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ԱՐՑԱԽԻ ՆՈՐԸՆՏԻՐ ՆԱԽԱԳԱՀ՝ ԱՐԱՅԻԿ 
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹԻՒՆ ԿԸ 
ՀԱՄԱՐԷ ԻՆՔՆԱԲԱՒ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 
ՍՏԵՂԾԵԼԸ

«ՈՍԿԷ ԾԻՐԱՆ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓԱՌԱՏՕՆԸ 
ՊԻՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐ 1-8

ՊԱՔՈՒ ԴԱՐՁԵԱԼ ԿԸ ԽՕՍԻ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹԵԱՆ 
ԿԱՐԳԱՒՈՐՄԱՆ ՓՈՒԼԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻՆ ՄԱՍԻՆ

ԶՈՀՐԱՊ ՄՆԱՑԱԿԱՆԵԱՆ. «ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՅՍՏԱԿՕՐԷՆ 
ՍԱՀՄԱՆԱԾ Է ՂԱՐԱԲԱՂԵԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԻ 

ԼՈՒԾՄԱՆ ԻՐ ՄՕՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ» 

 Պարէնային եւ ուժանիւթի անվտանգութեան հարցերով 
բոլոր հնարաւոր վտանգները կառավարելու համար ինքնա-
բաւ տնտեսական համակարգ ստեղծելը պիտի շարունակէ 
մնալ Արցախի Հանրապետութեան կառավարութեան վա-
րած քաղաքականութեան առաջնահերթութիւններէն:
 Այս մասին «Ֆէյսպուք»-ի իր էջին վրայ գրած է Արցախի 
Հանրապետութեան նորընտիր նախագահ  Արայիկ  Յարութիւն-
եան: Այս ծիրէն ներս, որպէս յաջողած օրինակ, ան անդրա-
դարձած է Մարտունիի շրջանի Թաղավարդ համայնքին մէջ 
գործող «Ռեյփսիդ» ձէթի գործարանի գործունէութեան, որ 
Արցախի մէջ արտադրուած հումքով ու գրեթէ առանց թափօնի 
արտադրութիւն ունի: Գործարանին մէջ տեղադրուած ժա-
մանակակից արտադրական հոսքագիծը, բնական կազի 
փոխարէն՝ կ՛աշխատի արեւածաղիկի վերամշակման  արդիւն-
քով ստացած մնացուկի̀  բնական կեղեւի այրումէն̀  գոլոր-
շիի ջերմային ուժանիւթի մեքանիկական աշխատանքի փո-
խակերպելու միջոցով:
 Ըստ անոր՝ այսպիսի ձեռնարկութիւնները օրինակ պէտք է 
ըլլան, որ առանց ելեկտրականութեան բնական վառելիքով 
եւ առանց դուրսէն կախուածութեան կարելի է զարգացնել 
Արցախի հանրապետութեան տնտեսութիւնը։

 Երեւանի  «Ոսկէ  ծի-
րան» միջազգային փա
ռատօնը, այս տարի, 
տեղի պիտի ունենայ 
Նոյեմբեր 1-8: Այս մասին 
կը տեղեկանանք փա-
ռատօնի Facebook-ի 
պաշտօնական էջէն:
«Փառատօնի խումբը այս օրերուն ձեռնպահ մնաց հապըշ-
տապ յայտարարութիւններ ընելէն՝ կապուած Յուլիս 12-19 
«Ոսկէ ծիրան»-ի իրականացման հետ, քանի որ թէ ՛ ՀՀ կրթու-
թեան, գիտութեան, մշակոյթի եւ մարմնակրթութեան նախա-
րարութեան, թէ՛ իր բազմաթիւ հայաստանեան եւ օտարեր-
կըրեայ գործընկերներու, թէ ՛ գործընկեր փառատօններու 
հետ կը քննարկուէին տարբեր սենարներ՝ առցանց փառա-
տօնէն մինչեւ յետաձգում յաջորդ տարի»,- նշուած է հաղոր-
դագրութեան մէջ:
 Քննարկումներուն իբրեւ արդիւնք՝ «Ոսկէ ծիրան»-ի խում-
բը այժմ նպատակայարմար համարած է փառատօնը իրա-
կանացնել այս տարուան Նոյեմբեր 1-8: Այլ տարբերակներ եւս 
կան, բայց առ այժմ հաստատուած է Նոյեմբեր 1-8 ժամկէտը:
«Յուսանք՝ ամէն ինչ լաւ պիտի ըլլայ: Այս անգամ մենք Յու-
լիսին չենք հանդիպիր, բայց յոյս ունինք, որ Նոյեմբերին պի-
տի իրականացնենք «Ոսկէ ծիրան» տօնը»,-կը նշուի հաղոր-
դագրութեան մէջ:

 Ազգային ժողովին մէջ կա-
ռավարութեան ծրագիրի կա-
տարողականին մասին լսում-
ներու ընթացքին Հայաստանի 
արտաքին գործոց նախարար 
Զոհրապ Մնացականեան հաս-
տատեց, որ Հայաստանի  ար-
տաքին քաղաքականութեան 
կարեւորագոյն գերակայութիւ-
նը կը մնայ արցախեան տագ-
նապի խաղաղ լուծումը:
 «Այս  նպատակով   Հայաստա-
նը շարունակած է  սերտ  հա-
մագործակցութիւնը  միջազգա-
յին միջնորդներու̀  Մինսքի խումբի համանախագահներուն հետ արցախեան տագնապի խա-
ղաղ լուծման ուղղութեամբ: Տեղի ունեցած են Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի ղեկավարներու 
հանդիպումը եւ հանդիպումներ արտաքին գործոց նախարարներու մակարդակով: Տարուան 
ընթացքին կարելի դարձած է ձեռք բերել երկու պայմանաւորուածութիւն̀  ժողովուրդները 
խաղաղութեան նախապատրաստելու եւ խաղաղութեան համար բարենպաստ միջավայր 
ստեղծելու ուղղութեամբ»,- նշեց նախարարը:
 Ան աւելցուց, որ այս պայմանաւորուածութեան շրջագիծին մէջ տեղի ունեցած է Հայաստանի, 
Արցախի եւ Ատրպէյճանի լրագրողներու փոխանակման այցելութիւնը: Մնացականեան նշեց, 
որ տարուան ընթացքին սերտ համագործակցութիւն ծաւալած է Հայաստանի եւ Արցախի 
արտաքին գործոց նախարարներուն միջեւ̀  Երեւանի եւ Ստեփանակերտի մէջ տարբեր 
մակարդակներով պարբերական խորհրդակցութիւններու ձեւով: «Յուլիս 5-ին Հայաստանի 
եւ Արցախի արտաքին գործոց նախարարներուն կողմէ ստորագրուեցաւ Հայաստանի եւ 
Արցախի արտաքին գործոց նախարարութիւններուն միջեւ խորհրդակցութիւններու ծրագիր, 
որուն հիմամբ կը նախատեսուի 2019-2020 թուականներուն կազմակերպել կանոնաւոր խոր-
հըրդակցութիւններ արցախեան տագնապի եւ արտաքին քաղաքական հետաքրքրութիւն 
ներկայացնող հարցերու շուրջ: Սեպտեմբեր 2-ին տեղի ունեցաւ Հայաստանի Հանրա-
պետութեան արտաքին գործոց նախարարութեան կեդրոնական անձնակազմի ու օտար-
երկրեայ պետութիւններու մէջ Հայաստանի դիւանագիտական ծառայութեան մարմիններու  
ղեկավարներու եւ Արցախի արտաքին  գործոց  նախարարութեան  կեդրոնական  անձնակազ-
մին միջեւ խորհրդակցութիւն̀  երկու արտաքին գործոց նախարարներուն նախագահութեամբ»,- 
նշեց Մնացականեան:
 Ան հաստատեց, որ Հայաստան յստակ ձեւով սահմանած է ղարաբաղեան տագնապի 
լուծման իր մօտեցումները, որոնք արտայայտուած են բազմաթիւ առիթներով, ներառեալ̀  
նախորդ տարի Պրաթիսլաւայի մէջ տեղի ունեցած ԵԱՀԿ-ի նախարարական համաժողովին 
ընթացքին:
 Պատասխանելով այն հարցումին, թէ արդեօք մտավախութիւն չկա՞յ, որ հայկական կողմին 

