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Հայ Կեանք 
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈԻԹԱՅԻՆ ԵԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ 

Փաշինեան–Մաքրոն 
հանդիպումը նոր որակ  

կը հաղորդէ  
Հայաստան-Ֆրանսա 

յարաբերութիւններուն 

          ՓԱՐԻԶ, «Նիուզ».- Աշխատանքային այցելու-
թեամբ Փարիզ գտնուող վարչապետ Նիկոլ Փաշի-
նեան Էլիզէեան պալատին մէջ հանդիպեցաւ Ֆրան-
սայի նախագահ Էմանուէլ Մաքրոնի հետ:  
 

          Դիմաւորման արարողութենէն, ձեռքսեղմու-
մէն եւ արարողակարգային լուսանկարահանումէն 
ետք երկու երկիրներու ղեկավարները բանակցու-
թիւն վարեցին աշխատանքային ճաշին ընթացքին: 
 

          Մաքրոն ողջունեց վարչապետ Փաշինեանը եւ 
յայտնեց, որ անոր այցը կը նպաստէ ու նոր թափ կը 
հաղորդէ երկու երկիրներու բարեկամական յարա-
բերութիւններու յետագայ զարգացման ու յառաջ 
մղման: Ֆրանսայի նախագահը ընդգծեց, որ իր եր-
կիրը պատրաստ է շարունակելու բարեկամ Հայաս-
տանի հետ սերտ համագործակցութեան ընդլայն-
ման ուղղուած ջանքերը՝ տարբեր ոլորտներու մէջ:  
 

          Նշելով, որ ընդամէնը մէկ ամիս ետք ինք պե-
տական այցութեամբ պիտի մեկնի Հայաստան՝ 
Մաքրոն յայտնեց, թէ վստահ է, որ ֆրանսախօս 
երկիրներու գագաթնաժողովը Երեւանի մէջ պիտի 
իրականանայ բարձր մակարդակով: 
 

          Շնորհակալութիւն յայտնելով ջերմ ընդունելու-
թեան համար՝ Նիկոլ Փաշինեան նշեց, որ իրենց ար-
դէն երկրորդ հանդիպումը կը վկայէ այն մասին, որ 
հայ-ֆրանսական առանձնաշնորհեալ յարաբերու-
թիւնները ապահով ձեռքերու մէջ են եւ պիտի շա-
րունակուին ընդլայնիլ եւ խորանալ՝ ի շահ երկու եր-
կիրներուն:  Շարունակութիւնը  էջ  2        

Հայաստանի երրորդ 
Հանրապետութիւնը  

27 տարեկան է 

          Հայաստանի երրորդ Հանրապետութիւնը 
Սեպտեմբեր 21-ին նշեց անկախութեան 27-րդ տա-
րեդարձը: 
 

          27 տարի առաջ հայ ժողովուրդը հանրաքուէի 
միջոցով իր վճռական «այո»ն ըսաւ Հայաստանի 
անկախութեանը:  
 

          Երկու օր ետք` Սեպտեմբեր 23-ին, երկրի Գե-
րագոյն Խորհուրդը Հայաստանը հռչակեց անկախ, 
ինքնիշխան հանրապետութիւն: 
 

          Հայաստանի անկախութեան հիմնադրման, 
նախորդած էր 1990 թուականի Օգոստոս 23-ը. երբ 
սկսաւ անկախ պետականութեան հաստատման 
գործընթացը: Հայաստանի նորընտիր Գերագոյն 
խորհուրդը իր առաջին նստաշրջանի ժամանակ 
ընդունեց «Հայաստանի անկախութեան մասին» 
հռչակագիրը: Հանրապետութեան խորհրդարանը 
այսպէս ազդարարեց անկախ պետականութեան 
հաստատման գործընթացի սկիզբը: Հռչակագիրի 
ընդունուելէն մէկ օր վերջ` Օգոստոս 24-ին, ՀԽՍՀ 
Գերագոյն խորհուրդը որոշեց Հայկական Խորհրդա-
յին Սոցիալիստական Հանրապետութիւնը վերա-
նուանել Հայաստանի Հանրապետութիւն, իսկ գոր-
ծող Գերագոյն խորհուրդը համարել Հայաստանի 
Հանրապետութեան առաջին Գերագոյն խորհուրդ: 
 

          Նորանկախ Հայաստանի հռչակմամբ սկսաւ  
Հայաստանի երրորդ Հանրապետութեան պատմու-
թիւնը։ 
 

          Երրորդ Հանրապետութեան առաջին Սահմա-
նադրութիւնը ընդունուած է 1995 Յուլիս 5-ին` հա-
մաժողովրդական հանրաքուէով; Գործող Սահմա-
նադրութիւնը ընդունուած է 2015 Նոյեմբեր 6-ին՝  

 Շարունակութիւնը  էջ  3        



   Էջ  2 Հայ Կեանք 

Հաւատալով ազատ խօսքի իրա-
ւունքին եւ բազմակարծութեան` 

կ՛ընդունինք, որ հրապարակուած 
գրութիւնները անպայման 

չարտայայտեն հրատարակիչնե-
րուս տեսակէտը։ Հրատարակիչ-
ներուն կը վերապահուի յղուած 

յօդուածները յապաւելու կամ 
չհրատարակելու իրաւասութիւնը։             
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Փաշինեան–Մաքրոն հանդիպումը 
նոր որակ կը հաղորդէ  
Հայաստան-Ֆրանսա 

յարաբերութիւններուն 

          Փաշինեան ընդգծեց, որ դիւանագիտական յարաբերութիւններու 
հաստատումէն ի վեր, անցած տարիները յատկանշուած են հայ-ֆրան-
սական կապերու խորացումով եւ յայտնեց, թէ համոզուած է, որ անոնք 
կը շարունակեն վերընթաց զարգանալ բոլոր ոլորտներուն մէջ՝ քաղա-
քական կանոնաւոր երկխօսութիւն, միջխորհրդարանական սերտ կա-
պեր, ապակեդրոնացուած աշխոյժ շփումներ, տնտեսական համագոր-
ծակցութիւն, մշակութային, կրթական, գիտական, առողջապահական 
եւ այլ բնագաւառներու մէջ ծրագիրներու իրականացում, բաւական 
ընդգրկուն իրաւապայմանագրային դաշտ: 
 

          «Համոզուած եմ, որ մեր հանդիպումը նոր որակ կը հաղորդի մեր 
առանձնաշնորհեալ յարաբերութիւններին, որոնք հիմնուած են դարա-
ւոր պատմական բարեկամութեան վրայ», ըսաւ Փաշինեան:  
 

          Վարչապետը կարեւոր նկատեց Հայաստանի մէջ ֆրանսախօս 
երկիրներու գագաթնաժողովի իրականացումը՝ աւելցնելով, որ Հայաս-
տանի անկախութենէն ի վեր անիկա Երեւանի մէջ կայացող կարեւոր 
իրադարձութիւններէն մէկն է: Փաշինեան վերահաստատեց Հայաստա-
նի իշխանութիւններուն լիակատար յանձնառութիւնը գագաթնաժողովի 
յաջողութիւնը ապահովելու հարցին գծով: 
 

          Կողմերը միտքեր փոխանակեցին ղարաբաղեան հիմնահարցին 
վերաբերեալ եւ կարեւոր նկատեցին անոր կարգաւորումը բացառապէս 
խաղաղ ճանապարհով, ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համանախագահութեան 
ձեւաչափի ծիրին մէջ: 

 Շարունակութիւն  էջ  1-էն        

ՀՀ Սփիւռքի Նախարարը աւարտեց իր 
աշխատանքային այցը Միջին Արեւելք 

          ՀՀ Սփիւռքի նախարար Մխիթար Հայրապետեան աւարտեց իր 
աշխատանքային այցը Միջին Արեւելք եւ Եգիպտոս ուր առիթը ունեցաւ 
հանդիպելու պետական եւ ազգային կառոյցներու ղեկավարութեան 
հետ։ Մանրամասնութիւններ յաջորդիւ։ 
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 Էջ  3     Հայ Կեանք  

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ 

ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ 

ՀՀ անկախութեան 27-րդ տարեդարձին առիթով 
ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան շնորհաւորագիրը  

ուղղուած հայ ժողովուրդի զաւակներուն  

Ի Դիմաց՝ 
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ 

ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ 

Սեւակ Յակոբեան        Սերխիօ Նահապետեան 
     Ատենադպիր                     Ատենապետ  
 

չութիւնս իր աշխարհասփիւռ անդամակցութեան 
անունով  յատկապէս կը  շնորհաւորէ Հայաստանի 
ու Արցախի սահմանները ամուր պահող իւրաքան-
չիւր հայ զինուորին, որուն  շնորհիւ Հայաստանի ու 
Արցախի մէջ ապրող մեր ժողովուրդը կը կարողա-
նայ խաղաղ կեանքով ապրիլ, ուսանիլ ու աշխատիլ, 
բերք ու բարիք արարել, տնտեսութիւնը զարգացնել: 
 

          Սիրելի՛ հայրենակիցներ, 
 

          Դարձեալ շնորհաւորելով ձեզ Հայ ժողովուր-
դին հպարտութիւն պարգեւող այս կարեւորագոյն 
տօնին առիթով՝  խաղաղութիւն, երջանկութիւն ու 
բարեկեցութիւն կը մաղթենք իւրաքանչիւր հայոր-
դիի ի Հայաստան, ի Արցախ եւ ի սփիւռս աշխարհի:   

          Սիրելի՛ հայրենակիցներ,  
 

          Հայաստանի Գ. Հանրապետութեան անկա-
խութեան 27-րդ տարեդարձին առիթով ջերմօրէն կը 
շնորհաւորենք ձեզ:  
 

          21 Սեպտեմբեր 1991-ին հայրենի ժողովուրդը 
ձայներու բացարձակ մեծամասնութեամբ քուէար-
կեց ԽՍՀՄ կազմէն դուրս գալու եւ անկախ պետու-
թիւն ստեղծելու օգտին՝ այսպիսով վերականգնելով 
ինքն իր ճակատագիրը տնօրինելու, ազատ, անկախ 
ու ինքնիշխան պետութիւն ունենալու սեփական 
իրաւունքը: Միասնական կամքով ու տոկունու-
թեամբ բազմաթիւ դժուարութիւններ յաղթահարու-
եցան անկախութեան կերտումի ճանապարհին, ու 
այսօր 27-րդ  տարին է, որ  հազարամեակներու 
պատմութիւն ունեցող հայ ժողովուրդը անկախու-
թեան իր  տարեդարձը կը տօնէ որպէս կայացած 
պետութեան տէրը, պետութիւն, որ ունի իր պետա-
կան ուրոյն սահմանը, դրօշը, քայլերգը, զինանշանը: 
 

          Անկախութեան օրուան առիթով Ռամկավար 
Ազատական Կուսակցութեան Կեդրոնական Վար-

դարձեալ համաժողովրդական հանրաքուէով:  
 

          Հայաստանի Հանրապետութեան դրոշը եռա-
գոյնն է, նորանկախ Հայաստանի զինանշանը` Հա-
յաստանի առաջին Հանրապետութեան (1918-1920) 
զինանշանն է (վերամշակուած), որի հեղինակներն 
են ճարտարապետ Ալեքսանտր Թամանեանը եւ 
նկարիչ Յակոբ Կոջոյեանը: Հայաստանի օրհներգը 
եւս Հայաստանի առաջին Հանրապետութեան օրհ-
ներգն է (բարեփոխուած): Հեղինակը Միքայէլ Նալ-
պանտեանն է, երաժշտութեամբ՝ Բարսեղ Կանա-
չեանի: 
 

          Սեպտեմբեր 21-ը ազգային հպարտութեան օր 
է. անկախ հայրենիք ունենալու հայ ժողովրդի դարե-
րու երազանքը իրականացած է: 

Հայաստանի երրորդ Հանրապետութիւնը  
27 տարեկան է 
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   Էջ  4 Հայ Կեանք  

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ 

Յունաստանի Շրջանային Վարչութիւն 

          Յաջորդեցին խոչնդոտ տարիներ, որոնք 
սակայն դիմագրաւուեցան՝ անհատնում համբե-
րութեամբ ու հաւաքական անկորնչելի կամքով 
ազատագրելով ԱՐՑԱԽ աշխարհը:  
 

          Թաւշեայ յեղափոխութենէն յառաջացած յու-
սաբեր եւ լաւատես պատգամները կը ցանկանք 
իրականացած տեսնել անկախութեան ամրապն-
դումով, պետականութեան հզօրացումով, տնտե-
սութեան բարելաւումով, արտագաղթի կասեցու-
մով ու ներգաղթի հեռանկարներու մշակումով, 
սահմաններու անձերմխելիութեան եւ անխոցե-
լիութեան պահպանումով եւ Հայաստանի ամէն մի 
բնակիչի բարօր, երջանիկ ու արժանապատիւ 
կեանքի իրականացումով։ 
 

          Հայաստանի անկախութեան  27-ամեակի 
առիթով ջերմապէս կը շնորհաւորենք համայն հայ 
ժողովուրդը։ 
 

ՏՕՆԴ ՇՆՈՐՀԱՒՈՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ։ 

          Աշխարհասփիւռ հայութիւնը, Հայաստանի, 
Արցախի եւ Սփիւռքի մեծ հպարտութեամբ, ոգե-
ւորութեամբ եւ հոգեկան անսահման հռճուանքով՝ 
կը տօնախմբէ Հայաստանի երրորդ Հանրապե-
տութեան անկախացման 27-ամեակը։  
 

          Անկախութիւն՝ որու ձեռքբերումը յաջողուե-
ցաւ դժուարին պայմաններու տակ, երբ Սպիտա-
կի աւերիչ երկրաշարժը կործանած էր տնտեսու-
թեան 40% եւ խլած տասնեակ հազարաւոր կեան-
քեր, իսկ Արցախի ազատագրական պայքարը ու 
յետագայ պատերազմը նոր կը ձեւաւորուէր։  
 

          Դժուարութիւններ, որոնք յաղթահարուե-
ցան գիտակցութեամբ  ու համազգային միակամ 
որոշումով, հայ ժողովուրդի ազատութեան եւ ան-
կախութեան տիրանալու խիզախ ու առաջնա-
հերթ պայքարով։   
 

          Պատմական իրադարձութիւն՝ որ ինքնին 
կարեւոր ու օգտաւէտ դասեր կը թելաթրէ բոլորիս: 
Համազգային միասնականութիւն, ազատութեան 
եւ անկախութեան անգնահատելի արժէքներու 
գիտակցութիւն ու հաւատք։ 
 

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱԳԻՐ 

Ի Դիմաց՝ 
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ 

Յունաստանի Շրջ․ Վարչութեան 

Խաչատուր Ադամեան    Գալուստ Ռուստեմեան 
       Ատենադպիր                     Ատենապետ  

Երեւանի նոր Աւագանի կ’անցնի 3 քաղաքական ուժ. 
Աւագանիի առաջին նիստի օրը Հայկ Մարութեան  

կը դառնայ Երեւանի քաղաքապետ 

վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի աջակցութիւնը վա-
յելող «Իմ քայլը» դաշինքին ուր քաղաքապետի թեկ-
նածուն դերասան Հայկ Մարութեանն է։ 
 

          294․109 քուէներով «Իմ քայլը» դաշինքը այս 
պահուն բացարձակ առաջատարն է։ Երկրորդ հո-
րիզոնականին վրայ «Բարգաւաճ Հայաստան»ն է, 
որ ստացած է 25․219 քուէ եւ եռեակը եզրափակած  

          Երեւանի աւագանիի արտահերթ ընտրութիւն-
ներու յաջորդ օրը՝ ինչպէս օրէնքը կը սահմանէ, Կեդ-
րոնական ընտրական յանձնաժողովը նիստ գումա-
րեց եւ ամփոփեց քուէարկութեան նախնական ար-
դիւնքները։ 
 

          Ըստ նախնական արդիւնքներուն ընտրութիւն-
ներուն մասնակցած 12 քաղաքական ուժերէն երե-
ւանցիներն իրենց առաւելագոյն քուէն տուած են 
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 Էջ  5            Հայ Կեանք  

ներու յիշատակին: 
 

         Նիկոլ Փաշինեանը ծաղիկներ դրած է սպարա-
պետ Վազգէն Սարգսեանի, Անդրանիկ Օզանեանի 
շիրիմներուն, անհետ կորած ազատամարտիկներու 
յուշակոթողին եւ ծաղկեպսակ՝ զոհուած ազատա-
մարտիկներու յիշատակը յաւերժացնող յուշահա-
մալիրին, ըսուած է Հայաստանի վարչապետի պաշ-
տօնական կայքէջին վրայ տեղադրուած հաղորդագ-
րութեան մէջ: 

         Հայաստանի անկախութեան 27-րդ տարեդար-
ձի առթիւ նախագահ Արմէն Սարգսեանը, վարչա-
պետ Նիկոլ Փաշինեանը, Գարեգին երկրորդ Ամե-
նայն Հայոց կաթողիկոսը, Ազգային ժողովի նախա-
գահ Արա Բաբլոյեանը, Արցախի նախագահ Բակօ 
Սահակեանը եւ այլ բարձրաստիճան պաշտօնեաներ 
այցելած են «Եռաբլուր» զինուորական պանթէոն՝ եւ 
յարգանքի տուրք մատուցած իրենց կեանքը Հայրե-
նիքի անկախութեան համար զոհաբերած հայորդի-

Հայաստանի եւ Արցախի ղեկավարները 
այցելած են Եռաբլուր 

Անին 1001 եկեղեցիներու քաղաք է ու ատիկա 

չափազանցութիւն չէ․ Թրքական թերթին անդրադարձը 

ցութիւն չէ, քանի որ արդէն յայտնաբերուած են աւե-
լի քան 40 եկեղեցի, վանք ու մատուռ: Կ՛ենթադրուի, 
որ Անիի մէջ ապրած է մինչեւ 100 հազար բնակչու-
թիւն: 
 

          Անիի գլխաւոր եկեղեցին` Մայր տաճարը 
կառուցուած է Հայոց Գագիկ թագաւորի օրօք, իսկ 
ճարտարապետը եղած է Տրդատը: Նոյն Տրդատը 
վերականգնած է Պոլսոյ Սուրբ Սոֆիայի գմբէթը»,-
նշուած է հրապարակման մէջ: 
 

          Թրքական պարբերականը նաեւ անդրադար-
ձած է Անիի Տիգրան Հոնենցի, Ապուղամրենցի 
Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցիներուն: 

          NEWS.am։— Թրքական ամենաշատ տպաքա-
նակ ունեցող ընդդիմադիր Sozcu պարբերականը 
անդրադարձած է 10-11-րդ դարերու Հայոց մայրա-
քաղաք Անիին: Թրքական պարբերականին հրապա-
րակումը եզակի է, քանի որ վերջապէս Անին ներկա-
յացուած է որպէս հայկական: 
 

          Նախաբանին մէջ կը նշուի, որ Հայոց Բագրա-
տունիներու օրօք Անին տարածաշրջանային կարե-
ւոր ուժային ու մշակութային կեդրոն էր:   
 

          «Անիիի բարգաւաճման գագաթնակէտը եղած 
է 11-րդ դարուն: Ան նաեւ 1001 եկեղեցիներու քա-
ղաք կ՛անուանուի ու ատիկա այնքան ալ չափազան-
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Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Նիւ Եորքի մէջ 
հանդիպեցաւ ՄԱԿի ընդհանուր քարտուղարին հետ 

յայտնեց, թէ յոյս ունի, որ այդ ծրագիրները ո՛չ միայն 
կը կրեն շարունակական բնոյթ, այլ նաեւ կը ստա-
նան նոր ազդակներ:   
 

          Անթոնիո Կիւթերեշի, իր կարգին յայտնեց, թէ 
համոզուած է, որ Հայաստանի հետ արդիւնաւէտ 
համագործակցութիւնը առաւելի պիտի ամրապըն-
դուի եւ զարգանայ: Անդրադառնալով Հայաստանի 
մէջ տեղի ունեցած քաղաքական փոփոխութիւննե-
րուն՝ ՄԱԿի ընդհանուր քարտուղարը նշեց, որ Հա-
յաստանի մէջ իշխանութիւնը խաղաղօրէն փոխան-
ցելու հոլովոյթը փայլուն օրինակ է եւ թէ Հայաստան 
կ՛ընթանայ վերընթաց զարգացման ճամբով, իրա-
կանացնելով նոր բարեփոխումներ տարբեր ուղղու-
թիւններով: 
 

          Հանդիպումին անդրադարձ կատարուեցաւ 
նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի խաղաղ 
լուծման հոլովոյթին: Վարչապետը շնորհակալութիւն 
յայտնեց ընդհանուր քարտուղարին՝ Լեռնային Ղա-
րաբաղի տագնապի խաղաղ լուծման ուղղութեամբ 
ԵԱՀԿի Մինսկի խմբակի համանախագահներուն եւ 
ԵԱՀԿի գործող նախագահի անձնական ներկայա-
ցուցիչին ջանքերուն լիակատար աջակցութիւն ցու-
ցաբերելուն համար: 

          Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Սեպտեմբեր   
24-ին, ՄԱԿի կեդրոնատեղիին մէջ հանդիպում ունե-
ցաւ ՄԱԿի ընդհանուր քարտուղար Անթոնիո Կիւթե-
րեշի հետ: 
 

          Վարչապետ Փաշինեան կարեւոր նկատեց Հա-
յաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան եւ 
ՄԱԿի միջեւ սերտ եւ ամուր համագործակցութիւնը՝ 
ՄԱԿի հռչակած արժէքներու պաշտպանութեան եւ 
ամրապնդման գործին մէջ: Վարչապետը ընդգծեց, 
որ երկկողմանի արդիւնաւէտ փոխադարձ գործակ-
ցութիւնը կը նպաստէ Հայաստանի՝ տարբեր ոլորտ-
ներու մէջ բարեփոխումներու իրականացման եւ 

Փաշինեան այցելած է Նիւ Եորքի Մեթրոփոլիթէն 
թանգարանին մէջ բացուած «Արմէնիա»  

խորագրով ցուցահանդէսը 

          Յատուկ ուշադրութիւն դարձուած է այնպիսի 
յայտնի արուեստագէտներու աշխատանքներուն, 
որոնց կարգին են Թորոս Ռոսլին, Սարգիս Պիծակ, 
Թորոս Տարոնացի, Յակոբ Ջուղայեցի։ 

           ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան, Ամենայն 
հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի հետ այցելած 
է Նիւ Եորքի հանրայայտ Մեթրոփոլիթէն թանգարա-
նին մէջ Սեպտեմբեր 22-ին բացուած «Արմէնիա» 
խորագրով ցուցահանդէսը ու շրջայց կատարած է 
ցուցասրահներուն մէջ, ծանօթացած ներկայացուած 
հայկական արուեստի ու մշակոյթի լաւագոյն նմոյշ-
ներուն՝ սկսած 4-րդ դարէն մինչեւ 17-րդ դար:  
 

          Ցուցահանդէսին ներկայացուած են  մշակու-
թային իւրայատուկ արժէք ունեցող իրեր` Հայաս-
տանի Պետական թանգարանէն, Մատենադարա-
նէն, Ս. Էջմիածինէն, Երուսաղէմի հայոց պատրիար-
քութենէն, Ս. Ղազար վանքէն (Վենետիկ), «Գալուստ 
Կիւլպէնկեան» թանգարանէն (Լիզպոն), Ամերիկեան 
հայկական թանգարանէն (Պոսթըն), Ալեքս եւ Մարի 
Մանուկեան թանգարանէն (Միչիկըն), ինչպէս նաեւ` 
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան «Կիլիկիա» 
թանգարանէն:  
 

          Կը ցուցադրուին աւելի քան 140 ոսկեզօծ մա-
սունքներ, նկարազարդուած ձեռագիրներ, խաչքա-
րեր, եկեղեցւոյ մանրակերտեր, տպագիր գիրքեր եւ 
հազուագիւտ այլ իրեր: 
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Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան ներկայ գտնուած է 
ՄԱԿ-ի Գլխաւոր ընդհանուր ժողովի  

73-րդ նստաշրջանի աշխատանքներուն 

ջանի ընդհանուր քննարկումներու բացմանը, ուր 
ելոյթներով հանդէս եկան ՄԱԿ գլխաւոր քարտու-
ղար Անթոնիո Կիւտերեշի ու ԱՄՆ նախագահ 
Տոնալտ Թրամփը: 
 

          Նոյնպէս վարչապետ Փաշինեան ելոյթով հան-
դէս եկած է ՄԱԿ-ի Գլխաւոր ընդհանուր ժողովի 73-
րդ նստաշրջանի ընթացքին որմէ ետք մասնակցած 
է նաեւ «Խաղաղապահ գործողութիւններ» նիւթով 
բարձր մակարդակի քննարկումներուն։ 
 

          Գագաթնաժողովի շրջանակներուն վարչա-
պէտ Նիկոլ Փաշինեան շարք մը երկկողմ հանդի-
պումներ ունեցած է տարբեր երկիրներու ու կազմա-
կերպութիւններու ղեկավարներու հետ։   

          Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը Սեպտեմբեր 
25-ին աշխատանքային այցով ներկայ գտնուած է 
ՄԱԿ-ի Գլխաւոր ընդհանուր ժողովի 73-րդ նստաշր-

Պաքու սպառնալիքներ կը հնչեցնէ Արցախի 
ռազմափորձերուն կապակցութեամբ 

նումները Սեպտեմբեր 25-28-ի միջեւ ռազմափոր-
ձեր կ’իրականացնեն Արցախի մէջ։ 
 

          Ատրպէյճանի պաշտպանութեան նախարա-
րութիւնը այդ կապակցութեամբ տարածած է յայ-
տարարութիւն մը, որուն համաձայն՝ «թշնամիին 
օդուժը պիտի ոչնչացուի, եթէ փորձէ մօտենալ 
ատրպէյճանական բանակի դիրքերուն»: 
 

          Ըստ նոյն նախարարութեան՝ «հաւանական 
կորուստներու համար ամբողջ պատասխանա-
տուութիւնը պիտի կրէ Հայաստանի քաղաքական 
եւ զինուորական ղեկավարութիւնը»: 
 

          Միւս կողմէ՝ արեւմտեան լրատուական գոր-
ծակալութիւններու հարցումներուն պատասխա-
նելով՝ Արցախի ուժերու հրամանատարները ըսին. 
«Ատրպէյճանի ուժերի կողմից վտանգի դէպքում՝ 
առա՛նց վարանելու պատասխան կը տանք»: 

          Ատրպէյճանը «լարուածութեան աճին ուղ-
ղուած սադրանք» որակած է Արցախի Հանրապե-
տութեան մէջ ռազմափորձեր կատարելու հայկա-
կան ուժերուն նախաձեռնութիւնը: Այս մասին կը 
հաղորդէ «Ազատութիւն»ը։ 
 

          Նշենք, որ Արցախի բանակի ստորաբաժա-
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Հայաստանի մէջ իշխանութեան փոխանցումը 
հիանալի օրինակ է. ՄԱԿ-ի Գլխաւոր քարտուղար 

          ՄԱԿ-ի գլխաւոր քարտուղար Անթոնիո Կուտերեշի դիմա-
տետրի ուղիղ եթերով ըսած է, որ Հայաստանի մէջ տեղի ունե-
ցած թաւշեայ յեղափոխութիւնը կը համարէ ներքաղաքական 
նմանօրինակ հարցերը լուծելու հիանալի օրինակ: 
 

          «Մենք վերջերս ունեցանք իշխանութիւնը խաղաղ փո-
խանցելու հիանալի օրինակ, որ տեղի ունեցաւ Հայաստանի 
մէջ: Ատիկա հրաշալի օրինակ է, որ կը խօսի այն մասին, թէ 
պատճառներ կան հաւատալու, որ նոր սերունդը ընդունակ 
պիտի ըլլայ աւելի լաւ որոշումներ կայացնելու, քան իմ սերուն-
դը»,- ըսած է Կուտերեշ: 
 

          Յիշեցնենք, որ Նիւ Եորքի մէջ Միաւորուած Ազգերու 
Կազմակերպութեան Գլխաւոր ընդհանուր ժողովի 73-րդ նստաշրջանին մասնակցած նաեւ Հայաստանի 
առաջնորդ Նիկոլ Փաշինեանի գլխաւորած պատուիրակութիւնը։ 

Յարութիւն Մարութեանը Հայոց Ցեղասպանութեան 
թանգարան-հիմնարկի տնօրէն ընտրուած է 

          Հայոց Ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկի հոգա-
բարձուներու խորհուրդը Սեպտեմբեր 14-ին փակ, գաղտնի 
քուէարկութեամբ թանգարանի տնօրէն ընտրեց ազգագրագէտ 
Յարութիւն Մարութեանը, կը հաղորդէ “Թերթ” կայքը: 
 

          Չորս թեկնածուներէն Հայկ Դեմոյեանին կողմ քուէարկած 
է 2 հոգի, իսկ պատմական գիտութիւններու դոկտոր Յարու-
թիւն Մարութեանին` 11 հոգի: Մնացած երկու թեկնածուները ՝ 
Արմէն Ասրեանն ու Ստեփան Ստեփանեանցը ընդհանրապէս 
քուէ չեն ստացած: 
 

          Նորընտիր տնօրէնը լրագրողներու հետ զրոյցի ընթացքին 
նշած է, որ թանգարան-հիմնարկին մէջ ընելիքները շատ են: 

«Բայց Ատիկա պէտք է ընել համագործակցելով` ե՛ւ անձնակազմին, ե՛ւ նախկին ղեկավարութեան, ե՛ւ գործ-
ընկերներուն հետ»,-ըսած է ան: 

Հայկակ Արշամեան նշանակուած է «Հայաստան» 
համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրէն 

          «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի հոգաբար-
ձուներու խորհուրդը հաստատած է Հայկակ Արշամեանի թեկ-
նածութիւնը հիմնադրամի գործադիր տնօրէնի պաշտօնին՝ 3 
տարի ժամկէտով: 
 

          «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի գործադիր 
տնօրէնի պաշտօնի համար յայտարարուած մրցոյթին համար 
յայտերու ընդունման ժամկէտն աւարտած էր Օգոստոս 31-ին: 
Ստացուած էր 42 յայտ 7 տարբեր երկիրներէ (Հայաստան, 
Ռուսաստան, ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսա, Զուիցերիա, 
Լիբանան): Ընտրող յանձնաժողովը, որուն մէջ ընդգրկուած էին 
Հայաստանի եւ Արցախի նախագահներու, ՀՀ վարչապետի 

ներկայացուցիչները, հիմնադրամի հոգաբարձուներու խորհուրդի անդամ Ալպերթ Պօղոսեանը եւ հիմնադ-
րամի գործադիր տնօրէնի ժամանակաւոր պաշտօնակատար Պետրոս Թերզեանը, քննելով յաւակնորդներու 
գործերը, 10 Սեպտեմբեր 2018-ի նիստին անոնցմէ 12-ին հետ հարցազրոյցի եւ յետ-խորհրդակցութեան 
արդիւնքով յաղթող ճանաչուած է Հայկակ Արշամեանը, որուն թեկնածութիւնն  ալ առաջադրուած էր հոգա-
բարձուներու խորհուրդի հաստատման: 
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Հայաստան, ազատ անկախ Հայաստան 

  ՅԱԿՈԲ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ ցման ալեկոծ շրջանին մէջ կատարուած ներքին 
անիրաւութիւնները կարծէք բաւարար չէին յետ 
կասեցնելու հայրենի երկիրներուն յառաջխաղացքը, 
որուն վրայ կը հասնէր Արցախեան ազատագրման 
մարտը եւ պայքարը: Համայն հայ ազգի ժողովուրդ 
մը, հայրենիքի եւ սփիւռքի տարածքին, միածին 
հայրենասիրական ոգիով տոգորուած, առանց գա-
ղափարախօսական խտրականութեան, կը փութար 
պաշտպանելու հայրենիքի սահմանները խուժաննե-
րու ոտնձգութիւններէն, որոնք կը սպառնային կոր-
ծանել հայ ազգի վերջին պատուարը, հայ ժողովուր-
դի հայրենիքը: 
 

          Հայ ազգը, իր համայն զաւակներով, մեծապէս 
պարտական է խոնարհելու այն մարտիկներուն շի-
րիմներուն առաջ, որոնք իրենց արեան գնով պայ-
քարեցան հայրենիքի ազատագրման պատերազմին, 
այսօր՝ մեզի շնորհելու համար ազատ անկախ հայ-
րենիք մը: 
 

          Հայաստանի անկախութեան 27-րդ տարին է 
որ պիտի տօնենք այս 21 Սեպտեմբեր ամսուն: 
 

          27 տարիներ սպասեց հայրենի ժողովուրդը 
այս տարին տօնելու համար իսկական անկախու-
թեան առումով: Անցեալ Մայիսին տեղի ունեցած 
թաւշեայ յեղափոխութիւնը լոյս եւ յոյս սփռեց հայ 
ժողովուրդի հոգիին մէջ, ժողովրդավարական նոր 
հորիզոններ բանալով իշխանութիւններուն վարչա-
կազմին մէջ որպէս երկրի իշխանութեան ուղեգիծ, 
թափանցելու եւ հասնելու համար երկրի նախկին 
իշխանաւորներու եւ ղեկավարներու սիրտերուն ու 
միտքերուն մէջ, անոնց հասկցնելու համար թէ՝ այս-
տեղ ժողովուրդն է որ կը խօսի, կը գործէ եւ կ՚արդիւ-
նաբերէ պետութեան համար, երկրին համար, իրենց 
ընտանիքներուն համար, որպէսզի Հայաստանը 
դառնայ հզօր պետութիւն: 
 

          Յաճախ կը տեսնենք եւ կը լսենք քննադատու-
թիւններ եւ առարկութիւններ հայրենիքի ներկայ 
պետական վարչական փոփոխութիւններուն, նորա-
նոր օրէնքներու կիրարկման եւ այլ քաղաքական եւ 
տնտեսական փոփոխութիւններուն հանդէպ: Կաս-
կածելի՞ են արդեօք նման փոփոխութիւններ կամ 
բարեփոխումներ պետութեան մը կառավարութեան 
կազմին մէջ, հաւանաբար՝ այո՛, եթէ բոլոր անոնք 
ձեռնածալ շարունակեն քննադատել եւ բողոքել 
նման ժողովրդավարական փոփոխութիւններու, 
փոխան՝ մասնակից դառնալու այդ զարթօնքին: 
 

          Ժողովրդավարական ուղին այնքան հեշտ, 
այնքան ալ դժուարին ճանապարհ մըն է, ուր համայն 
հայ ժողովուրդ մը պարտի իր շինիչ եւ կառուցողա-
կան ներդրումը նուիրել հայրենիքին առանց ակնկա-
լութեան եւ անհիմն առարկութիւններու: 
 

          Քեզ բարի տարեդարձ՝ Հայաստա՛ն: Մնաս 
հզօր ու անսասան: 

          Հայրենիքի երրորդ հանրապետութեան ան-

կախութիւնը այսօր կը բոլորէ իր 27-րդ տարին: 
 

          1991 թուի 21 Սեպտեմբերին, Խորհրդային 
Միութեան փլուզումին հետեւանքով, Հայաստան 
անկախութիւն կը յայտարարէր 70 տարիներու խոր-
հըրդային լուծէն: 
 

          Երկիր մը, հայրենիք մը կ՚անկախանայ պատ-
րաստովի վճռականութեամբ, քաղաքական, տնտե-
սական եւ դիւանագիտական մարզի մէջ պատրաս-
տուած հմուտ ղեկավար տարրերով: Հայաստանը, 
մեր կարծիքով, չունէր ո՛չ մէկը անոնցմէ. որովհետեւ, 
այս անկախութիւնը անսպասելի էր, պատճառները 
կապուած ըլլալով Խորհրդային Միութեան փլուզու-
մին հետ եւ Խորհրդային Հայաստանի ղեկավարու-
թիւնը բնաւ չէր կանխատեսած անկախութեան 
նման պատրաստութիւն: Բայց եւ այնպէս, տուեալ 
իրողութիւն մըն էր, աստուածատուր նուէր մը, առա-
ջադրուած հայրենիքի պետութեան համար, ուր այլ-
ընտրանք պէտք չէր ըլլար եւ հռչակուեցաւ Հայաս-
տան երկրի անկախութիւնը երրորդ հանրապետու-
թիւնով: 
 

          Արեւմտեան հոսանքի երկիրներ ուրուրներու 
նման խուժեցին առաջինը ճանչնալու Հայաստանի 
անկախութիւնը, ներառեալ՝ Թուրքիան… իր նախա-
պայմաններով, եւ Հայաստան Միացեալ Ազգերու 
Կազմակերպութեան մէջ դարձաւ լիիրաւ անդամ… 
իր ներկայ սահմաններով: 
 

          Կեանքի ասպարէզ մտած տատամսող եւ ան-
փորձ պատանիի քայլերով Հայաստան ոտքի կը 
կանգնէր նոր պետութիւն կերտելու համար: Դժուա-
րին օրեր եւ տարիներ կը դիմակալէր հայրենի երկի-
րը, գազանացած շրջապատի մը մէջ, որոնք արեան 
հոտ առած գիշատիչ գազաններու նման պատրաստ 
էին յօշոտելու անտէր ու միայնակ մնացած Հայաս-
տանը: Հայաստանը միայնակ չէր սակայն: Ողջ 
սփիւռքահայութիւնը, իր կուսակցութիւններով եւ 
զանազան կազմակերպութիւններով, շատերը իրենց 
սկզբունքային հաւատամքները հակասելով, օգնու-
թեան կը փութային թիկունք կանգնելու հայրենիքին, 
իր ազատագրման եւ երկրի վերակերտման պայքա-
րին մէջ: 
 

          Հայրենի ժողովուրդին համար եղունգներով 
մաքառումի ժամանակաշրջան եղան առաջին տա-
րիները, ո՛չ միայն երկրի կառուցման, այլ նաեւ անոր 
պահպանման ջանքերով: Հայրենիքը իր անկախու-
թեան առաջին օրէն սկսեալ ունեցաւ կողոպուտ ու 
թալան, հալածանքներ, շահագործումներ ու անօրի-
նութիւններ առաջին երեք իշխանութիւններու օրով, 
որոնք կրնային Հայաստանն ու հայրենի ժողովուր-
դը հասցնել աւելի բարեկարգ ու բարւօք տնտեսա-
կան կարգավիճակի: 
 

          Հայաստանի եւ Արցախի պետական կայունա-
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Հայաստանի անկախութեան տօնը  
եւ Հայուն նոր մարտահրաւէրները 

  Ճրտգ. ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ ԱՂՊԱՇԵԱՆ  rosoft) հիմնադիրը (Bill Gates) միլիառատէր մըն է, 
բայց ան եւս քարիւղի կամ որեւէ բնական հարստու-
թեան հանքեր չունի։ Նմանապէս՝ Facebook-ի տէրը 
(Zuckerberg) եւ իրենց նման ուրիշներ: Նորվեկիացի 
աշխարհագրագէտ եւ բնագէտ Տոքթ. Ֆարուք Ալ-
Քասիմ, իր «Միտքերու Ներդրումներ» գիրքին մէջ կը 
յիշէ, թէ «Նիճերիան հանքարդիւնաբերութեան մէջ 
ամենահարուստ երկիրներէն է եւ քարիւղ արտահա-
նողներէն մէկը, սակայն, ան ամենեւին բարգաւաճ 
երկիրներու շարքին չէ, իսկ պատճառը այն է, որ իր 
ժողովուրդը զարգացած չէ՛. մինչդեռ Սինկափուրը 
այն երկիրն է, ուր խմելու ջուր իսկ չկար նախապէս, 
սակայն  այսօր ան Ճափոնէն առաջ է իր քաղաքա-
ցիական բարձր եկամուտով: Ներկայիս, միայն յե-
տամնաց ժողովուրդներն են, որոնք կ՛ակնկալեն 
ստորգետնեայ հարստութիւններով ապահովել 
իրենց ապրուստը, երբ մարդը դարձած է առաւե՛լ 
յաջող եւ շահաւէտ ներդրում»։  
 

          Հայաստանի մէջ ԹՈՒՄՕ ստեղծարար արհես-
տագիտութիւններու կեդրոնը աշխարհի ամէնէն 
նորարար կեդրոններու առաջին դիրքերուն վրայ կը 
գտնուի: Երեւանի Պետական Համալսարանի մէջ, 
ISTC կեդրոնը կը զարգացնէ Հայաստանի տեղեկա-
տուական արհեստագիտութեան կրթութիւնը։ Հա-
յաստանի Ամերիկեան Համալսարանն ալ իր դերը 
ունի նոյն ոլորտին մէջ, ինչպէս նաեւ՝ արդի առեւտը-
րական գիտութիւններու ուսուցման մէջ. նմանա-
պէս՝ Հայաստանի բոլոր կրթական հաստատութիւն-
ները, որոնց աշխատանքները անպայման զարգա-
ցած եւ արդի գիտութեամբ զինուած նոր սերունդ մը 
պիտի պատրաստեն։ Յիշենք, որ Սփիւռքի մէջ ար-
դէն իսկ ունինք գիտնականներու բանակ մը, որմէ 
ամենալաւ կերպով պէտք է օգտուիլ։ Սակայն, դեռ 
աւելի՛ն պէտք է ընել։ Օրինակ, վերջերս, Հայաստա-
նի Ամերիկեան Համալսարանին զօրավիգ կանգնելու 
համար, որդեգրուեցաւ բարերարներու «Հարիւր 
սիւներ – pillars» ծրագիրը, որուն ծիրին մէջ, իւրա-
քանչիւր մասնակցող տարեկան 10․000 տոլարով 
պիտի աջակցի համալսարանին՝ յառաջիկայ հինգ 
տարիներուն ընթացքին։ Եկէք աշխատինք նման 
բարերարներ ապահովել Հայաստանի Պետական 
համալսարաններուն եւ բոլոր կրթական ու գիտա-
կան հաստատութիւններուն համար եւս: 
 

          Հայաստանը արդէն իսկ ժամանակէ մը ի վեր 
կ՛արտադրէ եւ կը վաճառէ ելեկտրոնային սարքեր, 
նաեւ տեղեկատուական ճարտարարուեստը (IT-
Information Technology) բաւական լաւ սկիզբ առած 
է հոն, ուր նոյնիսկ օտար ընկերութիւններ մուտք 
գործած են, ինչպէս՝ Synopsys, Credence, VMware եւ 
շատ ուրիշ ընկերութիւններ: Հարկ է, որ Սփիւռքի 
բոլոր գործատէրերը եւ արուեստագէտները մաս-
նակցին այդ արդիւնաբերութեան եւ յաջող առեւ-
տուրի աշխատանքներուն: 
 

 

          21 Սեպտեմբեր 1991 թուականը անկիւնա-

դարձ մը եղաւ մեր ազգի կեանքին մէջ, երբ հայերը 
99,5 տոկոսով  քուէարկեցին երկիրը Խորհրդային 
Միութեան կազմէն դուրս բերելու, եւ այդպիսով 
հռչակուեցաւ Հայաստանի վերանկախացումը եւ եր-
րորդ հանրապետութեան ծնունդը, որ ներկայիս կը 
յարատեւէ բարդ եւ դժուար պայմաններու մէջ:  
 

          Անկախութեան տօնակատարութիւնը այս 
տարի իրեն ուրոյն համն ու հոտը պիտի ունենայ, 
երբ մեր հայրենիքին մէջ խաղաղ ճանապարհով 
տապալուեցաւ սակաւապետներու իշխանութիւնը: 
Ներկայիս, մեր ժողովուրդը՝ մեծամասնութեամբ, եւ 
ի մասնաւորի անոր ճնշուած խաւը ուրախ եւ մեծ 
յոյսերով ու պայծառ հեռանկարներով կ՛ապրի՝ փայ-
լուն ապագայի ակնկալութեամբ: Եկէք բոլորս միա-
սին աշխատինք եւ ջանանք կերտել մեր նոր Հայաս-
տանը: 
 

          Խորհրդային կարգերու փլուզումէն ետք, մենք 
ունեցանք հայկական պետութիւն մը որմէ կ՛ակնկա-
լուէր հզօր հայրենիք կերտել, երկրի տնտեսական 
վիճակը եւ ժողովուրդի կենսապայմանները բարելա-
ւել, սփիռքահայերը ներգրաւել ու անոնց ներդրում-
ները ապահովել հայրենիքի մէջ։ Սակայն, երբե՛ք այ-
դպէս չեղաւ եւ ամէն ինչ սահմանափակ մնաց: Այո՛, 
Արցախը ազատագրուեցաւ, բայց Արցախի ազա-
տագրումէն ետք պէտք էր աշխատանք տարուէր՝ 
բարգաւաճ եւ ծաղկուն նոր Հայաստան մը կառուցե-
լու, սակայն անոր փոխարէն՝ մէջտեղ եկաւ օլիգար-
խային, սակաւապետական խաւ մը, որ կարճ ժամա-
նակուան մէջ եղաւ երկրի տէրն ու տիրականը: 
 

