսպան մէկ վայրկեան իսկ պէտք չէ այնտեղ մնայ», ըսած է Էրտողան:
Թուրքիոյ նախագահը նշած է, որ ինք այլեւս Ճոն Պասը Թուրքիոյ մէջ Միացեալ Նահանգներու
դեսպան չի նկատեր: Բացի ատկէ, Էրտողան շեշտած է, որ իրեն համար շատ կասկածելի է, թէ
յեղաշրջման փորձի գործով կասկածելիները ինչպէ՛ս կրցած են ներթափանցել Միացեալ
Նահանգներու հիւպատոսարան:
«Այդ լրտեսները ինչպէ՞ս հիւպատոսարան ներթափանցած են: Ո՞վ անոնց ներս մտցուցած է:
Պէտք է մտածել այս մասին», ըսած է Էրտողան:
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Մատրիտի Իշխանութիւնները Անկախութեան Մասին
Քաթալոնիոյ Ղեկավարի Յայտարարութիւնը Կը Նկատեն
Անընդունելի
Մատրիտի իշխանութիւնները Քաթալոնիոյ անկախութեան շուրջ մարզի կառավարութեան
ղեկավար Քարլես Փուչտեմոնի յայտարարութիւնը կը նկատեն բացարձակապէս անընդունելի:
Այս մասին կը հաղորդէ «Ինթըրֆաքս»:
Կառավարութիւնը յիշեցուցած է, թէ հանրաքուէին վերաբերեալ օրինագիծը, որուն հիմամբ
Փուչտեմոն կատարած է յայտարարութիւնը, ապօրինի է, իսկ անոր գործողութիւնները
կասեցուած են երկրի Սահմանադրական դատարանին կողմէ:
«Պի.Պի.Սի.» իր կարգին կը հաղորդէ, որ Սպանիոյ փոխվարչապետ Մորայա Սայնզ տէ
Սանթամարիա մերժած է Փուչտեմոնի միջազգային միջնորդութեամբ բանակցութիւններու
առաջարկը: «Ո՛չ պարոն Փուչտեմոնը, ո՛չ ալ ոեւէ ուրիշ անձ կրնայ… միջնորդութիւն
պարտադրել», ըսած է ան:
«Այսքան հեռու երթալէ եւ Քաթալոնիան անոր պատմութեան մէջ բարձրագոյն լարուածութեան
մակարդակի մատնելէ ետք, նախագահ Փուչտեմոն այժմ իր ինքնավար մարզը ենթարկած է
անորոշութեան մեծագոյն մակարդակի: Նախագահի ճառը… ճառն է անձի մը. որ չի գիտեր ո՛ւր
է եւ ո՛ւր կ՛երթայ, ո՛չ ալ որո՛ւ հետ կ՛ուզէ այդտեղ երթալ»:
Սպանիոյ արդարադատութեան նախարար Ռաֆայէլ Քաթալա վերահաստատեց Սպանիոյ
կառավարութեան դիրքորոշումը, որ հանրաքուէն ապօրինի է, իսկ անոր արդիւնքը` անվաւեր:
Նշենք, որ Սպանիոյ արտաքին գործոց նախարար Ալֆոնսօ Տասթիս Չորեքշաբթի օր
յայտարարեց. «Չենք կրնար Քաթալոնիոյ հանրաքուէն ընդունիլ, որովհետեւ երկրին ներկայ
սահմանադրութիւնը չ՛արտօներ ատիկա»:
Յիշեցնենք, որ Քաթալոնիոյ ղեկավարը երեքշաբթի օր շրջանի խորհրդարանին առջեւ իր
արտասանած
խօսքին
մէջ
ըսած
էր.
«Միջազգային
պետութիւններուն
ու
կազմակերպութիւններուն կոչ կ՛ուղղենք` Քաթալոնիան ճանչնալու իբրեւ անկախ ու գերիշխան
պետութիւն»:
Ան նշեց, որ ժողովուրդին կամքը Մատրիտէն անջատուիլն է, սակայն աւելցուց, որ կ՛ուզէ այս
հարցին շուրջ լարուածութիւնը մեղմացնել:
«Կ՛առաջարկեմ առկախել անկախութեան յայտարարութեան արդիւնքները` յառաջիկայ
շաբաթներուն ձեռնարկելու բանակցութիւններու, առանց որոնց կարելի չէ հասնիլ
համաձայնեցուած լուծումի», ըսաւ ան:
Խօսքի աւարտին ան եւ Քաթալան այլ ղեկավարներ ստորագրեցին անկախութեան հռչակագիրը:
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Հպարտ եմ դաշնակցական երիտասարդներով
2017 թ. յուլիս, օգոստոս և սեպտեմբեր ամիսները ՀՅԴաշնակցութեան երիտասարդների
համար աշխատառատ ամիսներ էինֈ
Ութ երիտասարդական և ուսանողական միութիւնների միջոցով Հայաստանի և
Արցախի 12