 Հակառակ հայկական կողմին 
յստակ հերքումներուն՝ Ատըր-
պէյճանի  արտաքին  գործոց
նախարար Էլմար Մամետեա-
րով դարձեալ պնդեց, թէ Ար-
ցախի  հակամարտութեան  շուրջ
բանակցութիւնները  հիմնուած
են կարգաւորման փուլային 
տարբերակին վրայ:
 «Բանակցութիւնները  գաղտ-
նօրէն կ ՛ընթանան եւ մանրա-
մասնութիւնները  չեն  հրապա-
րակուիր, սակայն անոնք հիմ-
նըուած են փուլային կարգաւորման սկզբունքին վրայ»,- ըսաւ ան՝ պնդելով, որ առաջին 
քայլը պիտի ըլլայ Արցախը «շրջապատող տարածքներու ազատագրումը», ապա ատըր-
պէյճանցիներուն վերադարձը եւ Հայաստանի ու Ատրպէյճանի միջեւ հաղորդակցութեան մի-
ջոցներու վերահաստատումը ։ Ան նաեւ նշեց, որ Արցախի ապագայ կարգավիճակը պիտի 
որոշուի «որոշ ժամանակ ետք», յարգելով «Ատրպէյճանի տարածքային ամբողջականութիւն»ը:
Հակամարտութեան կարգաւորման փուլային տարբերակին շուրջ վէճը սկսաւ անցեալ  շաբաթ, 
երբ Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարարը կատարեց այդ մասին յայտարարութիւն մը, որ 
անմիջապէս հերքուեցաւ Երեւանի կողմէ, հաստատելով, որ Հայաստանի համար ընդունելի 
չեն մինչեւ 2018ին ներկայացուած եւ փուլային տարբերակ ենթադրող առաջարկները։
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 Համաճարակի պատճառած խնդիրները բաւարար ե-
ղած չըլլային կարծէք որ այսօր Հայաստան կը գտնուի
ներքին ու արտաքին մարտահրաւէրներու ոլորապտոյ-
տին մէջ:
 Երկու տարի անցաւ թաւշեայ յեղափոխութենէն ի վեր, 
սակայն տակաւին կը պակսի ակնկալուած կայունա-
ցումը: Երկիրը կը գտնուի տագնապներու մէջ որոնք 
կ'արգելափակեն անոր բնական զարգացումը եւ բար-
գաւաճումը:
 Դժբախտաբար Հայաստան կը գտնուի քաղաքական-
օրէն ամէնէն լարուած աշխարհամասի մը մէջ, ուր ներ-
քին կայունացման լաւագոյն  պայմաններուն  ներքեւ  իսկ
հեշտ պիտի չըլլար անոր վերապրումը: Սովետական 
դրութեան փորձառութենէն ետք շուրջ երեսուն տարի-
ներու անկախութիւնը կարծէք թէ պէտք է ապահոված 
ըլլար ինքնակառավարման հասունացումը,  որ  տակա-
ւին կը մնայ անհասանելի̀  արդարացնելու չափ մեր թըշ-
նամիներուն մատնանշումը թէ հայերը ատակ չեն ինք-
նակառավարման:
 Թաւշեայ յեղափոխութիւնը իշխանութեան բերաւ ամէ-
նէն ժողովրդական կառավարութիւնը: Անսովոր երեւոյթ 
է ազատ պայմաններու ներքեւ ունենալ իշխանութիւն մը 
որ կը վայելէ քաղաքացիներուն աւելի քան 70 տոկոսին 
վստահութիւնը. իշխանութիւն մը  որ  այդպիսի  վստահու-
թեամբ պիտի կրնար կարճ ժամանակի մէջ ապահովել 
ներքին կայունացումը, առ նուազն, քանի արտաքին կա-
յունացումը մեծաւ մասամբ կախուած է այլ ազդակներէ. 
առաջին հերթին̀  շրջապատման իրողութենէն, եւ ապա` 
պատերազմի անմիջական վտանգէն ու շրջանային պե-
տութեանց շահերու բախումէն:
 Տակաւին մինչեւ վերջերս պետութիւնը իր ամբողջ կազ-
մով եւ ամբողջ թափով լծուած էր համեմատաբար  անը-
նշան խնդիրներու քննարկման: Այսպէս, Ամենայն Հայոց 
Հայրապետին մէկ յորդորը̀  բարեացակամութիւն ցուցա-
բերելու նախկին նախագահ Ռոպերթ Քոչարեանի̀  վե-
րածուած էր քաղաքական ձիւնագնդակի. նոյնպէս, վար-
չապետին ձայնագրութեան մէկ նիստին բարձրախօսին 
բաց մնալու անփթութիւնը̀  առասպելական վերլուծում-
ներու առիթ ընծայած էր:
 Գոյացած հարցերուն քաղաքական նշանակութիւնը 
անհամեմատօրէն փոքր էր անոնց դէմ գործածուած մի-
ջոցներէն, որոնք կ'արտայայտեն պետական հասունաց-
ման որոշ պակաս, եթէ ոչ ինքնավստահութեան խախ-
տում:
 Այդպիսի զարգացումներու ընթացքին է որ լախտի 
հարուածը̀  հաւաքական զգօնութեան հրաւիրելու  բոլո-
րը: Արդարեւ, մեր ռազմական դաշնակիցին̀  Ռուսաստա-
նի արտաքին գործոց նախարար Սերկէյ  Լաւրովի  թշնա-
մական յայտարարութիւնը եկաւ գլխիվայր շրջելու  ամ-
բողջ կացութիւնը: Անոր հրապարակային ազդարարու-
թիւնները Հայաստանի, կու գային հարուածել զայն երկու
բնագաւառներէն ներս. առաջինը̀  կազի գինին  բարձրա-
ցումն էր, իսկ երկրորդը̀  Արցախի հիմնահարցի Ատըր-
պէյճանին ի նպաստ լուծելու առաջարկը: Արդարեւ, այն 
պահուն երբ կազի եւ քարիւղի գիները ինկած են ջուրի 
գինէն ալ ցած̀  Մոսկուա կու գայ աւելցնելու Հայաստանին 
մատակարարուած կազին գինը: Դժբախտաբար նախ-
կին իշխանաւորները այնպիսի համաձայնագիր  կնքած
են որ Հայաստան չի կրնար իր կազի պահանջը գո-
հացնել այլ երկիրներէ, աւելի մատչելի գինով: Պրն. Լաւ-
րով կտրուկ կերպով կը մերժէր կազին գինին մասին 
Հայաստանի ներկայացուցած առաջարկը:
 Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարը իր պա-
տասխանին վրայ կ'աւելցնէր նաեւ յանդիմանութիւն մը 
թէ̀  Հայաստան կը թերանայ դաշնակիցի իր պարտաւո-
րութեանց մէջ քրէական դատեր բանալով Կազփրոմի 
եւ Հարաւ Կովկասեան Երկաթուղիներու դէմ, որոնք ռու-
սական ընկերութիւններ են:
 Տնտեսական այս լախտի հարուածին կը յաջորդէր քա-
ղաքական հարուածը, ուր Պրն. Լաւրով կ'առաջարկէր 
Արցախի հիմնախնդրին փուլային լուծումը – որուն, ի 
սկզբանէ ընդդիմացած էր Հայաստանը – գործընթացը 
սկսելով տարածքներու պարպումով. տարածքներ, որոնք 
կը գտնուին հայկական ոյժերու ներքեւ, եւ գրաւուած են 
իբրեւ երաշխիք ապահովութեան:
 Արցախեան խնդրի պարագային, սկիզբէն ի վեր, կող-
մերու բանակցութիւնները կը կատարուին Մինսքի Խում-
բի հովանաւորութեան տակ, որոշ սկզբունքներով: Մինս-
քի Խումբի համանախագահներն են Ռուսաստան, Ֆրան-
սա եւ Ամերիկա: Անշուշտ Ֆրանսայի եւ Ամերիկայի հա-
մակրթութիւնները պէտք է յարէին դէպի Ատրպէյճան, 
բազմաթիւ պատճառներով – նախ̀  իբրեւ արեւմտամէտ 
երկիր, քարիւղի պաշարներ ունեցող երկիր եւ ապա` իբրեւ 
ՆԱԹՕի անդամ Թուրքիոյ ենթակայ երկիր եւ Իսրայէլի 

խարիսխ, Իրանի սահմանին: Ուրեմն, նախագահական 
կազմին մէջ կը մնար Ռուսաստանը իբրեւ հակակշռող 
երկիր. Պրն. Լաւրովի յայտարարութեամբ փուլ կու գար 
այդ հակակշիռը̀  բաւական տագնապալի հետեւանք-
ներով:
 Հարուածը անակնկալ ըլլալ կը թուէր, սակայն իրա-
կանութեան մէջ ան կը պատրաստուէր երկար ատենէ 
ի վեր, որոշ չափով ալ̀  հայկական կողմին վարած քա-
ղաքականութեան հետեւանքով:
 Նախ̀  ռուսական ընկերութեանց դէմ բացուած դատերը 
ոչ-բարեկամական ազդակ նկատուած էին Մոսկուայի 
կողմէ. ապա` նախագահ Փութինը նուաստացնելու փոր-
ձերը եկած էին յաւելելու դժգոհութիւնը Մոսկուայի մէջ: 
Արդարեւ, նախագահ Փութին երկու անգամ շնորհաւորած 
էր Ռոպերթ Քոչարեանը երբ ան բանտին մէջ էր, ապա 
ան ցուցական կերպով այցելութիւն տուաւ Տիկին Պելա 
Քոչարեանին, երբ կարճ այցելութեամբ մը եկաւ Երեւան: 
Աներեւակայելի է որ ոեւէ քաղաքական իշխանութիւն 
չըմբռնէ այդ ազդանշաններուն իմաստը: Այս բոլորին 
վրայ պէտք է աւելցնել հակառուսական այն պայքարը որ 
կը մղուի կայքէջերէն ու մամուլէն, եւ որոնք աննըկատ չեն 
առնուիր Մոսկուայի կողմէ:
 Հակառուսական մունետիկները – որոնք անպայման 
չեն առաջնորդուած Հայաստանի շահերէն – արդարա-
ցընելու համար քաղաքական այս ընթացքը առաջ կը 
քշեն տեսութիւն մը թէ Հայաստան սուվերէն (ինքնիշխան) 
պետութիւն մըն է. այսինքն̀  արտօնուած է քաղաքական 
ոեւէ անխոհեմութիւն կատարելու. մինչդեռ, որեւէ երկրի 
ինքնիշխանութիւնը կը չափուի, կը սահմանուի  եւ  կը  սահ-
մանափակուի այն կշիռով որ այդ երկիրը կրնայ արժեցնել 
միջազգային յարաբերութեանց մէջ:
 Լաւրովի յայտարարութիւնը շատ հեռայար վտանգ մըն 
է, որով Երեւանի իշխանութիւնները պիտի մարտնչին եր-
կար ատեն:
 Արտաքին այս մարտահրաւէրին կու գան միանալ 
կարգ մը ներքին մարտահրաւէրներ, որոնք արձագանգն 
են, եթէ ոչ անմիջական անդրադարձը այդ արտաքին 
մարտահրաւէրներուն:
 Հայաստանի մէջ հաստատուած է նոր իշխանութիւն̀  
ժողովրդավարութեան յաղթանակով: Յաղթող կողմը, որ 
ինքնավստահ է իր ոյժին, ակնկալուած է ըլլալ վեհանձն: 
Եթէ կը պակսի այդ վեհանձնութիւնը, ապա կը պակսի 
նաեւ ինքնավստահութիւնը, իր թեզին հանդէպ իր հա-
ւատքը:
 Հայաստանի միջին քաղաքացիին որոշումներուն մէջ 
գերակշիռ է զգացականութիւնը: Քաղաքական որոշում-
ները կը տրուին աւելի զգացական մակարդակով` աւելի 
քան սառն դատողութեամբ: Նոյնպէս, այնտեղ կը պակսի 
այն գիտակցութիւնը, որ ճշմարտութեան բացարձակ 
սեփականատիրութեան յաւակնութիւնը ազդանշան է 
տկարութեան:
 Նիկոլ Փաշինեան բոցավառելով այդ զգացումները տի-
րացաւ իշխանութեան: Այսօր ինք գիտակցած է  վեհանձ-
նութեան անհրաժեշտութեան. նոյնպէս̀  բացարձակա-
պաշտութեան վտանգներուն: Սակայն, այն զանգուածը 
որ զինք բարձրացուց այդ պաշտօնին, լի է վրիժառութեան 
զգացումներով, որքան որ ալ ինք շարունակէ պնդել թէ
վանտեթթա չկայ: Մինչդեռ զանգուածին մեծամասնու-
թեան համար երկրին բարօրութիւնը, անոր ապագան եւ 
ամէն ինչ կախեալ է հիները ջարդելու պահանջէն:
 Ամէնէն խելացի կարծուած խօսնակները – ինչպէս 
Լեւոն Շիրինեան,  երիտասարդ  «իմ քայլականնե»ը  եւ  ուրիշ-
ներ – շեշտը դրած են հիները հիմ նայատակ ընելու 