          Անտարակո՛յս, ներկայ Հայաստանը մեր բոլո-
րին ակնկալած ու երազած կացութեան մէջ չի գըտ-
նուիր, հետեւաբար, մենք պարտաւոր ենք աւելի՛ 
ամուր կառչած մնալ մեր հայրենիքին, աշխատիլ 
անոր գոյութեան ամրապնդման ու յարատեւութեան 
համար, որովհետեւ անոր ապագան՝ մեր, մեր զա-
ւակներուն ու գալիք սերունդներուն ապագան է, եւ 
ներկայ առիթը պէտք չէ՛ կորսնցնել, թերեւս անիկա 
վերջինը ըլլայ: 
 

          Հայաստանի ամենամեծ դրամագլուխը իր 
ժողովուրդն է, իր աշխատող ուժը, իր զարգացած 
երիտասարդ նոր սերունդը, նոյնպէս՝ աշխարհածա-
ւալ հզօր Սփիւռքը, որմէ պէտք է ամենալաւ կերպով 
օգտուիլ: Հարկ է պետական եւ ժողովրդական մա-
կարդակներով հսկայ աշխատանք տանիլ եւ ջանք 
թափել, որ նոր սերունդը բարձր կրթութիւն ստանայ 
եւ պատրաստ ըլլայ արդի Հայաստան մը կերտելու: 
 

          Գաղտնի չէ, որ մեր երկիրը քարիւղի կամ բնա-
կան կազի պաշարներ չունի, ոչ ալ հսկայ կամ մեծ 
ծաւալով ստորգետնեայ բնական հարստութիւններ, 
սակայն, պահ մը մտածենք, որ Մայքրոսոֆթ-ի (Mic-  Շարունակութիւնը  էջ  14        

Ուրբաթ,  28  Սեպտեմբեր  2018    



 Էջ  11     Հայ Կեանք  

100 տարի առաջ, Արարայի ճակատամարտին 
Հայկական Լեգէոնը ջախջախեց  

թուրք-գերմանական զօրքերը  

  ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ  ֆրանսացի զօրավար Ռընէ Թուռնես. 
«թուրք եւ գերման դիմադրութեան 

ճեղքումը շանթասլաց էր  
եւ ամբողջական» 

          ՍայքսՓիքոյի համաձայնութեամբ՝ Հայկական 
Լեգէոնը պիտի գործէր ֆրանսական համազգեստով 
եւ հրամանատարութեամբ, որովհետեւ քաղաքա-
կան գետնի վրայ անգլիացիք ու ֆրանսացիք յան-
գած էին գաղթատիրական այն համախոհութեան, 
թէ Օսմանեան Կայսրութեան ջախջախման եւ կազ-
մալուծման պարագային Կիլիկիան պիտի հռչակուէր 
հայկական ինքնավար պետութիւն եւ պիտի դրուէր 
ֆրանսական հոգատարութեան տակ (Անգլիա իր 
հոգատարութեան տակ պիտի առնէր Պաղեստինը)։ 
 

          Դաշնակիցները լրիւ անկեղծ չէին, անշուշտ, 
Հայկական Լեգէոնի կազմութեան ատեն իրենց կա-
տարած այս խոստումներուն մէջ։ Մեծապետական 
ու գաղթատիրական ախորժակներով՝ իւրաքանչիւ-
րը տարբեր բեմագրութիւններ-փոխընտրանքներ կը 
մշակէր պատերազմի աւարտին համար։ Արեւելեան 
ճակատի ամրապնդման մէջ համախոհ շարժելով 
հանդերձ, գլխաւոր երեք Դաշնակիցները (Ռուսաս-
տանն ալ հաշուի առնելով) ներքին մրցապայքարի 
մէջ էին պատերազմի աւարէն սեփական առաւելա-
գոյն օգուտը քաղելու մարզին մէջ։ 
 

          Անգլիացիք ամէն գնով, թրքական ազգայնա-
կանութեան եւ համաթրքական ծրագիրներուն շունչ 
տալու գնով, հետամուտ էին ցարական Ռուսաստա-
նի դէպի տաք ջուրեր էջքը արգելակելու, որպէսզի 
անգլիական կայսրութեան առջեւ միշտ բաց մնայ 
դէպի կեդրոնական Ասիա եւ ծայրագոյն արեւելք 
հասնելու Մետաքսի Ճանապարհը… Հետեւաբար, 
այնքան ալ անհիմն չէ մատնանշումը բոլոր այն 
պատմաբաններուն, որոնք Անգլիոյ գաղթատիրա-
կան հակառուս հաշիւներով կը բացատրեն, Սեպ-
տեմբեր 1918-ի գրեթէ նոյն օրերուն մղուող Պաքուի 
ինքնապաշտպանութեան կռիւներուն, անգլիական  

          Սեպտեմբեր 19-ին, մեր ժողովուրդը կը տօնէ 

տարեդարձը Հայկական Լեգէոնի նուաճած պատ-
մական նշանակութեամբ կարեւոր յաղթանակի մը՝ 
հայ ռազմական ուժին փառքի լուսապսակներէն 
մէկը հանդիսացող Արարայի ճակատամարտին։ 
 

          Սեպտեմբեր 19-ին, 100 տարի առաջ, Պաղես-
տինի մէջ, Արարա լերան շուրջ, տեղի ունեցաւ Առա-
ջին Աշխարհամարտի եզրափակիչ եւ վճռորոշ ճա-
կատամարտներէն մէկը, երբ Դաշնակից Ուժերու 
կողքին կռուող Հայ Լեգէոնականները յաղթական 
գրոհով ջախջախեցին գերման եւ թուրք զօրքերու 
դիմադրութեան վերջին ամրոցը՝ արագացնելով Աշ-
խարհամարտի աւարտը ի նպաստ Դաշնակիցնե-
րուն։ 
 

          Եթէ մինչեւ Հայաստանի վերանկախացումը 
առաւելաբար Սփիւռքը պահապան յուշարարն էր 
Արարայի ճակատամարտին, վերջին քսանամեակին 
նաեւ ու մանաւանդ Հայաստանի մէջ յատուկ ուշադ-
րութեան կ’արժանանայ արդի ժամանակաշրջանի 
հայ ռազմական յաղթանակներուն մէջ իր ուրոյն 
տեղն ու նշանակութիւնը ունեցող Արարայի հայկա-
կան քաջագործութիւնը։ 
 

          Պատմական ծանօթ փաստ է, որ Առաջին Աշ-
խարհամարտի բռնկումէն եւ հայ ժողովուրդին դէմ 
թրքական պետութեան ի գործ դրած ցեղասպանու-
թենէն աւելի քան տարի մը ետք, 1916-ին, «Արեւե-
լեան Լեգէոն» անունին տակ, կեանքի կոչուեցաւ 
Հայկական Լեգէոնը՝ Դաշնակից Ուժերու անգլիացի 
եւ ֆրանսացի բանագնացներ ՍայքսՓիքոյի համա-
ձայնութեամբ։ 
 

          Ինչպէս որ նախապէս Ցարական Ռուսաստա-
նը, կովկասեան ճակատի վրայ, նախաձեռնած էր 
Հայ Կամաւորական Գունդի կազմութեան, նոյնպէս 
եւ անգլիացիներն ու ֆրանսացիները դիմեցին թըր-
քական եղեռնագործութեան զոհ գացած հայ ժողո-
վուրդի քաղաքական ուժերուն՝ արեւելեան եւ յատ-
կապէս արաբական ճակատի վրայ թուրք եւ գերման 
զինակիցներու դէմ պատերազմող Դաշնակից զօր-
քերը տեղական ուժերով հզօրացնելու համար։ 
 

          Աշխարհամարտի բռնկումէն առաջ արդէն 
Փարիզի մէջ կազմուած էր եւ, ի նպաստ Օսմանեան 
Կայսրութեան հայկական նահանգներու ինքնավա-
րութեան, աշխոյժ գործունէութիւն կը ծաւալէր Հայ 
Ազգային Պատուիրակութիւնը՝ նախագահութեամբ 
Պօղոս Նուպար փաշայի, որ անձնապէս մեծ ներդ-
րում ունեցաւ Հայկական Լեգէոնի կազմութեան գա-
ղափարը Դաշնակիցներու ռազմավարութեան մէջ 
մտցնելու եւ իրագործելու աշխատանքին մէջ։ 
  Շարունակութիւնը  էջ  12        

   Ուրբաթ,  28  Սեպտեմբեր  2018    



   Էջ  12 Հայ Կեանք  

100 տարի առաջ, Արարայի ճակատամարտին 
Հայկական Լեգէոնը ջախջախեց  

թուրք-գերմանական զօրքերը  

 Շարունակութիւն  էջ  11-էն        

ուժերով ճակատում մը եղաւ Արարայի բարձունքին 
ամրակայուած թուրք եւ գերման զօրքին եւ դէպի 
լեռը գրոհող հայ լեգէոնականներուն միջեւ։ 
 

          Թուրք եւ գերման զինակից ուժերը, Եգիպտո-
սէն, Սուրիայէն եւ Յորդանանէն նահանջելով, Պա-
ղեստինի մէջ կեդրոնացած էին. յատկապէս Արա-
րայի բարձունքին հաստատուած գերմանական 701 
եւ 702 գումարտակներն ու հրետանին՝ զօրավար 
Օթթօ Լիման Ֆոն Սանտերսի հրամանատարու-
թեամբ, վայելելով թրքական 8-րդ, 7-րդ (Մուսթաֆա 
Քեմալի հրամանատարութեամբ) եւ 4-րդ զօրաբա-
նակներու աջակցութիւնը, կատաղի դիմադրութիւն 
ցոյց կու տար Դաշնակից ուժերու յառաջխաղացքին։ 
Ֆրանսացի զօրավար Է. Ալենպի, որ հրամանատարն 
էր Պաղեստինի ամբողջ ճակատով յառաջացող 
Դաշնակից զօրքերուն, Արարայի բարձունքը նուա-
ճելու դժուարին գործողութիւնը վստահեցաւ Հայկա-
կան Լեգէոնին, որ բուռն մարտերէ ետք ջախջախիչ 
պարտութեան մատնեց գերման եւ թուրք զօրքը եւ 
տիրացաւ Արարայի անառիկ բարձունքին։ 
 

          Արարա լերան լանջին բանակած «Արեւելեան  

ռազմական օգնութիւնը ուշացնելու Դաշնակիցներու 
մարտավարութիւնը։ 
 

          Միեւնոյն մրցապայքարի հաշիւներով կ’առաջ-
նորդուէին նաեւ Ֆրանսան ու Ռուսաստանը, որոնք 
իրենց կարգին գաղթատիրական ազդեցութեան գօ-
տիներու ընդարձակման օրակարգ ունէին առաջնա-
հերթաբար եւ, առ այդ, Արեւելեան ու Կովկասեան 
ճակատներու վրայ Դաշնակիցներու դիրքերը ամ-
րապնդելու ռազմավարութեամբ՝ նախաձեռնած էին 
հայ կամաւորականներու զօրակոչին… 
 

          Պատմութեան դաժան փաստը ա՛յն է, որ Հա-
յաստանի անկախութիւնն ու Կիլիկիոյ հայկական 
ինքնավարութիւնը սոսկ իբրեւ խաղաթուղթ ծառա-
յեցին Մեծերուն՝ յօգուտ Թուրքիան «դարպասելու» 
իրենց քաղաքականութեան նուաճումին, մոռացու-
թեան մատնելով հայ «փոքր» դաշնակիցին իրենց 
շռայլած խոստումները։ 
 

          Դաշնակից մեծերու այդ հայավնաս եւ ըստ 
ամենայնի հայակործան ռազմախաղերը, միաժամա-
նակ, կը ծառայեն աւելիով շեշտելու նշանակութիւնը 
Արարայի յաղթական ճակատամարտին մէջ հայ 
ռազմական ուժին ունեցած վճռորոշ դերին։ 
 

          Ինչպէս Կովկասեան ճակատին վրայ հայ կա-
մաւորականները, այնպէս ալ Արեւելեան ճակատին 
վրայ հայ լեգէոնականները յառաջապահները եղան 
հայ ժողովուրդին մղած կենաց-մահու պայքարին։ 
Կովկասեան ճակատին վրայ այդ պայքարը շարու-
նակուեցաւ մինչեւ Մայիս 1918 եւ պսակուեցաւ 
Սարդարապատի, Բաշ Ապարանի եւ Ղարաքիլիսէյի 
յաղթանակներով նուաճուած Հայաստանի անկա-
խութեամբ ու հայոց ազգային պետականութեան 
հիմնումով։ Իսկ Արեւելեան ճակատի վրայ այդ պայ-
քարը պսակուեցաւ, թէեւ ժամանակաւորապէս 
միայն, տեղահանուած հայութեան Կիլիկիա վերա-
դարձով եւ հայկական ինքնավարութեան հաստա-
տումով։ 
 

          Այս բոլոր առումներով մեր ժողովուրդը ազգա-
յին իր յիշողութեան մէջ անջնջելի տեղ վերապահած 
է 19 Սեպտեմբեր 1918-ի Արարայի ճակատամար-
տին, որ քսան ժամ տեւողութեամբ՝ անհաւասար Հայկական լեգէոնի Թոմարզացի կամաւորները նըկա-

րուած Կիպրոսի մէջ։ 

 Շարունակութիւնը  էջ  28        

Ուրբաթ,  28  Սեպտեմբեր  2018    



 Էջ  13     Հայ Կեանք  

 Բաց նամակ՝ Առ որ Անկ է 

ՀԱՅՐԵՆԻ ԱՆԿԱԽ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ 
ԴԺՈՒԱՐԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹԻՒՆԸ 

ՀՀ անկախութեան 27-րդ տարեդարձին առիթով 

   ԱՐԱՄ ՍԵՓԵԹՃԵԱՆ «Կարգեդոն»ի դռներու սեմին կանգնած է իր արիւն-
ռուշտ կերպարանքով, հայութեան բոլոր հատուած-
ներուն համար, առաջնահերթը մեր հողերուն 
անվտանգութիւնն է: Վարչակարգերը անցողիկ են: 
Մնայունը՝ ՀՈՂն է հայրենի՝ իբրեւ սրբութիւն սըր-
բոց: 
 

          Պարտադիր պայմաններու հրամայականնե-
րով աւելի քան 10 միլիոն ժողովուրդը դատապար-
տուած է ապրելու հայրենիքի մէջ իր մէկ-քառորդ 
թուաքանակով, իսկ մնացեալը արտերկիր՝ իր մեր-
ձակայ թէ հեռակայ գաղութներով: 
 

          Մինչ սփիւռքահայութիւնը ամենայն անկեղ-
ծութեամբ կ’ըլլար մասնակից՝ հայրենիքի ցնծալից 
յաջողութիւններուն եւ ձեռքբերումներուն, սակայն 
զուգահեռաբար՝ ներ-հայաստանեան քաղաքական 
եւ ընկերային առօրեայ կեանքին մէջ քառորդ դարէ 
ի վեր, հայրենիքը եղաւ թատերաբեմ իշխանաւոր 
դասակարգի բարոյական թէ ֆիզիքական ճնշումնե-
րու հետեւանքով տեղի ունեցած անհանդուրժող 
ժողովրդային ընդվզումներուն եւ ընդհատումներուն: 
Երկար է շարքը, սակայն կարելի է յիշատակել ու 
դիտարկել միայն տեսանելի մասը այն սառցալերան, 
որ սառուցեալ ովկիանոսի մէկ ծայրամասին մէջ 
գոյութիւն ունի, եւ ջուրի մակարդակէն վար գըտ-
նուող մասը մեր մարդկային աչքերուն կը մնայ 
անտեսանելի ու խորհրդաւոր: 
  

          Ահաւասիկ այս հարցումները, որոնք կը չար-
չըրկեն սփիւռքահայ ԽՈՐՀՈՂ մարդուն միտքն ու 
հոգին.- 
 

          1.- Անկախութեան առաջին տարիներուն 
սկիզբ առած բազմատեսակ «գոյք»երուն դէպի ար-
տերկիր վաճառքը եւ յետագային ծնունդը նորաբոյս 
հարուստներու, կազմեցին Հայաստան աշխարհին 
նորաստեղծ աւատապետերու խմբակը: 
 

          2.- Պետութեան պատկանող կալուածներու 
արագօրէն կազմակերպուած սեփականաշնորհումն 
ու աժան վաճառքը... մենաշնորհեալներու: Սկիզբ 
անյագուրդ ընչաքաղցութեան: 
 

          3.- Արտագաղթը՝ իբրեւ սպիտակ արիւնա-
հոսութիւն, երբ անցնող 25-ամեակին հայրենիքը 
լքեցին շուրջ մէկուկէս միլիոն հայեր: Երեւոյթ մը, որ 
բարենպաստ պայմաններու ընձեռումով, կարելի 
պիտի ըլլար գոնէ կասեցումը հակահայ այս վտան-
գաւոր իրողութեան: 
 

          4.- Քաղաքական դիրքաւորումներ, հետապըն-
դումներ եւ սպանութիւններ՝ իշխանութեան կողմէ 
դեռ եւս մնացած անպատժելի, իբրեւ թղթաբանու-
թիւն: 

          Անկախ եւ ինքնիշխան պետականութեան 

մը իրագործումը անկասկած՝ բոլոր ազգերու համար 
եղած է վարդագոյն երազ մը: Հայ ժողովուրդին պա-
րագային, բազմադարեան մղձաւանջ մը, որուն ըն-
դունելի միակ ելքը հանդիսացեր էին 1918-ի Սար-
դարապատի յաղթական ճակատամարտը եւ Արեւե-
լահայաստանի մէջ հիմնուած յաջորդական երեք 
հանրապետութիւնները: 
 

          Արդարեւ, անկախութիւնը այսքա՛ն ցանկալի 
ԵՐԱԶ է որեւէ ժողովուրդին, որուն տիրանալու հա-
մար կ'արժէ ընծայաբերել ամէն թանկարժէք «ունե-
ցուածք»: Ու հայութիւնն ամբողջ, անցնող հարիւրա-
մեակին զոհեց «Աշխարհ»ին իր լաւագոյնը, որպէս-
զի կարենայ պահել իր յարաբերական «անկախու-
թիւն»ը:  
 

          Ժամանակակից մեր պատմութեան մէջ, Հա-
յաստանի Գ. Հանրապետութեան իւրաքանչիւր տա-
րեդարձին՝ ազգովին հպարտացանք մեզ խանդավա-
ռող իրագործումներով ու շահուած յաղթանակնե-
րով, բայց չանտեսեցինք նաեւ այն  դասերը, զորս 
պէտք է քաղէինք մեր պարտութիւններէն: Սփիւռ-
քահայ մեր սերունդը, ներկայիս, աւելի քան երբեք կը 
հաւատայ առարկայական ճշմարտութեան՝ ստուգա-
տեսի իրաւասութիւններով, քան թէ  կ’առաջնորդուի 
երբեմնի «ազգային սնապարծութեան» երազախա-
բութեամբ: 
 

          Այս հանգրուանին բոլորս ալ հրաւիրուած ենք 
ներկայանալու Գ. Հանրապետութեան 27-րդ դասա-
պահին, նախորդ տարիներու վերաքաղով եւ գալիք 
տարիներու նոր տեսլականներով: 
 

          Ուրախացանք ազգովին եւ առանց վերապա-
հութեան, երբ տակաւին նորանկախ պետութիւն, 
ունեցանք հռչակագիր եւ սահմանադրութիւն, ազ-
գային բանակաշինութիւն եւ մեր սահմաններուն 
անձեռնմխելիութիւն, յատկապէս՝ միջազգային ատ-
եաններուն մէջ մեզի շնորհուած քաղաքական եւ 
իրաւական սահմանումներով: 
 

          Արցախի իրողական ազատագրումն ու ինք-
նակառավարումը, մեր յաղթական երթին շարունա-
կութիւնն է: 
 

          Ինչպէ՞ս յաղթահարել մեր սահմանակից հա-
րեւան թուրք եւ ազերի վոհմակներուն բնազդային 
ախորժակներն ու ոտնձգութիւնները: Միջազգային 
բարձրակարգ դիւանագիտութեան նուրբ խաղա-
քարտերո՞վ, թէ՞ ռազմական մեր «գերարդիական 
զինանոցներով»: Երբ նորօրեայ «Աննիբալ»ը մեր 

 Շարունակութիւնը  էջ  14        
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ՀԱՅՐԵՆԻ ԱՆԿԱԽ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ 
ԴԺՈՒԱՐԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹԻՒՆԸ 

ՀՀ անկախութեան 27-րդ տարեդարձին առիթով 
 Շարունակութիւն  էջ  13-էն        Financial Integrity Report 2017): 

 

          9.- Բացառիկ հոգատարութիւն Երեւանէն 
դուրս գտնուող բոլոր մարզերու եւ գիւղերու, ժամա-
նակակից դարու կենցաղային եւ տարրական պայ-
մաններու յարգումով: 
 

         10.- Արեւաշող հայրենիք մը ունինք, ուր կըր-
նանք լաւապէս օգտուիլ արեգակնային դրութեամբ 
վահանակներ զետեղել շէնքերու տանիքներուն վրայ 
կամ այլ բարձրադիր վայրեր ու մեղմացնել ելեկտրա-
կան հոսանքներու համար պարտադիր ծախսերը:   
           

          Սառցալերան (Icerberg) անտեսանելի մասին 
մէջ կը գտնուին ահաւոր բացթողումներ ու թերա-
ցումներ: Մեր նպատակն է, իբրեւ սփիւռքահայ 
գրող, մատնանշել ու հետապնդել առաջնահերթ 
հարցադրումները, սրբագրել տալ զանոնք, եւ ապա՝ 
անցնիլ յաջորդ Տասնեակին:     

          5.- 1999 Հոկտեմբեր  27-ի քստմնելի ոճիրին 
գործադրութիւնը եւ ցարդ անկատար մնացած անոր 
ամբողջական բացայայտումն ու դատապարտու-
թիւնը (թիւով 8 մեծանուն զոհեր): 
 