շրջաններում իրականացուեցին

պատանեկան

ճամբարներ, որոնց

մասնակցեցին աւելի քան 2500 պատանիներֈ
ՀՅԴ

Սփիւռքի

միութիւններ

երկու

իրենց

երիտասարդական

տարեկան

բանակումն

իրականացրեցին Հայաստան-Արցախումֈ
Տեղի ունեցաւ ՀՅԴ պատանեկան միութիւնների
երրորդ

հայաստանագնացութիւնը,

մասնակցեցին

230

պատանիներ՝

որին
տարբեր

երկրներիցֈ
Առաջին անգամ տեղի ունեցաւ ՀՅԴ ԱՊՀ ուսանողական բանակում, որին մասնակցեցին
100 ուսանողներֈ
Եւ ի վերջոյ Ընկերվարական երիտասարդների միջազգային միութեան շրջանակներում
տեղի

ունեցաւ

ճանաչողական

այցելութիւն

Արցախի

Հանրապետութիւն,

որին

մասնակցեցին 18 երկրների 25 օտարազգի երիտասարդ քաղաքական գործիչներֈ
Վերոշարադրուած

աշխատանքների

մասին

ժամանակին

զանգուածային

լրատուամիջոցներով հանրութեանը տեղեակ
պահուել է և այս գրութիւնը մէկ անգամ նորից
կատարուած

աշխատանքները

թուարկելու

համար չէֈ
Այս գրութիւնը իմ, որպէս ՀՅԴ Բիւրոյի
երիտասարդական

գրասենեակի

պատասխանատուի, ով համակարգում կամ
կազմակերպում

է

վերոյիշեալ

աշխատանքները,

շնորհակալական

խօսքն

է

դաշնակցական երիտասարդներինֈ Նրանք մեր հպարտութիւնն ենֈ Մեր հպարտութիւնն
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են թէ նրանք, ովքեր հրապարակի վրայ են ու թէ նրանք, ում աշխատանքն ակնառու չէ,
բայց վարագոյրի հետևում վիթխարի աշխատանք են կատարումֈ
Իրօք հիացմունքի առիթ է տեսնելը այն տասնեակ ու հարիւրաւոր երիտասարդներին,
ովքեր

մէկ-մէկուկէս

յաջողութեան

տարի,

պսակելու

օրնիբուն

համարֈ

աշխատում

Երբեմն

են

իրար

որոշակի

հետ

գաղափարներ

համակարծիք,

երբեմն

տարակարծիք, երբեմն հաշտ ու համերաշխ, երբեմն մէկ-մէկու հետ կռիւ տալով, բայց
միշտ բոլորի հայեացքը դէպի միևնոյն նպատակն է՝ դէպի դաշնակցական գործի
յաջողութիւնըֈ
Ինչպիսի՛

հետևողականութիւն, ինչպիսի՛

կարգապահութիւն,

ինչպիսի՛

նուիրում…

Ուղղակի ապշեցուցիչ է ու հանելուկային,
թէ

ինչպէս

կարող

է

կուսակցութեան

նոր

անձնուիրաբար

իր

էներգիան,

իր

127

տարուայ

սերունդը

այդպէս

ժամանակը,

գրպանի

դրամը

իր

ներդնի

հաւաքական գործի յաջողութեան համարֈ
Այս

ինչ

ներուժ

գոյութիւն

ունի

ՀՅ

Դաշնակցութեան գաղափարախօսութեան,
Դաշնակցութեան արժէհամակարգի, սկզբունքների ու երեք դարերի կտրուածքով
ժառանգութեան մէջ, որ նոր սերունդը ոգի ի բռին ծրագրում ու իրականացնում է
տեսակ-տեսակ աշխատանքներ՝ պատանիների դաստիարակութիւնից սկսած մինչև
ուսանողական

խնդիրների

քննարկում

ու

բարձրաձայնում,

հայկական

նոր

համայնքների կազմակերպումից մինչև՝ քաղաքական-յարաբերական աշխատանքներֈ
Ես հպարտ եմ դաշնակցական երիտասարդներովֈ Ուրախ եմ, որ ինձ բախտ է
վիճակուել այս տեսակի երիտասարդների հետ աշխատելֈ Երիտասարդներ, ովքեր
ունեն ազգային մտածողութիւն, քաղաքական գիտակցութիւն, պատասխանատւութեան
զգացում, սկզբունքայնութիւն, կարգապահ են ու կազմակերպուածֈ Եւ ի վերջոյ,
երիտասարդներ, ովքեր իրենց աշխատանքով ինձ համար օրինակ են հանդիսանում ու
նոր շունչ ու լիցք հաղորդումֈ
Ընկերնե՛ր, վարձքներդ կատա՛րֈ