Շար. - էջ 7

ՄԱՐՏ 15-ԷՆ ԵՏՔ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՎԵՐԱԴԱՐՁԱԾ 

Է 23 000 ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻ
 Երկուշաբթի՝ 4 Մայիս 2020-ին, ԱԺ 
արտաքին յարաբերութիւններու 
յանձնաժողովի  նիստին  ժամա-
նակ ՀՀ արտաքին գործոց նախա-
րար  Զոհրապ  Մ նացականեան 
յայտնած է, որ Մայիս 4-ին հայրե-
նիք  կը  վերադառնան  Պէյրութէն
ՀՀ 20, իսկ Մայիս 6-ին` Ղազախըս-
տանէն ՀՀ 30 քաղաքացիներ:
 Ընդհանուր  առմամբ`  Մարտի
կէսերէն սկսած Հայաստան վե-
րադարձած է 23 000 ՀՀ քաղաքա-
ցի: Մարտ 15-էն մինչեւ Մայիս 6 
ԱԳՆ խողովակներով Հայաստան 
տեղափոխուած է 2035 ՀՀ քաղա-
քացի:  Վերադարձածները  ժամա-
նած են Իտալիայէն, Վրաստա-
նէն,  Հնդկաստանէն,  Ռուսիայէն,
Վարշաւայէն,  Միացեալ  Նահանգ-
ներէն, Քուէյթէն, Թուրքիայէն,  Ի-
րաքէն, Ուքրանիայէն, եւ այլ եր-
կիրներէ:
 Նախարարը ըսած է, որ մեծ 
Ռուսիայէն հայրենիք վերադառ-
նալու ցանկութիւն ունեցող ՀՀ քա-
ղաքացիներ  կան:  Արտաքին  գոր-
ծոց նախարարութիւնը պիտի  շա-
րունակէ կազմակերպել անոնց 
վերադարձը:
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ՈՒԻԼԻԸՄ ՍԱՐՈՅԵԱՆԻ ՄԱՍԻՆ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՄԷՋ 
ՆԿԱՐԱՀԱՆՈՒԱԾ ՖԻԼՄԸ ԱՐԴԷՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 
ՀԱՄԱՑԱՆՑԻ ՄԻՋՈՑՈՎ 

ՔԵՄԱԼԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԿԻՆ 
ՓՈԽՆԱԽԱԳԱՀԸ ԿՈՒՍԱԿԻՑՆԵՐԸ ԿԸ ՅՈՐԴՈՐԷ 
ՉՇԵՂԻԼ ՀԱԿԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹԵՆԷՆ

 Հրանդ Տինքի եղբօր՝ Խոսրովի աղջկան, բեմադրիչ Լուսին Տինքի «Սարո-
յեանի երկիրը» ֆիլմը արդեն հասանելի է համացանցի միջոցով։ 2013-ին 
Թուրքիոյ մէջ ստեղծուած փաստագեղարուեստական այս ֆիլմը կը պատմէ 
անուանի ամերիկահայ գրող Ուիլիըմ Սարոյեանի հայրենիքի կարօտին, դէ-
պի հայրենի Պիթլիս կատարած ուղեւորութեան եւ այդ հողերուն վրայ ժա-
մանակին եղած իրադարձութիւններու մասին։ Այս մասին ԵՌԱԳՈՅՆ-ին կը 
հաղորդէ Ermenihaber.am-ը՝ վկայակոչելով gazetekarinca.com-ը։
 20-րդ դարու համաշխարհային գրականութեան մէջ իր զգալի ներդրումը 
ունեցած Սարոյեանը կը փորձէ գտնել «Ո՞ւր է մարդու երկիրը» հարցին 
պատասխանը։
 Սարոյեանը ծնած է 1908-ին՝ ԱՄՆ-ի Քալիֆորնիա նահանգի Ֆրեզնօ քա-
ղաքին մէջ վերաբնակեցուած հայ գաղթականներու ընտանիքի մէջ։ Ան 
ինքզինք միշտ ներկայացուցած է իբրեւ Պիթլիսէն սերող ամերիկահայ։ Սա-
րոյեանը 1964-ին այցելած է այժմեան Թուրքիոյ իր հայրենի Պիթլիս քաղաքը։
 «Սարոյեանի երկիրը» ֆիլմը կը սկսի 1900-ականներու սկիզբը մեծ գրողի 
ընտանիքի գաղթի պատմութեամբ։ Ապա կը ներկայացուի անոր այցը 
այժմեան Թուրքիա՝ դէպի Էրզրում, Աղրը, Վան եւ հայրենի Պիթլիս։
 Ֆիլմին մէջ օգտագործուած են ինչպէս Սարոյեանի ընկերներու վկայու-
թիւնները, այնպէս ալ անոր ստեղծագործութիւնները, մօր եւ հօր պատմած 
պատմութիւններու հիման վրայ գրի առնուած յուշագրութիւնները, որոնց մէջ 
արտացոլուած է հայրենիքի նկատմամբ կարօտը, խանդավառութիւնը սէրը, 
վիշտը, յոյսն ու յուսահատութիւնը։
 Սարոյեանի մայրը անոր միշտ ըսած է, որ մարդիկ Պիթլիսի մէջ խօսած են 
երեք լեզուով «Քրտերէնը սրտի, թրքերէնը երաժշտութեան, հայերէնը ցաւի ու 
վշտի լեզու է»։
 Պիթլիս կատարած այցին ընթացքին, սակայն, Սարոյեան կը համոզուի, 
որ Պիթլիսի մէջ մարդիկ արդէն կը խօսին միայն քրտերէն ու թրքերէն։ Իր 
հայրենի Պիթլիսը ան միշտ պատկերացուցած է իբրեւ երկիր մը, ուր «երեք 
ազգ համատեղ կ՝ապրի», մինչդեռ Պիթլիս գալով՝ Սարոյեան հայերէն խօսող 
գէթ մէկ մարդու չի հանդիպիր:

 Թուրքիոյ գլխաւոր ընդդիմադիր քա-
ղաքական ուժի̀  Թուրքիոյ Հանրապե-
տութեան հիմնադիր Մուսթաֆա Քե-
մալ Աթաթուրքի հիմնադրած  Ժողովըր-
դահանրապետական  Կուսակցութեան
(ԺՀԿ-CHP)  պատգամաւոր  Սեզկին  Թան-
րըքուլուն կոչ ուղղած է  սեփական  անց-
եալին եւ Հայոց Ցեղասպանութեան 
հետ առերեսուելու: Այս մասին կը տե-
ղեկանանք Ermenihaber.am-էն։
 Հայոց Ցեղասպանութեան 105-րդ 
տարելիցին առթիւ ընկերային ցանցի 
իր էջին վրայ Թանրըքուլուն գրած է. 
«24 Ապրիլ 1915-ին հարիւրաւոր հայ 
մտաւորականներ ձերբակալուեցան 
Պոլսոյ մէջ եւ Չանքըրը ու Անգարա տարուեցան եւ անհետ կորսուեցան: Եւ 
որովհետեւ անցեալի հետ տակաւին չենք առերեսուած, վէրքերը երբեք չեն 
բուժուիր»:
 Այս առնչութեամբ եւ ԺՀԿ-ի քանի մը անդամներու  կողմէն  նախապէս   Ցե-
ղասպանութեան մասին կատարուած այլ նմանատիպ յայտարարութիւնները 
Թուրքիոյ մէջ խիստ բացասական արձագանգ գտած են:
 Արձագանգողներէն մէկն է նոյն կուսակցութեան նախկին փոխնախագահ, 
արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Օնուր Օյմէն, որ իր որոշ կուսակիցներուն կոչ 
ուղղած էր հայկական հարցին մասին Աթաթուրքի կողմէն ձեւակերպուած 
դրոյթներէն չհեռանալու:
 Օյմէն քեմալիզմի ազգայնական հիմքերով ստեղծուած եւ ներկայիս ձա-
խակողմեան կողմնորոշում ունեցող ԺՀԿ-ի իր կուսակիցները յորդորած է 
վերընթերցելու կուսակցութեան ծրագիրը̀  մէջբերելով Հայաստանի հետ յա-
րաբերութիւններ հաստատելու մասին հատուածը:
 «Հայաստանի հետ յարաբերութիւններու հաստատումը կախեալ է այդ 
երկրի կողմէն ընդունուած ատրպէյճանական հողերէն դուրս գալու, աշխար-
հի հայկական կազմակերպութիւններուն միջոցով Թուրքիոյ դէմ Ցեղասպա-
նութեան պնդումներուն վրայ հիմնուած նախաձեռնութիւններէն հրաժարելու, 
Հայաստանի որոշ փաստաթուղթերու մէջէն Թուրքիոյ պատկանող որոշ 
հողերուն նկատմամբ հաւակնութիւններ ունենալու տպաւորութիւն ստեղ-
ծող ձեւակերպումներն ու խորհրդանիշերը հեռացնելու պայմաններու կա-
տարումէն»:
 Օյմէն  նաեւ  մէջբերած  է  Աթաթուրքի  ճառերէն  հատուած  մը,  ուր  հանրապե-
տութեան հիմնադիրը կտրականապէս կը ժխտէ հայկական կոտորածները̀  
փոխարէնը մեղադրելով «մինչեւ ատամները զինուած» հայերը իսլամներու 
վրայ յարձակումներու եւ անմեղ ժողովուրդը կոտորած ըլլալու մեղադրելով։

ՈՂՋՈՅՆ «ԱՐԱՐԱՏ ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐՈՒ» ԲՆԱԿԻՉՆԵՐՈՒՆ
 Եթէ պատահեցաւ որ վերջերս անցաք «Արարատ Բնակարաններու»ն առջե-
ւէն, անպայման ուրեմն տեսաք բոլոր յարկաբաժիններու պատուհաններուն 
վրայ փակցուած ծիածանի գունաւոր նկարները, որոնց միջոցաւ մեր տա-
րեցները դուրսէն անցնողին կը հաղորդեն իրենց ողջ-առողջ եւ հանգիստ 
ըլլալու պարագան:
 Այս տեսարանը արդէն իսկ բաւարար է որ մեծ յուզում յառաջացնէ մեր մէջ, 
այս ծանր Քորոնա ժահրին ժամանակաշրջանին, երբ ժահրը ամէնուրեք կը 
սաւառնի աւելի վտանգ սպառնալով տարեցներուն:
 Եթէ հեռուէն անուժ եւ անկարող կը զգաք օգտակար դառնալու՝ մի մտա-
հոգուիք «Արարատը» շրջապատուած է իր պաշտպաններով...
 Գանատահայ գաղութին մէջ եզակի այս երեւոյթին՝ տարեցներուն հան-
գըստարան բնակարաններ ապահովելու ծրագիրը ինքնին մեծ ճիգերու ար-

դիւնք էր, իսկ այս օրերուն զայն առողջապահական վտանգներէ զերծ պա-
հելու եւ ընդունելի պայմաններով կեանքը շարունակելու հրամայականը մեծ 
զոհողութիւններու կը կարօտի: Այո՝ ունինք մեր այսօրուայ պատնէշին վրայ
մարմնովին կանգնող անձերը որոնք իրենց անվտանգութիւնը նկատի չ'առ-
նելով կը հսկեն «Արարատ»ը:
 Խիստ վիճակ կը ներկայացնէ շրջափակումը, մեր մայրերը եւ մեծ հայրերն 