          6.- 2008 Մարտ 1-ի հանրածանօթ ողբերգու-
թիւնը: Զոհերու թիւը 10 հայ: Դատապարտում եւ 
արդարադատ բացայայտումներ: 
 

          7.- Մենաշնորհեալներու դղեակներուն եւ 
առանձնատուներուն կառուցումի փոխարժէքով, 
արդիականացնել ազգային բանակին ռազմական 
կարելիութիւնները, որպէսզի անխոցելի դառնան 
մեր սահմանները: 
 

          8.- ՀՀ կուտակուած արտաքին պարտքերու 
գումարը վճարել՝ յատուկ կարգադրութեամբ մը բա-
նակցելով անոնց հետ, որոնք 2006-2016 հակաօրի-
նական ձեւերով Հայաստանէն արտահանեցին 9 մի-
լիառ 830 միլիոն տոլար, զանոնք տեղաւորելով ար-
տասահմանի դրամատուներէ ներս (Տե՛ս Global 

Հայաստանի անկախութեան տօնը  
եւ Հայուն նոր մարտահրաւէրները 

 Շարունակութիւն  էջ  10-էն        տաղանդով պէտք է իրականացնել զայն։ Ալ ի՞նչ կը 
սպասենք. ո՛վ կարողութիւն ունի՝ արդէն ժամա-
նա՛կն է, թող գա՛յ: 
 

          Եկէ՛ք միասին կերտենք մեր Նոր Հայաստանը. 
ՕՏԱՐԸ ՄԵԶԻ ՖԱՅՏԱ ՉՈՒՆԻ։ 

          Ի վերջոյ, այս բոլոր իրադարձութիւններէն ի  
յայտ կու գայ, որ Հայաստանը ամբողջովին կ՛ուղղուի 
դէպի աշխարհայնացում, որուն բարքերէն մէկն ալ 
այն է, որ երկրին ամբողջ աշխատող ուժը իր ներդ-
րումը կ՛ունենայ երկրի զարգացման գործընթացին 
մէջ, եւ եթէ պետութեան միջոցներով անհնարին է 
ըլլայ այդ մէկը, ապա ուրեմն անձնական ճիգերով եւ 

Երեւանի նոր Աւագանի կ’անցնի 3 քաղաքական ուժ. 
Աւագանիի առաջին նիստի օրը Հայկ Մարութեան  

կը դառնայ Երեւանի քաղաքապետ 

 Շարունակութիւն  էջ  4-էն        

է «Լոյս» դաշինքը՝ 18․112 քուէով։ Մնացած 9 քաղա-
քական ուժերը չեն յաղթահարած անցողիկ շեմը եւ 
հաւաքած են 1 տոկոսէն քիչ մը աւելի կամ պակաս 
ձայներ։ 
 

          Երեւանի աւագանին ունի անդամներու 65 
մանդատ, որոնք, դատելով նախնական արդիւնքնե-
րէն, պիտի բաշխուին երեք առաջատար ուժերու 
միջեւ։  «Իմ քայլը» դաշինքը աւագանիի մէջ պիտի 
ունենայ 57 մանդատ, «Բարգաւաճ Հայաստան»ը՝ 5, 
իսկ «Լոյս»ը՝ 3 մանդատ։ 
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Macron, Pashinyan 
Meet In Paris 

PARIS (RFE/RL) — French President Emmanuel Ma-
cron met with Armenian Prime Minister Nikol Pashi-
nyan in Paris on Friday for talks focused on an upco-
ming summit of Francophonie nations to be held in 
Yerevan next month. 
 

According to the Armenian prime minister’s spokes-
man, Macron and Pashinyan also discussed issues 
pertaining to the business forum to be organized 
within the framework of the Francophonie summit in 
the Armenian capital. 
 

Greeting Pashinyan, Macron reportedly highlighted the 
importance of the Armenian leader’s visit to France, 
expressing conviction that “it will promote and give a 
new impetus to the further development of friendly re-
lations between the two countries.” 
 

The French president underlined that his country is 
ready to continue the efforts aimed at “expanding 
close cooperation with friendly Armenia in different 
spheres.” 
 

The French leader reportedly expressed confidence 
that the upcoming Francophonie summit in Yerevan 
will be held at a high level. The Armenian prime minis-
ter, for his part, said: “I am convinced that our meeting 
will give a new quality to our privileged relations based 
on centuries-old historical friendship.” He stressed the 
importance of Armenia’s hosting the 2018 Francopho-
nie Summit, describing it as one of the most important 
events in Yerevan since the South Caucasus country 
gained independence in 1991. Pashinyan reaffirmed 
his government’s commitment to ensure a successful 
holding of the summit and expressed confidence that 
“it will contribute to the further rise of the reputation 
and influence of the Francophonie.” 
 

The French president is due to visit Yerevan for the 
events on October 11-12. 
 

During the meeting at the Elysee Palace the two lead-
ers also addressed the Nagorno-Karabakh issue, the 
spokesman, Arman Yeghoyan, said to RFE/RL’s Ar-
menian service. 

 Cont. on page 16        

World Leaders  
Congratulate 27th  

Anniversary of  
Armenia’s Independence 

YEREVAN — Prime Minister Nikol Pashinyan is re-
ceiving congratulations from World Leaders on the 
27th anniversary of Armenia’s Independence Day. 
 
RF President Vladimir Putin sent Nikol Pashinyian a 
congratulatory message which runs as follows: 
 

“Dear Nikol Vovayevich, 
 

Please, accept my sincere congratulations on the oc-
casion of Armenia’s National Holiday – Independence 
Day. The relations between our countries are based 
on good traditions of friendship, mutual respect and 
spiritual closeness. 
 

I am confident that with joint efforts we will be able to 
ensure the future development of allied relations and 
multilateral cooperation, as well as partnership in the 
sidelines of Eurasian integration processes. This is 
undoubtedly in the interests of the peoples of Russia 
and Armenia and is for the benefit of the strengthening 
of regional security and stability. 
 

Dear Nikol Vovayevich, I wish you good health and 
every success, as well as welfare and prosperity – to 
all your compatriots.” 
 
Prime Minister Nikol Pashinyan has received a con-
gratulatory message from U.S. President Donald 
Trump on Armenia’s Independence Day. 
 

“Dear Mr. Prime Minister: 
 

On behalf of the American people congratulations to 
you and the people of Armenia on the 27th anniver-
sary of your national independence. 
 

Armenia has much to celebrate this year. A peaceful, 
popular movement ushered in a new era in Armenia, 
and we look forward to working with you to help you 
execute the will of your people to combat corruption 
and to establish representative, accountable govern-
ance, rule of law buttressed by an independent judici-
ary, and political and economic competition. 
 

We thank you for your steadfast partnership on many 
fronts, including contributing to NATO operations and 
showing great generosity in welcoming Syrian refu-
gees. 
 

The coming months bring opportunities to resolve the 
Nagorno-Karabakh conflict, which would create even  

 Cont. on page 18        

   Ուրբաթ,  28  Սեպտեմբեր  2018    



   Էջ  16 Հայ Կեանք  

Macron, Pashinian 
Meet In Paris 

 Cont. from page 15        

short period of time because it enjoys full confidence 
of the Armenian people,” Pashinyan said, as quoted 
by his press service. 

In the municipality of Paris in honor of the Prime Minister 
of the Republic of Armenia, attended by Armenian commu-
nity representatives. RA Prime Minister Nikol Pashinyan 
and Paris Mayor Anne Hidalgo delivered speeches.  

 

Along with the United States and Russia, France co-
chairs the Organization for Security and Cooperation 
in Europe’s (OSCE) Minsk Group, an international for-
mat promoting a peaceful resolution of the Armenian-
Azerbaijani conflict. 
 

According to the information posted on the prime mi-
nister’s official website, Pashinyan praised the efforts 
of the OSCE Minsk Group co-chairing countries, in-
cluding France’s efforts aimed at ensuring peace and 
stability in the region. The prime minister underlined 
that Armenia is committed to continue negotiations to 
reach a peaceful settlement of the conflict. 
 

“The Armenian prime minister and the French presi-
dent attached importance to a peaceful settlement of 
the problem through the efforts of the OSCE Minsk 
Group co-chairs,” Pashinian’s spokesman added. 
 

The two leaders reportedly agreed to discuss the 
agenda of the French-Armenian relations in more de-
tail during Macron’s state visit to Armenia next month. 
During his two-day visit to Paris the Armenian prime 
minister also held meetings with representatives of the 
French-Armenian community as well as with business 
circles of France. 
 

Addressing members of the French Enterprise Move-
ment today, Pashinyan, in particular, called for French 
investments in the Armenian economy. 
 

“I want to assure you that all investors will have dia-
logue-based relations with the Government of Armenia 
within the limits of honesty and legitimacy. Those who 
engage in economic activity will not have competitors 
in the government, since business and politics should 
be separated, and those who are engaged in politics 
should not engage in business. The Armenian govern-
ment has been able to enforce this condition within a 

(Armradio) – Karabakh must not be a part of Azerbai-
jan, unless one wants to trigger a new genocide of 
Armenian people, Armenia’s Prime Minister Nikol 
Pashinyan says. 
 

Addressing the 73rd session of the UN General As-
sembly in New York, PM Pashinyan said “the peaceful 
resolution of the Nagorno-Karabakh conflict continues 
to prevail on our foreign policy agenda.” “The status 
and security of the Republic of Artsakh is an absolute 
priority of the Republic of Armenia in the negotiation 
process,” he added. 
 

According to the Prime Minister, “any attempt to re-
solve the conflict through military means represents a 
direct threat to the regional security, democracy and 
human rights.” 
 

“Armenia will continue its constructive engagement in 
the peaceful resolution of the conflict within the format 
of the OSCE Minsk Group Co-Chairs, which has the 
only internationally recognized mandate to deal with 
the conflict,” Pashinyan stated. 
 

Azerbaijan should change its behavior of disrespect 
towards the negotiations and abandon “the idea of any 
military solution and implement all the previous agree-
ments. Furthermore, if Azerbaijan is truly committed to 
the peace process it should start talking to the main 
subject of this conflict – Nagorno-Karabakh,” he 
added. 
 

“Azerbaijan declares on every occasion that Karabakh 
should be a part of its territory. At the same time it an-
nounces that it will not negotiate with Nagorno Kara-
bakh. The question is how Azerbaijan can make a 
claim over Nagorno-Karabakh without even speaking 
to NK? Is that possible? This is possible only if Azer-
baijani  

Karabakh must not be a part 
of Azerbaijan, Armenia’s PM 
tells UN General Assembly 

 Cont. on page 18        
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U.S. Seeks Extradition of 
Turkish American Lobbyist 

Arrested in Armenia 

Under Armenian law, final decisions on extraditing for-
eign nationals living in the country have to be made by 
the Justice Ministry. They can be challenged in court. 
Armenpress also reported that the police suspect Ok-
suz’s Armenian-registered company called the Sena 
Group of tax evasion. If charged, he will risk heavy 
fines or up to five years’ imprisonment. 
 

It remains unclear why Oksuz decided to relocate to 
Armenia, a country that has strained relations with 
both Turkey and Azerbaijan. Just like other Turkish 
American activists, he had lobbied the U.S. Congress 
against recognizing the 1915 Armenian genocide in 
Ottoman Turkey. 
 

Reporting on Oksuz’s arrest, the pro-government 
Turkish newspaper “Sabah” referred to him as a “high-
ranking” loyalist of Fethullah Gulen, a U.S.-based 
Turkish cleric facing coup charges in Turkey. The pa-
per also called his Turquoise Council of Americans a 
“Gulenist umbrella organization.” 
Thousands of Gulen supporters have been jailed in 
Turkey since a failed 2016 coup against President Re-
cep Tayyip Erdogan. 

YEREVAN (RFE/RL) — The United States has for-
mally asked Armenia to extradite the former head of a 
Turkish American lobbying group who was arrested in 
Yerevan on August 29. 
 

The Armenian police detained Kemal (Kevin) Oksuz a 
week after U.S. law-enforcement authorities issued an 
international arrest warrant for him. A Yerevan court 
was quick to allow the police to keep the Turkish-born 
man in custody for at least one month. 
 

Oksuz used to run the Texas-based Turquoise Council 
of Americans and Eurasians as well as the Assembly 
of the Friends of Azerbaijan. The two groups came 
under scrutiny after organizing in 2013 an all-expen-
ses-paid visit to Azerbaijan by 10 members and 32 
staffers of the U.S. Congress. 
 

The Washington Post reported in 2015 that the trip 
was secretly funded by Azerbaijan’s state-owned oil 
company SOCAR in violation of U.S. congressional 
rules. The paper said that SOCAR spent $750.000 for 
that purpose. 
 

The Ethics Committee of the U.S. House of Represen-
tatives launched an inquiry into the secret funding 
around that time. Oksuz reportedly refused to testify in 
the probe. 
 

An Armenian police statement issued on August 30 
revealed that Oksuz subsequently moved to Armenia 
and set up a company there last year. He is now 
wanted in the U.S. for lying to the Ethics Committee 
about foreign funding received by his organizations, 
according to the statement. 
 

A spokeswoman for Armenia’s Office of the Prosecu-
tor-General, Arevik Khachatrian, told the Armenpress 
news agency on Wednesday that it has received a 
formal extradition request from U.S. law-enforcement 
authorities. She did not say when the Armenian side 
will respond to it. 
 

Canada’s PM to travel to 
Armenia to attend the XVII 

Francophonie Summit 

       Canada’s Prime Minister, Justin Trudeau announ-
ced that he will travel to Yerevan, Armenia, from 
October 11 to 13, to attend the XVII Francophonie 
Summit and take part in a bilateral visit, Business 
Insider reported. 
 

       “Canada enjoys an excellent relationship with 
Armenia, and I look forward to further deepening that 
friendship. Together, we will discuss ways to create 
more economic opportunities for businesses and 
people in both our countries.” 
 

      Following the Summit, Prime Minister Trudeau will 
also take part in a bilateral visit to the country. The 
visit will be a chance to discuss the important relation-
ship between Canada and Armenia and explore ways 
to work together more closely to further strengthen our 
commercial and economic ties, says the statement 
issued by PM’s office. 
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World Leaders  
Congratulate 27th  

Anniversary of  
Armenia’s Independence 

 Cont. from page 15        

more possibilities for U.S. –Armenian cooperation. As 
a member of the OSCE Minsk Group, the United Sta-
tes looks forward to working with you to find a lasting 
and peaceful resolution of this conflict. 
 

This year also marks the centennial of the First Arme-
nian Republic and the 100th anniversary of U.S. –
Armenia friendship. I look forward to further strength-
ening the partnership that began between our coun-
tries one hundred years ago. On this special centen-
nial anniversary, I wish the very best to you and to the 
people of Armenia.” the U.S. President’s congratula-
tory message says. 
 
On the Independence Day of the Republic of Armenia, 
Prime Minister Nikol Pashinyan has received a con-
gratulatory message from Queen Elizabeth II of the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. 
 

The message reads, in part: “It gives me great pleas-
ure to send to Your Excellency my congratulations on 
the celebration of your National Day, particularly in the 
year in which Armenia celebrates the centenary of the 
establishment of the first Republic of Armenia, with my 
best wishes for the good fortune and happiness of the 
people of Armenia in the coming year. At this time I 
reflect on the close historic ties between our countries, 
and look forward to our ongoing friendship and coope-
ration.” 
 
Chinese Premier Li Keqiang has sent a congratulatory 
message to Nikol Pashinyan. 
 

“Excellency, 
 

On behalf of the Government of the People’s Republic 
of China and myself, I cordially congratulate you and 
the friendly Armenian people on the occasion of the 
Independence Day of the Republic of Armenia. 
 

During the past years, the Armenian-Chinese friendly 
cooperation has been steadily and dynamically deve-
loping owing to joint efforts. The reciprocated top-level 
contacts and political trust keep strengthening, leading 
to closer ties of cooperation in various spheres, which 
will bring real benefits to our peoples. The Chinese 
side appreciates Armenia’s role as a partner country in 
implementing the One Belt, One Road Initiative. 
 

I am ready to work with you to further the relations be-
tween our two countries and ensure mutually benefi-
cial cooperation in different spheres. 
 

I wish prosperity to your country, and peace to the 
friendly people of Armenia. I wish Your Excellency ro-
bust health and every success.” 

Karabakh must not be a part 
of Azerbaijan, Armenia’s PM 
tells UN General Assembly 

 Cont. from page 16        

government wants the territory and not the people,” 
PM Pashinyan said. 
 

“Thus, it becomes obvious that the intention of Azer-
baijani leadership is to cleanse Armenians from Kara-
bakh, like they did in Nakhijevan. This entitles Na-
gorno-Karabakh to make the argument, that to be a 
part of Azerbaijan for Karabakh means to be totally 
exterminated. Hence Karabakh must not be a part of 
Azerbaijan, unless one wants to trigger a new geno-
cide of Armenian people,” Nikol Pashinayn stressed. 
 

He reiterated that “the conflict can and should be set-
tled only through mutual compromises by all sides, in 
an atmosphere conducive to peace and not war.” 

Ancient Armenian church 
in Turkey put up for sale 

for $1,5 million 

A 300 year-old Armenian church in Turkey’s north-
western city of Bursa has been put up for sale for $1,5 
million. 
 

The sales advert of the church located in the Setbasi 
neighbourhood has been posted on Bursasehirporta-
li.com by a real estate agent on behalf of its owner, 
since the latter lives abroad, Ermenihaber  reports. 
 

The 1986 Bursa General Directorate of Foundations, 
where the building is registered, affirms it is an ancient 
church. The photos of the building show the dome of 
the three-story ramshackle church. 
 

According to real estate agent Tayfun Ozenginler, the 
Setbasi neighbourhood where the church is located 
was once inhabited by Armenians, adding after the 
Kemalist movement the church began to be used for 
many different purposes. 
 

“You can smell the history in every corner. Before the 
1980s it served for different purposes, turning into an 
abandoned building later,” he said. 
 

Bursa and its neighbouring districts were home to a 
total of 17 Armenian churches before 1915. 
 

Panorama.am 
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President Armen Sarkissian took part in the  
Summit of Minds in Chamonix 

President of Armenia Armen Sarkissian, during his 
working visit to France, took part on September 22 in 
the annual Summit of Minds in Chamonix. 
 

The Summit of Minds in Chamonix, created by two of 
the original leaders of the Davos World Economic Fo-
rum, has brought together 300 representatives from 28 
countries to debate on expanding the possibilities of 
making strategic and investment decisions in the mo-
dern world and the individual’s role in them. 
 

The participants reflected on the global macro-econo-
mic trends, their impact on the economic and invest-
ment strategy as well as speak of the speed and insta-
bility and the possibilities to make use of them in the 
ongoing era. 
 

The Armenian president delivered 8 speeches in the scope of the Summit as the main speaker. President Sar-
kissian presented his views about the topics under discussion and reflected on the current developments and 
the challenges. 

Pashinyan visits landmark Armenian exhibition at 
New York’s Metropolitan Museum 

Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan joined Cat-
holicos of All Armenians Garegin II to visit a major exhi-
bition titled “Armenia!” at New York’s Metropolitan 
Museum. He toured the exhibition halls to get acquain-
ted with the best samples of Armenian art and culture 
dating as far back as the 4th to 17th centuries, the PM’s 
official website said. 
 

The premier noted that the exhibition brings together 
the Armenian heritage of 14 centuries with its priceless 
masterpieces from around the world in one of the most 
important museums in the world. He expressed con-
viction that it would undoubtedly change the perception 
and assessment of Armenia and Armenian art in the 
United States. 
 

“Due to this wonderful initiative, multiple visitors of the 
museum can get acquainted with the historical and 
cultural heritage of the nation who was the first to adopt 
Christianity as its state religion. More than 140 relics, 
illustrated manuscripts, miniatures of churches, cross-
tones, printed books and other unique exhibits are dis-
played in the museum, among them works of such 
renowned authors as Toros Roslin, Sargis Pitsak, 
Toros Taronatsi, Hakob Jughayetsi, Grigor Tatevatsi,” 
PM Pashinyan said, noting that for many people this 
exhibition is the accomplishment of their dream. He 
added that it was made possible through the efforts of 

Mrs. Helen Evans and her partners. 
 

The exhibition presents the best examples of Armenian art and culture from the 4th to the 17th century. The 
exhibition is dedicated to the Armenian people’s artistic and cultural achievements in the global context. The 
exhibition features a total of 140 samples.  
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Murat Çelikkan and Mwatana Organization for  
Human Rights Receive 2018 International Hrant Dink Award 

heated issues in Turkey. Aware of the many different 
risks, he nonetheless speaks out in the defense of hu-
man rights. He fights for the establishment of freedom 
of expression and association, the exposure of human 
rights violations and torture, and recognition of the 
rights of those who were ‘disappeared.’ Contributing to 
the strengthening of collective memory, and raising 
awareness in this area through his writings on coming 
to terms with the past and dialogue. 
 

The spokesperson of Mwatana for Human Rights, Ra-
dya el-Mutawakel, said the situation of Yemen differs 
from Turkey; however, the human rights organizations 
of both countries face the same difficulties. 

 “In spite of the very big differences on the situation 
between Yemen and Turkey, we still share many simi-
lar difficulties as civil society. Also, when we read 
more about Hrant himself and each person in the Jury, 
we even felt happier and prouder to be granted the 
award.” 
 

Mwatana Organization for Human Rights, conducts 
independent, impartial documentation work and pre-
pares reports in its courageous struggle against hu-
man rights violations in Yemen, in a time when cities 
of this country are being bombed and thousands of 
civilians are losing their lives in civil war. 
 

The Jury consisted of human rights activists, actors, 
directors, musicians and writers; Eren Keskin, Ai Wei-
wei, Albie Sachs, Ayse Kadioglu, Ercan Kesal, Özlem 
Dalkiran, Ronald Grigor Suny, Sarkis, Serj Tankian, 
Zainab Salbi and Rakel Dink. 
 

Hrant Dink tried to play his role as a journalist to im-
prove dialogue between Turks and Armenians. The 
International Hrant Dink Award is presented annually 
under the aegis of the International Hrant Dink Foun-
dation at an award ceremony organized on Hrant 
Dink’s birthday, September 15th. 

Turkish Journalist Murat Çelikkan and the Yemeni or-
ganization, Mwatana for Human Rights, won the 10th 
International Hrant Dink Award, the foundation re-
ported. 
 