ՍԱՐԳԻՍ ՄԿՐՏՉԵԱՆ
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Հայաստանի Դեսպան Դոկտ. Արշակ Փոլատեանի
Հանդիպումը Հալէպահայ Համայնքի
Ներկայացուցիչներուն Հետ
5 հոկտեմբերին Հալէպ ժամանած Հայաստանի դեսպան դոկտ. Արշակ Փոլատեան Ս.
Աստուածածին եկեղեցւոյ սրահին մէջ հանդիպում ունեցաւ հալէպահայ համայնքի
ներկայացուցիչներուն հետ:

Բացման խօսքով Մարինէ Տարագճեան լուսարձակի տակ առաւ Հալէպի ներկայ վիճակն ու
վերականգնումի աշխատանքները, ապա ներկայացուց սուրիական ճգնաժամին տեւողութեան
Հայաստանի մօտեցումներն ու Սուրիոյ ժողովուրդին ուղարկած մարդասիրական
հանգրուանային օգնութիւնները:
Այնուհետեւ դեսպան Փոլատեան ելոյթ ունենալով` վեր առաւ հալէպահայութեան դիմադրական
ոգին եւ մաքառումը` յայտնելով, որ Հայաստանի նախագահն ու կառավարութիւնը տագնապի
առաջին իսկ օրէն թելադրեցին պահել Սուրիոյ մէջ Հայաստանի դիւանագիտական
ներկայացուցչութիւնը եւ իրենց կարելին ըրին սատար հանդիսանալու Սուրիոյ ժողովուրդին ու
հայ համայնքին:
Դեսպանը լուսարձակի տակ առաւ Թուրքիոյ էական դերը սուրիական ճգնաժամի հրահրման
մէջ` յատկապէս յիշելով 21 սեպտեմբեր 2014-ին, Հայաստանի անկախութեան օրը, Տէր Զօրի
յուշահամալիրին ականահարումը եւ Հալէպի հայաշատ թաղերուն ռմբակոծումը:
Անդրադառնալով Հայաստանի մօտեցումին` դեսպանը դիտել տուաւ որ Հայաստան երկու
ուղղութեամբ գործեց. նախ` իր քաղաքական յստակ դիրքորոշումով հայկական եւ միջազգային
բեմերէ դատապարտեց Սուրիա արտածուած ահաբեկչական շարժումը, որ մարդկային բազում
զոհեր խլեց, քաղաքակրթութիւն քանդեց, եւ միաժամանակ, իր կարելիութեան սահմաններուն
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համապատասխան, մարդասիրական օժանդակութիւններ առաքեց Սուրիոյ ժողովուրդին ու
հայ համայնքին:
Այնուհետեւ դեսպան Փոլատեան հալէպահայութեան ներկայացուց Հալէպի մէջ Հայաստանի
նոր նշանակուած գլխաւոր հիւպատոս Արմէն Սարգիսեանը:
Գլխաւոր հիւպատոսը խօսք առնելով` պատրաստակամութիւն յայտնեց
Հայաստանի դիւանագէտներուն աւանդոյթները:

շարունակելու

Աւարտին խօսք առաւ թեմի առաջնորդ Շահան արք. Սարգիսեան: Ան բարի գալուստ մաղթեց
դեսպան Փոլատեանին եւ գլխաւոր հիւպատոս Արմէն Սարգիսեանին, ապա իր
երախտագիտութիւնը յայտնեց Հայաստանի դիւանագիտական ներկայացուցիչներուն` դիտել
տալով, որ Հայաստան-սփիւռք համաժողովին արտակարգ իրավիճակներու մէջ յայտնուած
համայնքներու իրավիճակին յատուկ նիստ յատկացնելը առիթ հանդիսացաւ սուրիահայ
համայնքին դժուարութիւնները քննարկելու, ապա նաեւ` կողմնակի հանդիպումներով սփիւռքի
նախարարութեան ներկայացուցիչներուն հետ խօսելու գործակցութեան եզրերու շուրջ:
Այնուհետեւ սրբազան հայրը, յանուն Բերիոյ թեմի Ազգային իշխանութեան, Բերիոյ թեմի
«Ծառայութեան շքանշան»-ով պարգեւատրեց Սուրիոյ դեսպան փրոֆ. Արշակ Փոլատեանը:

Հայաստանի Անկախութեան 26-րդ Տարեդարձի Նշում
Ֆրանսայի մէջ Հայաստանի դեսպան Վիգէն Չիտեչեանի եւ ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի մէջ Հայաստանի
ներկայացուցիչ Շարլ Ազնաւուրի հրաւէրով 3 հոկտեմբերին Փարիզի «Փոքր պալատ»-ի շքեղ
սրահներուն մէջ հանդիսաւոր կերպով նշուեցաւ Հայաստանի անկախութեան 26-ամեակը`
ներկայութեամբ օտար դեսպաններու, քաղաքական եւ մշակութային դէմքերու եւ հայ համայնքի
ներկայացուցիչներու:
Դեսպան Վ. Չիտեչեան իր ելոյթին մէջ յիշեց Հայաստան-Ֆրանսա 25-ամեայ դիւանագիտական
յարաբերութիւնները եւ այդ ժամանակաշրջանին տեղի ունեցած պատմական նշանակութեամբ
դէպքերը, ինչպէս` Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչումը, Ֆրանսայի մէջ Հայաստանի տարին
(2006-2007), Ֆրանսայի նախագահներուն Հայաստան այցելութիւնը` Ցեղասպանութեան 100ամեակին առիթով եւ անկէ առաջ: Դեսպանը դրուատեց երկու ժողովուրդներու բարեկամական
սերտ կապերը:
Փարիզի քաղաքապետեր Անն Հիտալկոյի ներկայացուցիչ Փաթրիք Քլիւկման իր կարգին շեշտեց
Ցեղասպանութեան ճանաչման եւ ժխտողականութեան դէմ պայքարին կարեւորութիւնը:
Ելոյթներուն յաջորդեց շքեղ ընդունելութիւն մը, որուն ընթացքին «Երազ» պարախումբը
ներկայացուց պարերու փունջ մը:

www.hayernaysor.am
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ԱԿՆԱՐԿ

Երուանդ Ֆրանգեան Եւ Ներկայիս Հայ
Պատմափիլիսոփայական Մտածողութեան Մէջ Տիրող
Դատարկութիւնը
Երուանդ Ֆրանգեան (1878-1928), եզակի դէմք մը` 20-րդ դարու հայ մտաւորական կեանքին մէջ: Ան
եղած է հայ փիլիսոփայական մտքի այն սակաւաթիւ մշակներէն, որուն փիլիսոփայական-տեսական
ժառանգութիւնը մինչեւ օրս կենդանի է հայկական կեանքին մէջ: Անոր փիլիսոփայական
աշխարհահայեացքները կը պատկանէին «դրապաշտութեան» (positivism) (փիլիսոփայական ուղղութիւն
մը, որ իրական իմացութեան միակ աղբիւրը կը նկատէ փորձնապաշտ ուսումնասիրութիւնները)
փիլիսոփայական ուղղութեան փորձառապաշտ (empiricism) ձեւին, որուն համաձայն, գիտելիքը կու գայ
միայն կամ հիմնականօրէն զգայական փորձէն: Փորձառապաշտութեան շարք մը դիտարկումներէն մէկն
է մարդկային գիտելիքի ուսումնասիրութիւնը` բանական մտածողութեան (rationalism) եւ
սկեպտիկականութեան հետ միատեղ: Փորձառապաշտութիւնը առաջնահերթութիւն կը նկատէ փորձի եւ
ապացոյցներու դերը, յատկապես զգայական փորձը` գաղափարներու ձեւով: Գիտութեան
փիլիսոփայութեան մէջ փորձառապաշտութիւնը շեշտը կը դնէ ապացոյցին վրայ, յատկապէս` փորձի
արդիւնքին մէջ ի յայտ եկած ապացոյցի: Գիտական մեթոտի հիմնական մաս կը նկատուի այն
հանգամանքը, որ բոլոր վարկածները եւ տեսութիւնները պէտք է փորձարկուին բնական աշխարհի
դիտարկումներուն վրայ եւ պարզապէս չհիմնուին առաջնային պատճառի, ինքնաճանաչութեան կամ
բացայայտման վրայ: Փորձառապաշտութիւնը, որ յաճախ կը կիրարկուի բնական գիտութիւններու
մասնագէտներուն կողմէ, կը պնդէ, որ գիտելիքը հիմնուած է փորձին վրայ, եւ որ գիտելիքը նախնական է
եւ ենթակայ շարունակական վերանայման ու կեղծիքի:
Ֆրանգեան փիլիսոփայական մտածողութեան առումով իր ազդեցութիւնները կրած է աւստրիացի
փիլիսոփայ Էռնեսթ Մախի եւ զուիցերիացի փիլիսոփայ Ռիխարտ Աւենարիուսի մախականութենէն, որ
19-րդ դարու վերջաւորութեան եւ 20-րդ դարու սկիզբի ենթակայական գաղափարապաշտ ուղղութիւն
մըն է: Մախական բնագէտները կը փորձէին լուծել դասական բնագիտութեան ճգնաժամին առնչութեամբ
ծագած իմացաբանական դժուարութիւններն ու մեթոտաբանական խնդիրները: Անոնք զգալի դեր
խաղցան բնագիտական նոր պատկերացումներու ձեւաւորման գործին մէջ` նպաստելով փորձնական
հիմնաւորում չունեցող մտակառոյց «բնազանցական» (metaphysical) էութիւններու բնագիտութենէն
արտաքսման: Սակայն մախականութեան մէջ ատիկա հասաւ ամէն տեսակ վերացական
հասկացողութիւններու, առհասարակ մտահասու էութիւններու ճանաչողական նշանակութեան
ժխտման:
Համապատասխանաբար,
մախականութեան
իմացաբանութիւնը
ենթակայական
փորձառապաշտ է` երեւութապաշտութիւն (phenomenalism). ճանաչողութեան հիմքին մէջ անիկա կը դնէ
անմիջական զգայական փորձը, որուն վերջնական «տարրերը» կը նկատէ զգայութիւնները:Կը
վերացուին
հոգեկանի
եւ
բնագիտականի
հակադրութիւնը,
զգայութիւնները
եւ
անոնց
բաղադրութիւնները` դիտուած ենթակայականի հետ ունեցած յարաբերութեան տեսակէտէն, կը կազմեն
հոգեբանութեան առարկան, իսկ անոնց առարկայացումը, անոնց դիտարկումը իբրեւ առարկայի ու անոր
յատկութիւններուն մասին զգայական տուեալներու` կը կազմէ բնագիտութեան առարկան:
Ենթակայական եւ առարկայական հակադրութեան այսպիսի վերառումով մախականութիւնը իր
փիլիսոփայութիւնը կը հռչակէ նիւթապաշտութենէն եւ գաղափարապաշտութենէն վեր կանգնած
«երրորդ», «չէզոք» գիծ: Ֆրանգեանի փիլիսոփայական աշխատութիւններն են`«Մեր փիլիսոփայական
աշխարհայեացքը.
իրապաշտ
փիլիսոփայութիւն`
ՀՅ
Դաշնակցութեան
փիլիսոփայական
աշխարհայեացքի հիմնաւորման փորձ», «Նիցչէ եւ իր փիլիսոփայութիւնը», «Շոփենհաուեր եւ իր
փիլիսոփայութիւնը»,
«Միխայլովսկին
իբրեւ
ընկերաբան-փիլիսոփայ»
եւ
«Յունական
փիլիսոփայութիւն» մենագրութիւնները:
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Փիլիսոփայութիւնը, ըստ Ֆրանգեանին, չէ դադրած եւ երբեք պիտի չդադրի ըլլալ` «Մարդկային,
տիեզերական: Պրպտող եւ խորապէս հետազօտող միտքը միշտ իրեն համար կը շինէ համաշխարհային
առեղծուածներ ու հարցեր եւ կ՛աշխատի տալ անոնց գոհացուցիչ լուծում»: Ֆրանգեանը մեծ
կարեւորութիւն կու տայ փիլիսոփայութեան`ըսելով. «Իսկ այսօր, քսաներորդ դարուն, մարդս