են որ կ'ապրին հոն: Հրաշալի երէց 
սերունդ,  ոչ  մէկ  գանգատ  կացութեան
պարտադրած շրջափակումէն, ի-
րենց կը հալածէ միայն  կարօտի  զգա-
ցումը, կարօտ իրենց թոռնիկներուն, 
իրենց միակ ցանկութիւնն է  այս  օրե-
րուն տեսնել իրենց զաւակները եւ 
ամուր սեղմել իրենց թոռնիկները 
իրենց կուրծքերուն: Մեր նահատակ 
զոհերուն սերունդներէն են, իրար 
քաջ կը մխիթարեն «քիչ  մնաց  դռնե-
րը շուտով կը բացուին»:
 Ժամը 8:30 է Լաւալի մէջ, օրը Ապ-
րիլ 24 «Արարատ»ը կը յիշէ Հայ  ժողո-
վուրդի  զոհերը:  Շէնքին  չորս  կողմը
հարիւրաւոր մոմեր կը վառեն  յաւեր- 
ժացնելով մեր նահատակներուն յի-
շատակը, եռագոյն դրօշը կը ծածա-
նի եւ Սարդարապատի զանգերը 
կը ղօղանջեն մեր Սրբազան քաջերին կանչելով... մեր երէցները ելած են 
իրենց պատշգամները եւ միաբերան կ'երգեն «Երբ չի մնում ելք ու ճար...» եւ 
պռաւօներով եւ արցունքներով իրենց երախտագիտութիւնը կը յայտնեն 
օրուայ ծրագիրը յաջողցնողներուն:
 Չենք կրնար այս յօդուածը աւարտել առանց յիշատակելու այսօրերուս 
պատնէշի վրայ կանգնող անձերուն անունները, առանց վիրաւորելու  իրենց
համեստութիւնը: «Արարատ Բնակարաններու» նախագահ՝ Ազատ Թեմիզճ-
եանը, Նայիրի Թաւլեանը, հոգաբարձու՝ Վազգէն Գուլեանը, պաշտօնէութենէն 
Մարալը եւ Սիլվիկը, խոհարարապետ Շէֆ Յարութը եւ իր անձնակազմը, 
կամաւոր բոլոր աշխատակիցները եւ մանաւանդ շէնքին երկու առիւծները՝ 
Նազօն եւ Մկօն:
 Իսկ գալով շէնքի բնակիչ մեր հայրերուն ու մայրերուն, մեծ մայրերուն եւ մեծ 
հայրերուն ձեռքերը կը համբուրենք, առողջութիւն եւ երկար կեանք մաղթելով 
որովհետեւ տակաւին պէտքը ունինք իրենց աղօթքներուն եւ խրատներուն:
 Մեծ յոյսով ենք որ խաղաղութեան աղաւնին շուտով վերադառնայ ձիթենի 
շիւղը կտուցին աւետելով այս ժահրին վերջը, եւ մեր փափաքն է որ այս ա-
ղաւնիին առաջին այցը ըլլայ «Արարատ Բնակարաններ»ը:

Թղթակից  

ՕՆՈՒՐ ՕՅՄԷՆ
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Reconnaissance internationale de 
l'Artzakh, garantie de paix et de sécurité

Unir les efforts pour un avenir heureux

La France s'engage à lutter contre le déni 
du génocide arménien

 La reconnaissance internationale de 
la République d'Artzakh deviendra un 
moyen de dissuasion supplémentaire 
contre le désir de l'Azerbaïdjan de déclen-
cher une nouvelle guerre et garantira la 
paix et la sécurité dans toute la région du 
Caucase du Sud, a déclaré le ministère de 
la Défense d'Artzakh dans un communi-
qué à l'occasion du 29e anniversaire de 
l'opération Koltso (opération militaire “anneau”).
 Il y a vingt-neuf ans, sous l'organisation et la coordination directes des autorités 
centrales de l'URSS et de l'Azerbaïdjan, une opération à grande échelle Koltso a été 
menée pour expulser la population arménienne des villages frontaliers de l'Artzakh. 
Cette opération sanglante a finalement déclenché l'agression à grande échelle de 
l'Azerbaïdjan contre la République d'Artzakh.
 « Le 30 avril 1991, le bombardement massif des villages de Getashen et Martouna-
shen de la région de Shahoumian a lancé l’opération « Koltso », au cours de laquelle 
des chars, des hélicoptères de combat et de l’artillerie ont été employés pour la pre-
mière fois contre des civils. Les unités spéciales de police azerbaïdjanaises (OMON), 
avec le soutien des troupes internes du ministère des Affaires intérieures de l'URSS 
et de l'armée soviétique, ont pénétré par effraction dans des villages arméniens, pour 
officiellement « vérifié le régime des passeports », mais en fait pour tuer, voler, ter-
rifier la population arménienne, suivie de la déportation », a indiqué le ministère des 
Affaires étrangères.
 « À la suite des actions de la police militaire, des dizaines de villages arméniens du 
Nord de l'Artzakh, ainsi que les régions de Shahoumian, Hadrout et Shoushi ont été 
détruits, environ 10 000 personnes ont été expulsées, des centaines de personnes ont 
été tuées ou pris en otage. Le sort de beaucoup d'entre eux reste inconnu jusqu'à pré-
sent », a-t-il ajouté.
 « Les autorités azerbaïdjanaises ont considéré l'opération « Koltso » comme le dé-
but d’un nettoyage complet de l'Artzakh de sa population arménienne. C'est devenu 
une autre manifestation de la politique de nettoyage ethnique menée par l'Azerbaïdjan 
entre 1988 et 1991 à Soumgait, Bakou et dans d'autres régions de la RSS d'Azerbaïd-
jan, ainsi que dans les villages du Nord de l'Artzakh », indique le communiqué.

 L'épouse du Premier 
ministre arménien, 
Anna Hakobian, éga-
lement présidente du 
conseil d'administration 
de la fondation My 
Step, mis en place de-
puis environ deux ans, 
a fait et fait un ex-
cellent travail dans les 
domaines de la santé 
publique, de l'éduca-
tion et de la culture, du 
bien-être social et de la protection de la nature en Arménie. susmentionnée.
 « Nous sommes convaincus que chaque programme, chaque changement effectué 
dans les domaines susmentionnés vise à former un nouveau système de valeurs, à 
développer les citoyens de notre pays, une enfance digne et une bonne éducation, des 
conditions sociales plus prospères et une Arménie plus puissante. Combinons nos 
étapes pour un avenir heureux.
 Bonne fête des citoyens », a-t-elle ajouté.

 Le président français Emmanuel Macron a envoyé une lettre au président arménien 
Armen Sarkissian à l'occasion du 105e anniversaire du génocide arménien et a trans-
mis ses vœux fraternels et amicaux au président et au peuple arménien.
 « En ce jour de commémoration du 105e anniversaire du génocide des Arméniens, 
je vous adresse, ainsi qu’à votre peuple, mes pensées les plus fraternelles et amicales.

Suite a la page 5

L'horreur que les Arméniens ont 
connue en 1915, sous la domina-
tion ottomane, n'avait ni nom ni 

définition lorsqu’elle s'est produite. Nous 
avons dû attendre l'arrivée aux États-Unis 
d'un juriste juif polonais, Raphaël Lemkin, 
pour voir naître, (en 1943), le terme et le 
concept de « génocide ».
 Depuis lors, les Arméniens attendent 
justice, se battant souvent pour elle.
 Les Arméniens ont perdu les deux tiers 
de leur compatriotes et leur patrie his-
torique; ceux qui n'ont pas été tués ont été 
banni de leur habitat.
 Certains historiens, feignant l'objec-
tivité, expliquent que l'action était une 
nécessité historique pour les dirigeants 
ottomans qui voulaient sauver leur empire. 
Pour les Arméniens, cela représente des 
millions de cadavres dans le désert syrien 
et dans l'Euphrate. Il représente le poète 
Daniel Varoujan et l'écrivain et député 
du Parlement Krikor Zohrab, massacrés 
à la hache. L'horreur était si écrasante 
qu'elle défiait la compréhension humaine. 
Le coup a été si dévastateur que pendant 
50 ans, les Arméniens se sont retrouvés 
à panser et à refaire leur vie. En 1965, le 
50e anniversaire du génocide, a été un 
tournant décisif alors que les Arméniens 
ont commencé à vraiment comprendre ce 
qui leur était arrivé. Une lutte a commencé 
à émerger de la dévastation et une lutte 
pour la justice historique a été lancée ainsi 
que l'effort conscient de construire des 
communautés à travers le monde.
L'Arménie, en tant que membre de l'Union 
soviétique, a été limitée dans sa contri-
bution à la reconstruction de sa mémoire 
historique.
 Le défi était triple:
 Compilation de documents et publica-
tion de volumes sur l'histoire du génocide; 
Lutte pour la reconnaissance par les or-
ganismes mondiaux et les États;
Formulation de revendications juridiques.
Ces dernières années, certaines contro-
verses sont apparues sur la primauté de 
ces tâches. Certains soutiennent que la 
phase de reconnaissance est terminée 
et que l'accent devrait être mis sur la 
compensation ou la rétribution. Malheu-
reusement, la phase de reconnaissance 
n'est pas terminée: nous devons lutter en 
même temps pour la reconnaissance et la 
compensation, car elles se complètent.
Depuis 1965, une énorme documenta-
tion a été compilée; des volumes et des 
mémoires ont été publiés en grand nombre 
par des non-Arméniens tels Yves Ternon, 
Yair Auron, Taner Akçam et d'autres. Des 
institutions pour étudier le génocide ont 
été mises en place, comme l’Institut du 
Mémorial et musée au Génocide arménien 
de Tzitzernagabert, l’Institut Zorian à 
Toronto et l'Institut national arménien 
à Washington. Cependant, ceux-ci ne 
répondent pas à l'ampleur de la cause. 
Les Arméniens n'ont pas encore de centre 

pour conserver les documents de manière 
globale, ni de nombre suffisant d'universi-
taires pour collecter de nouveaux docu-
ments et publier des séries régulières sur 
le génocide.
 Le monument et le musée de Tzitzer-
nagabert, bien que physiquement im-
posants, sont négligeable par rapport au 
monument juif d’Israël, le Yad Vashem, 
ou d'autres musées de l'Holocauste, en ce 
qui concerne sa documentation visuelle et 
savante.
 Ce qui est arrivé au projet du musée du 
génocide à Washington a été une honte 
nationale. Une parcelle a été acquise, à 
deux pas de la Maison Blanche, pour un 
projet de musée. Avant que la discorde 
entre les factions arméniennes ne détruise 
le projet, la Turquie a certainement été 
alertée. Les poursuites honteuses qui ont 
suivi ont conduit à l'échec total du projet. 
Pire encore, le silence qui a suivi l'échec 
a démontré l’implication de nombreuses 
politiques adverses.
 Bien que de nouvelles publications 
continuent d'être publiées et qu'une 
centaine d'universitaires aient signé une 
déclaration selon laquelle ce qui est arrivé 
aux Arméniens était bien un génocide, la 
documentation demeure un défi.
 En ce qui concerne la reconnaissance, 
une trentaine de pays, sous une forme 
ou une autre, ont reconnu le génocide 
arménien. L'an dernier, tant le Congrès 
que le Sénat des États-Unis l’ont reconnu 
à une écrasante majorité, bien que cette 
reconnaissance ne soit que cérémonielle 
et sans aucune portée juridique ou poli-
tique. Elle a néanmoins était suffisante 
pour effrayer la Turquie. On peut deviner 
à quel point nous pouvons attribuer son 
succès au lobbying et à l’activisme poli-
tique arméniens plutôt qu’aux relations 
turco-américaines tendues.
 Les Arméniens ne peuvent qu'espérer 
saisir de telles opportunités politiques et 
miser sur elles, car leur propre influence 
politique aux États-Unis et en Europe ne 
peut produire de tels résultats.
 Dans les années 1970, un groupe de 