Every year, Hrant Dink Foundation presents the award 
to individuals who take personal risks for achieving 
free and just world ideals, who break the stereotypes 
and use the language of peace and by doing so give 
inspiration to others, and organizations or groups that 
strive against discrimination, racism and violence. 
 

During the ceremony, human rights activist and Har-
vard University faculty member Douglas A. Johnson 
gave a speech focusing on envisioning the future of 
human rights, as well as new approaches in the field. 
Co-founder of the International Nestlè Boycott Com-
mittee, Johnson is also among the founders of New 
Tactics, an organization that supports human right de-
fenders. 
 

The award ceremony featured musical performances 
by Vomank, Collectif Medz Bazar and Sahakyan Chil-
dren’s Chorus. 

Speaking at the award ceremony, Murat Çelikkan said 
he could continue his work thanks to people support-
ing peace although they were sentenced to death as 
they challenge the “death and blood policy (of the go-
vernment).” 
 

For years, Çelikkan has striven to create peaceful, 
democratic and pluralistic solutions to several ongoing 
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A Series of Dazzling Concerts and Lectures 
Brings Armenian Music to Asia,  

Bridging Centuries of Folk Traditions 

hosted by the Embassy of Armenia in Japan. This cul-
tural event offered a glimpse of Armenian heritage to 
audiences in Japan—a country where Armenians his-
torically did not have a strong presence, and a tiny 
community was formed recently. "For the past several 
years, the Embassy of Armenia in Japan has been 
organizing the Week of Armenian Culture in Tokyo. 
Artists, musicians and craftsmen from Armenia and 
the diaspora, as well as friends of Armenia from Japan 
showcase their art and perform bridging cultures, cele-
brating the friendly ties between the two countries. 
This year, we were happy to have the AGBU Perfor-
ming Arts Department as our valuable partner,” noted 
Armenia’s Ambassador to Japan Grant Pogosyan. He 
went on saying that thanks to outstanding performan-
ces and lectures, locals had an opportunity to better 
understand Armenian culture. 

          Music truly acts as the ultimate universal lan-
guage, making geographical distances nonexistent 
and bringing cultures closer. This summer, Armenian 
and Asian folk traditions merged with effortless syn-
chrony through a series of concerts and captivating 
lectures in China and Japan. 
  

          Organized by the AGBU Performing Arts De-
partment, these events expanded the reach of Arme-
nian culture to the Far East and promoted artistic col-
laborations. “This tour was yet another demonstration 
of our mission to bring Armenian heritage closer to 
global audiences and support aspiring talents,” said 
pianist and AGBU PAD Director Hayk Arsenyan. 
  

          The series commenced with a sold-out concert 
hosted by AGBU and the Cadillac Shanghai Concert 
Hall in Shanghai, China, on May 28. Its title, “Sounds 
of the Silk Road: From Armenia to China,” spoke of 
the essence of the Chinese-Armenian connections 
dating back to the Medieval Times when the Silk Road 
boosted trade between the two nations. “After living in 
Shanghai for years, I have realized that Armenia and 
China have a lot of similarities: Both countries have 
centuries-old history, great cultural heritage and won-
derful traditional music,” said Astghik Poghosyan, the 
concert’s artistic director who also serves as an assis-
tant to the president of the Shanghai Symphony Or-
chestra. “It is important that we continue to promote 
and share our culture in other countries because Ar-
menian culture has so much to offer and we should do 
our best to share it with as many people as possible. I 
hope we will get more chances to do that in Asia.” 
  

          Musicians from Armenia, China, France, Indo-
nesia, Malaysia, and the United States offered a 
unique program, a fusion of Armenian and Chinese 
folk melodies, played either as separate pieces or 
mixes on western classical and traditional Chinese 
instruments. “It was the first time I used a traditional 
Chinese instrument to play another country’s folk mu-
sic,” Liu Yu Xian, a guzheng player, said. “I feel very 
happy and honored to get this chance and learn about 
this culture.” 
  

          This concert also marked the continuation of the 
fruitful collaboration between the Shanghai Conserva-
tory of Music and AGBU which began in 2015 when 
the conservatory’s students arranged a traditional Ar-
menian song for the 8th AGBU Performing Artists in 
Concert at Carnegie Hall (NYSEC). 
  

          The tour continued with a concert titled “East 
and West Music” at the Tsunohazu Kumin Hall in To-
kyo, Japan, on June 1. Organized by AGBU and Arev 
Arts Ensemble and Foundation, the concert was part 
of the Week of Armenian Culture in Tokyo, regularly 

The Cadillac Shanghai Concert Hall and the AGBU Perfor-
ming Arts Department hosted a sold-out concert titled 
“Sounds of the Silk Road: From Armenia to China” in 
Shanghai, China. 

Organized by the AGBU Performing Arts Department and 
Arev Arts Ensemble and Foundation, a concert titled “East 
and West Music” featured well-known musicians from Ar-
menia, Japan, Spain and the United States. 

 Cont. on page 22        
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 Contact with the publisher: 

hyegyank@gmail.com 

The AGBU Armenian Virtual College (AVC) is 
pleased to announce the opening of its enrollment 
period for Fall Term 2018. The following courses 
are offered in multiple languages (including Eastern 
Armenian, Western Armenian, English, French, 
Russian, Spanish and Turkish) and on multiple lev-
els: 
 

 Eastern Armenian; 
 Western Armenian; 
 History of Armenia; 
 Introduction to Armenian Architecture; 
 Introduction to Armenian Music; 
 Chess Program. 
The classes start on October 15, and end on De-
cember 18.  
 

Students gain lifetime access to the course(s) they 
complete. 
 

The enrollment closes on September 30, 2018. 
 

For enrollment, please visit the AVC portal 
at www.avc-agbu.org, create your log-in and sub-
mit your enrollment application. 

Enroll  
Now 

A Series of Dazzling Concerts and Lectures 
Brings Armenian Music to Asia,  

Bridging Centuries of Folk Traditions 

rumi, a duduk player from Japan, joined Arsenyan to 
play traditional and classical Armenian music at Wa-
seda University. “This was a great occasion to intro-
duce our music and culture to the people in Asia 
through unique interpretations of our folk melodies,” 
concluded Arsenyan.  

          The evening featured well-known musicians 
from Armenia, Japan, Spain and the United States 
who played on the piano, violin and koto (Japanese 
harp). “I hope our cooperation with the AGBU Perfor-
ming Arts Department will continue and give us more 
opportunities to present Armenian culture in Japan,” 
said Karen Israelyan, director and founder of Arev Arts 
Ensemble and Foundation. 
  

          Concerts were followed by lectures—delivered 
by Arsenyan—first at Hong Kong University and then 
at Tokyo’s Waseda University, the second largest uni-
versity in Japan. His talks focused on Armenian his-
tory, culture, music, and various AGBU programs, in-
cluding the AGBU Musical Armenia Program. Yas Ta-

 Cont. from page 22        

Yas Tarumi, a duduk player from Japan, joined pianist and 
PAD Director Hayk Arsenyan to play traditional and classi-
cal Armenian music at Waseda University.  

          Established in 1906, AGBU (www.agbu.org) is 
the world's largest non-profit Armenian organization. 
Headquartered in New York City, AGBU preserves 
and promotes the Armenian identity and heritage 
through educational, cultural and humanitarian pro-
grams, annually touching the lives of some 500.000 
Armenians around the world. 
  

          For more information about AGBU and its world-
wide programs, please visit www.agbu.org. 
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Explore Armenian Landmarks & Local Culture  
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  Յուշերու Շարքէն 

  ՎԱՐԴԱՆ ԹԱՇՃԵԱՆ 

Պրն. ԹԱՄԱՄԵԱՆԸ 
ժոռնար, ցաւատանջ դի-
մակ կը զգենուր, զգացա-
կան «բօթպուրի» այդ 
մթնոլորտին մէջ՝ բանաս-
տեղծին տառապանքը 
պատարագելով խորան 
դարձած ամպիոնին վրայ 
ու առաջնորդելով մեզ 
անոր ներաշխարհին ու 
ներշնչումներուն: Ի վեր-
ջոյ, իր տխուր անցեալն 
ալ համտեսած էր անդո-
հական օրերու լեղի դե-
ղահատը, իբրեւ որբ պա-
տանի՝ քիւրտերու օգնու-
թեամբ հրաշքով ճողոպ-
րելով թշնամիի ճիրան-

ներէն եւ պայմաններու բերումով խարիսխ նետելով 
օտարութեան մէջ, Եգիպտոս, Փարիզ, Երուսաղէմ եւ 
վերջնականապէս՝ Կիպրոս: 
 

          Կը պատահէր, որ մեզմէ մէկուն հարցումին 
կամ պատասխանին վրայ, լուրջ այդ պահուն յան-
կարծ արձակէր լիաթոք խնդուք մը, թրթռացնող 
«հա՛, հա՛, հա՛» մը, իր մեկնաբանութիւններուն տա-
լով քիչ մըն ալ շաքարի համ, որպէսզի յուզումի եւ 
ուրախութեան խառն հացահատիկ կրէ դասաւան-
դութիւնը եւ ըստ այնմ սննդաւորէ գրականութեան 
քաղցն ու ծարաւը ճչացող ուսանողներուս, բոյնին 
մէջ մայր թռչունին կտուց երկարող ձագուկներու 
պէս: Մի քանիներ, շատը՝ աղջիկ, փութկոտ նօթեր 
կ'առնէին հարկաւ, առանց ստորակէտ փախցնելու, 
առ ի պատրաստութիւն գրաւորի, բայց ո՞ւր են այդ 
լեցուած տետրակները հիմա: Իցի՜ւ թէ ձայնագրու-
թեան մեքենայ մը ծծէր ու ապա գրի առնուէր վեր-
լուծումներու այս անհատնում շարքը, ապահովա-
բար, Օշականէն ետք «Արեւմտահայ Գրականու-
թեան Համապատկեր» մըն ալ իրմէ կրնար ժառանգ 
մնացած ըլլալ հայութեան: 
 

          Մելգոնեանի գեղարուեստական կշիռքին 
երաժշտական նժարը եթէ կը պատկանէր երաժիշտ-
խմբավար Պրն. Վահան Պէտէլեանին, գրական նժա-
րը գրաւողն ալ Պրն. Ներսէս Թամամեանն էր, մեր 
«Թամամ»-ը՝ տղոց առօրեայ խօսակցութեան յոր-
ջորջումներուն մէջ: Հասարակ յայտարարը սակայն 
կը մնար երկուքին հայրական վերաբերումը հան-
դէպ՝ տղոց, հետաքրքրութիւն սրելով իրենց դասա-
ւանդած նիւթերուն շուրջ: Պէտէլեանը կը պնդէր որ 
տղաքը անպայման գործիք մը սորվին, ջութակ, 
փող, սրինգ, ինչ որ ըլլայ, Հաստատութեան նուագա-
խումբին համար, իսկ Թամամեանն ալ կը ստիպէր 
որ գրե՛ն, բե՛մ ելլեն, գրական երեկոներու մաս առ-
նեն, բանախօսեն եւ կամ աշխատակցին «Այգ» 
պարբերաթերթին: 
 

          Չեմ մոռնար այն օրը, երբ զիս իր մօտ կանչեց, 
ուսուցչարան, հաստ մսոտ ձեռքը դրաւ ուսիս եւ 
պահանջկոտ խնդրանք մը գլորեց առջեւս: 

          Մելգոնեանի մեր գրականութեան ուսուցիչն 

էր եւ այն ատենուան Մելգոնեանին մէջ, անուրանա-
լիօրէն տարբեր պահանջք, կշիռ եւ պատասխանա-
տուութիւն կը կրէր այդ պաշտօնին հետ առնչուող 
հանգամանքը: Իրմէ առաջ, Օշական, Թէքէեան, 
Վահեան այդ բեմահարթակէն անցած՝ կարգը իրն 
էր հիմա գրական նորածին սերունդի մը քանքարը 
վեր առնելու, հայագիտութեան օրրան ու կռուան՝ 
մեր կրթարանին կամարներուն տակ, մասամբ դար-
մանելու համար Մեծ Եղեռնի ողբերգութեան պատ-
ճառած խորունկ վէրքը, հայ մտաւորականներու 
բարբարոսային խողխողումէն ետք: 
 

          Գունդ ու կլոր կրանիթեայ իր ֆիզիքականին 
մէջ, հսկայութիւն մըն էր ինքնին, ատ ուրիշ, որ գրա-
կան իր բերքը խոտոր համեմատէր իր տաղանդին, 
հմտութեան եւ միջավայրէն ընձեռուող հնարաւորու-
թիւններուն: Խորաթափանց միտք էր, հասո՛ւն, լե-
ցո՛ւն, խոհո՛ւն, լակոնական կամ «լայիկական» սահ-
մանումով՝ «Գլո՛ւխ»: Ցերեկը, ազատ պահերուն, խո-
կումի վայրը ուսուցչարանի իր նեղլիկ սեղանն էր, 
ուր հանգիստ որոնող իր դիրքին մէջ, գլանիկին ծայ-
րը երբ կարմրցնէր, ծուխը թոք չէր ղրկեր, այլ բերնին 
մէջ լաւ մը պտտցնելէն ետք հաստ շրթները անջա-
տելով թոյլ կուտար որ առանց փչուելու մինակը դու-
րս ելլէ, ամպոտելով՝ աչք, քիթ, ճակատ, իբրեւ խոր-
հըրդապահական վարագոյր դուրսի աշխարհին եւ 
իր ուղեղին մէջ տողանցող յուզումներուն միջեւ: 
 

          Սակաւախօս էր, բայց երբ դասի պահուն բե-
րանը բանար ա՛լ կրնար լրիւ ժամ մը խօսիլ Թէքէեա-
նի «Մէկ Հատիկս» քերթուածին կամ՝ Մ. Մեծարենցի 
«Կիրակմուտք»ի «Յուշիկ փախչող իրիկուան...» մէկ 
տողին վրայ տակաւին, մինչեւ որ զանգը անգու-
թօրէն ընդհատէր վերացումի այդ պահը ու ստիպէր 
զինք լքելու գրետախտակի ամպիոնը, տեղը զիջելու 
համար յաջորդ դասատուին: Կը նախընտրէր ոտքի 
մնալ, մասամբ մը կռթնած ուսուցչի սեղանին, ծան-
րաշուք, հեղինակաւոր, արձանայի՛ն: Իսկ եթէ շար-
ժէր, քայլերը կ'առնէր կա՛րճ, դանդաղ, հաստա՛տ: 
Խօսած պահուն նայուածքը յաճախ կը սպրդէր խո-
շոր պատուհանէն դուրս, դէպի Մելգոնեանի անտա-
ռի շոճիներուն, եւ կամ՝ երկնքի կապոյտին, ամպե-
րէն վեր, հաղորդակցութեան կամուրջ մը փնտռելով 
անդենականին մէջ հանգած օրուան բանաստեղծին 
ոգիին հետ: Ստէպ մէջբերումներ կը կատարէր նաեւ 
օտար գրականութեան տիրական դէմքերու երկե-
րէն, հետաքրքրաշարժ բաղդատականով, հոս եւս 
երեւան բերելով իր խոր ծանօթութիւնը Սորպոնի 
ուսանողական օրերէն ամբարած գիտութեան: Թաւ-
շային, խռպոտ ձայնը կ'ելեւէջէր, երբեմն գրեթէ՝ անլ-
սելի, վերլուծումները ուշագրաւ, համով ու հասկնալի 
դարձնելու իւրայատուկ եղանակով: Դէմքը կը խո-
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տեսնէր «պատիժ»ին անվնաս կողմը, գործուած 
սխալին դիմաց: Լաւ հնչուող բառ մը չէր հարկաւ, 
բայց երբ թռէր Թամամեանին բերնէն, ախորժելի կը 
դառնար, տուն տալով կատակի եւ զուարճութեան: 
 

          Տակաւին ոմանք, այդ բառը համտեսելէն ետք, 
«թուքի տեղ անձրեւ» գալու պէս կարեւորութեան 
շքանշան կորզած կը զգային, արժանացած ըլլալով 
Թամամեանին ուշադրութեան:   
 

          - Գիտէ՞ք տղաք, այսօր Թամամը ինծի՛ ալ 
տանկալախ ըսաւ: 
 

          Տետրակները շատ սրբագրողը չէր, Օշակա-
նեան դրութեամբ՝ աւելի «գրականութեան ուսուցիչ՝ 
քան քերականութեան», բայց մէյ մը որ սրբագրէր, 
էջին վրայ յորդած կ'ըլլար կարմիր մելանը, կապոյ-
տէն շատ շատ աւելի: 
 

          Առիթով մը, շարադրութեան տետրակներու 
սրբագրուած տրցակը բերաւ դասարան, դրաւ սե-
ղանին վրայ, վերցուց առաջին տետրակը, բացաւ, 
գլուխը մխրճեց էջին վրայ, քիթը թուղթին դպցնելու 
աստիճան, աչքի տկարութեամբ կարդալու յատուկ 
իր ձեւով եւ սկսաւ բարձրաձայն ընթերցել գրութեան 
առաջին տողը, ձայնին տալով հեգնական շեշտի 
ալիք: 
 

          - «Դեկտեմբերի ցո՜ւրտ եւ սարսռալի՛ գիշերնե-
րէն մէկն էր»... 
 

          Կանգ առաւ, աչքերը պզտիկցուց, շրթունքնե-
րը պրկեց եւ «հա՛, հա՛, հա՛» մը պայթեցնելէն ետք, 
պոռթկաց. 
 

          - Ծօ՛, տանկալա՛խ, Դեկտեմբերի ո՞ր գիշերը 
ցուրտ եւ սարսռալի չէ եղած, հը՞, ըսէ՛ նայիմ... Ո՞ւր է 
հետաքրքրական նորութիւնը հոս, հա՞... 
 

          Իմ տետրակս էր կարդացածը: 
 

          Եթէ Պրն. Թամամեանը ողջ եղած ըլլար եւ 
տեսնէր թէ աշխարհի կլիմայական փոփոխութեան 
հետեւանքով ո՞ւր հասած է Կիպրոսի Դեկտեմբերը 
այսօր, Այա Նաբայի կամ Բրոթարայի աւազներուն 
վրայ ծովու լոգանքով տուայտող կիսամերկ զբօ-
սաշրջիկներուն համար, այն ատեն գուցէ տեսած 
կ'ըլլար այդ նորութիւնը... 
 

          Մելգոնեանի մէջ ուսուցչական իր քսան տա-
րիներու լրիւ տեւողութեան Ներսէս Թամամեան 
ամրօրէն կառչած մնաց իր սկզբունքներու խարիս-
խին: Գիրք, գիր եւ գրականութիւն դարձան իր դա-
ւանանքը, ուսուցչական իր գիտակցութեան անխո-
տոր ճամբան: Այդ ուղիէն առաջնորդեց գրականա-
սէր իր ուսանողներու խումբը: Դասապահի իր մեկ-
նաբանութիւններուն մէջ, միշտ ալ հայկականին 
առընթեր մարդկային արժէքներն ալ, բարոյական 
պարտաւորութեան ճամբով փռեց մեր անմեղունակ, 
անգիտակից ու «ճահել» երեւակայութեան առջեւ: 
Անշեղ եղաւ իր համոզումներուն մէջ, անզիջող՝ իր 
որոշումներուն մէջ: Յամառ չէր, բայց փոփոխամիտ 
ալ չէր: Կարծր չէր, բայց կակուղ ալ չէր, եւ հակառակ 
կարգ մը չափազանց խիստ ուսուցիչներու վարմուն-
քին դիմաց իր յարաբերաբար մեղմ մօտեցումին, 
անհանդուրժելի եւ անարգական կը գտնէր կարգա- 

 

          - Վարդա՛ն, գրական յաջորդ ձեռնարկին կ'ու-
զեմ որ ներկայացնես Նիկողոս Սարաֆեանը, 
եղա՞ւ... 
 