գերազանցնապէս փիլիսոփայող է: Մեր դարը փիլիսոփայութեան դար է: Ե՛ւ անհատ,ե՛ւ հասարակականքաղաքական
կուսակցութիւն
հեւիհեւ
կ՛աշխատին
հիմնաւորել
իրենց
փիլիսոփայական
աշխարհահայեացքը: Հարցերուն տեսական լուսաբանութիւնը եւ հիմնաւորումը նոյնքան արժեքաւոր եւ
կարեւոր է, որքան` գործնական կողմը: Տեսականը եւ գործնականը իրարմէ միանգամայն անբաժան են:
Քաղաքական-հասարակական կառոյցի մը համար որքա՛ն քաղաքական տեսակէտի մշակումը եւ
պարզութիւնը կարեւոր է, նոյնքան եւ` անոր ընդհանուր փիլիսոփայական աշխարհահայեցողութեան
հիմնաւորումը»: Փիլիսոփայութիւնը անբաժանելիօրէն մաս կազմած է մարդկային-բնական կեանքին,
այսինքն անիկա «մարդկային մտքի բնորոշ եւ էական յատկութիւնն է»:
Մարդ անհատը ի բնէ փիլիսոփայ է, եւ այդ յատկութիւնը միակն է, որ մարդը կը բաժնէ անասունէն:
Ֆրանգեան այս առնչութեամբ կ՛ըսէ. «Անասունը չունի տեսական դիտողութիւն, ինչ որ կը կազմէ
մարդուն իւրայատուկ կողմը: Մարդը ընդունակ է իրերու եւ երեւոյթներու այդ ցաքուցրիւութիւնը դնել
ներդաշնակ կապակցութեան եւ համակարգի մը մէջ: Այս տեսակէտէն ահա իւրաքանչիւր մարդ անհատ
փիլիսոփայող է»: Սակայն «իւրաքանչիւր մարդ անհատ փիլիսոփայող է»-ն չի նշանակեր, թէ համայն
մարդկութիւնը մէկ տեսանկիւնէ կը կատարէ իր փիլիսոփայութիւնը, այլ կան տարբեր տեսանկիւններ
նաեւ, որոնք հաշուի կ՛առնեն մարդուն բնակած վայրը (գիւղ թէ քաղաք), կրթական(ուսանած թէ ոչ) եւ
ընկերային (դասակարգային պատկանելիութիւն) կարգավիճակները: Նշեալ կէտը աւելի յստակացնելու
համար Ֆրանգեան կ՛ըսէ. «Իւրաքանչիւրը կը փիլիսոփայէ իր տեսակէտով եւ իր կարողութեան չափով:
Կայ իրերու եւ երեւոյթներու ըմբռնումի խորութեան ու լայնութեան տարբերութիւն միայն: Գիւղացիին
մտքի հորիզոնը աւելի նեղ է եւ սահմանափակ, քան` մտաւորականի մը: Գիւղացիին միտքը խեղճուկ է եւ
գիտական բնոյթէ զուրկ, մինչդեռ զարգացած մարդու միտքը աւելի խորն է ու գիտական: Բայց այս
տարբերութիւնը էական չէ, այլ միայն` աստիճանական, որովհետեւ երկուքն ալ, գիւղացին թէ
մտաւորականը, կ՛ընդհանրացնեն, այսինքն կը փիլիսոփայեն»:
Պատմականօրէն անդրադառնալով փիլիսոփայութեան` Ֆրանգեան կը գրէ. «Նախապատմական մարդն
ու ժողովուրդները եւս ունեցած են իրենց փիլիսոփայութիւնը, իրենց իմացաբանութիւնը եւ
տրամաբանութիւնը, իրենց բնափիլիսոփայութիւնը եւ բարոյագիտութիւնը: Եզրակացութիւնը պարզ է,
որովհետեւ մարդ արարածը կա՛յ, գոյութիւն կ՛ունենայ եւ կ՛ապրի նաեւ փիլիսոփայութիւնը»: Աւելի
ուսումնասիրելով պատմութիւնը` Ֆրանգեան կը գրէ. «Որքան ալ մենք ետ նայինք, նոյնիսկ`
քաղաքակրթութեան
ամէնէն
սկզբնական
շրջաններ,
դարձեալ
կը
հանդիպինք
որոշ
աշխարհահայեցողութեան: Մարդուն բնական մղումն է դիտել, համեմատել, վերլուծել, համադրել,
ընդհանրացնել: Մարդը իր գիտակցական կեանքին առաջին իսկ օրէն անթիւ ու բազմազան հարցեր
տուած է իր շրջապատին եւ պատասխան կը պահանջէ: Հարցումը ուղղակիօրէն նստած է մարդու արեան
մէջ: Ի՞նչ է աշխարհը եւ կեանքը, ի՞նչ է երջանկութիւնը եւ ճշմարտութիւնը, ուրկէ՞ եկած է եւ ո՞ւր կ՛երթայ
մարդը, ի՞նչ է հոգին եւ ի՞նչ է մահը… Եւ այսպէս` անվերջ հարցումներ»:
Եզրակացնելով հազարաւոր տարիներէ ի վեր ձեւաւորած մարդկային փիլիսոփայական հոլովոյթը`
Ֆրանգեան կը գրէ. «Մարդկային փիլիսոփայական միտքը արդէն իսկ ունի հազարաւոր տարիներու
պատմութիւն: Այդ պատմութիւնը իր զարգացման տարբեր փուլերով կը ներկայացնէ մշտական,
շարունակական ու յամառ ձգտում մը` դէպի նորանոր մտաձեւեր, դէպի աւելի ճշմարտապատում
դրութիւն մը: Այդ մտային ընթացքը ինքնին յառաջադիմական շարժում մըն է, բայց անիկա կ՛անցնի
սխալներու մէջէն, որոնք անխուսափելի, նոյնիսկ անհրաժեշտ են: Այն, ինչ որ Չորեքշաբթի օր ճշմարիտ
էր, այսօր կը դառնայ սխալ, անհրաժեշտ սխալ մը, որ նախապայման է նոր ճշմարտութեան»: Ֆրանգեան
իր «Մեր փիլիսոփայական աշխարհայեացքը» աշխատութեան մէջ կ՛անդրադառնայ նաեւ այլ
փիլիսոփայական հոսանքներու: Ան կը սկսի գաղափարապաշտները նկարագրել իբրեւ «առարկայական
եւ մասնակի իրերը» անարգող մարդիկ եւ կը շարունակէ. «Գաղափարները իսկական օրինակներն են,
նախատիպերը, իսկ իրերն ու երեւոյթները` ասոնց ստուերները կամ պատճէնները: Իրերը ձեւ կը
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ստանան ըստ գաղափարներու: Գաղափարներն են, որոնք կը յայտնեն, իր եւ երեւոյթ կը դառնան»:
Ֆրանգեան կը քննադատէ գաղափարապաշտներու փիլիսոփայական հոսանքին հականիւթապաշտ
մոլութիւնը` իր քննադատութեան հիմքերը նշելով. «Բոլոր գաղափարապաշտներուն մոլորութիւնը կը
կայանայ անոր մէջ, որ կը կարծեն, թէ մարմնական կամ նիւթական` միանգամայն ու ընդմիշտ ոչնչացած
է, եւ հետեւաբար, մնացած է միայն հոգեկանը»: Հականիւթապաշտ ծայրայեղութեան դէմ Ֆրանգեան
կ՛առաջարկէ իրապաշտ այլընտրանք մը. «Նիւթ եւ հոգի, ֆիզիքական եւ հոգեկան. ասոնք յարաբերական
գաղափարներ են: Ասոնց գոյութիւնը կը պայմանաւորուի փոխադարձ յայաբերութեամբ եւ
տարբերութեամբ: Նիւթական գոյակը չէր կրնար աւելի շուտ տրուած ըլլալ, քան հոգեկանը: Մէկը առանց
միւսին` անմտածելի է եւ անհասկնալի»: Նաեւ, ան (Երուանդ Ֆրանգեան) գաղափարապաշտութիւնը կը
տեսնէ
անհամապատասխան
իմացաբանութեան
հետ`
նշելով.
«Փիլիսոփայական
գաղափարապաշտութիւնը իր ծայրայեղ ձեւին մէջ, իբրեւ եսապաշտութիւն, որ միայն ես-ենթակային կը
վերագրէ իսկական իրապաշտութիւնը, արդէն անկարելի կը դարձնէ իմացութեան հնարաւորութիւնը»:
Ան կ՛եզրափակէ գաղափարապաշտութեան իր քննադատութիւնը` նշելով հետեւեալը. «Նիւթը`
նիւթականը չի կրնար երբեք մինակը ոչնչանալ, այլ միայն` հոգեկանի հետ միասին: Նիւթականի ծնունդը,
հետեւաբար նաեւ` ոչնչացումը, պայմանաւորուած է հոգեկանով եւ ընդհակառակը»: Ինչ կը վերաբերի
զգացական փիլիսոփայական հասկացողութեան, Ֆրանգեան կը քննադատէ չափազանցութեամբ անոր
բացառիկ առաջնահերթութիւն տալը, երբ կը գրէ. «Որ զգացումային-ենթակայական տարրերը մեծ եւ
նշանակալից դեր կը խաղան մարդ անհատի եւ ընկերային կեանքին մէջ, ատոր մէջ կասկած չկայ: Բայց
անոր բացառիկ տեղ տալ մեր հոգիին, ընկերային-հոգեկան երեւոյթներու զարգացման մէջ, ահա այստեղ
է, որ այդ հոգեբանական տեսութիւնը կ՛իյնայ միակողմանիութեան մէջ` կորսնցնելով իր գիտական
նշանակութիւնը»:
Վերջաւորութեան Ֆրանգեան շեշտը կը դնէ իրապաշտ փիլիսոփայական հոսանքին վրայ եւ կը յայտնէ,
որ թէ՛ հոգեկան եւ թէ՛ ֆիզիքական ազդակները արժէքաւոր են` նշելով. «Մեզի համար երկուքն ալ,
հոգեկանը թէ ֆիզիքականը, հաւասարարժէք են եւ հաւասարապէս` տուեալ ու իրական, որ գլխաւորն է`
որեւէ հիմքի կարիք չունին: Անոնք մէկ են եւ ամբողջութիւն կը կազմեն»: Ֆրանգեան մարդ արարածի
կազմութիւնը կը նմանցնէ իրապաշտ փիլիսոփայութեան` ըսելով. «Մարդը, օրինակ, մէկ կողմէն մարմին
է, հետեւաբար` տարածական եւ միւս կողմէն` միաժամանակ զգացող, պատկերացնող եւ կամեցող
էութիւն: Ուրեմն հոգին եւ մարմինը միեւնոյն իրականի երկու կողմերն են, երկու տարբեր
երեւութաձեւերը»:
Ահա տեսանք, թէ գաղափարապաշտական եւ զգացական փիլիսոփայական հոսանքները առանձինն
ինչո՛ւ չեն կրնար ըլլալ մարդկային կեանքի առաջնորդող հոսանքները` իրենց անտրամաբանական
մտածումներով: Պատմութիւնը վկայ է ֆաշականութեան` հարցերուն զգացական մօտեցումներով, եւ
ֆաշականներուն քաղաքական-գաղափարապաշտական փիլիսոփայութեան կրած ձախողութիւններուն:
Այդ պակասը այսօր եւս կը կրեն ծայրայեղ աջակողմեան կուսակցութիւնները, եւ անոնք եւս
ձախողութեան պիտի մատնուին անկասկած: Բարեբախտաբար ՀՅ Դաշնակցութիւնը հեռու մնաց
անտրամաբանական, ցնորական եւ կոյր գաղափարապաշտ եւ զգացական փիլիսոփայական
աշխարհահայեացքէն ու ընտրեց քաղաքական, ընկերային եւ տնտեսական բնագաւառներու` գիտականվերլուծման հիման վրայ ճշդուած ուղի մը, որ կը համապատասխանէ հայկական ազգային
պահանջներուն, հաշուի կ՛առնէ ազգային ֆիզիքական եւ նիւթական կարիքները եւ անոր հիման վրայ
մէջտեղ կը բերէ կեանքի կերտման գաղափարախօսութիւն մը, այլ ոչ թէ` հակառակը: Կ՛եզրակացնենք
այս յօդուածը` յիշելով Երուանդ Ֆրանգեանի հետեւեալ տողը. «Չկայ պատկերացում` առանց զգացումի եւ
կամքի: Չկայ զգացում` առանց պատկերացումի եւ կամքի: Չկայ կամք`առանց պատկերացումի եւ կամքի:
Կայ միայն մէկ մեծութիւն, մէկ գործընթաց, որուն մէջ ձուլուած են ե՛ւ մէկը, ե՛ւ միւսը, ե՛ւ երրորդը»: Այլ
խօսքով,
Երուանդ
Ֆրանգեան
տեսականօրէն
կը
հիմնաւորէ
ՀՅ
Դաշնակցութեան
պատմափիլիսոփայական աշխարհահայեացքը, որ մինչեւ հիմա իր հիմնական տեղը կը գրաւէ
կուսակցութեան Ծրագիրին մէջ: Ըստ այդ աշխարհահայեացքին, մարդկային կեանքը կը զարգանայ զոյգ
գործօններու` առարկայական եւ ենթակայական պայմաններու` ազդակներու փոխներգործութեամբ եւ
փոխազդեցութեամբ:

ՆԱԹԱՆ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Ինչպէ՞ս Արթնցնել Երեխան
Երեխան արթնցնելը իսկական մարտահրաւէր է շատ մը ծնողներու համար: Երեխան չի կրնար
եւ չ՛ուզեր արթննալ, բան մը, որ կը զայրացնէ ծնողքը, քանի որ իրենք ալ իրենց կարգին գործէ
կ՛ուշանան: Բայց նախքան զայրանալը` ծնողները պէտք է հասկնան` ինչի՛ հետեւանք է այս
երեւոյթը:
Ինչո՞ւ Երեխան Դժուար Կ՛արթննայ
Նախ մանկապարտէզ կամ դպրոց
յաճախելը ինքնին լուրջ փոփոխութիւն
է երեխային համար. արձակուրդէն
դպրոց փոխանցումը պէտք է ըլլայ
հեզասահ: Դպրոցական վերամուտէն
առնուազն երկու շաբաթ առաջ
երեխան պէտք է մէկ ժամ կանուխ
քնանայ:
Եթէ երեխան վարժուի նոյն ժամուն
քնանալ,
անոր
կենսաբանական
ժամացոյցը զայն կը նախապատրաստէ կանուխ արթննալու:
Կանուխ եւ նոյն ժամուն քնանալը կը նպաստէ, որ բարելաւուի երեխային ջղային համակարգը,
ան կը դառնայ աւելի հանդարտ, հաւասարակշռուած, ուշադիր եւ կեդրոնացած:
Ինչպէ՞ս Արթնցնել Երեխան
Երեխան պէտք է արթնցնել դանդաղ եւ հանգիստ: Կարելի է մեղմ երաժշտութիւն դնել, գլուխը
թեթեւ շոյելով` անունը քանի մը անգամ կրկնել, գրկել եւ համբուրել, հարցնել` ինչպէ՞ս քնացաւ
եւ ի՞նչ երազ տեսաւ:
Կարելի է անկողինին մէջ երեխային քանի մը շարժում ընել տալ` փոխանակ ստիպելու, որ
անմիջապէս ոտքի ելլէ ու պատրաստուի:
Կարելի է նաեւ երեխային մէջ հաճելի զգացողութիւն արթնցնել` քանի մը վայրկեան անոր
մարմինը մարձելով:
Ինչպէ՞ս Կարելի Չէ Արթնցնել Երեխան
ա.- Գոռալով եւ հրմշտելով,
բ.- Բարձր երաժշտութեամբ կամ զարթուցիչի բարձր ձայնով,
գ.- Զօրաւոր լոյս բանալով:
Այս պարագաներուն երեխան աչքերը կը բանայ շփոթած, ջղագար եւ խառնաշփոթ վիճակի մէջ:

www.aztagdaily.com
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