Suite a la page 5

Une justice toujours insaisissable pour 
le génocide arménien

Éditorial écrit en anglais par Edmond Y. Azadian et publié dans The Armenian 
Mirror-Spectator en date du 23 avril 2020
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Une justice...
Suite de la page 4

 jeunes Arméniens, déçus de l'inaction 
des groupes politiques, ont pris en m ain 
la cause de la justice et ont recouru à la 
violence politique. Quelle que soit notre 
position sur le terrorisme, il est difficile de 
nier que les tentatives de tuer quelque 70 
diplomates turcs ont ébranlé l'establish-
ment turc et sensibilisé l'opinion publique 
mondiale sur le génocide arménien.
 Le processus de reconnaissance est 
toujours en cours. La contribution du pape 
François a été énorme et même celle de 
Kim Kardashian y a joué un rôle.
 En matière d'indemnisation, l'Etat 
successeur de l'Empire ottoman, l'actu-
elle République de Turquie, est loin de 
reconnaître sa culpabilité, encore moins 
de céder une parcelle de territoire. Les 
autorités turques comptent sur l'assimila-
tion des Arméniens du monde entier pour 

sceller le sort de l'Arménie historique. 
En effet, les Arméniens assimilés perdent 
progressivement leur identité et certains 
adhèrent même à la logique turque en 
se demandant pourquoi l'Arménie aurait 
besoin de territoire supplémentaire alors 
que sa population diminue.
 En premier lieu, le territoire historique 
perdu est le droit d'aînesse arménien. 
Deuxièmement, c'est une question de prin-
cipe et de justice historique. Pourquoi les 
Turcs devraient-ils déshonorer Vasboura-
gan où Grikor Narekatsi a prié et créé son 
chef-d'œuvre? Et si la population arméni-
enne est décimée, c'est à cause des actions 
turques. Aujourd'hui, il y a 25 millions 
de Kurdes sur les terres arméniennes oc-
cidentales. Sans le génocide, 20 millions 
d'Arméniens auraient pu vivre à l'intérieur 
des frontières de l'actuelle Turquie.
 Sur le chemin de l’indemnisation, nous 
célébrerons cette année le centenaire du 
traité de Sèvres le 10 août 2020. Il définit 
les revendications territoriales arméni-
ennes sur la base de l’arbitrage du prési-

dent Woodrow Wilson. Bien que ce traité 
soit le cauchemar des dirigeants turcs 
actuels, aucun lieu juridique international 
ne semble être ouvert à sa mise en œuvre.
 La prochaine étape importante pour 
régler les revendications territoriales est 
le centenaire du traité de Kars (25 octobre 
1921). Ce traité est basé sur les termes du 
Traité de Moscou (16 mars 1921), signé 
entre la Russie bolchevique et la Grande 
Assemblée nationale de Turquie dirigée 
par Moustafa Kemal. Sur l'insistance de 
Staline, une grande partie du territoire 
arménien a été cédée à la Turquie.
 Au moment de la signature du Traité 
de Moscou, la révolte du 18 février 1921 
a eu lieu en Arménie et la Fédération 
révolutionnaire arménienne (FRA) a pris 
le pouvoir puis a câblé à Moscou que les 
délégués arméniens en route ne représen-
taient pas le gouvernement révolution-
naire. La Géorgie était également en 
ébullition et n’a pas participé aux débats 
et à la signature du traité de Moscou qui 
a fixé les frontières entre la Turquie et les 

trois républiques du Caucase – Arménie, 
Géorgie et Azerbaïdjan.
 Bien que la Turquie ait violé les termes 
du traité de Kars, elle a tenté de le faire 
respecter, car il garantit ses frontières. 
Les protocoles de 2009 qui étaient censés 
avoir été conclus à Zurich étaient l'oc-
casion pour Ankara de piéger l'Arménie 
en les signant, scellant ainsi le sort de 
ses frontières avec l'Arménie. Mais cette 
signature n'a jamais eu lieu. On dit que 
la Russie pourrait demander sa révision 
l'année prochaine. Mais cela dépendrait 
des relations russo-turques, ainsi que des 
relations arméno-russes. Actuellement, la 
rhétorique anti-russe d'Erévan n'inspire 
pas beaucoup d'espoir.
 Mais la bataille continue. Il a fallu 105 
ans de lutte aux Arméniens et cela peut 
encore durer jusqu'à ce que justice soit 
rendue.

Traduction N.P.

Réconciliation nécessaire de la Turquie 
avec son passé à l'occasion du 105e 
anniversaire du génocide arménien

La ville d’Erevan désire acquérir 100 
nouveaux bus 

 Le Parti populaire européen (PPE) a exprimé sa 
solidarité avec le peuple arménien à l'occasion du 
105e anniversaire du génocide arménien perpétré 
par la Turquie ottomane.
 « Alors que nous commémorons le génocide 
arménien de 1915, nous soutenons le peuple ar-
ménien avec nos pensées et nos prières.
 Le PPE rend hommage à la mémoire des inno-
centes victimes arméniennes, au nombre d'un million et demi, qui ont péri dans l'Em-
pire ottoman.
 Nous exhortons la Turquie à se réconcilier avec son passé et à ouvrir ainsi la voie à 
une véritable réconciliation entre les peuples turc et arménien.
 Nous soulignons que la prévention en temps opportun et la répression efficace des 
génocides et des crimes contre l'humanité devraient figurer parmi les principales prio-
rités de la communauté internationale », a déclaré le parti dans un communiqué.
Dans l'intervalle, le PPE a rappelé qu'à l'occasion du 100e anniversaire de la tragédie, 
il avait adopté la résolution « Le génocide arménien et les valeurs européennes ».

 Serj Tankian, musicien de rock de renommée mondiale et soliste du groupe de rock 
System of a Down, a publié une nouvelle chanson sur des paroles du Premier ministre 
Nikol Pachinian. Intitulée « Hayastan », cent pour cent du produit seront versés aux 
programmes de santé publique, éducatifs, culturels, sociaux et environnementaux. 
La chanson est dédiée à l’esprit victorieux de l’Arménie et au passé, au présent et à 
l’avenir du peuple arménien.
 « Je suis reconnaissant à Serj Tankian d'avoir créé ce grand poème lyrique sur le 
poème que j’ai écrit. J'espère que tu l'aimeras. La République d'Arménie devrait vivre 
pour toujours sur la planète Terre. Bonne fête des citoyens! » a écrit Pachinian sur 
Facebook, partageant la vidéo de la nouvelle chanson. 
 La Journée du citoyen est célébrée en Arménie depuis 2019 le dernier samedi 
d'avril qui est, cette année, le 25 avril. La désignation d'une journée spéciale en l'hon-
neur des citoyens arméniens est conditionnée à la campagne de désobéissance civile 
de masse et la « révolution de velours » d’Arménie en avril-mai 2018.

 La ville d’Erévan vient de lancer l’appel d’offres pour l’acquisition de 100 nou-
veaux bus, a indiqué le 29 avril le maire d’Erevan Hayk Marutyan. « Après des dif-
ficultés temporaires causées par la pandémie de coronavirus, nous avons finalement 
annoncé un appel d’offres pour l’acquisition de la centaine de bus » dit-il. 100 bus 
d’une longueur de 12 mètres fonctionnant au gaz naturel, équipés d’une plate-forme 
basse pour les personnes handicapées. L’appel d’offres se terminant le 12 juin.
 En décembre dernier Hayk Marutyan avait annoncé que la mairie d’Erévan négo-
ciait avec les banques internationales le financement d’un nouveau réseau de transport 
à Erévan pour un montant total qui pourrait atteindre 250 millions de dollars. Selon 
Hakob Karapatyan le chargé de communication de la mairie d’Erévan, 850 bus se-
raient nécessaires pour la capitale arménienne dans ce projet de nouveau système de 
transport. Près de 400 minibus dépassant les 15 ans d’âge devant être mis au rebut 
alors qu’actuellement près de 900 minibus fonctionneraient à Erévan.

 Deux tombes arméniennes ont été découvertes lors de la construction d'un parc 
dans la ville de Nazili, dans la province d'Aydin, dans l'ouest de la Turquie.
 Les ouvriers ont découvert les pierres tombales en creusant le sol. Ils ont informé la 
direction du musée d'Aydin et les autorités municipales des résultats, a indiqué Erme-
nihaber.
 Le directeur et directeur adjoint du musée d'Aydin aurait étudié sur place les pierres 
tombales portant des inscriptions arméniennes. On pense qu'elles remontent au 17e 
siècle et seraient des tombes d’Arméniens ayant vécu à Nazili.
 Les pierres tombales ont ensuite été déplacées dans un parc de la ville, pour y être 
entreposées.