          - Բայց, Պարո՛ն, Նիկողոս Սարաֆեանը ո՞վ է - 
եղաւ անմեղունակ պատասխանս, միտք չարչրկելով 
այս «անծանօթ» անունին շուրջ, երբ անդին կային 
գրական մեր յայտնի դէմքերը եւ աւելի մատչելի՝ 
պատրաստութեան աղբիւրները: 
 

          - Ատե՛նն է որ գիտնանք, այնպէս չէ՞: Մի՛ մտա-
հոգուիր, պէտք եղած նիւթերը կը հայթայթեմ, որ 
գործդ դիւրանայ - ըսաւ ու ձեռքիս մէջ դրաւ իբրեւ 
«կանխավճար»՝ «Վէնսէնի Անտառը» հատորը, 
գլուխ գործոցը՝ ֆրանսահայ տաղանդաւոր գրողին, 
որուն արժէքն ու համբաւը չուշացան գրաւելու միտ-
քըս, սիրտս ու հիացումս: Իր երկրպագութիւնը այս 
գրողներուն հանդէպ վարակեց նաեւ մեզ, մեր կար-
գին պաշտամունքի առարկայ դարձնելով զանոնք: 
 

          Մելգոնեանի գիշերօթիկ կեանքի պայմաննե-
րուն տակ, եթէ անյագ հետաքրքրութիւն մը կը կլա-
նէր մեզ մեր մայրենի լեզուին հանդէպ, եթէ մեր քայ-
երը կ'առաջնորդուէին շարունակ մեր գրադարանի 
դրան ու դարակներուն, գիրք փնտռելու եւ ընթերցե-
լու մեր գրական գոհարները, եթէ մաքուր, անմեղ 
սիրով կը պարուրուէին մեր սրտերը, եթէ բարու-
թեան, ազնուութեան ու մարդասիրութեան գաղա-
փարները այդ տարիքէն իսկ արմատ կը նետէին 
տղայական մեր հոգեբանութեան մէջ, եթէ շնորհնե-
րու տէր ուսանողներ կ'երազէին իրենք ալ օր մը ան-
դամակցիլ յետ եղեռնեան գրական փաղանգին, 
պատճառը ուրիշ բան չէր եթէ ոչ ներկայութիւնը այս 
եզակի անձնաւորութեան, բարոյական ու մշակու-
թային շտեմարան՝ դաստիարակին, որուն խստու-
թիւնն ու պահանջկոտութիւնը միշտ շաղախուած կը 
գտնէինք իր հաղորդականութեան ու քաշողակա-
նութեան հետ: Հեղինակաւոր բարիութիւն մը՝ որ-
քան ալ որ դէմքի ծամածռութիւնը եւ տրտմաթախիծ 
երեւոյթը չէին ցոլացներ այդ առաքինութեան նշոյ-
լները: 
 

          Իր մտերմութեանը մէջ շատ ընկերական էր 
Թամամեանը եւ անոնք որոնք կը փնտռէին իր ներ-
կայութիւնը կը բոլորուէին իր շուրջ ու անպայման կը 
քաղէին իր տրամադրութեան քաղցրութիւնը, բոլո-
րովին հեռու՝ իր ուղեղը կրծող հարցերէն: Բնաւորու-
թեան իր այս երեսը ինծի համար աւելի շեշտ ստա-
ցաւ երբ պատիւը ունեցայ պաշտօնակցելու իրեն, 
Մելգոնեանի ուսուցչութեանս տարիներուն... եւ դա-
ռնալու նաեւ երբեմնի իր նարտի մրցակիցներէն մին: 
Իր յանդիմանութիւնները կամ դիտողութիւնները 
միշտ ալ փաղաքշական համ կ'ունենային, ոչ թէ կծու 
այլ անոյշ պղպեղի պէս եւ մէ՛կ բառի մէջ կը խտաց-
նէր իր դժգոհութեան կամ «զայրոյթ»ին ամբողջա-
կան քարոզը, «Տանկալա՛խ»: Թիրախ դարձած աշա-
կերտը սակայն չէր վշտանար, չէր ցնցուեր, չէր խայ-
տառակուեր, քանի որ այդ հակազդեցութեան մէջ կը 
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խիլ եղեր էին: 
 

          Յաջորդ օրը թերթը ձեռք առի՝ աղէտին զար-
գացումներուն հետեւելու: Այս անգամ երկրաշարժ 
մը՝ 6,7-7 աստիճան հզօրութեամբ հարուածած էր 
Հոքքայտոյի շրջանը՝ երկրին հիւսիսը: Հողասահք 
տեղի ունեցեր էր, կային շուրջ 18 մահեր, քսանեակ 
մը կորսուածներ, տասնեակ-հազարաւոր բնակա-
րաններ զրկուեր էին ջուր-ելեկտրականութենէ, ճամ-
բաներ փուլ եկեր էին, տուներ քանդուեր, մինչ 
ուրիշներ թեքեր էին: Տեղեկագրութիւնը կը նշէր որ 
աշխարհի երկրաշարժերուն 20 տոկոսը կը պայթի 
Ճափոնի գլխուն, ապա կ’աւելցնէր որ վարչապետը 
առաւօտեան ժամը վեցէն առաջ իր գրասենեակն էր, 
գործին գլուխը, կը հետեւէր զարգացումներուն եւ կը 
վերահսկէր որոշումներուն ու գործադրութեանց…: 
 

          Դարձեալ, անգամի մը համար եւս վերահաս-
տատեցի թէ եթէ օտար ներխուժողներ բռնացեր են 
մեր վրայ, ահա Ճափոնի վրայ կը շարունակէ բռնա-
նալ մայր բնութիւնը (մանաւանդ ովկիանոսային 
տարողութեամբ), իսկ աշխարհի այլ ժողովուրդներու 
վրայ այլատեսակ աղէտներ մնայուն եւ երկարատեւ 
բռնութիւններ պարտադրեր են: Հետեւաբար, միայն 
հայերս չենք որ մե՜ծ աղիտեալներն ենք այս աշխար-
հին, ահա եւ ճափոնցիք այսօր եւ… կ’առաջարկեմ 
որ նայինք մեր մօտն ու հեռուն՝ տեսնելու որ տառա-
պանքը հարուածած է (ու կը հարուածէ) բոլոր մարդ-
կութիւնը, քիչ բացառութեամբ: 
 

Համաշխարհայնացումը եւ Մենք 
 

          Ըսել չեմ ուզեր որ մենք եւ միւս բոլորը նոյնն 
են: Ո՛չ, նոյնը չենք, ինչպէս նոյնը չեն արաբները կամ 
պրազիլցիք, կամ ուրիշ ժողովուրդներ եւ ազգեր՝ 
իդէմս աշխարհի միւսներուն եւայլն: 
 

          Մենք նման եւ տարբեր ենք միւսներէն, ինչպէս 
արաբները, պրազիլցիք…՝ աշխարհի բոլոր միւսնե-
րէն: 

          Հայաստանի Գ. Հանրապետութեան հռչակ-

ման տարեդարձը պատշաճ լրջութեամբ խթան մըն է 
դարձեալ եւ նորէն մտածելու պետականութենէն ան-
դին անցնող եւ համահայկական ընդգրկում ունեցող 
հարցին մասին, որ կը վերաբերի հայութեան (ազգ ու 
ժողովուրդ, մշակոյթ ու պետականութիւն, եկեղեցի 
ու անհատ, անցեալ ու ներկայ եւ այլ բաներ) 21-րդ 
դար (եւ այնուհետեւ) գոյատեւումին: 
 

Հայերը եւ Միւսները 
 

          Ա) Պէյրութի ՀԲԸՄ Յովակիմեան Մանուկեան 
մանչերու երկրորդական վարժարանի իր հայ գրա-
կանութեան դասաւանդման տարիներուն Պրն. Օն-
նիկ Սարգիսեանը սովորութիւն մը ունէր: Յաճախ, 
բուն դասին անցնելէ առաջ խոհ-մտորում մը կը նե-
տէր մեր վրայ, կ’արծարծէր, զայն կը վերածէր մտա-
ծումի, ապա կ’անցնէր դասին: 
 

          Անգամ մը մեզի պատմեց իր բարեկամին իրեն 
պատմածը, զոր կը փափաքիմ արձանագրել այս-
տեղ: Իր բարեկամը իրեն քմծիծաղով պատմեր էր թէ 
ճամբորդութեան մը ընթացքին մաքսատան պաշ-
տօնեան տեսեր էր անոր փոխադրած 7-8 շիշ միա-
տեսակ խմիչքները, բայց չէր կրցած տուրք գանձել 
որովհետեւ բոլոր շիշերուն խցանի մետաղային ծած-
կերը հանուած էին իբրեւ հաւաստիք՝ սեփական 
գործածութեան: Մինչ անոր ետին կեցող ճամբորդը 
իր միակ շիշին համար տուրք վճարեր էր, քանի որ 
իր միակ շիշին խցանի մետաղային ծածկը հանած 
չէր: Պարոնս հաւանական գտաւ որ այդ ճամբորդը 
իր փոխադրած շիշը անձնական գործածութեան հա-
մար գնած ըլլար, իսկ իր բարեկամ հայը այդ շիշերէն 
միքանին բարեկամներու պիտի նուիրէր… եւ աւել-
ցուց որ ճամբորդը հաւանաբար ուզեր էր – նախան-
ձախնդրօրէն – օրինակելի քաղաքացի ըլլալ եւ պե-
տութեան վնաս չհասցնել՝ չվճարելով շիշ մը խմիչքին 
տուրքը: Իր եզրակացութիւնը այն էր որ մենք՝ 
հայերս, աշխարհին վրայ կ’ապրէինք քաղաքացիու-
թեան թերի գիտակցութեամբ, պետականութիւն 
չունեցողի հի՜ն հոգեբանութեամբ: 
 

          Առնուազն իմաստալից է պարոնիս մտածումը: 
 

          Բ) Միքանի օր առաջ ապահով Թոքիօ հասայ: 
Ապահով կ’ըսեմ, որովհետեւ հազիւ շրջանցեցինք 
Ճափոնի հարաւը հարուածող ծովամրրիկը: Յաջորդ 
օրուան թերթերը մանրամասներ էին թայֆունին 
աւերները: Ատիկա Ճափոնի այս տարուան 21-րդ 
մրրիկն էր. ան ծանր հարուածեր էր ճափոնակերտ 
արհեստական կղզիի վրայ կառուցուած Քանզայ 
օդակայանը, որ տարեկան շուրջ 29 միլիոն ճամբոր-
դի կը սպասարկէ: Թերթերը դրեր էին նկարներ աղէ-
տէն. հսկայ նաւ մը կիսա-ցատկած՝ Քանզայը ցամա-
քին կապող կամուրջին վրայ, ջրամոյն Քանզայ օդա-
կայանը, եւն.: 
          Թոքիօն խաղաղ էր, միայն ծառեր արմատա-

Հայութիւն, Սեպտեմբեր 2018 կամ` Mental Engineering 
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Հայութիւն, Սեպտեմբեր 2018 կամ` Mental Engineering 

 Շարունակութիւն  էջ  25-էն        իրաւունքը” վերոյիշեալ քաղաքականութեան դրսե-
ւորում մըն էր: Աւելի ետք լուսարձակի տակ առնուե-
ցաւ ethnic engineering-ը, մանաւանդ օրինակ բե-
րուեցաւ Քեմալը եւ 1920-ականներէն սկսեալ Թուր-
քիոյ բնակչութեան պարտադրուած ցեղային, էթնիք 
միատարրութեան, մէկութեան վերածելու քաղաքա-
կանութիւնը: 
 

          Կը կարծեմ, որ ժամանակն է որ հայութիւնը – 
բոլոր անոնք, որոնք իրենք զիրենք հայութեան 
առնչուած կը զգան որեւէ ձեւով – պարտին mental 
engineering-ի ենթարկել իրենց մտադրոյթը: Որով-
հետեւ անոնք կը գտնուին հայ կեանքին, հայկական 
տիեզերքին մէջ հիմնարար գերագոյն փոփոխութիւ-
նը յառաջանցելու առաւելագոյն հնարաւորութիւն-
ները ունեցող նոր երեւոյթի, իրական գործօնի մը 
դէմ յանդիման, որ արդէն 25 եւ աւելի տարեկան է: 
 

          Ատիկա հայ անկախ պետականութիւններն 
են: 
 

          Այս մտային վերակերտումը, մտադրոյթի վե-
րամշակումը պարտի ընդգրկել մեր աշխարհընկա-
լումին, մարդկութեան, քաղաքականութեան, գոր-
ծունէութեան, վարուելակերպին, արտադրումին – 
մեր ամէն ինչին – հանդէպ քննական վերատեսու-
թիւնը, որովհետեւ այլապէս, եթէ մնանք մեր անցեա-
լէն եկած ներկայ մտադրոյթով մեր քարտէսը աւելի՛ 
պիտի փոքրանայ, մեր պետութիւնը պիտի ենթար-
կուի հարիւր տարի առաջ ծնած երկամեայ պետու-
թեան ճակատագրին, եւ ոչ թէ խորհրդայնացուի, այլ՝ 
մարսուի: 
 

Ամփոփում 
 

          Ուստի, բոլոր անոնք, որոնք կը յաւակնին հայ-
կական ինքնայանձնառութիւն ունենալ, բոլոր այն 
հայերը որ հայկական ապագային կը հաւատան, 
հայկական գալիքին տեսիլք ունին՝ պարտին նոր 
“ակնոցներով”, մտասեւեռումներով, մտադրոյթով 
կարդալ հայոց հին ու մանաւանդ վերջին երեք դա-
րերու պատմութիւնը, եւ ըստ այդմ ԳՈՐԾԵԼ: 
          Ես չունիմ դեղագիրը այդ վերակերտուած 
մտադրոյթին, բայց կը կարծեմ որ պէտք է դադրինք-
(գէթ) նուազեցնենք՝ ինքնախաբէութիւն խաղալէ, 
խօսիլը իբրեւ գործել ծախելէ, դիմացինին բան մը 
ըսել բայց ուրիշը ընելէ, զգացական մտածելէ, այսօր 
ոգեւորուիլ վաղը հրաժարելէ, մեր անձնական շահը 
հաւաքական շահին մէջ չտեսնելէ, մեր քիթէն անդին 
չտեսնելէ, մենք զմեզ հայ ժողովուրդին ամէնէն ազ-
գայնականը պատկերացնելէ, անձնականութեան 
մէջ չկուրնալէ… ջանանք կարեւորը պատմաքաղա-
քական տրամագիծով եւ մերօրեայ աշխարհագրու-
թեամբ տրամաչափելէ ետք գործել, չկարծել որ մերը 
վերջնական, ամէնաճշմարիտ, կատարեալ խօսքն ու 
գործն է… 
 

          Բոլորս ալ  ծանօթ ենք «Հաւատով Խոստովա-
նիմ»ին: Մեր ազգային մեղքերը բազում անգամ աւե-
լի են քան «Հաւատով Խոստովանիմ»ին մէջ թուար- 

          Եթէ տարբեր ենք, բայց միաժամանակ տառա-
պանքներու մէջ նման ենք միւս բոլորին, ուրեմն ի՞նչ 
է մեր առանձնայատկութիւնը: 
 

          Ե. դարու պատմիչներէն երկուքին հանդէպ – 
աւելի ճիշդը անոնց մէկական մտածումներուն հան-
դէպ – բացառիկ եւ գերագոյն յարգանք կը տածեմ՝ 
Խորենացին եւ Բուզանդը: 
 

          Խորենացին իր Հայոց Պատմութեամբ Հայաս-
տանն ու հայութիւնը ցանցակալեց Աստուածաշուն-
չին, մարդկութեան հնագոյն պատմութեան եւ աշ-
խարհի ժողովուրդներուն ու իր երկասիրութեան 
երկունքին իբրեւ բիւրեղագոյն մտածում, հաւաս-
տեց.- 
 

          Զի թէպէտեւ եմք ածու փոքր եւ …թիւով քիչ, 
ու բազմաթիւ անգամներ օտարներէ պարտուած ու 
գրաւուած, բայց բազում գործք քաջութեան գոր-
ծուած են նաեւ մեր աշխարհին մէջ (հայերուն եւ 
Հայաստանին կողմէ), որոնք արժանի են յիշատա-
կութեան: Խորենացին պարզ բառերով կ’ըսէ, թէ 
կան ուրիշները եւ այդ ուրիշներուն յաջողութիւննե-
րը, մեծութիւնները: Բայց կանք նաեւ մենք եւ մե՛ր 
յաջողութիւններն ու մեծութիւնները: Այլ խօսքով 
մենք ուրիշներու շարքին կը կանգնինք: Սխալ հար-
ցադրում պիտի ըլլար հաւասարի, նուաստի, զօրա-
ւորի, երէցի, կրտսերի, տկարի համեմատումը միւս-
ներուն հետ: 
          Պարզապէս՝ մենք մերն ունինք, ուրիշը՝ իրը: 
 

          Այս մտածումը կարեւոր է ներկայ ժամանակ-
ներուս համար, երբ համաշխարհայնացումի այս 
տասնամեակներուն, համաշխարհային հանրահա-
ղորդամիջոցներու տէր ուժերը իրենցը կը շուկայեն-
կը ծախեն-կը պարտադրեն-կը հրամցնեն-կը մատու-
ցեն-կը մատրուակեն մեզի: Իսկ մենք որ չենք համո-
զուած Խորենացիին տողերով՝ թէ անոնց կարգին 
մենք ալ մե՛րը ունինք՝ կը կարծենք որ չունինք մենք, 
աւելի ճիշդը՝ ոչինչ ունինք մենք, ու տեղի կու տանք, 
խեղճ ու ապիկար կը զգանք…, աշխարհի երկրորդ 
դասակարգի քաղաքացի կը զգանք՝ ասոր հետեւող 
բոլոր տեսակի ժխտական բարդոյթներով: 
 

          Այսօր, աշխարհի վրայ կարծէք ամէն ինչ հա-
մաշխարհայնացուած է շատ կամ քիչ չափով: Թերե-
ւըս համաշխարհայնացումի մականին տակ նուա-
զագոյն անցածը ՀՈՂն է իր ընդերքային հզօրու-
թեամբ, որուն գիտակցեր էր Բուզանդը…: Ո՞վ չի 
յիշեր Շապուհ արքայ–Արշակ թագաւոր “ճեպազրոյ-
ցը” հայկական ու պարսկական հողերով ծածկուած 
սրահին մէջ: 
 

Mental Engineering 
 

          Երկար ժամանակ տեսաբանուեցաւ social en-
gineering-ը, որ կը վերաբերի ընկերութիւնը վերաձե-
ւակերտելու, կեանքի նոր պայմաններուն համապա-
տասխանեցնելուն: Օրինակ, Չինաստանի մէջ ըն-
տանիքներուն մէկ զաւակ ունենալու “արտօնութիւն-
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 Էջ  27          Հայ Կեանք 

 Լեզուաբանական 

Կիրակնօրեայ ընթերցումներ՝  
գլուխ-գլխի-գլուխի ...    շաբաթ-շաբաթի-շաբթուան ...  

  Տոթք. ԱՐՄԵՆԱԿ ԵՂԻԱՅԵԱՆ  պըսակ մը կայ:  
 

          Ճակատի (բայց ոչ՝ ճակտի) առաջին գիծին 
վրայ կրակոցներ կան: 
 

          Մարտիկին  մարմինին (կամ՝ մարմնին) վրայ 
վէրքեր կային:  
 

          Վերին մարմինին (բայց ոչ՝ մարմնին) որո-
շումները գործադրուեցան: 
 

          Անոր բերանին (կամ՝ բերնին) չափը տուող 
մը պէտք է: 
 

          Վիզը թշնամիի սուրին բերանին (բայց ոչ՝ 
բերնին) հանդիպեցաւ: 
 

          Գլուխին շարժումին (կամ՝ շարժման) կը 
հետեւէին ձեռքերն ալ: 
 

          Ազատագրական շարժումին (ոչ՝ շարժման) 
նեցուկ կանգնինք: 
 

          Այս տունին (կամ՝ տան) մուտքը լայն է:   
 

          Քերթուածի առաջին տունին ( բայց ոչ՝ տան)  
ոտքերը կաղ են: 
 

          Յարմար է տակաւին ըսել՝ Սպիտակ տունի 
բնակիչները եւ ոչ՝ Սպիտակ տան, Լորտերու 
տունին եւ ոչ՝ Լորտերու տան, սակայն պէտք է 
ըսել, որ երկուքի պարագային ալ «տան» սեռականը 
շատ տարածուած է, անշուշտ տգիտութեան հետե-
ւանքով, բայց եւ այնպէս  ընդհանրացած տգիտու-
թիւնը հետզհետէ եւ անխուսափելիօրէն  կը դառնայ 
գիտութիւն: 
 

          Ծանօթ.--   
 

          1. Երբ մարմին բառով կը բնորոշենք նիւթին 
երեք կերպերը՝ հաստատուն, հեղուկ եւ կազային,  
այս պարագային եւս անհնչիւնափոխ կը կիրարկենք 
զայն. օրինակ՝ այս հեղուկ մարմինին եւ ոչ՝ այս հե-
ղուկ մարմնին:  
 

          2. Ակնարկելով սովորական սպիտակ տունի 
մը՝ կարելի է ըսել. «Այդ սպիտակ տան ծխնելոյզը 
կը ծխայ» կամ ակնարկելով անհատ լորտի մը սե-
փական տունին՝ կարելի է ըսել. « Այս լորտին տան 
դուռը միշտ բաց է»:  
 

          Նոյն տրամաբանութեամբ ալ՝ «Միջերկրական 
ծովին (կամ ծովուն) մէջ խեղդուեցաւ», սակայն՝  
«Աչքերուդ ծովին (ոչ ծովուն) մէջ խեղդուեցաւ...»: 
 

          Պապ՝ իբրեւ մեծհայր, թէեւ գրական արդի 
արեւմտահայերէնի մէջ կու տայ պապի, այսուհան-
դերձ երբեմն արեւելահայերէնի, երբեմն ալ բարբառ-
ներու թելադրանքով կ’ըսենք նաեւ  պապու, որ 
այնքան ալ խրախուսելի չէ. սակայն Հռոմի քահանա-
յապետի պարագային բոլորովին բացառուած է 
պապու հոլովաձեւը, այլ միայն՝ պապի(ն): 
 

           

          Այս վերջերս արեւմտահայ մամուլի եւ անհա-

տական գրողներու քով բազմացած է շարժման բա-
ռին գործածութիւնը, յատկապէս՝ «Արցախեան 
շարժման» բառակապակցութեան մէջ: Ասի ընդու-
նելի է արեւելահայերէնի մէջ, սակայն անընդունելի է 
արեւմտահայերէնի մէջ:     
 

          Եւ ոչ միայն այս, այլեւ ուրիշ կարգ մը բառեր, 
որոնք պէտք է արժանանան ուշադրութեանը այն 
արեւմտահայուն, որ հակամէտ է ճիշդ գրել արեւմը-
տահայերէնը: 
 

          Չի բաւեր խօսքով սիրել իր մայրենին, պէտք է  
նաեւ քիչ մը գործով ալ սիրել զայն ու գուրգուրալ 
անոր առանձնայատկութիւններուն վրայ: 
 

          Ստորեւ այդ բառերը:  
***   

          Գրաբարի եւ արեւելահայերէնի մէջ գոյական-
ներու հոլովումը ընդհանրապէս կայուն է, այսինքն՝ 
իւրաքանչիւր գոյական կը հոլովուի մէկ կաղապա-
րով. օրինակ՝ մարմին-մարմնի, տուն-տան եւ այլն: 
Դժուար է պատկերացնել դասական կամ արեւելա-
հայ հեղինակ մը որ շեղի այս ձեւերէն: Արեւմտահայ 
գրական ու ժողովրդական աշխարհաբարը, սակայն, 
շատ աւելի ճկուն է. ան կրնայ հաւասարապէս ըսել՝  
 

          գլուխի-գլխի,      
                               գլուխէ-գլխէ,     
                                                    գլուխով-գլխով 
 

          ճակատի-ճակտի,          
                               ճակատէ-ճակտէ,  
                                                    ճակատով-ճակտով 
 

          մարմինի-մարմնի,         
                               մարմինէ-մարմնէ,  
                                                   մարմինով-մարմնով 
 

          բերանի-բերնի․              
                               բերանէ-բերնէ,    
                                                   բերանով-բերնով  
   

          շարժումի-շարժման     շարժումէ     շարժումով  
 

          տունի-տան                  տունէ           տունով   
 

          Այնուամենայնիւ այս ազատութիւնը համատա-
րած  չէ: Բերուած վեց բազմիմաստ բառերը ազատօ-
րէն երկձեւ կը հոլովուին իրենց բուն իմաստով, սա-
կայն այդ ճկունութիւնը կը կորսնցնեն փոխաբերա-
կան իմաստի կիրարկութեան պարագային եւ կը հո-
լովուին միայն մէ՛կ ձեւով. ստորեւ օրինակներ՝ 
 

          Ինչե՜ր անցան գլուխէս (կամ՝ գլխէս):  
 

          Գիրքին առաջին գլուխէն (բայց ոչ՝ գլխէն) 
հատուած մը կարդացի: 
 

          Անոր ճակատին (կամ՝ ճակտին) վրայ լուսա-
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   Էջ  28  Հայ Կեանք 

100 տարի առաջ, Արարայի ճակատամարտին 
Հայկական Լեգէոնը ջախջախեց  

թուրք-գերմանական զօրքերը  

 Շարունակութիւն  էջ  12-էն        

          Իսկ հայ լեգէականներու ձեռքը գերի ին-
կած թուրք հազարապետ մը չէր կրցած հաւա-
տալ աչքերուն, որ ֆրանսական բանակի հա-
մազգեստով հայերու կողմէ պարտութեան 
մատնուած եւ գերի ինկած էին թրքական զօր-
քերը… Ան յայտարարած էր, որ «Միթէ դեռ հայ 
կայ աշխարհի երեսին, մաշալլա՜հ, մաշալլա՜հ. 
ձեր ազգը երբեք չի մեռնիր ուրեմն»: 
 

          Այո՛, Արարայի յաղթանակը նուաճող հայը չի 
մեռնիր. Այս առումով պատմական հնչեղութիւն ունի 
յատկապէս ռազմաճակատի ընդհանուր հրամանա-
տար զօրավար Է. Ալենպիի վկայութիւնը. «Արեւե-
լեան Լեգէոնը կամ Հայկական լեգէոնը կարեւոր 
բաժին ունեցաւ 19 Սեպտեմբեր 1918 թուականին, 
Պաղեստինի ճակատին վրայ, տեղի ունեցած մեծ 
ճակատամարտի ընթացքին: Ես ասով հպարտ եմ»։ 
 

          Այդ հպարտութիւնը բոլորէն առաջ եւ վեր հայ 
ժողովուրդին կը պատկանի։ 
 

          Հայ ռազմական տաղանդին եւ ուժին փառքի 
խորհրդանիշն է Արարայի ճակատամարտը։ Արա-
րայի յաղթանակէն ետք հայ լեգէոնականները շա-
րունակեցին իրենց յառաջխաղացքը դէպի Կիլիկիա՝  

Լեգէոն»ի հայ սպայ Ճոն Շիշմանեանը հետեւեալ կո-
չով դիմեց իր հրամանատարութեան վստահուած 
հայ լեգէոնականներուն՝ Արարայի բարձունքին ամ-
րակայուած թուրք եւ գերման զօրքի դիրքերուն դէմ 
գրոհի անցնելու համար. 
 

          – «Տղաք, գիտէք, վաղը առտու մեր հարսանի-
քի օրն է, այն օրը, որուն բոլորս կը սպասենք։ Ամէն 
զինուոր կազմ ու պատրաստ պէտք է ըլլայ առաւօ-
տեան ժամը 4-ին։ Այս ժամը վրէժխնդրութեան եւ 
արդար հատուցման վսեմ ժամն է. Հայրենիքի ազա-
տութեան համար է, որ պիտի մղենք նուիրական 
պատերազմը։ 
          Ատիկա միակ ծառայութիւնն է, որ մենք պիտի 
կատարենք հանդէպ մեր դժբախտ ազգին ու զայն 
երջանկացնենք մեր արեան գնով։ Չեմ գիտեր, թէ 
վաղուան վարագոյրը երբ իջնէ, մեզմէ քանի՞ն պիտի 
իյնան ճակատամարտին մէջ, սակայն վստահ եմ,  
որ հայուն հպարտ ճակատը ամօթի մրուրը պիտի 
չտեսնէ, մեր անցեալը մեզի խթան եւ ապագան թող 
հաւատք ներշնչէ բոլորիս»։ 
 

          Այդ ոգիով հայ լեգէոնականները յաղթապանծ 
աւանդ մը նուաճեցին Արարայի ճակատամարտին։ 
 

          Արարայի յաղթանակը վճռորոշ եղաւ Առաջին 
Աշխարհամարտի վախճանը արագացնելու մէջ։ 
Գերման եւ թուրք զօրքերը արագընթաց նահանջի 
դիմեցին եւ, քանի մը շաբաթ ետք, արդէն ստիպուե-
ցան պարտութեան զինադադար կնքելու յունական 
Լիմնոս կղզիի բացերը գտնուող Ակամեմնոն ռազմա-
նաւին վրայ։ Պարտութեան այդ համաձայնագիրը 
պատմութեան անցաւ իբրեւ Մուտրոսի զինադադա-
րի պայմանագիր։ 
 

          Ճակատամարտին Հայկական Լեգէոնը տուաւ 
23 զոհ եւ 76 վիրաւոր, իսկ թուրք եւ գերման կողմը, 
անկախ իր զոհերէն, տուաւ 218 ռազմագերիներ, 
որոնց 6-ը՝ սպաներ։ 
 

          Արարայի ճակատամարտին հերոսական յաղ-
թանակը արժանացած է ինչպէս պատերազմին 
մասնակից զօրականներու, այնպէս ալ պատմաբան-
ներու միահամուռ սքանչացումին։  
 

          Օրինակ՝ Լիտըլ Հարթի գնահատումով, Արա-
րայի գործողութիւնը «ամէնէն արագ ու վճռական 
գրոհներէն էր եւ Առաջին Աշխարհամարտի պատ-
մութեան ամենակատարեալ վճռական ճակատա-
մարտն էր: Քանի մը օրերու ընթացքին թրքական 
բանակը դադրեցաւ գոյութիւն ունենալէ Պաղեստի-
նի մէջ»։ 
 

          Իր կարգին ֆրանսացի զօրավար Ռընէ Թուռ-
նես կը գրէ, թէ թուրք եւ գերման դիմադրութեան 
«ճեղքումը շանթասլաց էր եւ ամբողջական»: 

Հայկական լեգէոնի 9-րդ գումարտակէն վաշտ մը։  
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 Էջ  29         Հայ Կեանք 

Պրն. ԹԱՄԱՄԵԱՆԸ 
 Շարունակութիւն  էջ  24-էն        

հաստատութեան ԱՅԳ պարբերաթերթի պատուա-
բեր հրատարակութիւնը: Աշակերտական գրութիւն-
ներով հարուստ այս թերթը հանրութեան կը հրամ-
ցուէր տարին քանի մը անգամ՝ Մելգոնեանի հայա-
գիտութեան մակարդակին իբրեւ վստահելի ջերմա-
չափ: Հայրենական կամ սիրային քերթուածներ, 
արձակ էջեր, պատմուածքներ տեղ կը գտնէին այդ 
համեստ գրքոյկին մէջ, պարծանքը՝ «թիթիզ» Թամա-
մեանին, քանի որ խիստ ու խիտ՝ մաղէ կ'անցնէր 
ամէն մէկ գրութիւն, գրաշարումէն առաջ: Գրողնե-
րուն արդար վարձատրութիւնը հարկաւ կ'ըլլար հա-
յերէնի յարաբերաբար աւելի բարձր նիշը, երբ ա՛լ 
«աչքը մտած» կ'ըլլային սիրելի ուսուցիչին, թէեւ իր 
գնահատանքը կամ դրական տպաւորութիւնը 
թարգմանող «պոլ պոլ» բառեր գլորողը չէր: Զուսպ, 
չափաւոր, բայց ինքնին հասկնալի եւ գոհացուցիչ, 
որպէսզի ո՛չ յոխորտայ եւ ո՛չ ալ շփանայ ենթական 
իր ընկերներուն մօտ: 
 

          Ա՛յո, երջանիկ էր զինք պաշտող կողակիցին 
հետ, հանդարտ, լռակեաց իր տան երդիքին տակ: 
Դժուար չէր սակայն կարդալ միսթիք այդ ինքնամ-
փոփումին մէջ, երրորդ անդամի մը երազը, աստի-
ճան մը եւս ջերմացնելու իր ընտանեկան բոյնը, բայց 
ճակատագիրը ոչ միայն զլացաւ իրեն այդ համայնա-
կան հարստութիւնը, այլեւ վաղահասօրէն խլեց իր 
բարձի ընկերը, անսփոփ եւ անտէր թողելով զինք 
այդ տան չորս պատերուն մէջ: Շատ չանցած կոչուե-
ցաւ հանգստեան եւ Մելգոնեանէն դուրս վարձու 
տան մը կտուրին տակ, բարեբախտաբար գտաւ 
հոգածու հայ ընտանիք մը, իբրեւ բուժիչ բալասան 
իր մենակութեան պահերուն, մինչեւ իր վերջնական 
հանգիստը, 1983-ին: 
 

          Թամամեանը անշուք հեռացաւ այս աշխար-
հէն, սերունդներ կերտող կրթական մշակին, հայ 
ուսուցչին վիճակուած անփառունակ ճակատագրին 
անձնատուր, երբ ժամանակը անգութօրէն մոռցնել 
կուտայ ամէն ինչ, նիւթապաշտ, եսակեդրոն եւ ան-
տարբեր աշխարհին հոլովոյթներուն մէջ: Հատոր մը 
թողուց իբրեւ աւանդ ու կտակ, բանաստեղծութիւն-
ներու հաւաքածոյ մը, «Աւազներու Տակ» խորագ-
րով, որուն կողքը տեսնելու բախտն ալ չունեցաւ, 
երախտագէտ իր աշակերտներուն յետ մահու այս  

պահութեան սակարկութիւնը, շաբաթը մէկ օր ի 
պաշտօնէ իրեն վստահուած հերթապահութեան 
ատեն: Կային աշակերտներ, որոնք իր ազնուութիւ-
նը չարաչար գործածելով կը փորձէին առիթէն օգ-
տուիլ ու գաղտնաբար սպրդիլ քաղաք, սինեմա մը 
երթալու եւ Հոլիվուտի աստղերը վայելելու... Այդ ազ-
նուութիւնը՝ անձի տկարութեան եւ կամ հեղինակու-
թեան պակասի վերագրելը աններելի յանցանք մըն 
էր Թամամեանին համար: 
 

          Ասոր փաստը տեսանք օր մը, երբ երեկոյեան 
ժամը 5-ին առաջին սերտողութենէն բացակայած 
այս տղաքը վերադարձան իրենց արկածախնդրու-
թենէն նոր սկսած ընթրիքի պահուն ու փորձեցին 
սողոսկիլ ճաշարանի իրենց սեղանը:  Պրն. Թամա-
մեանը, որ երկար սեղաններու քովի միջանցքներէն 
տողանցք կը կատարէր, հսկելով ընդհանուր կարգ-
կանոնին, սկիզբը չտեսնել ձեւացուց, խորամանկու-
թեան թակարդը մտքին, յետոյ պատեհ պահուն, մօ-
տեցաւ այս օրինազանցներուն, որոնք հապճեպով 
պատառ կուլ կուտային, ու հարցուփորձի մէ՛կ նա-
խադասութեամբ միայն «Ո՞ւր էիր առաջին սերտո-
ղութեան», երբ գոհացում չգտաւ տրուած պատճա-
ռաբանութիւններէն, չվարանեցաւ իր հաստ ափէն 
շառաչող ապտակներով մէկական նուէր բաշխել 
ամէն մէկուն ծոծրակին... 
 

          Տղոցմէ մին սակայն անմտութիւնը ունեցաւ իր 
սուտը ծախելու միւսներէն տարբեր, օձիքը ազատե-
լու յոյսով, բերնին մէջ ձիթապտուղ մը տեղաւորած 
պահուն: 
 

          - Պարո՛ն, ես բրածոյի սենեակն էի, անոր հա-
մար ուշացայ: 

 

          Այս սենեակը կը գտնուէր աղջկանց շէնքին 
գետնայարկը, գրադարանին կից, ուր թանգարանա-
յին հոգածութեամբ կը պահուէին բրածոները՝ օձ, 
առնէտ, թռչուն, նապաստակ, մողէզ եւ այլ փոքր 
կենդանիներ, հեղուկաւոր շիշերու մէջ կամ՝ սեղան-
ներու վրայ, օգտագործուելու համար կենսաբանա-
կան պահերուն: 
 

          Պրն. Թամամեանը այս լոլոզանքն ալ գնողը 
չեղաւ. 
           

          - Բրածոյի սենեակն էիր, հա՞, իրա՞ւ կ'ըսես, 
ա՛ռ քեզի բրածոյ մըն ալ, եւ միւսներէն աւելի թմբկա-
հարեց այս տղուն գլուխը, ամբողջական ձիթապը-
տուղը փամփուշտի պէս ժայթքեցնելով բերնէն 
դուրս:    

 

          Շշմած էինք բոլորս, աննախընթաց այս պա-
տիժին ի տես, սակայն անոր գործադրութեան ձեւը 
եւ «բրածոյ» բառին օդապտոյտը անկարելի եղան 
զսպելու համատարած քրքիջը ընթրիքի սեղաննե-
րուն վրայ... 
 

          Պրն. Թամամեանին կարեւոր աշխատանքնե-
րէն մին Մելգոնեանի արհեստանոցներէն՝ տպա-
րանին պատասխանատուութիւնն էր եւ հարկաւ 

 Կապ  

Հրատարակութեան հետ:  
hyegyank@gmail.com 

 Շարունակութիւնը  էջ  30        
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   Էջ  30  Հայ Կեանք 

Կիրակնօրեայ ընթերցումներ՝  
գլուխ-գլխի-գլուխի ...    շաբաթ-շաբաթի-շաբթուան ...  

 Շարունակութիւն  էջ  27-էն        պատշաճ չէ շարժման ձեւը, պէտք է ըսել շարժու-
մի(ն): Այսպէս, չենք կրնար ըսել. «Լեւոն Տէր Պետրո-
սեան ղեկավարն էր հայոց համազգային շարժ-
ման», այլ՝ շարժումին: 
 

          Երբ երկիր կը նշանակէ ազգային, վարչական, 
պետական տարածք, կրնայ հաւասարապէս տալ 
երկրի եւ երկիրի. «Այս երկրին (կամ՝ երկիրին) 
սահմանները անպաշտման  մնացած են», կամ՝ «մէկ 
երկրէ (կամ՝ երկիրէ)  ուրիշ երկիր փոխադրուիլ»:   
Իսկ երբ ան կը բնորոշէ մոլորակը՝ նախ կը գլխագ-
րուի, ապա չի կրնար սղումով հոլովուիլ. կրնանք 
ըսել միայն Երկիրի(ն), բայց բնաւ երբեք Երկրի. 
օրինակ՝ «Երկիրին հեռաւորութիւնը Արեւէն...»,-- 
բայց ոչ՝ «Երկրի հեռաւորութիւնը Արեւէն», կամ՝ 
«Երկիրէն դէպի Հրատ արձակուած տիեզերանաւ 
մը...»,-- բայց ոչ՝ «Երկրէն արձակուած...»:  
 

          Շահ գոյականը՝ «եկամուտ»-ի իմաստով, հա-
ւասարապէս կու տայ շահի եւ շահու. «Անոր շա-
հին (կամ՝ շահուն) ու վնասին պատասխանատու 
չենք»: Իսկ երբ ան կը նշանակէ Պարսկաստանի 
թագաւորը, կարելի է ըսել միայն շահի. բացառուած 
է շահու տարբերակը. «Շահին կենացը բարեմաղ-
թանքներ ըրին ներկաները»:  
 

          Երբ շարժում կը նշանակէ որեւէ առարկայի  
ընթացք, երերում, տեղափոխութիւն, որ է այս բա-
ռին հնագոյն եւ հանրօրէն ծանօթ նշանակութիւնը, 
ապա  կարելի է հաւասարապէս գրել  շարժումի եւ 
շարժման. թէեւ այս վերջինը այնքան ալ այլեւս ըն-
տիր հոլովում մը չէ այս բառին համար, սակայն կան 
հնամոլներ, որոնք կը շարունակեն ըսել շարժման: 
Իսկ երբ ան կը նշանակէ որեւէ կազմակերպութիւն, 
հաւաքական գործունէութիւն կամ պայքար, ապա 

Պրն. ԹԱՄԱՄԵԱՆԸ 
 Շարունակութիւն  էջ  29-էն        

հրատարակութեան նախաձեռնութիւնը «Ապրիք»-
ով մը շոյելու: Այդ փունջին մէջէն  Ն.Կատար գրա-
կան ծածկանունով՝ քերթուած մը միայն «Տաճար 
Հայկական» ինքնին բաւարար եղաւ զինք դասելու 
մեր մեծ գրողներու շարքին, Ռուտիարտ Քիբլինկի 
«Եթէ»էն յիշեցնող արժեւորումով: 
 

          Հինգ տուներէ բաղկացած գողտրիկ այս քեր-
թուածը, գրաքննադատական համեմատութիւն 
ունեցած է Վահան Թէքէեանի «Եկեղեցին Հայկա-
կան»ին հետ, ոչ նուազ իր խորքով, մուսայով, էու-
թեամբ, հաւատքով, խորհուրդով եւ հայկականու-
թեամբ: 
 

          Քերթուա՜ծ քարեղէն, մեղեդի՝ մարմար,        
          Հրա՜շք հանճարի, հաւատքի կատար՝         
          Տաճարը հայուն՝ հոգի՜ է անճառ։ 

---------------- 
          Երկինք խոյացող թըռչո՜ւն թեւաբաց,      
          Դարե՜ր միշտ թեւող...դարերու դիմաց՝     
          Տաճարը հայուն՝ սիրոյ գի՜րկ միշտ բաց... : 
 

 Կա՞յ աւելի հարազատ յուշակոթող քան այս 
քերթուածը, իրեն գիրկ բացած հողակոյտին վրայ... 
 

 Թամամեանը գնա՜ց, բայց շատ չանցած, ափ-
սո՛ս, բի՜ւր ափսոս, իր ետեւէն՝ մեր սիրելի, անզուգա-
կա՜ն Մելգոնեանը: Առաջինը՝ դէպի անմահութիւն, 
երկրորդը՝ դէպի մահ եւ մոռացութիւն: Առաջինը՝ 
Աստուծոյ կամքով, երկրորդը՝ աշխարհը վարէն կա-
ռավարող «դրամ» կոչուած միւս «աստուծոյ» հաւա-
տամքով: 
 

10 Յուլիս, 2018 
 

           Նիկոսիա 

Հայութիւն,  

Սեպտեմբեր 2018 կամ` 

Mental Engineering 

 Շարունակութիւն  էջ  26-էն        
 

կուածներուն քանակը: Կը մնայ որ մենք քննական 
եւ անկեղծ ըլլանք մեր անձին հանդէպ ու պիտի 
“յայտնաբերենք” որ եթէ Ներսէս Շնորհալին իր եւ 
մեր քրիստոնէական հաւաքական մեղքերը կրնայ 
թուարկել, մե՛նք ալ կրնանք մեր ազգային մեղքերը 
թուարկել: Կը մնայ քայլ մը եւս. Շնորհալին մեղայի 
եկաւ… մե՞նք…: 
 

          Որովհետեւ միայն մեղայի գալով, դրական, շի-
նիչ, մարդկային եւ ազգային յանձնառութիւններու 
որդեգրումով է որ կրնայ ձեւաւորուիլ, վերակերտուիլ 
եւ առաւելագոյնս երաշխաւորուիլ 21-րդ եւ յառաջի-
կայ դարերու հայութեան առաքելութիւնը, հայ ազգի 
նորագոյն գոյութիւնը: 

 Կապ Հրատարակութեան հետ:  

hyegyank@gmail.com 
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 Էջ  31        Հայ Կեանք  

տեցին այլասերումին… 
 

          Այս բոլորը ճիշդ են եւ քանի որ ճիշդ են՝ 
ուրեմն յանցաւորը ժողովուրդն է որ կը նահանջէ 
«բանիւ եւ գործով», ինչպէս պիտի ըսէր Շահնուր, 
ժողովուրդն է որ կ’արտագաղթէ հայ քաղաքական 
կառոյցներէն, հայ դպրոցէն, հայ մշակոյթէն, հայ 
եկեղեցիէն, եւ Սամուէլ Պէքէթի «Կոտոն» սպասելու 
պէս, կը սպասենք որ հեռացողը, արտագաղթողը 
զգաստութեան գալով վերադառնայ… 
 

          Կը սպասենք ու կը փակենք էջը՝ զարմանալով 
որ յաջորդ տարին արտագաղթողներու նոր հոսք մը 
կայ… կը դատապարտենք արտագաղթողը… եւ 
դպրոց մը կը փակենք ու մշակութային միութիւն մը 
կը գոցենք… 
 

          Եթէ հօտը սկսած է տարտղնուիլ եւ խումբէն 
փախուստ տուողներ կան…է՜հ, ո՞ւր է հովիւը, ի՞նչ 
կ’ընէ կասեցնելու համար փախուստը: 
 

          Կամ ալ ծերացած է ու տեղէն շարժելու սիրտ 
չունի: Կամ ալ փոփոխութենէն կը վախնայ: 
 

          Հաշուետուութեան կարգով հայրենի մեր ժո-
ղովուրդը եկաւ ըսելու որ արտագաղթին պատաս-
խանատուն միայն ժողովուրդը չէ, եւ աւելին՝ կառա-
վարողներու վերնախաւին այլասերած գործելաձեւը 
անտեսելով ժողովուրդին եւ երկրին գերագոյն շա-
հերը, կողոպտած էր տնտեսութեան մեծ մասը եւ 
սահմանափակած էր քաղաքական մտքի ազատ 
զարգացումը: 
 

          Արդեօք ժամանակը հասած չէ՞ որ սփիւռքեան 
կառոյցներէն արտագաղթին համար պատասխա-
նատուներ փնտռենք նաեւ «յանցաւոր» ժողովուր-
դէն դուրս: 
 

          Այսօր հայահոծ գաղութները կը փոքրանան ոչ 
միայն գաղութէ գաղութ տեղաշարժներուն պատճա-
ռով, այլեւ «կառավարման կառոյցներէն» տեղի ունե-
ցող ներքին արտագաղթին պատճառով՝ փաստօրէն 
յառաջացնելով երկու տարբեր «գաղութներ» աշ-
խարհագրական նոյն տարածքին մէջ: Եւ ճիշդ չէ 
արտագաղթողներու «գաղութը» որակել քաղքենի-
ներու, այլասերածներու եւ օտարացածներու համա-
խըմբում՝ մէկ կողմէ անտեսելով անոնց արտագաղ-
թին տուն տուող պատճառները, եւ միւս կողմէ մեր-
ժելով անոնց վերանորոգ ինքնութեան փնտռտուքի 
իրաւունքը եւ անոնց մէջ չտեսնելով ազգային, 
կրթական ու մշակութային ներուժը, որ մեծ ներդը-
րումներ կրնայ ունենալ ազգային կեանքի վերաորա-
կաւորման մէջ: 
 

          Նորամուտ այս «գաղութներուն» մէջ արդեօք 
քի՞չ է թիւը արուեստագէտներու, մտաւորականնե-
րու, քաղաքական ու հանրային գործիչներու, մար-
զիկներու, որոնց իրագործումները կ’ընկալենք 
հպարտութեամբ եւ կը ծափահարենք անոնց իրա-
գործումներուն իբրեւ ազգային հարստութիւններ: 
Տակաւին, արդեօք քիչ է՞ թիւը անոնց, որոնք իրենց 
ներդրումը կը բերեն մայր հայրենիքի վերելքին: 
 

           

          Հայաստանի դիմագրաւած ամէնէն սուր 

տագնապը կը նկատուի արտագաղթի երեւոյթը, 
որովհետեւ հայրենիքներու գոյութեան առաջին 
երաշխիքը ժողովուրդն է, որ կը սահմանէ անոր գո-
յութեան եւ գոյատեւումին բոլոր ստորոգելիները՝ նե-
րառեալ պետականութիւնը, անվտանգութիւնը, 
տնտեսութիւնը, քաղաքական համակարգը, բանա-
կը, ամէն ինչ:  
 

          Այս իմաստով, արտագաղթի պատճառներուն 
սրբագրութիւնը եւ արտագաղթը ներգաղթի վերա-
ծելու հրամայականը կը նկատուի մեկնակէտ, առաջ-
նահերթութիւն հայրենաշինութեան նպաստող հա-
ւաքական բոլոր աշխատանքներուն համար: 
 

          Այս մտահոգոգութիւնը արդէն իսկ առանցքա-
յին տեղ կը գրաւէ Հայաստանի այժմու ղեկավարու-
թեան մօտ, եւ փտածութեան կողքին, հիմնական 
պատճառներէն մէկն է թաւշեայ յեղափոխութեան 
ծաւալումին: 
 

          Իսկ սփիւռքը եւ հոն ապրող բազմաթիւ մտա-
ւորականներ, անշուշտ արդարօրէն, մնայուն ահա-
զանգ կը հնչեցնեն Հայաստանէն արտագաղթի երե-
ւոյթին եւ անոր հետեւանքներուն մասին՝ ընդհան-
րապէս անգիտանալով կամ գիտնալով ու անտեսե-
լով, որ սփիւռքը իր կարգին կը դիմագրաւէ արտա-
գաղթի մտահոգիչ տագնապ մը: 
 

          Այո՛, արտագաղթը համատարած երեւոյթ է 
սփիւռքի գրեթէ բոլոր գաղութներուն մէջ: 
 

          Բնականաբար խօսքը չի վերաբերիր երկրէ 
երկիր, գաղութէ գաղութ կատարուող տեղաշարժնե-
րուն: 
 

          Այլ՝ 
 

          Արտագաղթ՝ հայկական քաղաքական կառոյց-
ներէն: 
 

          Արտագաղթ՝ հայ դպրոցէն: 
 

          Արտագաղթ՝ հայ մշակոյթէն: 
 

          Արտագաղթ՝ հայ եկեղեցիէն: 
 

          Այս արտագաղթը կրնայ նոյնքան վտանգաւոր 
հետեւանքներ ունենալ որքան Հայաստանէն արտա-
գաղթը՝ հայութեան ամբողջականութեան պահպան-
ման տեսակէտէն: 
 

          Կրնայ անմիջապէս առարկուիլ որ այս ի՞նչ 
բաղդատութիւն է, եւ ամբողջովին տարբեր են Հա-
յաստանի եւ սփիւռքի պայմանները: 
 

          Կրնայ առարկուիլ որ տարբեր է սփիւռքի մի-
ջավայրը՝ կլանող ու օտարացնող: 
 

          Տակաւին կրնայ առարկուիլ որ քաղքենի բար-
քերը կեդրոնախոյս տրամադրութիւններ կը զար-
գացնեն: 
 

          Եւ դեռ կրնայ առարկուիլ, որ կարգ մը գա-
ղութներու մէջ տեղի ունեցած քաղաքական ցնցում-
ները աւելի եւս տարտղնեցին հայութիւնը եւ նպաս-
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 Շարունակութիւն  էջ  31-էն        ման մէջ: 
 

          Արդեօք ժողովրդավար յարաբերութեան բա-
ցակայութիւնը ներքին արտագաղթը աւելի չի դիւ-
րացնե՞ր կամաց-կամաց անկախ մտածումի տէր 
դարձող յաջորդական սերունդներուն համար: 
 

          Սփիւռքահայը արդեօք կարծիք ունի՞ գաղութ-
ներու ղեկավարման դրութեան բարեփոխութեան 
մասին: Կրնա՞յ մասնակից դառնալ: Կ’ուզէ՞ մասնա-
կից դառնալ ծերացած կառոյցին մէջ առանց փոփո-
խութեան հեռանկար տեսնելու: 
 

          Շատերու համար թապու են այս հարցադ-
րումները, իսկ ուրիշներ հերետիկոսութիւն պիտի 
նկատեն զանոնք՝ յաւելեալ ջուր լեցնելով ներքին 
արտագաղթի ջաղացքին: 
 

          Բայց ժամանակը հասած է որ այս մտահոգու-
թիւնները բարձրաձայն արտայայտուին ու արծար-
ծուին՝ նախքան որ արտագաղթող կողմը դառնայ 
մեծամասնութիւն, եթէ արդէն չէ դարձած, իսկ հինին 
կառչած կողմը յանկարծ շուրջը նայելով նշմարէ՝ որ 
աւերակներուն վրայ «կը թագաւորէ»: 
  

          Հարց կու տանք որ արդեօք ծերացած հովիւը 
այլեւս չի՞ կրնար տիրութիւն ընել իր հօտին: 
 

          Արդեօք ծերացած ու շատոնց ժամանակավ-
րէպ չէ՞ եղած 1860-1863 օսմանցի սուլթաններուն 
կողմէ պարտադրուած «ազգային սահմանադրու-
թեան» կառավարման եղանակը: Յետ Եղեռնի շըր-
ջանին թերեւս ժամանակաւոր անհրաժեշտութիւն 
էր այդ դրութեան որդեգրումը, բայց ժամանակի թա-
ւալումին եւ հայ հասարակագիտական ու քաղաքա-
կան մտքի ինչպէս նաեւ կենցաղային պայմաններու 
զարգացման զուգահեռ չզարգացաւ գաղութներու 
կառավարման եղանակը՝ մեծ ճեղք մը յառաջացնե-
լով յաջորդական սերունդներուն եւ «կառավարման 
հին կառոյցին» միջեւ, որ քիչ մը «օսմանապետական 
իշխանավարութիւն» կը յուշէ: 
 

          Արդեօք հաշուետուութեան եւ հաշուառու-
թեան թափանցիկ համակարգի բացակայութիւնը 
գաղութներու ղեկավարման գործընթացին մէջ դե-
րակատար չէ՞ այս ներքին արտագաղթի զարգաց-

100 տարի առաջ, Արարայի ճակատամարտին 
Հայկական Լեգէոնը ջախջախեց  

թուրք-գերմանական զօրքերը  

 Շարունակութիւն  էջ  28-էն        ները ազատագրեցին Ալեքսանտրէթը եւ հոնկէ 
մտան Կիլիկիա, ուր կեդրոնացան Ատանայի եւ Այն-
թապի մէջ։ «Արեւելեան Լեգէոն»ը վերանուանուե
ցաւ «Հայկական Լեգէոն» եւ դարձաւ հիմքը Կիլիկիոյ 
ինքնավարութեան պաշտպան բանակին։ 
 

          Օգոստոս 1920-ին Դաշնակիցները պաշտօնա-
պէս լուծարեցին «Հայկական Լեգէոն»ը, որ 19 Սեպ-
տեմբեր 1918-ին նուաճած Արարայի յաղթանակով՝ 
իր կարգին հիմք ծառայեց հայ ժողովուրդի նոր ժա-
մանակներ ինքնավստահ մուտքին։ 

թրքական զօրքի նահանջին կրնկակոխ հետեւելով։ 
18-օրեայ արշաւանքէ ետք, Հոկտեմբեր 12-ին, հա-
սան Պէյրութ, ուր Դաշնակիցները ողջունող ժողո-
վուրդի շարքին էին նաեւ Մեծ Եղեռնէն վերապրող 
հայ գաղթականներ՝ ցնցոտիներով ու ոտաբոպիկ, 
որոնք լսելով ֆրանսական համազգեստով զինուոր-
ներու հայերէն խօսակցութիւնը՝ «Հայ են, հայ են» 
գոչելով փաթթուեցան իրենց արիւնակիցներուն, 
անոնց ձեռքերն ու զէնքերը համբուրելով։ 
 

          Ֆրանսական զօրքին հետ Հայ Լեգէոնական-

Չինաստանը շտապ օգնութեան 200 մեքենայ նուիրած է Հայաստանին 
          Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետութեան կառա-
վարութեան կողմէ Հայաստանի Հանրապետութեան կառավա-
րութեան նուիրուած է շտապ օգնութեան 200 մեքենայ: 
          Ըստ Armenpress.am-ի՝ այս մասին ֆէյսպուքի իր էջին վրայ 
գրած է  Երեւանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առող-
ջապահութեան վարչութեան պետ Կամսար Պապինեան: 
          Անոր խօսքով՝ շտապ օգնութեան մեքենաներուն 49-ը 
այսօր ՀՀ առողջապահութեան նախարարութեան կողմէ տրա-
մադրուած է Երեւանի քաղաքապետարանի ենթակայութեան 

«Շտապբուժօգնութիւն» ՓԲԸ-ին: «Այսպիսով, Երեւան քաղաքը 35 աշխատակազմի փոխարէն պիտի 
սպասարկուի շտապ օգնութեան 42 աշխատակազմով: Շտապ օգնութեան մեքենաները յագեցած են արդի 
պահանջներուն համապատասխանող բժշկական սարքերով եւ պարագաներով, որ ի հարկէ, պիտի նպաս-
տէ մատուցուող բժշկական ծառայութիւններու որակի բարձրացման: Եղէք առողջ…»,- նշուած է Պապի-
նեանի արձանագրութեան մէջ: 
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 Էջ  33        Հայ Կեանք  

 

                                                                                                     

Երեւանի Հիմնադրութեան 2800-ամեակին Առիթով եւ «Ծաղիկ»ի 

Հիմնադրութեան 15-ամեակին Ընդառաջ 

 

Հովանաւորութեամբ եւ մասնակցութեամբ՝ 

Հայաստանի Հանրապետութեան Վսեմաշուք Նախարարուհի 

ԼԻԼԻԹ ՄԱԿՈՒՆՑԻ 

(Գլխաւոր բանախօս – նիւթ՝ «Վահան Թէքէեանի Վերադարձը 

Նորանկախ Հայաստան») 

 

 

Կազմակերպութեամբ՝ 

Լիբանանի «Ծաղիկ» Գրական Ազգային Շաբաթաթերթի 

Եւ համագործակցութեամբ՝ 

Հրաուիրագիր 

          Մայրաքաղաք Երեւանի հիմնադրութեան 
2800-ամեակին առիթով եւ «Ծաղիկ»ի հիմնադրու-
թեան 15-ամեակին ընդառաջ, հայ «Բանաստեղծու-
թեան իշխան» ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆի ծննդեան140-
ամեակին նուիրուած փառաշուք հանդիսութիւն։ 
 

          Հովանաւորութեամբ եւ մասնակցութեամբ՝ ՀՀ 
Մշակոյթի նախարարուհի ԼԻԼԻԹ ՄԱԿՈԻՆՑի 
(Գլխաւոր բանախօս — նիւթ՝ «Վահան Թէքէեանի 
վերադարձը նորանկախ Հայաստան»)։ 
 

          Կազմակերպութեամբ՝ Լիբանանի «Ծաղիկ» 
գրական ազգային շաբաթաթերթի եւ համագործակ-
ցութեամբ՝ Երեւանի «Թէքէեան Կենտրոն» հիմնադ-
րամի։ 
 

          Գեղարուեստական յայտագիրի վրայ ելոյթ 
կ’ունենան ասմունքի կատարողութեամբ՝ Պոլսահայ 
մեծանուն արուետագիտուհի, հայ «Ասմունքի իշխա-
նուհի» ՍԻԼՎԱ ԿՈՄԻԿԵԱՆ եւ Երեւանի Սպենդիա-
րեանի անուան երաժշտական մասնագիտական 
դպրոցի «Ժողովրդական նուագարաններ» համոյթը 
ղեկավարութեամբ ՆՈՒՆԷ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆի։ 
 

          Հանդիսութիւնը տեղի կ'ունենայ Շաբաթ, 13 
Հոկտեմբեր 2018-ին, երեկոյեան ժամը 6:00-ին, 
Երեւանի «Թէքէեան Կենտրոն»ի մեծ սրահին մէջ, 
50 Խանջեան փողոց Երեւան: ՀՐԱՒԷՐ  

          Յունաստանում ՀՀ դեսպանութեան նախա-
ձեռնութեամբ Հոկտեմբերի 4-ին "Էլլինիկոս Կոսմոս" 
թատրոնում տեղի կ’ունենայ Հայաստանից ժամա-
նած յայտնի երգիչ՝ Հայկ Ղեւոնդեանի եւ Յունաս-
տանում յայտնի երգիչ՝ Լեֆթերիս Պանտազիսի 
համերգը:  
          Սիրով սպասում ենք Ձեզ: 
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   Էջ  34 Հայ Կեանք  

Կոմիտասի 149-ամեակը կը նշանաւորուի  

գիտաժողով-փառատօնով 

ձեռնարկներ նախատեսուած են ո՛չ միայն Հա-
յաստանի, այլեւ Ֆրանսայի մէջ: 
 

         Կոմիտասի թանգարան-ուսումնարանը  
ՀՀ-ի մէջ Ֆրանսայի դեսպանութեան, Փարիզի 
ակադեմիայի եւ համալսարանային ընկերակ-
ցութեան հետ համատեղ Սեպտեմբեր 28-ին 
Սորպոնի մեծ դահլիճին մէջ պիտի իրականաց-
նէ «Կոմիտաս. աւանդականի եւ ժամանակակի-
ցի խաչմերուկին վրայ» միջազգային գիտաժո-
ղով, խմբերգային երաժշտութեան երեկոյ: 

          «Կոմիտասը բնութեան հրաշքներէն է: 

Մի՞թէ հրաշք չէ՝ տասը տարեկան որբը գայ Էջ-
միածին, կաթողիկոսի մօտ տաճկերէն երգէ, 
յետոյ ալ… Ան պատարագ ստեղծած է: Անոր 
պատարագը մեր ժողովրդական ոգիի խտա-
ցումն է: Ատիկա մեծ արուեստ է, մեր ժողովըր-
դական իսկական օփերան: Կոմիտասը խոր 
կերպով կը զգար ժողովրդական ոգին, եւ ան 
կրնար գրել այդպիսի մեծ գործ… »: 
 

         Ըստ Armenpress.am-ի՝ վարդապետի մա-
սին այսպէս գրած է մեծանուն նկարիչ Մարտի-
րոս Սարեան: 
 

         Սեպտեմբեր 26-ին նշուեցաւ հայ ազգա-
յին երաժշտական դպրոցի հիմնադիր Կոմիտաս 
վարդապետի 149-ամեակը: 
 

         Կոմիտասի տարեդարձին Հայաստանի 
ազգային ակադեմական երգչախումբի (գեղա-
րուեստական ղեկավար եւ գլխաւոր խմբավար 
Յովհաննէս Չէքիճեան) համերգային ծրագիրով 
Սեպտեմբեր 26-ին Արամ Խաչատրեան համեր-
գասրահին մէջ մեկնարկեց «Կոմիտաս» միջազ-
գային գիտաժողով-փառատօնը։ 
 

         Գիտաժողով-փառատօնին ծիրէն ներս՝ 

 Շարունակութիւնը  էջ  35        
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 Էջ  35        Հայ Կեանք  

Կոմիտասի 149-ամեակը կը նշանաւորուի  

գիտաժողով-փառատօնով 

 Շարունակութիւն  էջ  34-էն        
կաթողիկոսը առաջնորդին կը պատուիրէ, որ 
ան իրեն հետ որբ երեխայ մը բերէ Էջմիածինի 
վանք՝ կրթութիւն ստանալու համար: 
 

         Մանուկ Սողոմոնը կ’երթայ Էջմիածին եւ 
այնտեղ իր զարմանահրաշ երգով մեծ տպաւո-
րութիւն կը գործէ կաթողիկոսին վրայ։ Քսան 
թեկնածուներուն մէջէն կ’ընտրուի ան։ 1890-ին 
կը դառնայ սարկաւագ, 1893-ին կ’աւարտէ 
Գէորգեան հոգեւոր ճեմարանը։ Անոր կը շնոր-
հուի աբեղայի աստիճան եւ կը տրուի 7-րդ դա-
րու նշանաւոր բանաստեղծ, շարականներու 
հեղինակ Կոմիտաս կաթողիկոսի անունը։ 

 

         Գիտաժողով-փառատօնին ծիրէն ներս  
Հոկտեմբեր 7-ին Հառիճավանքի մէջ «Հովեր» 
պետական կամերային երգչախումբի արական 
կազմը (գեղարուեստական ղեկավար եւ գլխա-
ւոր խմբավար Սոնա Յովհաննիսեան) պիտի 
կատարէ Կոմիտասի «Պատարագ»ը։ 
 

         Կոմիտասը (Սողոմոն Գէորգ Սողոմոնեան) 
ծնած է 1869 Սեպտեմբեր 26-ին (Հոկտեմբեր    
8-ին) Թուրքիոյ Քէոթահիա քաղաքը, երաժշտա-
սէր ընտանիքի մէջ: Մէկ տարեկանին կը զրկուի 
մօրմէն, իսկ տասը տարեկանին կը կորսնցնէ 
հայրը: Կ’ապրի մեծ մօր հետ մինչեւ 1881, երբ 
իրենց հայկական թեմի առաջնորդը կը մեկնի 
Էջմիածին՝ եպիսկոպոս օծուելու։ Գէորգ Դ. 

 Շարունակութիւնը  էջ  36        
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   Էջ  36 Հայ Կեանք  

Կոմիտասի 149-ամեակը կը նշանաւորուի  

գիտաժողով-փառատօնով 

րած եւ աշխատած է Պոլսոյ մէջ, ուր հիմնած է 
300 անդամէ բաղկացած «Գուսան» երգչա-
խումբը։ 1915 Ապրիլ 24-ին այլ հայ մտաւորա-
կաններու պէս ձերբակալուած է եւ հարկադ-
րուած քալած աքսորի ճամբաներով դէպի Արա-
բիոյ անապատները։ Անոր լաւ ընկերները՝ 
թուրք բանաստեղծ Էմին Եարտաքուլը եւ ամե-
րիկեան դեսպան Հենրի Մորկընթաուն, միջամ-
տած են, եւ Կոմիտասը ազատուած է աքսորէն։ 
 

         Կոմիտաս տեղափոխուած է Փարիզ, ուր 
1935-ին մահացած է հոգեբուժական դարմա-
նատան մէջ։ Յաջորդ տարի անոր աճիւնը տե-
ղափոխուած է Երեւան։ 1950-ական թուական-
ներուն Կոմիտասի ձեռագիրերը նոյնպէս փո-
խադրուած են Փարիզէն Երեւան։ Այսօր Երե-
ւանի երաժշտանոցը կը կրէ Կոմիտասի 
անունը։ 

 

         Ճեմարանին մէջ Կոմիտաս կը նշանակուի 
երաժշտութեան ուսուցիչ։ 1895-ին անոր կը 
շնորհուի վարդապետի աստիճան։ Նոյն թուա-
կանի աշնան Կոմիտաս կը մեկնի Թիֆլիս՝ 
երաժշտական ուսումնարանին մէջ ուսանելու։ 
Հանդիպելով Փեթերսպուրկի երաժշտանոցին 
մէջ կրթութիւն ստացած երաժշտահան Մակար 
Եկմալեանին` կը փոխէ իր մտադրութիւնը եւ 
վերջինիս մօտ կ’ուսումնասիրէ եւ կ’իւրացնէ 
հարմոնիայի դասընթացը։ 
 

         Կաթողիկոսի բարեխօսութեամբ թոշակ 
ստանալով քարիւղ արդիւնաբերող հայ Ալեք-
սանտր Մանթաշեանէն՝ Կոմիտաս կը մեկնի 
Պերլին, ուր կ’արձանագրուի «Կայզեր Ֆրիտ-
րիխ Ուիլհելմ» համալսարան եւ երաժշտական 
ուսումնասիրութիւն կը կատարէ Ռիխարտ 
Շմիտդի ղեկավարութեամբ: 1899-ին կը վերա-
դառնայ Էջմիածին եւ կը ղեկավարէ տղամար-
դոց բազմաձայն երգչախումբը։ Կը ճամբորդէ 
երկրի բոլոր շրջանները՝ փնտռելու զանազան 
ժողովրդական երգեր եւ պարեր։ Կը հաւաքէ 
մօտաւորապէս 3000 երգ, որոնց մեծ մասը յար-
մարեցուած էր երգչախումբով երգելու։ 
 

         Կոմիտասի գլխաւոր աշխատանքը իր 
«Պատարագ»ն է, որ մինչեւ այսօր առկայ է 
եկեղեցւոյ ծիսակատարութեան մէջ։ «Պատա-
րագ»ը առաջին անգամ հրատարակուած է 
1933-ին Փարիզի մէջ եւ առաջին անգամ ձայ-
նագրուած է 1988-ին Երեւանի մէջ։ 
 

         Կոմիտաս առաջին ոչ եւրոպացին էր, որ 
ընդունուեցաւ Միջազգային երաժշտական ըն-
կերութիւն։ Ան բազմաթիւ դասախօսութիւններ 
եւ կատարումներ կ’ունենար ամբողջ Եւրոպայի, 
Թուրքիոյ եւ Եգիպտոսի մէջ՝ ներկայացնելով 
մինչեւ այդ ժամանակը շատ քիչ ճանչցուած 
հայկական երաժշտութիւնը։ 1910-էն ետք ապ-

 Շարունակութիւն  էջ  35-էն        
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