La France...
Suite de la page 4

 En ce 24 avril, la France se souvient de l’assassinat à Constantinople de 600 intel-
lectuels arméniens, qui a marqué le début du génocide. La France est aujourd’hui plus 
que jamais engagée pour défendre la mémoire des victimes, combattre le négation-
nisme et porter les enseignements universels de cette page d’histoire tragique. Mon 
pays a fait l’an dernier du 24 avril, conformément aux engagements que j’avais pris, 
la journée de commémoration du génocide arménien. Tout en assurant le strict respect 
des consignes imposées par la situation sanitaire actuelle, j’ai décidé que cette journée 
serait marquée cette année encore, par une cérémonie restreinte à Paris, en présence 
de représentants du gouvernement français.C’est cet héritage et cette mémoire parta-
gés qui fondent la relation si particulièrement entre nos deux pays. Aujourd’hui l’épi-
démie de coronavirus qui frappe le monde nous impose collectivement un nouveau 
défi, sanitaire, économique et social. Nous relèverons ces défis ensemble, et je sais 
que la France et l’Arménie œuvreront de concert dans les enceintes internationales en 
faveur d’un multilatéralisme plus efficace et de solidarités nouvelles.
 Quelques que soient les épreuves, les Arméniens peuvent compter sur l’amitié de 
la France. Fidèle à ses engagements, elle se tient à leurs côtés dans leur aspiration à la 
paix et à la prospérité. »Emmanuel Macron

Chanson co-écrite par Serj Tankian et 
Nikol Pachinian

Deux tombes arméniennes du XVIIe 
siècle retrouvées en Turquie
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It is of utmost importance to form a 
phased framework with comparable 
commitments – Zohrab Mnatsakanyan

Armenia MPs endorse trade, investment 
agreement with Singapore 

Ryanair planning to resume flights 
from July

 “The terminology 
of phased and package 
solution of the NK 
resolution is linked to 
the history of the NK 
settlement process. 
If one assumes that a 
phased solution can be 
adopted where the ba-
lance of commitment is 
violated, the option will 
definitely fails,” Fo-
reign Minister Zohrab 
Mnatsakanyan told a 
meeting of the National 
Assembly Standing 
Committee on Foreign Relations on Monday.
 Mnatsakanyan recalled an colleague without disclosing the name who had once 
agreed to a phased solution provided that the issue of status is resolved in the first 
instance. The FM next noted that for the Armenian side it is of utmost importance to 
form a phased framework for the solutions where commitments are expressed, com-
parable, feasible and can be monitored.
 “This is the primary issue for us. If it is assumed that a phased option is the one in 
which one side should realize its commitments more and does not receive comparable 
responses, steps, commitments, it would disrupt its security and all other positions 
of the other side in the talks. This scenario of implementation is impossible,” said 
Zohrab Mnatsakanyan.
 To remind, the question to the FM was about the much articulated phased solution 
in the NK process following Russian FM Sergey Lavrov comments.
 At a videoconference roundtable with members of the Alexander Gorchakov Pu-
blic Diplomacy Fund Lavrov noted on April 21 that documents under consideration 
envisage phased settlement of the conflict, including at the first stage the solution of 
the most pressing issues - leaving number of districts surrounding Nagorno-Karabakh 
region and unblocking transport, economic and other communications.

 This agreement complements the major package agreement between the EEU and 
Singapore. Armenia’s Deputy Minister of Economy Varos Simonyan stated this at 
Monday’s sitting of the parliamentary Standing Committee on Regional and Eurasian 
Integration, during the discussion of the matter of ratification of the agreement on 
trade services and investments between Armenia and Singapore.
 The Deputy Minister noted that given the fact that this agreement contains services 
and investments in various domains, several separate agencies of Armenia were res-
ponsible for its implementation.
 After the debates, the MPs endorsed this agreement.
 To note, Armenia is also a member in the EEU.

 Irish low-cost carrier Ryanair says it 
is planning to axe 3,000 pilot and cabin 
crew jobs, or 15 percent of staff, with air 
transport paralyzed by coronavirus.
Irish low-cost airline Ryanair is planning 
to resume flights from July.
 Ryanair said in a press release it belie-
ves it will take some time for passenger 
volumes to return. Consumer confidence will be impacted by public health restric-
tions, such as temperature checks at airports and face coverings for passengers and 
staff on board aircraft. Ryanair is now reviewing its growth plans, and aircraft orders. 
We are in active negotiations with both Boeing, and Laudamotion’s A320 lessors to 
cut the number of planned aircraft deliveries over the next 24 months, which could re-
duce our capex commitments, to more accurately reflect a slower and more distorted 
EU air travel market in a post Covid-19 world. As a direct result of the unprecedented 
Covid-19 crisis, the grounding of all flights from mid-March until at least July, and 
the distorted State Aid landscape in Europe, Ryanair now expects the recovery of 
passenger demand and pricing (to 2019 levels) will take at least 2 years, until summer 
2022 at the earliest. The Ryanair Airlines will shortly notify their trade unions about 
its restructuring and job loss program, which will commence from July 2020.
 These plans will be subject to consultation but will affect all Ryanair Airlines, and 
may result in the loss of up to 3,000 mainly pilot and cabin crew jobs, unpaid leave, 
and pay cuts of up to 20%, and the closure of a number of aircraft bases across Eu-
rope until traffic recovers. Job cuts and pay cuts will also be extended to Head Office 
and Back Office teams. Group CEO Michael O’Leary, whose pay was cut by 50% for 
April and May, has now agreed to extend this 50% pay cut for the remainder of the 
financial year to March 2021.

 Armenian Prime Minister Ni-
kol Pashinyan has signed a deci-
sion to appoint Suzanna Barse-
ghyan as his  new assistant.
 The respective decision is 
posted on e-gov.am.
 Suzanna Barseghyan is the 
premier’s fifth assistant. Pre-
viously, she worked as an expert 
at the Armenian Institute of In-
ternational and Security Affairs 
(AIISA).
 The PM also has a total of 
seven advisers, two of whom are 
on a voluntary basis.

The residents of Berkaber border vil-
lage in Tavush Province have been rai-
sing the issue of repairing their village 
road for at least 25 years. Armenia’s 
Prime Minister Nikol Pashinyan wrote 
about this on his Facebook page.
"This year the people of Berkaber will 
have a fully-repaired road. The work is 
in full swing.
By the way, the authorities have pro-
mised to repair the road in all the elec-
tions that were held in the history of 
the Third Republic. I should also men-
tion that the road has not been repaired 

since 1980," Pashinyan added.

 The volumes of diamond production 
have significantly grown in Armenia, 
according to the data release by the 
country's National Statistical Service 
(NSS). The newly released data suggest, 
89,352 carats diamonds were produced 
in January-February 2020, which is 2.1 
times increase over the volumes pro-
duced during the mentioned period in 
previous year.
 The total production of January-February 2019 amounted to 41,634 karats.
According to NSS data, 195kg of jewelry were produced in Armenia in the repor-
ting period, which is 76.2% more to compare with the last year's volumes. To note, 
110.7kg jewelry were produced in January-February 2019.

 The humanitarian mission 
of Armenia in Syria operates 
in a natural rhythm, said 
Armenian FM on Monday at 
the parliament.
 The FM noted he is in 
constant contact with the 
defense minister.
 “The mission operates 
in a natural rhythm. The 
situation is normal, there is 
nothing extraordinary,” he 
said.

Armenian PM appoints new assistant

Armenia PM: Border village will have 
fully-repaired road this year 

Diamond production on the rise in 
Armenia

Armenian FM: Mission in Syria 
operates in natural rhythm 
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ՍԻՐՈՅ ԵՒ ՅՈՅՍԻ « CORONA VIRUS» Ը
 Պերճ Գոգորեան

... Գաւաթին կէսը պարապ է:
 Ճի'շդ է:
 Մարդկութիւնը իր բոլոր ստեղծագործ կարողութիւններով եւ գիտու-
թեամբ, ծունկի է եկած մանրէի մը առջեւ: Սահմանափակ իր անսահման 
գոռոզութեամբ, ան կ'ընդունի իր անկարողութիւնը բնութեան սարսափելի 
մէկ օրէնքին առջեւ: Վերջապէս բոլոր անասուններու տեղ, այժմ ինքը՝ 
խեղճօ՜րէն բանտարկուած է շքեղ վանդակի մը մէջ ու կը սպասէ իր...:
 Գործատուներ կը գոցուին, պաշտօնեաներ օգնութեան ձեռք կը խընդ-
րեն: Վարժարաններ, բոլորը, կը փակուին եւ իբրեւ գիտութեան վերջին 
շնորհ՝ համակարգիչին առջեւ, աշակերտներ կը շարունակեն իրենց 
ուսումը: Կառավարութիւններ՝ իրար-անցած, մի քանի անոյշ խօսքերով 
կը փորձեն հանդարտեցնել յուսահատ ժողովուրդը:
 ... Սակայն:
 Գաւաթին միւս կէսը լեցուն է:
 Սէր եւ յոյս կայ ամենուրէք:
 Որքա ՜ ն գեղեցիկ է, երբ պատանի - պատանուհիները՝ թէեւ 
ստիպուած - կը մտնեն ընտանիքին ջերմ կեանքին մէջ: Երբեմն ձանձ-
րոյթով, կամայ թէ ակամայ, կը խօսակցին իրենց ծնողներուն հետ. կը 
վիճաբանին, բայց կը փոխանակեն կարծիքներ, երբ առաջ՝ կը փո-
խանակէին լակոնական մի քանի բառեր: Սէր ու ապահովութիւն կայ 
հո'ս. առժամաբար կը մոռնան դուրսի վտանգը: Հեռաձայներ աւելի 
կը գործածուին, այս անգամ աւելի ջերմութեամբ: Զոյգեր աւելի կը մօ-
տենան իրարու: Տարիներու հանդէպ յարգանք ու օգտակար ըլլալու 
պահանջքը աւելի յաճախակի կը դառնայ: Բացօթեայ պտոյտներն ու 
զբօսնելու պատճառները անհրաժեշտ կը դառնան:
 ...Երբ ամէն ինչ իր բնական վիճակին վերադառնայ, արդեօք պիտի 
յիշե ՞ նք ու կարօտնա ՞ նք այս անկեղծ ու տաքուկ... նոր... անցեալէն 
մասեր:
 Աշխարհածանօթ գծագրիչ «Մարք Շակալլ» ըսած է,- «եթէ կարենայինք 
մեր գունաւոր կեանքը ներկել Սիրոյ եւ Յոյսի վրձինով:
 Իսկ մենք՝ եթէ կարենայինք Սիրոյ եւ Յոյսի վրձինով ներկել « Corona 
Virus» ի տժգոյն գոյները...:

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ ԿԻԼԻԿԻԱ ԵՐԳԻ 
ՍՏԵՂԾՄԱՆԸ

 Ինչպէս  գիտենք՝  Միքայէլ Նալ-
բանդեանը (1829-1866) տասնիննե-
րորդ դարու երկրորդ կէսին դարձաւ 
Արեւելահայ գրականութեան ազա-
տութիւն ջատագովող բանաստեղծը 
նոյնպէս ալ Արեւմտահայաստանի 
մէջ այդ ժամանակաշրջանին նոյն 
գաղափարներով հանդէս եկաւ Նա-
հապետ Ռուսինեանը (1819-1876):  
 Ն. Ռուսինեան նախնական ուսումը
ստացած  է  ծննդավայրի  Կեսարիոյ Է
ֆքերէ գիւղին մէջ, ապա Պոլսոյ Սկիւ-
տար թաղամասի Ս. Կարապետ եկեղեցւոյ վարժարանէն ներս:  1844-1851ին 
բարձրագոյն ուսում ըստանալու համար կը մեկնի Փարիզ, ուր Սորպոն հա-
մալսարանին մէջ կը ստանայ բժշկագիտութեան Տօքթ.ի աստիճան: (ամ-
բողջական կենսագրութեան ծանօթանալու համար, տե՛ս Գառնիկ Ստեփանեան 
Կենսագրական Բառարան Հատոր Գ գիրք 1, ՄԵԼ-Ռ , Ռուսինեան Նահապետ, էջ 318 
Երեւան 1990:)   
 Խանդավառուած 1848ի Ֆրանսական պայքարի  ազատագրման  գաղա-
փարներով, 1850ին Պոլիս վերադառնալէն ետք իր ներդրումը կ'ունենայ 
Ազգային Սահմանադրութեան մշակման աշխատանքներուն:  Ֆրանսայի 
մէջ ան կը ծանօթանայ Frédéric Bératի (1801-1855) հեղինակած Ma Normandie 
(Histoire, Google, Normandie, Wikipédia կամ Normandie, Petit Larousse illustré, Par-
is1991 p.1476)    երգին:  Ն. Ռուսինեան զուգահեռ անցնելով իր եւ  Frédéric  Béra-
tի*(Biographie, Google, Frédéric Bérat,Wikipédia)  հայրենասիրական  զգացում-
ները, 1860ին վերջինիս հեղինակած Ma  Normandie երգի  յատուկ  անունները
վերափոխելով թարգմանաբար վերմշակելով զայն կը պատշաճեցնէ այդ 
օրերու արեւմտահայաստանի գաղափարական զգացմունքները արտա-
յայտող երգի ու կ'անուանէ «Կիլիկիա» խորագրով ապա իր ժամանակաշրջանի  
Երաժիշտ Գաբրիէլ Երանեան (1827-1862)ը (Գաբրիէլ Երանեան, Մուրատեան 
Մաթէոս, Հայկա-կան Երաժշտական Մշակոյթի Պատմութիւն  Հատոր 2, Երեւան 
1970 էջ  99-104: Կամ ՝տես՝ Գաբրիէլ Երանեան, Մուրատեան Մաթէոս, Ուրուագիծ 
Արեւմտահայ Երաժշտութեան Պատմութեան, Երեւան 1989 էջ  97-101:)  կը յօրինէ 
տուեալ բանաստեղծութեան երաժշտութիւնը:

Ma Normandie                Կիլիկիա
Paroles et musique:               Երաժշտ.՝ Գաբրիէլ Երանեան
Frédéric Bérat                Խօսք՝ Նահապետ Ռուսինեան

Quand tout renaît à l'espérance              Երբոր բացուին դռներն յուսոյ
Et que l'hiver fuit loin de nous              Եւ մեր երկրէն փախ տա ձմեռ,
Sous le beau ciel de notre France              Չքնաղ երկիրն մեր Արմենիոյ
Quand le soleil revient plus doux              Երբ փայլէ իւր քաղցրիկ օրեր,
Quand la nature est reverdie              Երբոր ծիծառն ի բոյն դառնայ,
Quand l'hirondelle est de retour              Երբոր ծառերն հագնին տերեւ,
J'aime à revoir ma Normandie              Ցանկամ տեսնել զիմ Կիլիկիա
C'est le pays qui m'a donné le jour.                Աշխարհ որ ինձ ետուր արեւ:

J'ai vu les champs de l'Helvétie              Տեսի դաշտերն Սիւրիոյ,
Et ses chalets et ses glaciers              Լիառն Լիբանան եւ իւր մայրեր,
J'ai vu le ciel de l'Italie               Տեսի զերկիրն Իտալիոյ.
Et Venise... et ses gondoliers              Վենետիկ եւ իւր կոնտոլներ,
En saluant chaque patrie                Կղզի նման չիք մեր Կիպրեայ,
Je me disais: aucun séjour                            Եւ ոչ մէկ վայր է արդարեւ
N'est plus beau que ma Normandie               Գեղեցիկ քան զիմ Կիլիկիա,
C'est le pays qui m'a donné le jour.                Աշխարհ որ ինձ ետուր արեւ:

Il est un âge dans la vie               Հասակ մը կայ մեր կենաց մէջ,
Où chaque rêve doit finir               Ուր ամենայն իղձ կ'աւարտի.
Un âge où l'âme recueillie                             Հասակ մը ուր հոգին ի տենչ՝
A besoin de se souvenir               Յիշատակաց իւր կարօտի.
Lorsque ma muse refroidie                            Յօրժամ քնարն իմ ցրտանայ,
Aura fini ses chants d'amour              Սիրոյն տալով վերջին բարեւ,
J' irai revoir ma Normandie                            Երթամ ննջել յիմ Կիլիկիա,
C'est le pays qui m'a donné le jour.                Աշխարհ որ ինձ ետուր արեւ:

 «Կիլիկիա» երգը գնահատուած ու լայն ընդունելութիւն է գտած մեր ժողո-
վուրդի հասարակական կեանքին  մէջ, ու մինչեւ օրս ալ ան արտացոլումն է 
հայ ժողովուրդի զգացումներուն դէպի արեւմտահայաստան:  
 Կիլիկիա երգը բոլոր ժամանակաշրջաններուն ալ տեղ  գրաւած  է  հայկա-
կան երգարաններուն մէջ ըլլայ սփիւռքի եւ հայրենիքի մէջ:  Առաջին անգամ 
հայկական ձայնանիշերով հրատարակուած է Եզնիկ  Քահանայ Երզնկեան-
ցի Ձայնագրեալ ազգային երգարանին մէջ 1882-ին Վաղարշապատ: * 
(Ձայնագրեալ Ազգային Երգարան, Հայ դպրոցների համար, ժողվեց եւ Ձայնագրեց 
Եզնիկ Քահանայ Երզնկեանց ուսուցիչ հայկական ձայնագրութեան Ներսիսեան 
Ազգային Հոգեւոր Դպրանոցի Հայոց Տփղիսոյ, Վաղարշապատ ի տպարանի Սրբոյ 
Կաթողիկէ Էջմիածնի, ՌՅԼԲ-1882, էջ 40:) 
 Յետագային բարձր մակարդակով դաշնաւորած են տուեալ երգը երգ-
չախումբի ձայնի ու դաշնամուրի նուագակցութեամբ ճոխացնելով հայ երգի 
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նպատակին վրայ - «թաւիշը շատ է» կը պնդեն անոնք: Մինչդեռ Նիկոլ Փա-
շինեան Հայաստանը կը տեսնէ միջազգային քաղաքական հարթակի վրայ, 
Եւրոպայի տեսանկիւնէն ու կը փորձէ հինի մնացուկները մաքրել օրէնքի 
ճամբով: Որոշեց Սահմանադրական դատարանի մաքրագործումը կա-
տարել հանրաքուէով. ապօրինի հարստացման լուծումները կ'առաջադրէ 
խորհրդարանական օրէնքներու հաստատումով: Սակայն, մինչեւ որ հասա-
րակութեան մէջ չամրապնդուի չափաւորականութեան ու խոհեմութեան 
վարքագիծը̀  դժուար թէ երկիրը գտնէ իր հաւասարակշռութիւնը:
 Վրիժառութիւնը, վանտեթթան պիտի ունենան իրենց հակադարձութիւնը 
եւ ունին: Հիները իրենց կողոպտած հարստութիւնը սկսած են գործածել 
մամուլի ճամբով: Այսօր, ազատութիւններէն օգտուելով` աւելի ուժեղ հակա-
իշխանական մամուլ կը գործէ երկրին մէջ:
 Հայաստանի տնտեսութեան շահերէն չի բխիր սպառնալ հիներու հարըս-
տութեան եւ պատճառել անոնց փախուստը երկրէն:
 Վերջին շրջանին սկսած են անկարգութիւններ ու բռնութիւններ երկրին մէջ, 
որոնք աննպատակ չեն, ոչ ալ̀  պատահական: Կարծէք թէ անոնք ծրագրուած 
են համալրելու համար այն արտաքին մարտահրաւէրները որոնք ցցուեցան 
Հայաստանի դէմ: Նորադուսի մէջ յանկարծ պայթեցաւ խռովութիւն մը 
որուն մասնակցեցան հարիւրաւորներ. յարձակում կատարուեցաւ Սեդա 
Սաֆարեանի եւ անոր ընտանիքի անդամներուն դէմ. Սեդա Սաֆարեան 
մաս կը կազմէ այն Փաստահաւաք Յանձնաժողովին որ վկայութիւններ կը 
դասաւորէ Մարտի 1ի սպանդին մասին: Անկապ եւ աննպատակ չէ նաեւ 
փողոցային կռիւը խորհրդարանի փոխ-խօսնակ Ալէն Սիմոնեանի եւ Արթուր 
Դանիէլեանի: Այս վերջինը հիմնադիր նախագահն է Ատեքուաթ կոչուած 
ծայրայեղական խմբաւորման: Ի դէպ, որքան այլասեռած պէտք է ըլլան այս 
խումբին անդամները, որ ուրիշ անուն գտած չըլլալով որոշած են ծուարիլ 
«Ատեքուաթ» օտար անունին ներքեւ:
 Այնպէս կը թուի թէ այսպիսի դէպքեր, որոնք, երբեմն դուրս կը մնան 
ոստիկանութեան հակակշիռէն – պիտի շարունակուին նպատակադրուած 
ձեւով` ապակայունացնելու համար երկիրը:
 Անշուշտ հեռուէն դիտելով` հեշտ կը թուին լուծումները, որոնք միայն պէտք 
է բխին ներսէն:
 Վատառողջ բեւեռացում մը կայ երկրին մէջ. հիները ետդարձի երազներով կը 
պայքարին նոր իշխանութեան դէմ, այնպիսի թափով որ կրնան պատուհասել 
երկիրը. իսկ նոր իշխանութիւնները եւ անոնց հետեւող զանգուածը երկրին 
փրկութիւնը կը փնտռեն հիներու ամբողջական անէացման մէջ: Եթէ կան 
ողջախոհներ̀  տեսանելի չեն անոնք: Միայն այդ ողջախոհներու յառաջացու-
մով եւ երկրին քաղաքացիական առողջ դաստիարակութեամբ կարելի է 
սատարել երկրին հաւասարակշռութեան եւ անոր̀  փրկութեան:

«ՊԱՅՔԱՐ» շաբաթաթերթ

ԱՆԿԱՇԿԱՆԴ ԽՈՀԵՐ
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ԳԱԼՈՒՍՏ ԿԻՒԼՊԷՆԿԵԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹԵԱՆ 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԸ ԿԸ ՄԵԿՆԱՐԿԷ 

ԽՕՍՔ ԱՌ ՄՐՑԱՆԱԿԸ

 Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնար-
կութեան Հայկական Բաժանմուն-
քը կը մեկնարկէ ԽՕՍՔ ԱՌ մըր-
ցանակը, որ աշխարհասփիւռ հա-
յախօսներուն առիթը կ՚ընծայէ հա-
յերէնով  արծարծելու  այն  հիմնա-
հարցերը, որոնց դէմ յանդիման կը 
գտնուի մարդկութիւնը այսօր։ 
 Պսակաձեւ ժահրը կը ստիպէ որ 
միլիոնաւոր հայեր մեկուսանան։ 
Այս պայմաններուն, համացանցը 
եւ տարբեր ընկերային առցանց 
հարթակներ հաղորդակցութեան 
ազդեցիկ միջոցներ դարձած են։ 
 Շատեր կը դիմեն այս ձեւերուն՝ 
ստեղծելով  արտայայտչական  նոր
մշակոյթ մը։ Այս շրջարկին մէջ, 
Հայկական Բաժանմունքը կը յայ-
տարարէ լսատեսողական եւ գրա-
կան արտադրութեան մրցանակ մը՝ ԽՕՍՔ ԱՌ, հրաւիրելով բոլորը 
ստեղծելու նիւթեր, որոնք կ՚անդրադառնան աշխարհին վերաբերող 
հիմնահարցերու, ինչպէս նաեւ կը միտին հասարակութիւնը իրազեկե-
լու եւ քաջալերելու որ այս նիւթերուն մասին արտայայտուին ու լու-
ծումներու շուրջ մտածեն: 
 Հայկական Բաժանմունքի տնօրէն, Ռազմիկ Փանոսեանի խօսքերով. 
«Հարկաւոր է խօսիլ մարդկութեան վերաբերող  ժամանակակից  հիմնա-
հարցերու մասին, որոնք անյապաղ կ՚անդրադառնան նաեւ աշխար-
հասփիւռ հայուն վրայ. օրինակ՝ կենսոլորտի աղէտը, գաղթականներու 
ճգնաժամը, յարատեւ պատերազմները, համայնքային մարտահրա-
ւէրները եւ այլն։ Այս մրցանակով կը հետապնդենք երկու նպատակ. 
նախ՝ քաջալերել որ իբր համայնք խօսուի մարդկութեան դիմակայած 
դժուարութիւններուն մասին, ապա խթանել որ այս քննարկումները 
տեղի ունենան հայերէնով, եւ զանազան առկայ միջոցներով»։ 
 Եթէ կ՚ուզէք աշխարհին դիմել հայերէնով, անդրադառնալու հիմնա-
հարցի մը, ապա ասիկա լաւագոյն առիթն է. կը հրաւիրենք ձեզ 
ներկայացնելու լսողական, տեսողական, գրաւոր, կամ գծանկարչական 
նիւթեր։ 
 Մրցանակառուները պիտի ստանան 500 տոլար արժողութեամբ 
պարգեւ մը։ Պիտի յատկացուի ընդհանուր 50 մրցանակ։ 
 Մրցանակին պայմաններուն եւ դիմումի չափանիշերուն մասին յա-
ւելեալ մանրամասնութիւններու համար հետեւեցէք այս կապերուն՝ 
հայերէն տարբերակ կամ անգլերէն տարբերակ: 
 Դիմումները եւ հարցումները պէտք է ուղղուին՝ ArmCurrentIssuesPrize@
gulbenkian.pt հասցէին, մինչեւ 8 Յունիս 2020։

ՊԱՏՄԱԿԱՆ...
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գանձարանը  ինչպիսիք են՝ 1885ին Քրիստափոր Կարա-Մուրզան(1853-1902), 
1891-1902ին (հաւանական է Ներսիսեան վարժարան պաշտօնավարած ըն-
թացքին) Մակար Եկմալեանը:  1900ին Փարիզի  մէջ  կը  հրատարակուի  երրլե-
զուանի (հայերէն, ֆրանսերէն եւ իտալերէն) յառաջաբանով ու թարգմա-
նութեամբ Recueil de Chant Populair Arméniens հաւաքածոյին մէջ Ernest Reyerի 
(1823-1909) մշակմամբ: * (Léon Eghiasarian, Recueil de Chant Populaires Arméniens, 
Paris p.11.
 1900-1914 ընթացքին նոյնութեամբ կը հրատարակուի Պոլսոյ մէջ Հայերէն, 
ֆրանսերէն թրքերէն (ոչ լատինատառ) եւ յունարէն յառաջաբաններով, էջ 14 
(դժբախտաբար հրատարակութեան վրայ թուական չէ նշուած 1900-1914ը նշումն 
է գաղութիս նախկին մտաւորականներէն յանձինս Գաբրիէլ Պասմաճեանի):
 1913-ին Պետերպուրկի մէջ կը հրատարակուի Գէորգ Սրկ. Չէօրէքչեանի (յե-
տագային Գէորգ Զ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս) մշակած Երբ որ բացուին 
երգը: (Երեգ Խմբերգ Մշակեց եւ ներդաշնակեց Ս. Էջմիածնի միաբան Գէորգ սրկ. 
Չէօրէքչեան. գին 70 կ: Տես Արարատ Ամսագիր, ի Սուրբ Էջմիածին 1913 , Զ-Է էջ 
674)
 1924ին Գրիգոր Հ. Այգունի (1886-1928),  Գրիգոր Փիտեճեան (1935-2019), 1977ին 
Պօղոս Ճէլալեան (1927) , 1977ին Զարեհ Արք. Եպս. Ազնաւորեան (1947-2004):  
 Վստահ եմ կան նաեւ այլ դաշնաւորումներ սակայն դժբախտաբար մեզ 
ծանօթ չըլլալու պատճառով գուցէ չկարողացանք շարքը ամբողջացնել:

Սամուէլ Քէօշկէրեան

ԶՈՀՐԱՊ ՄՆԱՑԱԿԱՆԵԱՆ. ...
Շար. - էջ 1- էն 

բան մը պարտադրուի, Մնացականեան հաստատեց, որ սպառնալիքի լեզուն 
չի գործեր բանակցային հոլովոյթին մէջ: «Ես̀  իբրեւ  կառավարութեան անդամ, 
ունիմ լիազօրութիւն̀  տանելու այդ աշխատանքը: Մեր կառավարութեան 
ղեկավարը վարչապետն է, որ ունի լիազօրութիւն ժողովուրդին կողմէ, եւ ասով 
մենք կ’առաջնորդուինք, երբ կը ներգրաւուինք բանակցութեան մէջ: Մենք 
չենք կրնար ստեղծել իրավիճակ, երբ մեզի համար, մեր ազգային շահերուն 
համար կը ստեղծուի վտանգ, կը ստեղծուի անընդունելի իրավիճակ»,- յայտ-
նեց նախարարը:
 Ըստ անոր, հիմա այնպիսի փուլ է, որ պէտք է ուղղակի սպասել եւ պահպանել 
կայունութիւնը:

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱԾ Է «ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐՑԱԽ» 
ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆԻ 2020-Ի ԱՌԱՋԻՆ ԹԻՒԸ

ԼԷՈՆԻԴ ԵՆԳԻԲԱՐԵԱՆԻ ԱՆՈՒԱՆ ՊՈՒՐԱԿ 
ԵՒ ՄԱՀԱԹՄԱ ԿԱՆՏԻԻ ԱՐՁԱՆ` 

ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

 Երեւանի աւագանիի 28 Ապրիլի նիստին՝ 44 կողմ, 0 դէմ եւ 2 ձե-
ռընպահ ձայներով որոշուեցաւ մայրաքաղաքին մէջ ժողովրդական 
արուեստագէտ, կրկէսի հայ դերասան, մնջկատակ, ծաղրածու, գրող եւ 
թատերական բեմադրիչ Լէոնիդ Ենգիբարեանի պուրակ անուանակո-
չել: Այս մասին կ'իմանանք Civilnet.am-էն։
 Կեդրոն վարչական շրջանի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եւ Ագաթանգեղոս 
փողոցներու խաչմերուկի անկիւնային հատուածի̀  Երեւանի կրկէսին  
յարակից պուրակը պիտի կրէ «Լէոնիդ Ենգիբարեանի անուան պուրակ» 
անուանումը:
 Նոյն նիստին ընթացքին, 43 թեր, 0 դէմ, 2 ձեռնպահ ձայներով համա-
ձայնութիւն տրուեցաւ Հալաբեան եւ Մարգարեան փողոցներու միջանկեալ 
զբօսայգիի տարածքին մէջ հնդիկ քաղաքական գործիչ Մահաթմա 
Կանտիի արձանը տեղադրելու:

 Լոյս տեսած է ՀՀ Բարձրագոյն Որա-
կաւորման  Կոմիտէի  (այսուհետեւ՝ ԲՈԿ)
ընդունելի հանդէսներու ցանկին մէջ 
ընդգրկուած «Գիտական Արցախ» 
պարբերականի 2020-ի առաջին թիւը, 
որ նուիրուած է Արցախի երիտասարդ 
գիտնականներու եւ մասնագէտներու 
միաւորման 5-ամեակին եւ կը սկսի 
գլխաւոր խմբագիր, իրաւաբանական 
գիտութիւններու  թեկնածու,  դոցենտ 
Աւետիք Յարութիւնեանի նախախօս-
քով` «Արցախի Երիտասարդ Գիտնա-
կաններու  Միութիւններու  Միաւորման
Հնգամեայ Երթը» խորագիրով:
 «Երկիր»-ի  փոխանցած  տեղեկութիւն-
ներով՝ սոյն թիւին մէջ տեղ գտած են 
30 հեղինակներու 24 յօդուածներ եւ 1 
գրախօսութիւն:
 Հեղինակները կը ներկայացնեն Հա-
յաստանի  Հանրապետութիւնը,  Արցա-
խի Հանրապետութիւնը, Գերմանիան, 
Լեհաստանը եւ Ուքրանիան:
 Անոնցմէ 7-ն գիտութիւններու դոկտոր է, 11-ը̀  գիտութիւններու թեկնածու, 
12-ը̀  յետ-ընթացաւարտ, հայցորդ ու մագիստրոս:
 Ինչպէս նշած է գլխաւոր խմբագիր Ա. Յարութիւնեան, ի թիւս այլ առաջնա-
հերթութիւններու, «Գիտական Արցախ»-ը կոչուած է միջազգային հանրու-
թեան ներկայացնելու Հայաստանի ու Արցախի հիմնահարցերու մասին բա-
ցառապէս առարկայական տեղեկատուութիւն եւ գիտութեան միջոցով Ար-
ցախի մասին ծանուցելու արտերկրի մէջ: Այդ համազգային տեսլականով, հա-
ւաքական պատասխանատուութեամբ, գիտական ուժերու համախմբումով 
պէտք է շարունակել պարբերականի հրատարակումը, պարբերական, որ 
պէտք է դառնայ ԱԵԳՄՄ-ի որդեգրած գիտութեան դիւանագիտութեան մի-
ջոցով Արցախի միջազգային ճանաչման նպաստող ռազմավարական ու 
մարտավարական իւրօրինակ ուղեցոյցը»:
 «Գիտական Արցախ»-ի սոյն համարը հասանելի է Արցախի էլեկտրոնային 
գրադարանի կայքով:


