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Ռամկավար Ազատական
Կուսակցութեան Արեւ մտեան
Ամերիկայի Շրջանային
վար չութիւնը, ինչպէս նաեւ
«Նոր Օր» պաշտօնաթերթի
վարչական եւ խմբագրական
կազմերը կը շնորհաւորեն
համայն հայութիւնը նոր
տարուան եւ գալիք Սուրբ
Ծննդեան առիթներով, մաղ -
թելով, որ 2019 թուականը
դառնայ միասնականութեան
տարի, մեր հայրենիքի ժողո -
վուրդին պարգեւէ խաղաղ
օրեր, լուսաւոր ներկայ, ազ -
գային մեր պահանջատի րու -
թեան՝ նորանոր ձեռքբերում -
ներ, իսկ համասփռուած հայ
ժողովուրդին ամուր կամք՝
կատարելու իր քայլը:

Շնորհաւոր Ամանոր եւ
Սուրբ Ծնունդ։

Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ։
Օրհնեալ է յայտնութիւնն Քրիս -

տո սի։
Աստուծոյ առաջնորդութեամբ

մարդկութեան առջեւ կը բացուի
Նոր Տարին, որը կը նուիրագործուի
Յիսուս Քրիստոսի Ծննդեամբ: Նո -
րին խորհուրդը ընդհանրապէս
դժուար պիտի ըլլար ըմբռնել, եթէ
երբեք Աստուած չներգործէր աշ -
խարհի կեանքին մէջ, մարդկանց
հոգիներէն ներս: 

Ժամանակը, կեանքն ու տեղը
կարելի չէ նորին պրիսմակէն տես -
նել առանց Քրիստոսի մարդեղու -
թեան խորհուրդին: Եւ այս սոսկ
մտածում մը չէ կամ մտածումի մը
արդիւնք, այլեւ՝ ապրուած հաւատ -
քի արտայայտութիւն: Քանզի ամէն
անգամ, երբ տօնախմբենք Սուրբ
Ծնունդը, ներքին անբացատրելի
հոգեւոր զգացումներով կը լեցուի
մեր էութիւնը եւ ինքնըստինքեան
անձնատուր կ՚ըլլանք Աստծուն եւ
մեր ուրախութիւնը կ՚ըլլայ անչա -
փելի:

Յիսուսի Ծնունդը մարդկութիւնը
կը տօնախմբէ գիտակից հաւատ -
քով: Քաջ կ՚ըմբռնենք այն ճշմար -
տու թիւնը, որ Աստուածորդին՝ Յի -

սուս մանուկը մեզի կը բերէ Աստու -
ծոյ սէրը, խոնարհութեան պատգա -
մը, խաղաղութեան շունչը, կեան -
քին մէջ նոր կեանք մը բանալու
խորհուրդը եւ տակաւին բազում
դասեր, որոնց մէջ էականը կը մնայ
այն, որ մարդն ստեղծուած ըլլալով
Աստուծոյ պատկերին համաձայն՝
իր մէջ ունի նաեւ ստեղծագործելու
ոգին ու ուժը:

Յիսուսի Ծնունդը՝ աստուածային
այն անկրկնելի հրաշքն է, որ մեր
մէջ ծնունդ կու տայ նոր մարդուն:
Սբ. Ծննդեան տօնը, հետեւաբար,
դա դար մը կը հաստատէ մեր կեան -
քին մէջ, որպէսզի ունենանք անդ -
րադարձումի ու քննութեան պահը
եւ ապա մեր կեանքի ճանապարհը
պայմանաւորուի Աստուծոյ կամքին
համաձայն:

Յիսուսի Ծնունդը դժուար է բա -
ցատրել բառերով, այն պէտք է ապ -
րիլ, զգալ եւ մանաւանդ հաղորդա -
կից ըլլալ անոր խորհուրդին: Եւ ի
զուր չէ, որ յաճախ ժողովրդական
բացատրութիւնն ու խօսքը կ՚ըսէ
հետեւեալը, թէ պէտք է մանուկի մը
պէս հրճուիլ եւ ուրախանալ Յի սու -
սի Ծնունդին ի տես, քանզի մանու -
կի մը սիրտը մաքուր է ինչպէս

սպիտակ ձիւնը։ Յիսուսի Սբ. Ծննդ -
եան տօնը կու գայ իմաստաւորելու
այդ մանուկին կեանքի խոստումն
ու յանձնառութիւնը, որպէսզի ան
ըլլայ օրինակելի: Եւ ինչո՞ւ նոյն -
պիսի խոստում ու յանձնառութիւն
չկատարենք չափահասներս, որուն
այնքան պէտք ունինք, որպէսզի մեր
էութեանը մէջ արմատաւորենք
ներքին հոգեւոր հարստութիւնը եւ
խաղաղութիւնը: Այս ամանորին
Քրիստոսի Ծնունդով վերստին
ման կանալու հրաշքին ակնդէտ կը
սպասենք։

Թող մեր Տիրոջ եւ Փրկչի Յիսուսի
հրաշալի Ծնունդը մեր էութեան մէջ
խորացնէ հաւատքի քաջութիւնը՝
որպէսզի նոր խոստումներով լեց -
նենք մեր կեանքը: Յիսուսի կեանքը
դարձաւ ծառայութեան ճանապար -
հը մարդկութեան կեանքին մէջ:
Ուրեմն մենք եւս կատարենք նոյնը`
մէկզմէկու ծառայութեամբ: Անոր
երկրաւոր կեանքը լուսաւորեց աշ -
խարհը այնպիսի պատգամներով,
որոնք ցայսօր փարոսի պէս կը
լուսաւորեն մեր կեանքին խորա -
յատակ ծալքերը: Եւ գուցէ Քրիստո -
սով մեզի հաղորդուած կեանքի դա -
սերէն մեծագոյնը կը մնայ ներո ղա -

մտութիւնը: Եթէ մարդը կ՚ուզէ ինք -
զինք ազատել գերութենէ, ապա
պիտի կարողանայ ներողամտու -
թեամբ ապրիլ, որպէսզի ճշմար -
տապէս ապրի քրիստոնեայի կեան -
քով:

Յիսուսի Սբ. Ծնունդը ողջ մարդ -
կու թեան կեանքը կ՚առաջնորդէ նոր
կեանքի, որպէսզի մարդիկ սթա -
փումի պահ մը ունենան եւ կեանքը
ապրին ոչ թէ իրենց կամքին համա -
ձայն, այլեւ՝ Աստուծոյ։ 

Յիսուսի Ծնունդը՝ Յիսուսի Ծնունդը՝ հհրաւէր րաւէր ննոր որ խխոստումիոստումի
Սբ. Ծննդեան Սբ. Ծննդեան խխորհրդածութիւններորհրդածութիւններ
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Անցնող 2018 թուականը բախտորոշ տարի մը հան -
դիսացաւ հայութեան համար։ Տակաւին չենք գիտակ -
ցիր վերջին քսան եւ աւելի տարիներուն հասցուած
նիւ թական, բարոյական, հոգեբանական, ռազմական
գետ նի վրայ, դիւանագիտութեան մէջ եւ տակաւին
շատ աւելի պատճառուած վնասին չափին։ Ապտակ -
նե րու շարան մը, որուն զոհը հայ ժողովուրդն է, իր
իսկ աչքին առջեւ, համայն աշխարհի՝ մարդկութեան
քի թին տակ։

Հեքիաթային տրամաբանութեամբ, Բարիին յաղ -
թա նակը Չարին հանդէպ ուշացաւ, սակայն եւ այնպէս
եկաւ. եկաւ դանակը ոսկորին հասնելէն ետք, եկաւ
«խենթի» մը կողմէ, որ այլեւս չունէր ելք ու ճար...

Նիկոլ Փաշինեան կոչուող այս երիտասարդ լրա -
գրողը, խմբագիրը եւ Ազգային ժողովի անդամը քսան
տարի շարունակ նոյնը կրկնեց մամուլով, բարձրա -
ձայն, բանտախուցէն, իր հիմնած «Քաղաքացիական
պայ մանագիր» կոչուող հերթական նորելուկ կուսակ -
ցութեան կողմէ, խորհրդարանի ամպիոնէն՝ նախ որ -
պէս ընդդիմադիր, ապա արդէն... յեղափոխական,
Թաւշ  եայ յեղափոխական, որ քալեց, քալեց ու առաջ -
նորդեց ա՛յն, որ հաւանաբար անկանխատեսելի էր...
նոյնսիկ իրեն համար։

Ինչո՞ւ... որովհետեւ, մեր փոքրիկ երկրին մէջ, ամէն
ինչ բացայայտ էր, անօրինականութիւնը, ԽԾԲ-ն
(խնամի, ծանօթ, բարեկամ) գլուխը առած կը սուրար
բոլորին, բոլորիս աչքին դիմաց։ 

Մայր հողին վրայ բնակող հայը երբ չունէր ուրիշ
միջոց գոյատեւելու, չէր տեսներ եւ կամ չէր ուզեր տես -
նել ժողովրդավարական ամենատարրական կարգ-
կանոնի խախտումը ինքզինք ժողովրդավար յորջոր -
ջող երեք նախագահներուն ալ տարիներուն եւ բռնեց
գաղթի ճամբան։ Գալով մեզի՝ սփիւռքահայութեան,
մեղմ էին քննադատութիւնները, աւելի ճիշդ՝ «ան հա -
սանելի էին»... թքած ունէին մեր կարծիքին, մեր առողջ
քննադատութեան, մեր կարծր քննադատութեան վրայ,
շահադէպօրէն օգտագործելով Սփիւռքի միա մտու -
թեան հասնող զգացմունքային, ռոմանթիկ հայրենա -
սի րութիւնը։

Եւ երբ չմնաց «ելք ու ճար», Գիւմրիէն ճամբայ ելաւ
խորհրդարանական «Ելք» ընդդիմադիր խմբակցու -
թեան ղեկավարներէն Նիկոլ Փաշինեանը... Ան եւ իր
շուրջ խմբուած հաւատաւորներ հաւատացի՛ն իրենց
կարգախօսին, թէ «Ելք կա՛յ, ելք կա՛յ»... այս բոլոր խայ -
տա ռակութիւններէն, առաւ-փախաւութիւններէն,
անօ րինականութիւններէն...

Եւ Ապրիլ ամիսը այս անգամ պտղաւորուեցաւ. սեւ
չէր, սուգ չէր, Ապրիլ ամիսը նշանաւորուեցաւ Քայլով,
որ իր շուրջ համախմբեց երիտասարդութիւնը,
տարեցները, բոլորը։ Մնացեալը պարզ է, տակաւին
թարմ է մեր յիշողութիւններուն մէջ։

Մինչեւ այսօր նոյն հարցումը կը չարչրկէ մեր միտ -
քը։ Սերժ Սարգսեան հանդիպելով Նիկոլ Փաշինեա -
նին հետ... ի՞նչ կը մտածէր, որքանո՞վ կը հասկնար
իրա  վիճակին լրջութիւնը, որքանո՞վ ան առաւ ճիշդ
քայլը... չէ՞ որ եթէ ուժով հակադարձէր նոր «Մարտի
1»-երու դիմաց պիտի կանգնէինք, նոր զոհերով ու
ատե  լութեամբ, ներքին քաղաքացիական նոր բարդու -
թիւններու դուռ պիտի բանար, ուժի՛ օրէնքով պիտի
խօսէր... Արդեօ՞ք Թաւշեայ յեղափոխութեան յաղ թա -

նա կին մէջ արժէ դրա -
կան գնահատական
ապա հովել նաեւ այդ
օրերու երկրին ղեկա -
վա րին, որուն մեծ սխա -
լը եղած էր... վար չա -
պե տութեան (երկրի ղե -
կավարի) ձգտիլը շուրջ
երեսուն տարի տար -
բեր պաշտօններ վարե -
լէ ետք...։ Սերժ Սար -
գսեան պիտի թռչէ՛ր,
պէտք էր որ թռչէր շո -
գեկառքի իր վակոնէն 2018-ին, սակայն գինով էր,
հար բած, չէր տեսներ ներկան. իսկ իր խորհրդա կան -
ները չօգնեցին իրենց թիւ 1-ին, չուղղեցին երկիրը
աւելի ապահով, աւելի կայուն ուղղութեամբ... երեւի
անոնք նոյնպէս հարբած ու սպառած էին, կուրացած
էին...

***
Ո՞ւր կ՚երթանք։
Նոր Հայաստան, նոր մարտահրաւէրներ։
Այս խառնափնթոր նիւթապաշտ աշխարհին մէջ,

ուր զէնքի վաճառքը ահի ու դողի մատնած է մեծ ու
փոքր պետութիւնները արհեստածին պատերազմ նե -
րու դուռեր բանալով, ուր գրեթէ ամէն տեղ կայ
տնտեսական տագնապ, կրօնական հակադրութիւն,
խօսքի ազատութեան տակ թաքնուած՝ բարոյականու -
թեան խախտում, ընկերային ցանցերու տնօրինում,
մարդու ռոպոթացում եւ ռոպոթներու մարդացում...
հայ մնալու պայքարը, Հայաստանը ապահով պա հե -
լու խնդիրը, Արցախը հայ բնակչութեամբ բնակեց -
նելու ճիգերը, Ջաւախքն ու Ախալքալաքը հայկական
պա հելը, Սփիւռքի մէջ լեզուի եւ ազգային սովորու -
թիւններու պահպանումը, կը մնան մեր գլխաւոր մար -
տահրաւէրները։

Ժամանակ, երկար ժամանակ կը պահանջէ
Հայաստանի ժողովրդավարացումը։ Դրականը ա՛յն է,
որ Ելք կա՛յ, յոյս կա՛յ դէպի լուսաւոր Հայաստան։

Խորհրդարանական արտահերթ ընտրութիւնները
յաղթանակեցին ժողովրդավարութեան առումով։ Այժմ
պահը պատասխանատուութեան կը կանչէ բոլորս,
որ պէսզի ձեռք-ձեռքի լծուինք աշխատանքի։ Ով
ինչպէս կրնայ քար մը դնել Նոր Հայաստանի հիմքին,
պատերուն եւ յարկերուն վրայ։ Ա՛յս տրամաբանու -
թեամբ շարժինք յառաջ, քա՛ր մը աւելցնելու, պա՛տ մը
հիւսելու ժամանակն է այսօր, մէկդի նետելով, արհա -
մարհելով Սփիւռքի ու Հայրենիքի արհեստածին բա -
ժանումները, անպտուղ հակամարտութիւնները,
որոնց մով տարիներ շարունակ իրենց անձնական
եսասիրական, եսամոլական, ինքնասիրահարուա -
ծութեան ախտէն կը տառապին մարդիկ, ըլլան անոնք
հո՛ն կամ հո՛ս։ 

Նոր Հայաստանը դուռ բացաւ նաեւ Նոր Սփիւռքի.
«Երբ չի մնում ելք ու ճար, խենթերն են գտնում հնար...
Զանգե՛ր, ղօղանջէ՛ք...»։

***
Ամանորեան զանգե՛ր, ղօղանջէ՛ք, երկա՜ր ղօղան -

ջէք, որովհետեւ ուրիշ ելք՝ չկայ։
Շնորհաւո՛ր Նոր Տարի, ընթերցողներ սիրելի։

Խմբագրական

««ԵՐԲ չԻ մՆՈՒմ Ելք ՈՒ ճԱՐԵՐԲ չԻ մՆՈՒմ Ելք ՈՒ ճԱՐ ...»...»

ԱՅՍ ԷՋԸ ԿԸ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԵՆ
ՏՈՔԹ. ԵՒ ՏԻԿ. ՌԱՖՖԻ ԵՒ ՓԷԹԻ ՊԱԼԵԱՆՆԵՐ

Ամանորի եւ Ս. Ծննդեան տօներուն բարեբաստիկ
առիթներով կ՚ողջունեն իրենց հարազատներն ու
բարեկամները, մաղթելով համերաշխութիւն եւ

խաղաղութիւն՝ աշխարհի ժողովուրդներուն,
Հայաստանին եւ Արցախին, ինչպէս նաեւ  ճանաչում՝

հայ ժողովուրդի արդար իրաւունքներուն եւ անոր
սրբազան դատին եւ այդ առթիւ 1000 տոլար կը

նուիրեն թերթին
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ԱՅՍ ԷՋԸ ԿԸ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԵՆ

ըՆկԵՐՈՒՀԻ ԱՆԻ ՍԱՐգԻՍԵԱՆ 
ԵՒ ըՆՏԱՆԻք՝ 

ժԱՆԻՆ, ՀԱՐմԻք, ԱլԵքՍ, մԱՐլէՆ, ՆԱՐԵկ, 
ՍԵՒԱՆԱ, ԱՆԱՅԻՍ ԵՒ լՈՐԵՆԻ

Ի յիշատակ
ըՆկ. էՏմՈՆ ՍԱՐգԻՍԵԱՆԻՆ

«Նոր Օր» շաբաթաթերթին կը նուիրեն 1000 տոլար

կաղանդչէք 2019կաղանդչէք 2019
կայունութիւնկայունութիւն
աշխարհինաշխարհին ......

Այս ի՜նչ վազք է, քիչ մը ամէն տեղ: Մարդիկ
օրուան հացին ետեւ, հեւ քոտ առօրեայով տարուած
շլմորած, նոր աշխարհի նոր սով որու թիւն ներով

հարբած, մոռցած ընկերութիւն, աղ ու հաց, վայրի գազանանոցի
անդամներ որպէս, դարձած են յարձակապաշտ եւ անձ նապաշտ:

Տարի մը եւս գլորուեցաւ, ինչպէս կ’ըսենք ամէն տարի:
Տարի մը եւս աշխարհ տեսաւ սուտ պատերազմներ, ահ ու սարսափ,

ինչպէս ամէն տարի:
Տարի մը եւս բնական աղէտներու, անբնական որոշումներու եւ մա -

հա սարսուռ անխղճութիւններու դէմ յանդիման գտնուեցանք, ինչպէս
ամէն տարի...

Կաղանդ Պապան զարմացած է, ապշած է, բառեր չի գտներ արտա յայ -
տելու իր զգացումները իտես այսօրուան աշխարհի անիրաւութիւն նե -
րուն, հայ աշխարհի թացն ու չորին, մարդ էակին ռոպոթացումին, սիրտ-
հոգի-խիղճ-ի անհետացումին: Եսապաշտութեան, ինքնասիրութեան,
ինքնասիրահարուածութեան այս 21-րդ դար կոչուող ժամանակա շրջա -
նը՝ համաշխարհայնացումի «շնորհիւ», արհեստագիտութեան բարիք նե -
րուն կողքին, աղէտ մը դարձաւ փոքր ժողովուրդներու համար,
հարուած հասցնելով անոնց սովորութիւններուն, լեզուին ու կրօնքին,
մշակութային արժէքներուն:

Սակայն, մեր բարի Կաղանդ Պապան կը մնայ լաւատես, բայց ո՛չ
երա զատես, պարզապէս՝ իրատես: Եւ այսպէս, Կաղանդ Պապային նուէր -
ներու տոպրակէն... փրցուած տողեր.

Աշխարհին՝ կայունութիւն,
Հայաստանին՝ միութիւն եւ զօրութիւն,
Հայաստանի քաղաքացիներուն՝ անհատի պատասխանատուութիւն,
Սուրբ Էջմիածինին՝ հաւատք, յոյս, սէր...
Սփիւռքին՝ եղբայրասիրութիւն,
Ամերիկահայ կազմակերպութիւններուն՝ դերերու եւ նիւթական մի -

ջոց ներու ճիշդ բաժանում,
Ամերիկահայութեան՝ հայախօսութիւն,
Լոսանճելըսահայութեան՝ 2020-ի «Մերսէտէս»ներ եւ «Պի.Էմ.Տա -

պլեու» ներ...
Լոս Անճելըսի հայկական դպրոցներուն՝ յարատեւութիւն
Կլենտէյլի եւ հայաշատ քաղաքներու հայութեան՝ խորովածին կող -

քին ազգային նոր ճաշատեսակներ
Սփիւռքեան կուսակցութիւններուն՝ երկրաշարժ, մտաշարժ, գործե -

լաշարժ եւ ամէն տեսակի շարժ...
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան եւ Թէքէեան Մշա կու թա -

յին Միութեան՝ Նոր Հայաստանին կողքին վերա-վերա-վերածնունդ...
Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան՝ աւելի՛ հայկա -

կա նութիւն, աւելի՛ բարեգործութիւն, աւելի՛ ընդհանուրութիւն եւ աւելի՛
միութիւն:

Նոր Հայաստանին՝ նոր տարազին տակ նաեւ նոր ոգի եւ նոր գոր ծե -
լապերպ:

ՆՈՐ ՕՐ-ին եւ անոր ընթերցողներուն՝ յարատեւ սրտակցութիւն դէպի
100-ամեակ եւ անդին:

Վերջապէս, ինչպէս միշտ, ինչպէս ամէն տարի՝ աշխարհին կայու նու -
թիւն, խաղաղութիւն...

Մաղթե՛նք, հաւատա՛նք եւ մեր գործով մեր լուման բերենք, ուր որ
կրնանք, որքան որ կրնանք, սակայն եւ այնպէս՝ տանք, որպէսզի վերա -
դառ նայ մեզ անուշցած...

Բարի Ամանո՛ր:
Շնորհաւոր 2019:

ՆԵՏ ՈՒ ԱՂԵՂ

Սուր Անկիւն

Խոր մտահոգութեամբ եւ մօտէն
կը հետեւինք Հայաստանի մէջ կարգ
մը նախարարութիւններու կրճա -
տումին, նամանաւանդ Սփիւռքի
նախարարութեան լուծարման որո -
շումին ու անոր շուրջ ընթացք
առած թեր ու դէմ կեցուածքներուն
ու անախորժ իրավիճակին:

Մեզի համար անհասկնալի է
նման որոշումի մը կանխապէս գի -
տականօրէն չքննարկուե լու պա -
րա գան, ուր եթէ մնացեալ նախա -
րա րութիւններու պարագային կրնայ
տեսականօրէն Հայաստանի կառա -
վարութեան գիտնալիքը ըլլալ, սա -
կայն Սփիւռքի նախարարութեան
պարագային Հայաստանի պետու -
թիւնը բարոյական գետնի վրայ
ունի իր գործընկերը, որ է Սփիւռքը՝
զինք ներկայացնող բաղկացուցիչ
կողմերով:

Մենք՝ Ռամկավար Ազատական
Կուսակցութիւնս, որպէս սփիւռ քա -
հայ ազգային կուսակցութիւններէն
մին՝ նման կարեւոր քննարկման
մը, եթէ պատահած է, մասնակցած
չենք եւ կը հաւատանք, որ նոյնն է պա -
 րագան միւս կուսակցութիւննե րուն:

Մեզի համար անհասկնալի են
նման լուրջ եւ զգացական հարցի մը
մասին լրատուական միջոցներու
խողովակով տեղեկութիւններ ստա -
նալու ձեւը, որոնցմէ կը տեղեկա -
նանք մերթ Սփիւռքի նախարարու -
թիւնը ՀՀ արտաքին գործոց նախա -
րարութեան մէջ բաժնի վերածելու
անյստակ ձեւի մը եւ մերթ ալ Հա -
յաստան-Սփիւռք յարաբերութիւնը
այսուհետեւ փոխվարչապետի
գրա սենեակէն համակարգուելու
մշուշոտ տարբերակին մասին:

Մեզի համար անընդունելի է նախ -
քան գալիքը յստակացնելը ունե -
ցածէն հրաժարելու գործելաոճը,
այս եւ ընդհանրապէս բոլոր պա -
րա գաներուն:

Մենք կը հաւատանք, որ Հայաս -
տանի Գ. Հանրապետութեան պատ -
մութեան մէջ Հայաստան շատ աւե -
լի զգալի ու շօշափելի ներկայու -
թիւն դարձաւ սփիւռքի առօրեային

մէջ 2008 թուա -
կանին Սփիւռքի
ն ա  խ ա ր ա  ր ո ւ  -
թեան ստեղծու -
մէն ետք, քան՝
ան  կէ առաջ, երբ
ՀՀ Արտաքին գոր -
 ծոց նախա րա րու -
թեան բաժին ներէն մէկը կը վերա -
բե րէր սփիւռ քին: Հետեւաբար, աւե -
լի նպատա կա յար մար էր լրջօ րէն
քննարկել, թէ որո՞նք են Սփիւռ քի
նախարարու թեան բացթողում ները
ու սրբագրել զանոնք ու ձգտիլ լա -
ւագոյնին, քան լուծարել զայն ի
զարմանս եւ յա փսոսանք համակ
սփիւռքին: Մենք համոզուած ենք,
որ Սփիւռքի նա խարարութիւնը
առանցքային դեր խաղցած է Հայ -
րենիք-Սփիւռք կա մրջումին մէջ եւ
տակաւին պիտի ունենայ մինչեւ այն
ատեն, որ կայ  Հայ Սփիւռք մը, որուն
բնակիչ նե րուն թիւը նոյնիսկ կը
գերազան ցէ հայ րենաբնակ հայ
ժողովուրդին թիւին:

Մենք վստահ ենք, որ Հայաս տա -
նի կառավարութիւնը վերատեսու -
թեան պիտի ենթարկէ իր որոշումը՝
աւելի եւս ուսումնասիրուած, մաս -
նագիտական լուծում մը գտնելով
անոր, Սփիւռքին հետ վերաբերելով
բարձրագոյն մակարդակի եւ ոչ այլ
նախարարութեան մը ստորաբաժ -
նի միջոցաւ: Մինչ այդ մենք զօրա -
վիգ ենք տուեալ 5 տարբեր նախա -
րարութիւններու աշխատակիցնե -
րուն: Մենք նախանձախնդիր ենք,
որ  պետական պիւտճէի խնայողու -
թեան արդար նպատակով  յառաջ
մղուող այս որոշումով ոչ-նպա -
տակադրեալ ընկերային անար դա -
րութիւն մը չպատահի անոնց, որոնք
կրնան աշխատազուրկ ըլլալ նա -
մանաւանդ հայրենի ժողովուր դին
դիմագրաւած տնտեսական դժուա -
րութիւններով լի այս օրե րուն մէջ՝
ընդհանրապէս եւ յառա ջի կայ տօ -
ներուն ընդառաջ՝ մասնաւորա բար:  

Մենք յոյսով ենք, որ մօտակայ
տօնական օրերը այս առնչութեամբ
աւելի լաւ լուրերով կը դիմաւորենք:

մԵզԻ ՀԱմԱՐ ԱՆըՆԴՈՒՆԵլԻ է ՆԱԽքԱՆ

գԱլԻքը ՅՍՏԱկԱցՆԵլը ՈՒՆԵցԱԾէՆ

ՀՐԱժԱՐԵլՈՒ գՈՐԾԵլԱՈճը

ՌԱկ-ի յայտարարութիւնը ՀՀ Սփիւռքի նախարարութեան
լուծարման առիթով

Ի ԴԻՄԱՑ
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ

ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ՝

Սեւակ Յակոբեան                                                    Սերխիօ Նահապետեան
Ատենադպիր                                                              Ատենապետ
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ԱՅՍ ԷՋԸ ԿԸ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԵՆ

ՏԷՐ ԵՒ ՏԻԿ. ՍԻՆԱՆ ԵՒ ԱՆԺԷԼ ՍԻՆԱՆԵԱՆՆԵՐ

Ամանորի եւ Ս. Ծննդեան տօներուն բարեբաստիկ առիթներով,
կ՚ողջունեն իրենց հարազատներն ու բարեկամները, մաղթելով

բոլորին յաջողութիւն
եւ այդ առթիւ 1000 տոլար կը նուիրեն «Նոր Օր»ին 

Üáñ úñ

4 ÐÇÝ·ß³µÃÇ« 27 ¸»Ïï»Ùµ»ñ 2018

«Երգիչի կարողութիւններս մէկ
նպատակի կը ծառայեն. իմ մեծ
ժողովուրդիս երգն ու երաժշտու -
թիւ նը ծանօթացնել երաժշտական
աշխարհին եւ ապացուցել, որ հայ
ստեղծագործ ժողովուրդը՝ սկզբնա -
կան դարերէն ունեցեր է իր ինք -
նուրոյն երգն ու երաժշտութիւնը»:

Կոմիտաս Վարդապետ

Հայց. Առաքելական Մայր եկեղե -
ցին, գլխաւորութեամբ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Գարեգին Բ. շնորհազարդ հայրա -
պետին, 2019-ին աշխարհի բոլոր
ցամաքամասերուն վրայ գործող
եկեղեցիներով պիտի նշէ Կոմիտաս
մեծագործ վարդապետին ծննդեան
150-ամեակը եւ պիտի ոգեկոչեն հայ
երգի «Անլռելի զանգակատան» ան -
մո ռաց յիշատակը:

Կոմիտաս վարդապետ (աշխար -
հիկ անունով Սողոմոն Սողոմոն -
եան), ծնած է 1869-ին, Քէօթահիա
քա ղաքը: Հայրը՝ Գէորգ Սողոմոն -
եան կօշկակար էր, շատ գեղեցիկ
ձայնով օժտուած անձ մը, որ երգեր
կը գրէր եւ կը կատարէր, արժանա -
նա լով ունկնդիր հասարակութեան
ջերմ գնահատանքին: Մայրը՝ Թա -
գուհին, նոյնքան գեղեցիկ ձայնով
օժտուած էր: Ան գորգահիւ սու -
թեամբ կը զբաղէր:

Սողոմոնի մանկութիւնը շատ
տխուր եղած է: Փոքր տարիքին կը
կորսնցնէ իր մայրը, քանի մը տարի
ետք, 11 տարեկանին կը կորսնցնէ
հայրը: Փոքրիկն Սողոմոն ֆիզի քա -
կանով շատ տկար եւ մտածկոտ
մանուկ մըն էր:

1881-ին Քէօթահիայի եկեղեցւոյ
վարդապետ Տէր Գ. Դերձակեան Էջ -
միածին կը մեկնէր եպիսկոպո սա -
կան ձեռնադրութեան համար: Իրեն
հետ կը տանի որբուկ Սողոմոնը, որ
թէեւ հայերէն չէր գիտեր, բայց

հրաշալի ձայն ունէր. տարած էր
Գէորգեան Ճեմարանին որպէս սան
արձանագրելու  համար:

Էջմիածին հասնելով, Սողոմոն
Գէորգ Դ. Վեհափառին ներկայա -
ցաւ: Երբ Վեհափառը հարցեր կու
տար փոքրիկին, Սողոմոն կը պա -
տասխանէր թրքերէնով, թէ ինք
հայերէն չի գիտեր: Այնպէս ինչպէս
Օսմանեան կայս րութեան մէջ ապ -
րող հայերուն մեծամասնութիւնը
հայերէն խօսիլ, գրել, կարդալ չէր
գիտեր: «Բայց եթէ կ՚ուզէք՝ կ՚երգեմ»
ըսաւ Սողոմոն Վեհափառին, եւ եր -
գեց հայ եկեղեցւոյ նուիրուած «շա -
րականը», խոր յուզում յառա ջաց -
նելով Վեհափառին:

Որպէս բացառիկ կարգա դրու -
թիւն, Սողոմոնը Էջմիածնի Դպրե -
վանք կ՚ընդունուի իր ձայնին հա -
մար: Սակայն մէկ տարուան ըն -
թաց քին ան հայերէն խօսիլ, գրել եւ
կարդալ սորվեցաւ:

Սողոմոնը՝ Կոմիտաս 
Փոքրիկն Սողոմոն Էջմիածնէն

ներս արժանացած էր Վեհափառի
եւ բարձրաստիճան կղերական նե -
րու ուշադրութեան, անոնց սիրոյն
ու յարգանքին: Իսկ վանքի այս ժա -
ռանգաւորը ոչ թէ ամէն տարի, այլ՝
ամէն օր կը հասուննար եւ կը հրա -
շա գործէր հայ երգի եւ շարա կան -
ներու կատարելագործութեամբ եւ
կրօնագիտութեամբ:

1893-ին կը ձեռնադրուի վարդա -
պետ եւ կը ստանայ Կոմիտաս անու -
նը, որ 12-րդ դարու ծանօթ Կոմի -
տաս արուեստագէտին անունն էր:

Կոմիտաս Վրդ. որպէս երգի ու -
սուցիչ, խմբավար եւ երաժշտագէտ,
ստեղծագործեց տիւ եւ գիշեր գոր -
ծելով: Ան բազմաթիւ ճամբորդու -
թիւններ կ՚ընէր հայկական գիւղերը
եւ հայահոծ քաղաքները այցելելով,
հայ երգի ակունքներէն հայ երգը կը
հանէր, կը մաքրազտէր եւ ժողո -
վուր դին կը ներկայացնէր, անգնա -
հատելի գանձեր դիզելով հայ
երգարուեստի գանձարանին մէջ:

1910-ին Կոմիտաս կը մեկնի Պո -
լիս: Հոն եւս հոգեւոր ծառայութեան
կողքին կը զբաղի հայ երգով ու երա -

ժշտութեամբ: Կը շարունակէ երգա -
հաւաքի ու երգազտումի իր գործը:
Պոլսոյ մէջ կը հիմնէ 300 անդամ նե -
րէ բաղկացած «Գուսան» հռչակա -
ւոր քառաձայն ժողովրդա կան երգ -
չախումբը, որ մեծ համբաւ ունեցաւ
եւ խանդավառութիւն ստեղ ծեց ժո -
ղովուրդին քով: 

Այդ տարիներուն էր որ կը մշակէ
Ս. Պատարագի Կոմի տասեան կա -
տարումը, որ մինչեւ օրս կ՚երգուի
որոշ եկեղեցիներու մէջ:

Կոմիտաս եւ Ցեղասպանութիւնը
1915-ի հայոց Ցեղասպանութեան

սկիզբի օրերուն, մեծն Կոմիտասն
ալ ձերբակալուեցաւ եւ Անատոլիա
ղրկուեցաւ: Հոն էր որ զգայուն սրտի
տէր Կոմիտասը տեսաւ հայ մե ծա -
մեծ գրողներու, գործիչներու, կղե -
րա կաններու հաւաքական չարչա -
րանքները, դժբախտութիւնը, որոնք
խորապէս ազդեցին երիտասարդ
կղե րականի հոգիին, միտքին ու
սիր տին վրայ: Այդ բոլոր սրտա -
ճմլիկ տեսարանները տանիլ չկա -
րե նալով, խելագարեցաւ մեր ան -
մահն Կոմիտասը, եւ ազդեցիկ մար -
դոց միջամտութեամբ Փարիզ տարուե -
ցաւ բուժուելու համար: Սակայն
այլեւս բուժումի ոչ մէկ յոյս կար եւ
1935-ին իր մահկանացուն կնքեց
հայ երգի ու երաժշտութեան այս
երախտաւոր վարդապետը: 1936-ին
Հան գուցեալին մարմինը Հայաս -
տան տարուեցաւ եւ թաղուեցաւ հայ
մե ծանուն արուեստագէտներու
Պան թէոնին մէջ ժողովրդային ծո -
վա ծաւալ բազմութեան մը մասնակ -
ցու թեամբ եւ աշխարհի զանազան
շրջան ներէն ժամանած մեծամեծ
արուեստագէտներու ներկայու թեամբ:

Կոմիտաս մարդը
Կոմիտասի կենսագրական գի -

ծերու այս շատ ամփոփ տեղեկու -
թիւններէն ետք, կ՚ուզէի յիշել, որ այս
խոհուն, լուրջ, խիստ եւ պահան ջ -
կոտ կղերական-մանկավարժը, իր
ազատ եւ հանգիստ ժամերուն, ըն -
կերներու եւ բարեկամներու շրջա -
նակին մէջ, զուարճախօս, կատա -
կա բան, վառվռուն անձ մըն էր:

Զինք մօտէն չճանչցողները մեծ եր -
գահանի մասին զարմանքով կ՚ը -
սէին, թէ ան արտակարգօրէն հաճե -
լի սրախօս էր: 

Կոմիտասին մօտէն ճանչցողներ
կ՚ըսէին, որ ան բնաւ բարկանալ չէր
գիտեր: Ամենալուրջ խօսակցու -
թեան մէջ ալ Կոմիտաս Վարդա պետ
կատակ մը, կամ՝ թեթեւ զուարճա -
խօսութիւն մը կը խառնէր այդ
խօսակցութեան:

Այդպիսի դէպքի մասին գրուած է,
որ Կոմիտաս Վրդ. ուշադրութիւն
կը դարձնէ բառերու շեշտադրու -
թեան վրայ: Ան միշտ կը ծաղրէր
այն դպիրները, սարկաւագները
կամ կղերականները, որոնք տարօ -
րինակ շեշտեր կը դնէին վանկերու
վրայ, որոնց շեշտադրութեան կա -
րիքը չկայ:

1913-ին Պոլսոյ Սուրբ Հրեշտա -
կա պետ Մայր Տաճարին մէջ, նստած
Ս. Պատարագի երգեցողութեան կը
հետեւէր: Երբ դպիրը սկսաւ թուր -
քական շարքիներու եւ նանիներու
պէս «քաշել» «ազատութիւն» բառը,
Կո միտաս չի հանդուրժեր...: Ս.
Պատարագի աւարտին Կոմիտաս
Վրդ. կը մօտենայ դպիրին կատա -
կով, բայց լուրջ շեշտով կ՚ըսէ. «Տօ՛,
զուռնաճի, մի՞թէ կարելի է այդ
աստիճան չարչարել մարդկային
ազատութիւնը: Եթէ ես Աստուծոյ
տեղը ըլլայի, այդ տեսակ ազատու -
թիւն խնդրող մարդուն ստրկութիւն
կը շնորհէի»:

Բազմաթիւ դէպքեր, պատումներ
կան Կոմիտաս Վրդ.ի կատակաբա -
նութիւններուն, սրախօսութիւննե -
րուն եւ մանաւանդ հաւաքոյթնե -
րուն մասին, ուրախ առիթներու
անոր շէն ու շէնշող կեանք սփռող
ներկայութեան մասին:

Կոմիտաս Վրդ. ազատ ժամերուն
նարտի խաղալ շատ կը սիրէր, եւ
միշտ իր մրցակիցը շատ լաւ
խաղացող պիտի ըլլար որ անոր
հետ նարտի խաղալու նստէր: Երբ
յաղթէր, անմիջապէս պարտուողին
կ՚ըսէր. «Դէ գնա՛ պապայիդ բարեւ
տար եւ սորվէ նարտի խաղալ»:

կոմիտաս՝ Հայ երգիկոմիտաս՝ Հայ երգի
««Անլռելի զանգակատունըԱնլռելի զանգակատունը» » 
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Ա.
Ժամանակակից ըլլալ 2018 թուականին ու զայն յանձնել Հայոց աշ խար -

հի Պատմութեան դատաստանին, իրօք՝ մեր սերունդին համար կը նկա -
տեմ բնութեան կողմէ մեզի ընծայուած շնորհ մը, որ ականատես վկան
հան դիսացաւ իր տեսադաշտէն ներս պարզուած բազմատեսակ դրական
թէ բացասական իրողութիւններուն:  

Արդարեւ, Ամանորը եւ անոր զուգակշիռ Քրիստոնեայ աշխարհի Արեւ -
մտեան եւ Արեւելեան Ս. Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան տօնական
տրամադրութիւններու կիսամսեայ շրջանը, հայ եւ օտարազգի մեզի հա -
ւա տակից մարդկութեան անձնական, ներազգային թէ միջազգային ներք -
նազգացողութիւնը կ’ենթարկեն ինքնազննումի եւ վերադաստիարակումի
հոգեփոխութեան: ՄԱՐԴ էակը, այդ «Մեծ անծանօթը» կը վերանորոգէ իր
ինքնութիւնը, հաւատարիմ՝ անցեալ դարերու իմաստուններէն ժառանգած
իմացական սխրանքին եւ հարուստ փորձառութեան:

***
Անցեալ տարի ճիշդ այս օրերուն, երբ մամուլին կը յանձնէինք ամա նոր -

եան մեր խորհրդածութիւնները, կեդրոնացեր էինք 2018 թուականի յո բելե -
նական խորհուրդին եւ արժէքին վրայ: Հարիւրամեակն էր Սարդարա պա -
տի աննախընթաց յաղթանակին եւ անոր հետեւող Հայաստանի Առաջին
Հանրապետութեան հիմնադրութեան, շեշտելով կարեւորութիւնը իրարա -
յաջորդ երեք հանրապետութիւններուն: Եւս առաւել, 1991-ին հռչակումը
Արցախի ինքնիշխան հանրապետութեան եւ յետագային՝ ազատագրումը
մեր գրաւեալ հողատարածքներուն:

Ապա, ամանորեան մեր խոհերուն մէջ տեղ կը գտնէր նաեւ Գ. հանրա -
պետութեան տարիներուն Հայրենիքէն դէպի Եւրոպա եւ ամերիկեան
երկիրներ արտագաղթող շուրջ մէկուկէս միլիոն հայութեան պատճառած
համազգային մտահոգութիւնը:

Նոյնքան մտահոգիչ կը գտնէինք նաեւ 1988-ի երկրաշարժի 30-րդ տա -
րելիցի այս տարեշրջանին տակաւին գոյատեւող ամօթալի ներկայութիւնը
շուրջ 3,000 տնակներուն եւ անոնց բնակիչներուն, մինչ՝ հայրենիքի տա -
րածքին նորահարուստներ կը կառուցեն իրենց դղեակներն ու պալատ -
ները:

Արդարեւ, հայրենի անկախ պետականութեան մէջ ստեղծուած էր ակ -
ներեւ ու բացայայտ ճշմարտութիւն մը: Գոյութեան իրաւունք էր ստացած
նոր դասակարգ մը՝ մենաշնորհեալներ.– անհպելիներ եւ անպատժելիներ:

27 Հոկտեմբեր 1999-ի եւ 1 Մարտ 2008-ի ոճրային արարքներուն պա -
տուի րատուներն ու կազմակերպիչները տակաւին կը մնային ազատու -
թեան մէջ: Մեր փառապանծ հայրենի հողին վրայ ՍՐԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ԿԱ -
ՐՕՏ բազում հարցեր կային: 

Բացառիկ եւ յանդուգն ԱՆՁ մը՝ Նիկոլ Փաշինեան եւ իր անմիջական
գործակիցներ՝ հանդիսացան կերտիչները սոյն տարուան ապրիլեան
Թաւշեայ յեղափոխութեան:

Անարիւն յեղափոխութիւն մը՝ ապշեցուցիչ
արդիւնաւէտութեամբ:

Մտայղացում, հարիւր հազա րա ւոր խաղաղ
ցուցարարներ, նոր վար չապետ ու կառա վա -
րութիւն. Շար ժում մը, որ իր աւարտին հասաւ
Խոր հրդա րա նական արտահերթ ընտ րութ եամբ,
համապատաս խանելով հայրենի ժողովուր -
դին ան հակակշիռ մեծամասնութեան ու քաղա -
քական կամքին:

Հայրենի ժողովուրդը իր անլուծելի հարցը ինք
լու ծեց ԱՆՁԱՄԲ:

Ժամանակն է, որ քաղաքական ու բարոյական
համակրանքներ ու հա կակրանքներ հեռու մնան
ատելա վառ զգացումներէ եւ ընդհարում նե րէ, որ -
պէսզի մեր ազատ ու անկախ հայրենիքը
կարենայ հասնիլ այնպիսի բարեկեցիկ վիճակի
մը, ուր բնա կութիւն հաստատելը ըլլայ ցանկալի՝ ամբողջ հա յու թեան
համար:

Հայաստանի պետականաշինութիւնը պիտի կերտուի հանգրուանային
իրագործումներով:

Առաջնահերթը՝ ա՛յս էր:
Երկրորդը՝ մեր սահմաններուն ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹԻՒՆԸ:
Երրորդ՝ տնտեսական գոյավիճակի յեղափոխութիւն:
Չորրորդ՝ հայկական, ազգային ինքնագիտակցութիւնն է:  Պատմական

եւ մշակութային հարցերու առարկայական ճշմարտութեամբ:
Առայժմ, աւարտելու համար մեր ամանորեան խոհերը՝
Հայրենիք-Սփիւռք փոխադարձ անշահախնդիր վստահութիւն եւ համա -

գործակցութիւն:

Բ.
Ամանորի սեմին՝ մեր խորհրդածութիւնները ընդհանրապէս կ’առաջ -

նորդուին ամենամօտիկ անցեալի առարկայական ճշմարտութիւններէն:
Մեծ է այն ժողովուրդը, որ ունի իր մէջ մեծութիւններ,– խորհող, գրող,

բանաստեղծ, իմաստասէր եւ Միտքի առաջնորդներ:
ՀԱՅն ալ ունեցած է եւ ունի իր մեծերն ու մեծութիւնները:
Վահան Թէքէեանի ծննդեան 140-ամեակը մեզի կը յուշէ 2018 թուա կա -

նին մեր հայրենի ներ-քաղաքական կեանքին հետ առընչուող իրադար -
ձութիւններուն ճշմարիտ գնահատանքը: Անտարակոյս՝ Վ. Թէքէեան մեր
քերթողութեան մեծերէն եղած է,– խորհողն ու քերթողը, մարդերգակն ու
սի րերգակը, համամարդկային թէ համահայկական զգացումներու եւ
իմացապաշտ  մտածողութեանց արտայայտիչն է եղած ան՝ իր գրական
յիս նամեայ վաստակով եւ իրագործումներով: Արդարեւ, մեծ է այն բա -
նաստեղծը, որ ո՛չ միայն «իր ժամանակի շունչը կը դառնայ ( Ե. Չարենց)» ,
այլեւ՝ Տեսանողի իր երկնատուր շնորհով կը դաստիարակէ  իր քերթուած -
ներուն յետագայ ժամանակներու ընթերցողները:

«...Թէքէեանով կը զգաստանանք» գնահատագիրը կու գայ Յակոբ
Օշականէն: Արժան եւ իրաւ: 

Ժամանակն է, որ զգաստանանք այլեւս:
Այսօրուան մեր դասապահը կը նուիրենք Թէքէեանի «Աղօթք՝ վաղուան

սեմին առջեւ» խորագրեալ քերթուածին, որպէսզի անկէ բխող Աստուա ծա -
շնչեան Լոյսն ու Ճշմարտութիւնը զգաստացնէ մեր մարդկային մտա ծո -
ղութիւնը:

Իրօք, Հայրենի հողին վրայ սկիզբ առած «2018-ի Ապրիլեան խաղաղ ցոյ -
ցեր»ու ընթացքին, ամէնօրեայ ընթերցումներս կ’ըլլային սոյն քեր թուա ծին
մարգարէաշունչ տողերը:

«Տէ՜ր, բարութի՛ւնդ այսօր,  իմաստութիւնըդ հիմա՛
Պէտք է ղրկես աշխարհի՝ այս հիւլէին տանջակոծ»...

ու քերթուածին շարունակութեան մէջ քերթողը կը յորդորէ՝

ԱմԱՆՈՐԵԱՆ մՏՈՐՈՒմՆԵՐԱմԱՆՈՐԵԱՆ մՏՈՐՈՒմՆԵՐ

ԱՐԱմ ՍԵՓԵԹճԵԱՆ

Շար.  էջ 31

ԱՅՍ ԷՋԸ ԿԸ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԷ

ՏԻԿ. ՍԷՍԻԼ ՔԵՇԻՇԵԱՆ

Ի յիշատակ յաւերժ բարեկամ համայն մարդկութեան եւ 
Նոր Օր-ին

ՏՈՔԹ. ԳԷՈՐԳ ՔԵՇԻՇԵԱՆԻՆ

եւ «Նոր Օր» շաբաթաթերթին կը նուիրէ 1000 տոլար
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Թէեւ առնուազն քսան տարի առաջ
պէտք է կառուցուած ըլլար թանգա -
րանը, բայց եւ այնպէս յստակ կ՚ե -
րեւի թէ իրականացման ճամբուն
վրայ է անիկա։ Ապացոյ՞ց, զան -
գաուածային հետաքրքրութիւնը
Քալիֆորնիոյ հայութեան, անհատ
նուիրատուներու եւ 1100 ներկա -
ներու՝ Կիրակի, 9 Դեկտեմբերի կա -
լա-ընդունելութեան Հոլիվուտի
«Տոլպի» սրահին մէջ։

Տասը տարի առաջ մայրաքաղաք
Ուաշինկթընի մէջ, ընդամէնը երեք
չորս թաղամաս անդին Սպիտակ
տունէն, ծրագրուած էր կառուցել
նմանօրինակ թանգարան-ուսում -
նական կեդրոն մը, բայց դժբախ տա -
բար այդքան թմբկահարութենէ ետք
այդ ծրագիրը չիրականացաւ հայե -
րու յատուկ երկու մեծ ընտանիք -
ներու «ֆէոտալական» անհասկա -
ցողու թենէն ետք։

Ի վերջոյ այսօր, յուրախութիւն
հայ համայնքին, ծրագրին գործա -
դրութիւնը կը տեղափոխուէր Արեւ -
մտեան Ափ, հայահոծ Կլենտէյլ քա -
ղաքը եւ բոլոր տուեալները կան որ
այս ծրագիրը իրականութիւն կը
դառնայ մօտ ապագային։

Ուրախութեամբ պէտք է նշել, որ
թանգարանի իրագործման լծուած
են բոլոր հայ ազգային, միութենա -
կան, քաղաքական եւ եկեղեցական
հաստատութիւնները։ Որովհետեւ
մէջ տեղ դրուած ծրագիրը մեր պա -
տուի խնդիրն է։ Պէտք է յատուկ
ընդ գծումով շեշտել նաեւ, թէ Կլեն -
տէյլ քաղաքի քաղաքապետութիւնը
ամէն դիւրութիւն մատուցած է եւ
նիւթապէս ալ նպաստած որ իրա -
կանանայ թանգարանի ծրագիրը։
Փառք ու պատիւ քաղաքապետա -
րանի բազմազգ աշխատակազմին։

Թանգարանները իւրայատուկ
հաստատութիւններ են, ուր կ՚ամ -
բարուին ազգի մը կամ հաւաքակա -
նութեան մը պատմական յիշո ղու -
թիւնները, մշակութային յառաջդի -
մու թիւնը, համաշխարհային քաղա -
քակրթութեան բերած իր նպաստը
եւ ինչու չէ նաեւ այդ հաւաքա կա -
նութեան կրած տառապանքները։

Հայութիւնը ասդին անդին ունի
համեստ թանգարաններ, օրինակ
«Արարատ» տարեցներու տան «Էս -
քիճեան» թանգարանը, որուն հա -
մեստ յարկին տակ ցուցադրուած են
բազմիսի ցուցանմոյշներ, որոնք
որոշ պատկերացում մը կու տան
հայոց անցած աւելի քան երեքհա -

զարամեայ փորձառութեան մասին։
Ունինք նաեւ Տիթրոյթի (Միշիկըն)
«Ալեքս եւ Մարի Մանուկեան» թան -
գարանը, եւ նման քանի մը թանգա -
րաններ։ Բոլորն ալ կը կատարեն
շնորհակալ դեր, բայց, ինչպէս կ՚ե -
րեւի՝ Կլենտէյլի թանգարանը կը
խոստանայ ըլլալ մեծագոյնը եւ
աւելի համապարփակը։ 

Ըստ ծրագրի պատասխանատու -
ներուն եւ կազմակերպիչներուն
Հայ-Ամերիկեան թանգարանը պի -
տի հանդիսանայ համաշխարհային
կարգի մշակութային եւ ուսումնա -
կան կեդրոն մը Ամերիկայի տա -

րած քին։ Թանգարանը պիտի ունե -
նայ մշտական հայկական ցուցա -
դրութիւն մը, շարժական բազմա -
մշակութային ցուցադրանքներ, կա -
տարողական արուեստներու թատ -
րոն մը, ուսումնասիրութեանց կեդ -
րոն, թանգարանային արխիւ, սրճա -
րան եւ յուշանուէրներու խանութ։

Վստահ ենք, որ թանգարանի
կազ մակերպիչները այս հաստա -
տու թիւնը չեն ուզեր վերածել ամե -
րիկեան փրոփականտի կեդ րոնի
մը՝ տուրք տալով «Ամերիկան ամէն
բանէ առաջ» (America comes first)
Թրամփեան գաղափարախօսու -

թեան ու մեծամտութեան, այլ ընդ -
հակառակը, մեր աւելի քան երեք -
հազարամեայ անցած ուղին հան -
րութեան ներկայացնելու զուգըն -
թաց, պիտի ցուցադրէ հայ ժողո -
վուր դի բերած նպաստը ԱՄՆ-էն
ներս։ Աւելի քան հարիւր յիսուն
տարիներէ  ի վեր այս երկիրը հաս -
տատուած հայեր զգալի դեր կա -
տարած են երկրին մշակութային,
տնտեսական, գիտական, մինչեւ
իսկ տիեզերագիտութեան բնագա -
ւառ ներէն ներս։ Մեր շուրջ գտնուող
եւ մեզի հետ ապրող եւ օրուան հա -
ցը շահող մեր օտար քաղա քա -
ցիները պէտք է հայը ճանչնան այս
թանգարանին միջոցով։ Հետեւա -
բար՝

ա.- Թանգարանը պէտք է ծառայէ
հայ համայնքին ԱՄԲՈՂՋՈՒ -
ԹԵԱՄԲ, որպէս  հայութեան հա -
յելին հանդիսացող հաստատութիւն
մը։

բ.- Թանգարանի տնօրէնութիւնը
ամէն ջանք ու ճիգ թափելու է, որ -
պէսզի Մեծն Լոս Անճելըսի եւ Քա -
լիֆորնիայի զանազան հա մայնք -
ներու պատկանող քաղաքացիներ
այցելեն այս վայրը։

գ.- Յատկապէս բազմազգ աշա -
կերտութիւնը եւ ուսանողութիւնը
պէտք է քաջալերել, բերել այս վայ -
րը, որպէս մշակութային եւ մարդ -
կային փորձառութեան վայր մը։

դ.- Նկատի ունենալով որ Քա -
լիֆորնիոյ հայութեան աշակերտա -
կան տարիքի 94% յաճախած է կամ
կը յաճախէ հանրային վարժարան -
ներ, հիմնարկին տնօրէնութիւնը
յատուկ թերթիկներով, գրքոյկներով
եւ կամ այցելութիւններով կոչ ուղղէ
անոնց անպայման այցելել այս
թանգարանը։

ե.- Իմ կարծիքով, ցուցանմոյշ -
ներու եւ կամ ցուցադրանքներու
կորիզը պէտք է հանդիսանայ հայ
ժողովուրդի մեծ կորուստին՝ Ցե -
ղաս պանութեան եւ հայրենազրկու -
թեան թեման։ Ի հարկէ պէտք է ցոյց
տալ նաեւ այլ ցեղասպանու թիւն -
ները եւ վեր հանել այն նմանու թիւն -
ներն ու տարբերութիւնները, որոնք
գոյութիւն ունին անոնց միջեւ։

Ուրեմն, համբերութեամբ եւ
զոհողութիւններ յանձն առնելով
սպասենք այն ցանկալի օրուան, երբ
Հայ-Ամերիկեան թանգարանը պի -
տի բանայ իր դռները։

Լոս Անճելըս

ՀԱՅ-ԱմԵՐԻկԵԱՆ ԹԱՆգԱՐԱՆը կլԵՆՏէՅլ ՀԱՅ-ԱմԵՐԻկԵԱՆ ԹԱՆգԱՐԱՆը կլԵՆՏէՅլ 
քԱՂԱքԻ ՍՐՏԻՆ մէՋքԱՂԱքԻ ՍՐՏԻՆ մէՋ

ԴՈկՏ. մԻՆԱՍ գՈճԱՅԵԱՆ

ԱՅՍ ԷՋԸ ԿԸ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԷ

ՏԻԿ. ՆԵԼԼԻ ՔԻՒԹՆԵՐԵԱՆ

Ի յիշատակ
ԸՆԿ. ՄԻՀՐԱՆ ՔԻՒԹՆԵՐԵԱՆԻՆ

եւ «Նոր Օր» շաբաթաթերթին կը նուիրէ 1000 տոլար
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Ամերիկահայ մա մու -
լը 130 տարուան պատ -
մութիւն ունի, երբ տիգ -
րանակերտցի Հայկակ
Էկինեան 1883-ին Ամե -
րիկա հաստատուելով
Նիւ Ճըրզիի Ուեսթ Հոպ -
քըն քաղաքին մէջ սկսաւ
հրատարակել առաջին
լրագիր-շաբա թաթերթը
«Արեգակ» անունով 10
Յունիս 1888-ին։ Լոյս

ընծայեց 16 թիւ միայն։ Էկինեան հրատարակեց
նաեւ «Սուրհանդակ», «Ազատութիւն», «Տիգրիս»
եւ «Նոր Սերունդ» անու նով լրագիրներ։ Ոմանք
եղած են եռօրեայ, ոմանք ալ շաբաթաթերթ՝
ԱՄՆ-ի Արեւելեան շրջանին մէջ։

Էկինեան 1899-ին հաստատուելով Ֆրեզնօ,
Քալիֆորնիա, 1902-ին սկսած է հրատարակել
«Քա  ղաքացի» շաբաթաթերթը 7 տարի, ապա
«Նոր Կեանք» շաբաթաթերթը 1914-էն 1919։

«Հայրենիք» շաբաթաթերթը ամերիկահայ
լրագրութեան ամէնէն երկարամեայ լրագիրն է,
որ սկսած է հրատարակուիլ 1889-ին Պոսթոն որ -
պէս պաշտօնաթերթը Հայ Յեղափոխական Դաշ -
նակցութեան։ Եղած է շաբաթաթերթ, երկօրեայ,
օրաթերթ եւ այժմ վերածուած է կրկին շաբա թա -
թերթի։

«Ասպարէզ» օրաթերթը երկրորդ երկարակ -
եացն է։ Հիմնուած է Ֆրեզնօ, Քալիֆորնիա, 1908-
ին որպէս Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան
Արեւմտեան շրջանի պաշտօնաթերթ։ Եղած է
շաբաթաթերթ, ապա վերածուած է օրաթերթի։
1967-ին տեղափոխուած է Լոս Անճելըս եւ միակ
օրաթերթն է այսօր, որ կը հրատարակուի Ամե -
րիկայի Միացեալ Նահանգներու մէջ։

Ֆրեզնոյի մէջ լոյս տեսած են այլ լրագիրներ,
ինչպէս՝ «Արօր»՝ Վերակազմեալ Հնչակեան Կու -
սակցութեան՝ 1919-ին, ապա միանալով «Նոր
Կեանք» թերթին, օգտագործելով երկու թերթերէն
վանկեր 8 Յունուար 1922-ին սկսած է հրատա -
րա կուիլ «Նոր Օր»ը իբրեւ երկօրեայ, ապա եռօր -
եայ ու յետոյ շաբաթաթերթ որպէս Ռամկավար
Ազատական Կուսակցութեան Արեւմտեան Ամե -
րիկայի պաշտօնաթերթ։ «Նոր Օր» փոխադրուե -
ցաւ Լոս Անճելըս 1964-ին։

Հնչակեան Կուսակցութեան Արեւմտեան շրջա -
նի «Մասիս» շաբաթաթերթը սկսած է հրատա -
րա կուիլ Լոս Անճելըսի մէջ 1980-ին։

***
Ամերիկահայ մամուլը 130 տարուան ընթաց -

քին ունեցած է շուրջ 300 անուն հրատարա կու -
թիւններ եւ այսօր, 2018-ին, Լոս Անճելըսի մէջ
կա նոնաւորաբար լոյս կը տեսնեն 5 հայատառ
լրագիրներ, 3 անգլիագիր եւ քանի մը միու թիւն -
ներու եւ եկեղեցիներու պաշտօնաթերթեր,
ոմանք՝ երկլեզու։

Հրատարակութիւնները եղած են օրաթերթ,
երկօրեայ, եռօրեայ, շաբաթաթերթ, ամսագիր,
տարեգիրք, պարբերական եւայլն, եւ լոյս տեսած
են քաղաքական կուսակցութիւններու, հայրե -
նակ ցական միութիւններու, կազմակերպութիւն -
ներու ու մանաւանդ եկեղեցիներու կողմէ։ Ունե -
ցած ենք գրական, մարզական, բժշկական, երգի -

ծական, երկրագործական, առեւտրական ու
հան րագիտարանային հրատարակութիւններ։

Տասնամեակներ առաջ հրատարակուած են
լաւ պատրաստուած բովանդակալի տարեգիր -
քեր, որոնք պատմական նշանակութիւն ունին։

Բնականաբար անոնց մէկ մասը կատարեալ
չէ, որովհետեւ ոմանք որոշ հրատարակու թիւն -
ներ թերթ չեն նկատեր, այլ՝ այլազան ուսում -
նասիրութիւններ, սակայն ցոյց կու տան որ այս
թիւերը բաւականին մօտիկ են իրականութեան,
որովհետեւ ուսումնասիրութիւնները եղած են
ներկուռ անհատներու կողմէ։

Քանի մը թիւեր կրնան աւելին պատկերել։
Նիւ Եորքի մէջ լոյս տեսած են ամէնէն մեծ

թիւով հրատարակութիւններ. շուրջ 140։
Պոսթոն ունեցած է մօտաւորապէս 50, Ֆրեզնօ՝

40, Տիթրոյթ՝ 20, Լոս Անճելըս՝ 20։
Ամերիկայի մէջ զանազան հրատարակու -

թիւն ներ տասնեակ տարիներ գոյատեւած են,

ինչպէս Հնչակեան կուսասկցութեան «Երիտա -
սարդ Հայաստան» թերթը, որ սկսաւ հրատա րա -
կուիլ 1903-ին եւ դիմացաւ 72 տարի, «Նոր Գիր»
գրական հանդէսը 1936-ին սկսաւ լոյս տեսնել եւ
հրատարակուեցաւ 18 տարի։

«Հայաստանի Կոչնակը» նոյնպէս սկսաւ հրա -
տարակուիլ 1903-ին եւ դիմացաւ 65 երկար տա -
րիներ։ Բազմաթիւ թերթեր գոյատեւեցին տաս -
նամ եակ ներով, ինչպէս «Յուշարարը» հիմնուած
1912-ին, «Նոր Արաբկիրը» 1925-ին, «Նոր Սեբաս -
տիան» 1928-ին, «Նոր Խարբերդը» 1936-ին եւ
ուրիշ ներ։

Մամուլին դերը
Մամուլէն կ՚իմանանք հայ համայնքներու

պատմութիւնը, իրավիճակը, որքանով քայլ պա -
հած են ժամանակին հետ, ինչպիսի յաջողու -
թիւններ կամ ձախողութիւններ ունեցած են, ինչ
կապեր հաստատած են հայրենիքի կամ հա -
մայնք ներու հետ, ինչպիսի վերիվայրումներ
ունե ցած են պատմութեան ընթացքին։ Իսկական
հայելին հայ կեանքին, ինչպէս այլ ժողովուրդ նե -
րու թերթերն ալ կու տան անոնց պատմութիւն -
ները։ Բացի տեղեկութիւններէ, մամուլը կը ներ -
կայացնէ նաեւ ազգային ձգտումներու ճանա -
պարհը։

Մեր խմբագիրներն ու յօդուածագիրները
եղած են կարելիին չափ մշտարթուն պահակ նե -
րը հայոց լեզուի անաղարտութեան նկատ մամբ։

Այսօր երբ նկատի ունենանք, որ աւելի քան
250 տարբեր քաղաքներու մէջ հայատառ թերթեր
ունեցած ենք պատմութեան ընթացքին, կը
նշանակէ որ նոյնքան քաղաքներու մէջ հայեր
ապ րած են տարբեր երկրամասերու վրայ՝ հայ -
րենիքէն հեռու։

Հայերէն առաջին թերթը «Ազդարար»ը լոյս
տեսած է Մատրասի մէջ, Հնդկաստան, 1714-ին,
224 տարիներ առաջ, Յարութիւն Քահանայ Շմա -
ւոնեանի խմբագրութեամբ եւ հրատարակու -
թեամբ։ Ուշագրաւ երեւոյթ մը արդարեւ, երբ
նկա տի առնենք որ հայերէն առաջին լրագիրը
լոյս տեսած է Հայկական բարձրաւանդակէն
մղոններով հեռու, օտարութեան մէջ, առանց
հայրենի կենարար հողին օժանդակութեան։
Անշուշտ, սա կը նշանակէ, թէ մեր ժողովուրդը
որքան սէր ունէր հայ մշակոյթի նկատմամբ։

Այդ օրէն իվեր աշխարհի մէջ լոյս տեսած են
շուրջ 3,400 անուն հայատառ եւ հայաշունչ
տարբեր թերթեր, ոմանք վաղաժամօրէն շիջած
են, ուրիշներ ալ քիչ մը աւելի երկար կեանք ունե -
ցած են։ Վերջերս վերսկսաւ լոյս տեսնել «Պայ -
քար»  շաբաթաթերթը։ Վերջին 18 տարիներուն
սկսան հրա տա րա կուիլ արեւելահայե րէն  թեր -
թեր  - «Մոլորակ», «Ժա  մանակ», «Համայնապատ -
կեր», եւ պարբե րաբար՝ «Մշակութային Աշ -
խարհ», «Տիր», «Վեր նա տուն»։ Մօտաւոր թիւ մը
տալով կրնանք ըսել, որ այ սօրուան Հայաստանի
մէջ 1868-էն իվեր լոյս տե սած են աւելի քան 2,000
հրատարակութիւն ներ, Արեւմտեան Հայաստան
եւ Կիլիկիա՝ 1,200։

Շնորհակալութիւն հրատարակիչներուն,
խմբա  գիրներուն, յօդուածագիրներուն եւ մա -
նաւանդ ընթերցողներուն, որոնք մինչեւ այսօր
կանգուն կը պահեն հայ մամուլը Ամերի կայի մէջ։

ՀԱկԻՐճ ԱկՆԱՐկ մը ԱմԵՐԻկԱՀԱՅ մԱմՈՒլԻՆ մԱՍԻՆՀԱկԻՐճ ԱկՆԱՐկ մը ԱմԵՐԻկԱՀԱՅ մԱմՈՒլԻՆ մԱՍԻՆ

ՓՐՈՖ. ՕՇԻՆ քէՇԻՇԵԱՆ

Հայկակ Էկինեան

ԱՅՍ ԷՋԸ ԿԸ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԷ

ՏՈՔԹ. ՄԱՐԱԼ ՏԱՊԱՂԵԱՆ-ԱՆՃԱՐԿՕԼԵԱՆ
(Իրաքահայ Ընտանեկան Միութեան ատենապետ)

Մեր ջերմագին շնորհաւորութիւնները եւ լաւագոյն
բարեմաղթութիւնները «Նոր Օր»-ին՝  հայ համայնքին ի նպաստ

կատարած բացառիկ ծառայութիւններուն համար։
Այս առթիւ «Նոր Օր»-ին կը նուիրէ 1000 տոլար
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Դեղարարական հայկական ձե -
ռագիր մըն է, որ հանգչած է գրասե -
ղանիս մօտ, եռոտանիի վրայ: Ան
նման է բարեկամի մը, որ երկար
տարիներու բաժանումէն ետք զինք
կը տեսնես ու քեզի պատմելիք շատ
բաներ ունի: Բախտաւորութիւնը
ունեցած եմ համբուրելի ձեռքերու
կողմէ գրի առնուած աւետա րան -
ներ, աղօթամատեաններ, նարեկ -
ներ, հմայիլներ տեսնելու: Բայց
«ֆառմաքօբէ» մը, ձեռագիրներուն
այս ամէնէն ընտիր տեսակը միշտ
չէ, որ կը պատահի հասարակ գրա -
սէրին: Այս անգամ, ինչպէ՞ս յայտ -
նուած էր Պոլսոյ հայաշատ Սամա -
թիա թաղամասի հնավաճառի մը
մօտ, ապա հասած ինծի, երբ այդ
տեսակ գիրքերը մասնագիտական
են ու թանգարաններու կամ անձ -
նական հաւաքածոներու մէջ իրենց
տեղերը շատոնց գտած կ՚ըլլան:
Իսկական ոդիսական մը... Սկսինք
թերթելու:

Դէմքը ծանօթ է. անուանաթերթ
մը պարզ, կարմիր մելանով գրուած,
տիտղոս, ենթախորագիր եւ գրչու -
թեան թուական: Անընթեռնելի է,
սակայն, ամէնէն կարեւորը. հեղի -
նա կը, դժբախտաբար նաեւ գրչու -
թեան վայրը: Առաջին այդ հայեա ց -
քէն կը յայտնուի նաեւ մէկ այլ երե -
ւոյթ. հայալեզու չէ ան, այլ՝ հա յա տառ -
թրքերէն, այն տեսակը, որ Օսման -
եան կայսրութեան վերջին երկու
հա րիւր տարիներուն գրուած կ՚ըլլար:

Գիրքը կը կոչուի «Ֆառմաքօբէ:
Եա նի իլաճ թէրքիպի էօյրէտէն
քիթապ, որ է գիրք դեղարարու -
թեան»: Գիրքին բովանդակութիւնը
հասկնալու համար պիտի բաւէր
ստուագաբանել «ֆառմաքօբէ» բա -
ռը: Յունարէն է ան: Կազմուած է
«ֆառմաքօն» եւ «բիին» բառերէն:
Առաջինը «բժշկութիւն, դեղ, թոյն»
կը նշանակէ, իսկ երկրորդը՝ «շինել,
արարել»:  Այս բացատրութիւնն է,
որ երկ լեզու տրուած է խորագրին
մէջ: Անուանաթերթի վրայ կայ
երկլեզու նշում մը եւս. «Հատոր
երկրորդ, եա նի ճիլտ իքինճի»:
Թուական՝ «յամի տեառն 1876»:

Այս ստուար եւ ծանր հատորը
(իր ձեռակերտ թուղթին տեսակն է
պատճառը) կը սկսի 105-րդ էջէն ու
կը վերջանայ 418-րդ էջով: Չափերն
են 19 x 27 սմ.: Հաստութիւնը 3,5 սմ.
է: Էջերը շրջափակ են, կարմիր մե -
լա նով գծուած: Շրջանակի չափերն
են 14 x 22,5 սմ.: 

Կազմուած է 10 էջա նոց 17 պրակ -
ներէ: Պրակները կա րուած են: Դժբախ -
տաբար, ունի բազմաչարչար տեսք
եւ կազմը քայքայուելու վրայ է: Են -
թարկուած կ՚երեւի նաեւ խոնա ւու -
թեան, քանզի կարմիր մելանը տեղ-
տեղ սկսած է լուծուիլ:

Գիրքը դեղատոմսերու հաւա -
քածոյ մըն է, որոնք թուարկուած են
63-էն մինչեւ 439: Վերջինն է «Աճը
խըյար խուլասասը», այսինքն «Իշա -
վարունգի սպեղանի»: Ինչպէս կը

թելադրէ այս խորագիրը, դեղա գոր -
ծը գրի առած է մեծամասնութեամբ
բուսական, ինչպէս նաեւ հանքային
նիւթերով եւ մետաղափոշիներով
դեղեր պատրաստելու ձեւեր: Ան
տրա մա դրած է նաեւ իւրաքան չիւ -
րին բա ղադրութիւնը:

Գիրքը ունի ներքին դասաւորում:
Դեղերը բաժնուած են եօթը խումբի.
թթուայիններ, ջուրեր, հիւթեր, շո -
գեխաշներ, բերանի հականեխիչ
հեղուկներ, սպեղանիներ եւ դեղա -
հատեր: Իւրաքանչիւր հատուած իր
մարդակերպ սկզբնատառը ունի
կար  միր մելանով գծագրուած,
որոնք կը յիշեցնեն հայկական միջ -
նադարեան ձեռագրերը: Դեղա տոմ -
սերը ներկայացուած են ո՛չ թէ ար -
քունի օսմաներէնով, այլ՝ հանրա -
մատ չելի լեզուով: Այժմ ներկայաց -
նենք մէկ-երկու դեղատոմս, որոնք
կրնան այսօր իսկ օգտաշատ ըլլալ
շատերուն, ներառեալ՝ «արծաթա -
փայլ» ճաղատ պարոններուն եւ
դիեց նող մայրե րուն:

Թիւ 176 դեղատոմս
Ճաղատի համար լուալու ջուր
«Քէլ իչին եայքամայա սու»

24 տիրհեմ* սօլֆուռօտիսօտա
28 տիրհեմ քիրէճ սույու
02 տիրհեմ շարապ րուհու
06 տիրհեմ վէնէտիկ սապօնու

Պունլարը էյիճէ պիր պիրինէ
գաթ սօնրա պէզտէն սիւզ ալ: Պու
սու իլէ քէլի թէզ թէզ եայքամալը:

Սուլֆուռօտիսօտա, կրաջուր,
էթանոլ (էթիլ ալկոհոլ, գինիի ոգի),
վենետիկեան օճառ (ձէթի օճառ):

Ասոնք լաւ մը իրար խառնէ, վեր -
ջը լաթէն քամէ, ա’ռ: Այս ջուրի հետ
ճաղատը յաճախ պէտք է լուալ:

***
Թիւ 195 դեղատոմս
Բողկի շոգեխաշ
Յղի կիներու համար: Կաթի առա -

տութիւն կու տայ:

Թուրբ մաթպուհու
Ա’լ պիր գաչ թանէ թուրբ, ըրէն -

տէլէ վէ պիրազ սու իլէ էյիճէ բիշիր,
սօնրա սըք ա’լ սույունու, պու սույա
պիրազ պալ գա’թ, շէրպէթ էյլէ, վէր
աճ գարնընա իչսին: Պու մաթպուհ
գարըլարըն սիւտիւնիւ գայէթ չօ -
ղալ տըր: Պու կիպիյէ պիր գաչ տէ -
ֆա է՛թ, վէր իչսին, զիրա չօք թէր -
ճիւպէլի տիր:

Քանի մը հատ բողկ առ, քերէ, քիչ
ջուրով լաւ մը եփէ, վերջը քամէ
ջուրը առ, այս ջուրին քիչ մը մեղր

աւելցուր, օշարակ շինէ, անօթի
փորով թող խմէ: Ասիկա տիկիննե -
րուն կաթը կ՚առատացնէ: Քանի մը
անգամ կրկնէ, տուր թող խմէ, քան -
զի շատ փորձուած է:

***
Թիւ 301 դեղատոմս
Երեխայ ունենալու համար մա ծուկ
Մաճօն չօճուք օլմաք իչին
120 տ. փղոսկր
100 տ. մաքուր մեղր
48 տ. փոշի շաքար (շաքարաւազ)
6 տ. հարազատ տարչին

Փղոսկրը խարտոցէ, փոշիացուր,
ապա մեղրով խառնէ: Օրական 5
տիր հէմ այր ու տիկին ուտեն: Փոր -
ձուած է:

Ձեռագրի մէջ յիշուած այլ առող -
ջական հարցեր են ֆռանկախտը
(սիֆիլիս, տռփախտ), կուրծքի ցաւ,
ստամոքսի վէրք, քոսութիւն, փոր -
հարութիւն, ցրտահարութիւն, ջեր -
մամիզութիւն, հազ, նոյնիսկ «սիրա -
հարութիւն»:

Պատմաբաններուն ծանօթ է, թէ
Օսմանեան կայսրութեան մէջ հայ -
կական այբուբենը բազմաթիւ ժողո -
վուրդներու կողմէ կը գործածուէր:
19-րդ դարու վերջաւորութեան հայ
ընթերցողներու թիւէն աւելի բարձր
տպաքանակով հայատառ-թրքերէն
թերթեր եւ գիրքեր լոյս կը տեսնէին,
յատկապէս՝ մայրաքաղաքի մէջ,
ինչպէս նաեւ Վենետիկի, Վիեննայի
եւ Զմիւռնիոյ եւ բազմաթիւ այլ քա -
ղաքներու մէջ: Հայատառ-թրքերէն
գիրք մը տպուած է նոյնիսկ Մալթա
կղզիի վրայ: Մատենագէտները
ստուգած են, թէ հայատառ-թրքերէն
առաջին գիր քը լոյս տեսած է 1727
թուա կա նին: Այս տեսակ գիրքերուն
թիւը կը հասնի 1860-ի, իսկ
պարբերա թեր թերուն թիւը՝ 99-ի:

Գրեթէ մէկ ու կէս դար հնութիւն
ունեցող այս ստեղծագործութիւնը
քանի՞ հիւանդի, ախտաւորի, կաթն -
տու մօր կամ սիրահարի օգտակար
եղեր է. չենք գիտեր: Սակայն, կաս -
կած չունինք, թէ բոլորն ալ, իրենց
կեանքի դժուար մէկ շրջանին
երախ  տապարտ մնացին անոր ան -
յայտ հեղինակին: Կը ցաւինք, թէ
«Ֆառ մաքօբէ»ն չէր տպագրուած,
այլապէս աւելի հանրայայտ եւ հա -
նրամատչելի պիտի ըլլար եւ բազ -
մա հազարներուն օգուտ պիտի բերէր: 

Յամենայն դէպս, իր պակա սաւոր
եւ քայքայուած վիճակի մէջ իսկ,
ուրախ ենք, որ անցաւ բազ մաթիւ
արկածներէ, վերապրեցաւ ու այսօր
դուք անոր ծանօթանալու առիթը
ունեցաք:

«Ֆառմաքօբէ»ն այժմ երկրորդ

ՖԱՌմԱքՕԲէՖԱՌմԱքՕԲէ
Դեղարարութեան ձեռագիր մըԴեղարարութեան ձեռագիր մը

ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

կեանք մը կ՚ապրի եւ ինչո՞ւ չէ,
կրնայ դարձեալ իր ստեղծման բուն
նպա տակը կատարել, այսինքն
հիւանդ ներուն բժշկութիւն տալ:

* Տիրհեմ.- Ծանրութեան միա -
ւոր: 1 տիրհեմը 70 հատիկ գարի է,
մօ տաւորապէս 3,20 կրամ

Յ.Գ.- Այս ձեռագիրը 2017 թուա -
կանին UCLA համալսարանի մէջ,
ուսանողուհի Փաթիլ Գաբդան եա -
նի կողմէ «Hidden Medicine» խո -
րագրի տակ ուսումնասիրութեան
նիւթ դար ձած է:

Փասատինա, Դեկտեմբեր 2018

ԱՅՍ ԷՋԸ ԿԸ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԵՆ

ՏԷՐ ԵՒ ՏԻԿ. ՍԱՐԳԻՍ ԵՒ ՍԻԼՎԱ ՔԱՋԻԿԵԱՆՆԵՐ
Նոր Տարուան սեմին,

կը մաղթեն աշխարհին խաղաղութիւն, հայ ազգին սէր,
միութիւն եւ այդ առթիւ 1000 տոլար կը նուիրեն թերթին
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Ներկայիս Էրտողան կը փորձէ իր
դիրքերը ամրապնդել Սուրիոյ հիւ -
սիսային քրտաբնակ շրջաններուն
մէջ եւ հոն քիւրտերը կը հալածէ,
մինչ ԱՄՆ-ը  քիւրտերը ՏԱԻՇ-ի դէմ
մղած իր պայքարի ամենամեծ դաշ -
նակիցը կը համարէ: Թուրքիան
նաեւ զիջումներ կ՚ընէ  Ռուսաստա -
նին, Սուրիոյ տագնապին հարցով:
Սակայն ինչո՞ւ ան կը հալածէ
Սուրիոյ քիւրտերը: Ի՞նչն է գինը
անոր զիջումներուն Ռուսաստա -
նին, եւ ի վերջոյ ի՞նչ ձեռք պիտի բե -
րէ ան: Կը թուի թէ Թուրքիան կ՚ա -
կնկալէ Սուրիոյ քիւրտերը տկա -
րաց նելով եւ անոնց կապերը իր
երկրի քիւրտերուն հետ խզելով պի -
տի կարողանայ վերջ տալ քրտա -
կան ազգային ազատագրական
շարժումին, իր երկրէն ներս:

Ըստ 1920 թ. Սեւրի պայմանա գի -
րին, Թուրքիոյ արեւելեան եւ հա րա ւա -
 րեւելեան մասերուն մէջ քրտա կան
ինքնավար շրջան մը պիտի ստեղ -
ծուէր, ԱՄՆ-ի նախագահ Ուուտրօ
Ուիլսոնի մշակած քարտէսին հա -
մեմատ, սակայն այդ մէկը տեղի չու -
նե ցաւ, երբ 1923 թ. Լոզանի պայմա -
նագիրը ջնջեց Սեւրինը, եւ Քեմալ
Աթաթուրք Թուրքիոյ քրտական
բոլոր տարածքները ենթարկեց իր
իշխանութեան:  Ըստ քիւրտերուն,
Սեւրի պայմանագիրը պառակտեց
Մեծն Քիւրտիստանը, Թուրքիոյ,
Իրանի, Իրաքի եւ Սուրիոյ միջեւ:
Քիւր տերուն  թիւը ներկայիս աւելի
քան 30 միլիոն կը գնահատուի,
անոնցմէ 16 միլիոնէն աւելին  Թուր -
քիոյ մէջ կը գտնուի եւ զրկուած է իր
ազգային իրաւունքներէն: Իսկ Իրա -
նի մէջ, անոնք բոլորովին կառավա -
րութեան հսկողութեան տակ են.
«Մահապատ»ի Քրտական հանրա -
պետութիւնը, որ հիմնուած էր
Իրանի հիւսիսային կողմը 1946 թ.
երկար կեանք չունեցաւ: Սուրիոյ
քիւրտերը միշտ անտեսուած են,
իսկ ինչ կը վերաբերի Իրաքին, հոն
քրտական շարժումները սկսած են
քսաներորդ դարու սկիզբը՝ Շէյխ
Մահմուտ Ալ-Հաւիտի ղեկավարու -
թեամբ, այնուհետեւ շարունակուած
է Պարզանի, Թալապանի եւ այլ
տոհ մերուն կողմէ, յաջողած են
իրենց իրաւունքներուն մեծ մասը
ձեռք բերել եւ  բաղդատմամբ միւս
երկիրներուն իրենց իրավիճակը
աւելի լաւ կը համարուի: 

Աթաթուրք քիւրտերը «լերան թուր -
քեր» անուանեց. արգիլեց քրտե րէն
լեզուի ուսուցումը եւ կրթական ու
մշակութային որեւէ գործունէու -
թիւն, թերթերու հրապարակում,
նաեւ քրտական քաղաքական կու -

սակցութիւններու ձեւաւորում: 
1925 թ. Աթաթուրքի դէմ տեղի ու -

նե ցաւ Շէյխ Սայիտ Բիրանի ապս -
տամբութիւնը, որ քիւրտերու առա -
ջին ազգային-ազատագրական շար -
ժումն էր Թուրքիոյ ժամանակակից
պատմութեան մէջ, սակայն այն
չյաջողեցաւ եւ Շէյխ Սայիտը մահա -
պատիժի ենթարկուեցաւ իր ընկեր -
ներուն հետ. հարիւրաւոր քրտա -
կան գիւղեր թալանուեցան, այրուե -
ցան եւ բնակիչները բռնի արտա -
քսուեցան:

1927-1930 «Աղրի»ի, Արարատ լե -
րան,  յեղափոխութիւնը տեղի ունե -
ցաւ Օսմանեան բանակի նախկին
զօրավար Իհսան Նուրի փաշայի
ղեկավարութեամբ: Հոյպուն (Անկա -
խութիւն) քրտական կուսակցութիւ -
նը եւ Պատրխան տոհմը, որոնք հա -
յերէն, ՀՅԴ-էն, օգնութիւն ստացան,
անոնք ալ իրենց մասնակցութիւնը
բերին: Արարատի տարածքը քրտա -
կան անկախ պետութիւն հռչակուե -
ցաւ: Աթաթուրքը լայնածաւալ պա -
տերազմ մղեց  եւ  «Աղրի»ի քրտա -
կան նորաստեղծ պետութիւնը տա -
պալեց: Իհսան Նուրի փաշան
Պարս կաստան ապաստանեցաւ:

1935 թ. Թուրքիոյ պետութիւնը
վե րաբնակեցման նոր օրէնքով որո -
շեց  Տերսիմի (այժմ Թունջելի) քիւր -
տերը ուրիշ վայրեր տեղափոխել,
հոն թուրքեր բնակեցնելու նպա տա -
կով: Քիւրտերը մերժեցին եւ ծայր
առաւ Տերսիմի ապստամբութիւնը
Սայէտ Ռեզայի ղեկավարութեամբ
(1937-1939): Աթաթուրքը  տասնեակ
հազարաւոր զօրքեր ղրկեց եւ օդա -
յին ուժի մասնակցութեամբ վերջ
տուաւ Տերսիմի ապստամբութեան:
Տասնեակ հազարաւոր քիւրտեր
սպաննուեցան եւ մեծ թիւով ալ
բռնի տեղափոխուեցան. Տերսիմի
իրադարձութիւնները ցեղասպա -
նութիւն  նկատուեցան, եւ վերջերս

Էրտողանը ներողութիւն խնդրեց իր
կառավարութեան անունով:

Քիւրտերու դէմ հալածանքները
շարունակուեցան Թուրքիոյ մէջ
(1960, 1971, 1980) յեղաշրջումներու
հետեւանքով, սակայն անոնց ազա -
տական շարժումը շարունակուե -
ցաւ եւ1978 թ. Ապտուլլա Օճալանի
ղեկավարութեամբ կազմուեցաւ
«Քիւր տիստանի Բանուորական
Կուսակցութիւն»ը, (PKK), որ 2004 թ.
պայքար մղեց պետութեան դէմ ու
ան շարունակուեցաւ մինչեւ 2009
թ., երբ խաղաղ բանակցութիւններ
սկսան: Մինչ այդ, աւելի քան 40,000
մարդ սպաննուեցաւ եւ աւելի քան
3,000 քրտական գիւղեր այրուեցան
եւ հարիւր հազարաւոր քիւրտեր
տեղահանուեցան: Նոյն ոճը եւ նոյն
շովինիստական մօտեցումը Ապ -
տուլ Համիտէն սկսեալ մինչեւ օրս.
նախ հայերուն եւ այլ քրիստոն եա -
ներուն դէմ, ապա իսլամ քիւրտե -
րուն դէմ, որոնք իրենց հետ միասին
կոտորած էին հայերը:  

Օճալան՝ 1979 թ. տեղափոխուե -
ցաւ  Սուրիա. տարիներ ետք 1998
թ., Թուրքիոյ սպառնալիքները Սու -
րիոյ պետութեան  դէմ ծանրացան
Օճալանին ապաստան ապահո վե -
լուն համար, եւ ան ստիպուեցաւ
մեկ նիլ երկրէն, նախ դէպի Ռու սաս -
տան, յետոյ Իտալիա եւ ի վերջոյ
Յունաստան. վերջապէս ձերբա -
կալուե ցաւ 1999-ի Փետրուար 15-ին
Նայրոպիի մէջ, Ափրիկէ, թուրքերու
կողմէ  եւ ԱՄՆ-ի օգնութեամբ։ Ան
Թուրքիոյ մէջ նախ մահապատիժի
ենթարկուեցաւ, ապա 2002 թ. մա հա -
պատիժը փոխարինուեցաւ ցմահ
ազատազրկման, երբ մահապատի -
ժը արգիլուեցաւ Թուրքիոյ մէջ Եւ -
րոխորհրդարանի ճնշումով:

Թուրկութ Օզալ իշխանութեան
հասաւ Նոյեմբեր 1898-ին եւ 1991-ին
ան ներում շնորհեց քաղաքական

բանտարկեալներու եւ քիւրտերու,
որոշ չափով ազատութիւն տուաւ։
Օզալ յայտնեց, որ ինք քրտական
արմատներ ունի: Թուրքիոյ եւ PKK-ի
միջեւ անուղղակի բանակցու թիւն -
ներ տեղի ունեցան 1993 թ. Իրաքի
քիւրտ առաջնորդներէն Ճալալ Թա -
լապանիի միջնորդութեամբ: Երկու
կողմերը պայքարին վերջ տալու
մասին գրեթէ համաձայնեցան, սա -
կայն 1993 թ. Ապրիլին Օզալի յան -
կար ծակի մահը արիւնալի բռնու -
թեան նոր դէպքեր յառաջ բերաւ:
1997 թ. խաղաղութեան ուրիշ փորձ
մը տեղի ունեցաւ Թուրքիոյ ծայրա -
յեղ իսլամ վարչապետ Նեճմըլտին
Էրպաքանի օրով, սակայն ան ալ
ձախողեցաւ, երբ բանակը տապա -
լեց Էրպաքանի իշխանութիւնը:
Վար չապետ Պուլանտ Էճեւիտի եւ
բանտարկուած Օճալանի միջեւ
կարճ  բանակցութիւններ տեղի ունե -
ցան, սակայն անոնք ալ վերջ գտան
առանց արդիւնքի: 2009-2011թթ.
Նորվեկիոյ մայրաքաղաք Օսլոյի
մէջ  բանակցութիւններ տեղի ունե -
ցան Էրտողանի կառավարութեան
եւ PKK-ի ներկայացուցիչներու մի -
ջեւ, սակայն դադրեցան Փարիզի
մէջ PKK-ի երեք յայտնի անդամ -
ներու սպանութեան պատճառով,
ուր Թուրքիան մեղադրուեցաւ:
Պայ քարը շարունակուեցաւ եւ Էր -
տողան յայտարարեց, թէ թրքական
բանակը պիտի շարունակէ քիւրտ
մարտիկներու հետապնդումը ամէն
տեղ: 2012 թ. նոր բանակցութիւններ
տեղի ունեցան Էրտողանի եւ Օճա -
լանի միջեւ եւ անոր հետեւեցաւ
խաղաղութեան շրջան մը, որ վերջ
գտաւ 2015 թ. Սուրիոյ պատերազ -
մին պատճառով: 

ԹՈՒՐքԻՈՅ քԻՒՐՏԵՐՈՒ ճգՆԱժԱմը ԱԹԱԹՈՒՐքէՆ մԻՆչԵՒԹՈՒՐքԻՈՅ քԻՒՐՏԵՐՈՒ ճգՆԱժԱմը ԱԹԱԹՈՒՐքէՆ մԻՆչԵՒ
ՍՈՒլԹԱՆ էՐՏՈՂԱՆՍՈՒլԹԱՆ էՐՏՈՂԱՆ

ճՐՏգ. ՀԱմԲԱՐձՈՒմ ԱՂպԱՇԵԱՆճՐՏգ. ՀԱմԲԱՐձՈՒմ ԱՂպԱՇԵԱՆ

Շար.  էջ 31

ԱՅՍ ԷՋԸ ԿԸ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԵՆ

ՏՈՔԹ. ԵՒ ՏԻԿ. ՅԱԿՈԲ ԱՅՆԹԱՊԼԵԱՆՆԵՐ
Ամանորի եւ Ս. Ծննդեան տօներուն բարեբաստիկ առիթներով,
կ՚ողջունեն իրենց հարազատներն ու բարեկամները, մաղթելով

բոլորին յաջողութիւն եւ այդ առթիւ 1000 տոլար կը նուիրեն 
«Նոր Օր»ին
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Ազգային սլացք

ԱՐցԱԽը ՎԵՐԱԲՆԱկԵցՈՒմԻ կը կԱՐՕՏԻ
(Ե՛Ւ ՆԱԽկԻՆ ԱՐցԱԽցԻՆԵՐէՆ Ե՛Ւ ՍՓԻՒՌքԱՀԱՅԵՐէՆ)

պԱՐՈՅՐ Յ. ԱՂպԱՇԵԱՆ

1997։
Ռամկավար Ազատական Կու -

սակցութեան Կեդրոնական վար -
չու թեան որպէս ղեկավար անդամ -
ներ, լիազօրուած հանգամանք նե -
րով, ստորագրեալս եւ Ասատուր
Տէօվլէթեան (Կիպրոս), կը մեկնինք
Հայաստան, պետական, քաղա քա -
կան ու կուսակցական հանդիպում -
ներ ունենալու պատկան ղեկավար -
ներուն հետ, խորհրդակցութիւններ՝
ազգային-հայրենական հրատապ
հարցերու շուրջ, նաեւ՝ հայրենիք-
ՌԱԿ կապերը աւելի ամրացնելու
հեռանկարներ մշակելու։

Ծրագրուած էր նաեւ այցելել Ղա -
րաբաղ, նոյն ծիրէն ներս խօսակ ցու -
թիւններ ունենալու տեղւոյն պա -
տասխանատուներուն հետ։

Հայաստանէն Ստեփանակերտ
հասնելու համար, ցամաքային
ճամ բով, Երեւանի մօտ Ղարաբաղի
ներկայացուցչական գրասենեակին
վարիչը, յանձնարարելի չգտաւ
ապահովական նկատառումներով,
հետեւաբար անհրաժեշտ գտաւ նոր
կարգադրութիւններ ընելու – ան -
միջապէս ուղղաթիռի  ապահովում,
կեցութեան կարգադրութիւն, հան -
դիպումներու ժամանակացոյցի
տնօ րինում։

Հետաքրքրական էր, որ ուղղա -
թի ռին մէջ կը գտնուէին նաեւ հա -
սա րակական գործիչ՝ Զօրի Բա լայ -
եանը, որ կ՚ընկերակցէր հանրա ծա -
նօթ բժիշկ Վարդգէս Նաճարեանին,
որ մարդասիրական եւ բժշկա գի -
տական առաքելութեամբ կը մեկնէր
Ղարաբաղ, իսկ մեզի միացած էին
ՌԱԿ-ի անդամներէն՝ Գէորգ Գրի -
գորեան եւ Յակոբ Շաքլեան (եր -
կուքն ալ՝ հայաստանաւարտ. առա -
ջինը՝ երկրաչափ, երկրորդը՝ բժիշկ)։

Ի դէպ, ուղղաթիռը ըլլալով պա -
տերազմական հին օրերէն «ժառան -
գուած» բեկոր մը, սարսափեցնող
«տեսք եւ աղմուկ» ունէր, բայց,
ապահով հասցուց մեզ Ղարաբաղի
օդակայան, լեռներուն ընդմէջէն
«խուսանաւ»ելով, որովհետեւ ազե -
րիական արձակազէնները ամե նու -
րէք էին։

Մեզ դիմաւորեց Ղարաբաղի յա -
տենի վարչապետ՝ Վլատիմիր Պետ -
րոսեանը (որ յետագային զոհ գնաց
27 Հոկտեմբեր 1999-ի խորհրդա րա -
նի սպանդին, պետական նախա -
րար ըլլալով Հայաստանի կառա -
վարութեան մէջ), որուն ծանօթ էի ու
բարեկամացած, իր Պէյրութ այցե -
լու թեան ընթացքին։

Ղարաբաղը, իր աշ խար հա գրա -
կան դիրքով ու բնութեամբ, «ան ծա -
նօթ» մըն էր, հետեւաբար, յափշտա -
կիչ հետաքրքրութեամբ հետեւեցայ
անոր տեսարաններուն, մինչեւ որ
տեղաւորուեցանք մեզի յատկա ցուած
վայրին մէջ, որ կառավարութեան
հանգստաւէտ ամարանոցն էր, իր
հոյակապ կարգ ու սարքով եւ յար -
մարութիւններով։

Յաջորդող օրերուն ականատես
եղանք քաղաքին ու շրջաններուն
(գրաւեալ թէ ոչ) տխուր վիճակին,
բայց, ժողովուրդին ամրակուռ կամ -
քին։ Ուրեմն շա՜տ գործ կար ընելիք։

***
2010։
Սփիւռքի նախարարութիւնը,

հա մագործակցութեամբ Հայաս տա -
նի Լրագրողներու Միութեան, կազ -
մակերպած էր Լրագրողներու 5-րդ
համագումարը Ստեփանակերտի
մէջ, իբրեւ հանրածանօթ հրապա -
րա կագիր զիս ալ հրաւիրելով, սա -
կայն, փափկանկատօրէն մերժած
էի, նախընթաց օրինակներէն յու -
սա խաբ ըլլալով։

«Ազգ»ի խմբագիր Յակոբ Աւե -
տիք եանի ու նախարարուհի Հրա -
նոյշ Յակոբեանի պնդումներուն ըն -
դառաջելով, ի վերջոյ, տեղի տուի ու
ընդունեցի հրաւէրը, նաեւ՝ Ղարա -
բաղը վերստին տեսնելու եւ անոր
«աճ»ը վայելելու լաւատեսութեամբ։

Եւ իրօք, ազատ ժամերուս, երբ
շրջագայեցայ քիչ մը ամէն տեղ,
նկատեցի որ չնաշխարհիկ այդ
դրախտը, զարգացում ապրած է,
վերակենդանութիւնը զգալի է ժողո -
վուրդին մօտ, հաւատքը աւելի զօ -
րացած է, հակառակ բազում առում -
ներով իր զրկանքներուն եւ սահ մա -
նային կէտերուն վրայ շարունա -
կուող ոտնձգութիւններուն։

***
2018։
Այցելութիւն՝ Արցախի Հանրա -

պե տութիւն, որուն մասին հարա -
զատ ներս (մանաւանդ թոռնիկներս)
միշտ հարցումներ կ՚ուղղէին։ Ահա -
ւասիկ՝ առիթը։

Վարդենիսի ճամբայ (ուր Սեւա -
նայ ԾՈՎՈՒՆ անսահմանութիւնը
եւ գեղեցկութիւնը կը շլացնէին մեզ),
ապա, դարձդարձիկ ուղիներ եւ
«Բարի գալուստ Արցախ» հսկայ յու -
շատախտակ, որմէ ետք հիաս քանչ
բնութիւն եւ ոլորապտոյտ ճամ բա ներ,
մեզ կը հասցնեն Ստե փանա կերտ։

Արագ համեմատութեամբ մը,
ան միջապէս համոզուեցայ, որ Ար -

ցախեան աշխարհը՝
– Արդիականացած է
– Վերակառուցուած
– Վերակենդանացած
– Վերագեղեցկացած
– Վերամկրտուած
Կեդրոնական պողոտաներն ու

քո վնտի փողոցները, շուկայական
վայ րերը ու վաճառատուները, պան -
դոկներն ու ճաշարանները, արուես -
տի ու մշակոյթի վայրերը, ժողո -
վուր դին այժմէական ու գրաւիչ
արտաքինները, կեանք ու վստա -
հութիւն բուրող արտայայտամիջոց -
ներով, արդէն կը փաստէին, որ
Արցախցին՝ ՄՆԱՑՈՂ ու ԳՈ ՅԱ ՏԵ -
ՒՈՂ Արցախցին

– Գիտէ՛ պահել իր հողը
– Յանձնառու է պաշտպանելու

իր հայրենիքը
– Կառչած է իր ինքնութեան
– Հետամուտ է շարունակելու իր

ազգային կեանքը
– Իրաւատէրն է իր իրաւունք նե րուն։
Այս վճռակամութիւնը ամենու -

րէք էր, ինչ որ կը նշանակէր, թէ այս
ԱՓ մը հաշուող ժողովուրդը, իր
կեանքով եւ առօրեայով, իր աւան -
դու թիւններով եւ ակունքներով, իր
ներկայով եւ ապագայով, չի կրնար
հեռանալ կամ հրաժարիլ իր ԱԶ -
ԳԱՅԻՆ պատկանելիութենէն ու
ՀՈՂԱՅԻՆ կառչածութենէն։

Ատիկա ես տեսայ եւ զգացի ոչ
միայն մարդոց հոգիներուն մէջ,
այլեւ՝ իրենց վերածաղկեցուցած
օրրանի խաչմերուկներուն վրայ,
ուր ամէն տեղ յոյս ու հաւատք, սէր
եւ ոգի, կեանք ու շունչ կար, մանա -
ւանդ՝ ի տես նոր սերունդի աչքե -
րուն, նուիրումին, գործին ու հեռա -
նկարային ոլորտներուն մէջ պար -
զուած կիրքին ու լաւատեսութեան։

Ազնուութիւնն ու բարեկրթու թիւ -
նը, առաքինութիւնն ու հիւրասի -
րու թիւնը աւելի գրաւիչ ու հմայիչ
կը դարձնէին արցախցիներուն ան -
նմանութիւնը եւ անկրկնելիու թիւ -
նը, երբ իրենցմէ քիչ մը անդին, ազե -
րիական գիշատիչները կը դեգե -
րէին եւ անմեղներ կ՚որսային, իսկ
իրենք՝ քաջաբար կը դիմադրէին եւ
զոհաբերաբար կը հակադարձէին։

***
Այս բոլորը՝ թէ՛ ուրախացուցիչ,

թէ՛ հպարտացուցիչ էին։
Բայց, զիս տխրեցնողը, այլեւ՝ տագ -

նապեցնողը այն էր, որ ազատա -
գրուած ու վերակենդանացած Ար -
ցախի՝ Արցախածին, Արցախաբնիկ
եւ Արցախաբուխ բնակիչները ո՞ւր

են, ինչո՞ւ կը թափառին աշխարհով
մէկ, իրենք զիրենք հեռացնելով
Արցախեան պորտէն եւ խորթաց նե -
լով իրենց զաւակները իրենց էու -
թենէն։

Եթէ դո՛ւք (խօսքս երբեք չի վերա -
բերիր այն պատուական ազգասէր
ու գիտակից արցախցիներուն,
որոնք ոգի ի բռին կառչած են իրենց
արմատներուն) տեսա՛ք ու մաս -
նակ ցեցաք Արցախը գերեվարու -
թենէն փրկելու հայրենական սուրբ
գործին, ինչո՞ւ չէք վերապրիր ձեր
հայրենի հողին վրայ, ինչո՞ւ չէք
վերադառնար ձեր մայրենի երկիրը։

Դո՛ւք, նոյնիսկ իրաւունք չունիք
ապրելու Հայաստանի մէջ, հակա -
ռակ անոր որ ան ալ հայ ժողովուր -
դին համամայրաքաղաքն է։

Իսկ դո՛ւք, սփիւռքահայեր, հայ -
րե նասիրութեան ու հայրենական -
չութեան հովե՜ր փչելով, կը կարծէ՞ք
թէ տէրն էք ձեր հայրենանուի րու -
մին ու հայրենածառայութեան։

Հայաստանեան անցագիր (վիզա)
կամ Հայաստանի մէջ բնակարան,
հողամաս կամ վաճառատուն ձեռք
ձգելով, (մեծ մասը) առանց հոն
ապրելու, ի՞նչ ըրած կ՚ըլլաք…։

Հայաստա՞նը հարստացուցած,
թէ՞՝ դուք ձեզ (եւ ձեր ցանկասիրու -
թիւնները) բաւարարած։

Այս բոլորը կը շեշտեմ, պար զա -
պէս ցոյց տալու համար, որ հայ -
րենիք ու հող պահելու համար, այս
պարագային՝ յատկապէս Արցախ,

Արցախեան վերաբնակեցումի
ար շաւ պէտք է կազմակերպուի,
առաջին հերթին՝ նոյնինքն հարա -
զատ Արցախցիէն (փոխանակ՝ թա -
փառելու աստ ու անդ), իսկ երկ րոր -
դը՝ սփիւռքահայ (փոխանակ «հայ -
րենասիրութիւն» քարոզելու եւ ինք -
զինք հեռու պահելու անկէ)։

Ի միջի այլոց, նկատեցի որ բազ -
մաթիւ հայաստանցիներ, ցարդ…
չեն այցելած Արցախ եւ ծանօթ չեն
անոր հրաշագեղութեան (օրինակ
մեր փոխադրակառքին մէջ, եօթը
երեւանցիներ առաջին անգամ կ՚այ -
ցելէին եւ ուղղակի հիացած էին)։
Այս անտարբերութիւնը զարմանա -
լի ու մտահոգիչ չէ՞։

Սակայն, ի դիմաց այս ծամա -
ծռութեանց, Արցախ ապրող ու
շնչող հայը, կը մնայ իսկակա՛ն
հայու տեսակը, որովհետեւ ան է որ
կը պահէ ու կը պաշտպանէ հայը եւ
հայութիւնը։

Պէյրութ

ԱՅՍ ԷՋԸ ԿԸ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԷ

ՏՈՔԹ. ԶԱՒԷՆ ԱՐՍԼԱՆԵԱՆ
Ամանորի եւ Ս. Ծննդեան տօներուն բարեբաստիկ 

առիթներով, կ՚ողջունէ իր հարազատներն ու բարեկամները,
մաղթելով բոլորին յաջողութիւն եւ այդ առթիւ 

1000 տոլար կը նուիրէ թերթին
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պԱՏԱՐԱգ ԽՂճԻ

Երկինքը՝ հանգիստ, աշխարհն անտարբեր...
Միայն արեւն էր փոքր-ինչ կուչ եկել,
Լուսինը ինչ-որ կասկած էր ծնել,
Աստղերն էլ շուրջը պար էին բռնել:

Մղձաւանջների ծանր գիշեր էր,
Խաւարը լոյսի տուտը բռնել էր,
Այգի ժպիտը խիստ բռնազբօս էր,
Լեռների սիրտը շատ անհանգիստ էր:

Գարնան բոյրերի պտղատու ծով էր,
Ու այդ ծովի մէջ՝ պտղի կախաղան,
Բիւր բողբոջների անհատնում երազ,
Երազների մէջ բողբոջաջարդ էր:

Խելագարների վայրի վոհմակ էր,
Խաժամուժ մտքի հիւանդ թելադրանք,
Կենսաստեղծ գոյի պղծուն վիժմունքի՝
Մեռնող սաղմերի կնիք չարակամ:

Դրուժ հաւատքի դասալքութիւն,
Վախածին մորթպաշտ երկրպագում էր,
Անհատն էր շողում, ինքնահերձ այրւում,
Մաս-մաս փրկութեան դոնորն էր դառնում:

Մորթուած ինքնութեան գլխատած երկունք,
Անմեղութեան սպանդ, պատուի բզկտում,
Սրբին սրբութեան հրկէզ խարանում,
Բնաջնջումի ամլածին ուխտ էր:

Արեւմուտքն էլի ձեռքեր լուացած
Ճղճիմահայեաց յաւակնոտ ուղտ էր,
Անզօրութիւնից խիղճը՝ արնաքամ,
Ջրի տարերքում լող տուող հունտ էր:

Երկինքը այսօր հանգիստ է նորից,
Ու աշխարհն էլի նոյնն է՝ անտարբեր,
Լուսինը միշտ էլ զոհն է խաւարի,
Աստղերն անհունում վրէժ են դարձել:

Խաչքարի շուրթից ցասում է բուսնել,
Մագաղաթներում արիւնն է ծաղկել,
Անշէջ կրակը որքան էլ այրուի,
Հողը սպասում է հատուցման ժամի:

Վէրքի մրմուռը փոխուել է խէժի,
Սպիներն ուղին են մեր ճակատագրի,
Թող նրանք ոչ թէ ողբեր ու կական,
Աչալրջութեան հիմքը թող դառնան:

Թող սերունդները շղթայ օղակեն
Գոյահաստատման հայ բջիջների...
Յաւերժի զարկում՝ հայածին գենի...
Ժամանակներում՝ արծուագահերի:

Խունկն ու մոմերը ջինջ հոգիներում՝
Սերունդները լուռ աղօթք են ծխում,
Բիւր արցունքները՝ կոկորդում ճզմուած,
Հարցականներ են՝ աշխարհի ուղղուած:

ՎԱՆՈՒՀԻ-ԼԻԱՆԱ ՍԱՀԱԿԵԱՆ
Ապրիլ 2018, Երեւան

ձՕՆ ԱՐցԱԽԻՆ

Անպա՛րտ է Լեռը Արցախ աշխարհի,
Զուա՛րթ է Սէրը Արցախ աշխարհի,
Սրտաչափ է այն ու բռունցքաձեւ,
Հպարտ ենք, Մե՛րն է՝ նման նշխարի:

Թէ Արցախ մտնես՝ որպէս բարեկամ,
Կը շողայ քո դէմ մարդ ու արեգակ,
Բայց թէ կամենայ թշնամին խուժել,
Կը զարկեն թէ՛ մեծ, թէ՛ ութ տարեկան:

Բիբլիական է. լեռներ են ու վանք,
Աստծոյ օրուայ հետ՝ արդար աշխատանք,
Դպրոց է գնում մանուկն ամէն օր,
Սուրբ Ամարասին, Մաշտոցին ի փա՜ռք:

Տառապափորձ է արցախցին, այո՛,
Սակայն ուժեղ է ամէն մի հայով,
Տուն է կառուցում, հիմնում է այգի,
Անցնելով ցաւի, յուշի վրայով:

Դեռ գարուններ են աւետեաց գալու,
Դեռ տաճարն են վեր բարձրանալու,
Ազատ Արցախը յաւերժ կը մնա՛յ – 
Իր ներսում հայոց Ոգին կրելու...

ԱՐԱ ԱԼՈՅԵԱՆ
Ապրիլ 2018

ԱպՐԵլՈՒ ԱպՐԻլ

Մեռնելո՛ւ Ապրիլ,
Անէծք մէկդարեայ քո գոյութեանը,
Խարան ու անէծք...
Քո խղճի գաւթում մահուան շորշոփ կայ,
Գազանից հեռու մարդացած գայլի
արիւնակոլոլ երախ կայ խղճիդ,
Աւերակ տներ ու... որբե՜ր, որբե՜ր,
Անէծք ու խարան,
Մեռնելու Ապրիլ:

Ապրելո՛ւ Ապրիլ,
Զօրութիւն եւ ոյժ քեզ վերապրումի,
Թէկուզեւ լացի, ցաւի, մղկուտի,
զօրութիւն եւ ուժ,
Որ հաւատացեալ քո սուրբ բերանով
Աստծուն հայհոյես...
Ու երես թեքես տոմարացոյցի այս ամսանունից,
Ու հրաժարուես քո գոյութիւնից,
Բայց ապրե՜ս, ապրես...
Զօրութիւն եւ ոյժ,
Ապրելու Ապրիլ: 

Վրէժի՛ Ապրիլ,
Գոյութիւն եւ կամք,
որ զէնք ու մտքի զօրական դառնաս,
որ անէծք դառնաս մեղքի ճակատին,
որ դառնաս դաշոյն գաղափարների,
որ յղիանաս ոխակալ գոյով
ու ծլարձակման շիւեր նորոգես,

Երգե՜ս ու երգես,
Նեմեսիս Ապրիլ:

Վերյուշի՛ Ապրիլ,
Արարում եւ կեանք քո բազմադարեայ ոգեղէն եսին,
մորմոք ու ընթացք,
որ յուշարձանուես եւ խոյանք դառնաս կսկիծիդ 

ֆոնին,
Դառնաս էութեան, լինելութեան վսեմ օրինակ,
որ մեռնելուց զատ գիտէ վերապրել,
թէ՛ վրէժ երգել, յիշատակ յարգել,
թէ՛ յարատեւել
յիշում եւ արարք,
Վերյուշի Ապրիլ:  

Պահանջի Ապրիլ,
Միութիւն եւ դարձ,
որ սապատ դառնաս պատմութեան մէջքին,
որ մեխուես դարի մեղաւոր կրծքին,
որ դաշոյն թօթուես,
որ աստանդական քո որդոց ժողվես ու տուն 

դարձնես,
պատմական իր տուն՝ իր սուրբ հայրենիք...
Պահանջ ու կորով,
Յաւերժի Ապրիլ...

ՔԱՂՑՐԻԿ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ
Երեւան, Ապրիլ 2016

ՎԵՐԱԾՆՆԴԻց 
ՍԹՐԻԹ-ԱՐՏ

Անցեալ շաբաթ ստացայ մի շքեղ գիրք «Վե -
րածննդից Սթրիթ-արտ» խորագրով կեր -
պարուեստի վերաբերեալ։ Այն ունի հանրա գի -
տարանային բնոյթ, որի իւրաքանչիւր յօդուա -
ծում արտացոլուած է բաւական գոհացուցիչ
շարադրանք։

Գրքում ոճերի համակարգը ներկայացուած
է հիէրարխիկ աստիճանակարգով։ Այն ուղե -
ցոյց է ուսումնասիրելու իւրաքանչիւր ոճ իր
համառօտ բնորոշմամբ, հիմնական նկարիչ -
նե րով ու նրանց կարևոր ստեղծագործու թիւն -
ներով։ Ներառուած են նաև հայ այնպիսի
արուեստագէտներ, որոնք մի կերպ առնչուել,
հետևել կամ ազդեցութիւն են կրել որևէ ոճից։ 

Աշխատութիւնը պարունակում է 71 յօդուած՝
հանրութեանը ծանօթ ոճերից մինչև «խորթ»
ոճեր։ Նշենք մի քանիսը. կլասիցիզմ, ռո ման -
տիզմ, սենտիմենտալիզմ, նատուրալիզմ, ռէա -
լիզմ, իմպրեսիոնիզմ, սիմվոլիզմ, սինթետիզմ,
մոդեռնիզմ, պրիմիտիվիզմ, կուբիզմ, ֆուտու -
րիզմ, կոնստրուկտիվիզմ, դադաիզմ, սիւր -
ռէա լիզմ, սոցիալական ռէալիզմ, սոցիալիս -
տական ռէալիզմ, էքզիստենցիալիզմ, ինստա -
լիացիոնիզմ, սթրիթ-արտ։  

Նորատիպ այս աշխատութիւնն օգտակար
կը լինի արուեստասէրների, արուեստաբան -
ների ու երիտասարդ գեղանկարիչների հա -
մար։

Գիրքը լոյս է ընծայել ԱՌԵԴԻՏ-ը 2017 թուին
Երևանում։

ԺՈՐԱ ՀԱՄԲԱՐՉԵԱՆ 

ԱՅՍ ԷՋԸ ԿԸ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԷ

ԴԱՒԻԹ ՍԱՄՈՒԷԼԵԱՆ
Նոր Տարուան եւ Ս. Ծննդեան զոյգ տօներուն առթիւ, 

կը շնորհաւորէ իր բարեկամները, ինչպէս նաեւ Երուսաղէմի
գաղափարի ընկերները, մաղթելով առողջութիւն եւ յաջողութիւն

եւ այդ առթիւ 1000 տոլար կը նուիրէ «Նոր Օր»ին 
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«Խալդեան մեծութեամբ Արգիշ -
տին Մենուայի որդին, այս բերդը
հո յակապ կառուցեցի, կոչեցի քա -
ղաք Էրեբունի անուամբ՝ Բիայնա
եր կրների փառք, թշնամու երկիր -
նե րի ի սարսափ»։

ԱՐԳԻՇՏԻ Ա. ԹԱԳԱՒՈՐ

Հնագոյն Արձանագրութիւնը
Սովետական Հայաստանի Հնա -

գիտութեան կաճառը 1950 թուա -
կանէն սկսեալ ձեռնարկած էր Էրե -
բունիի պատմական վայրին վրայ
աշխատիլ, ուր նոյն տարին գտան
13 տող վերոյիշեալ սեպագիր ար -
ձանագրութիւնը։ Զայն վերծանած է
ուրարտագէտ Մարգարիտ Իսրա -
յէլ եանը, ու այդ մասին կարդացած
եմ «Էջմիածին» ամսագրի 1968 թուի
Ժ. համարին մէջ։  Յաւելեալ տեղե -
կութիւն մը եւս տուած է բանասէր
Սամուէլ Անթոսեան, թէ «վերջին
տարիներում լեզուաբանական ու -
սումնասիրութիւնները ցոյց են տա -
լիս որ ծագումնաբանական եւ լե -
զուական աղերսակցութիւններ կան
ուրարտերէնի եւ հայերէնի միջեւ»։

2800-ամեակը՝ այս տարի
Հայաստանի Հանրապետութիւնը

ներկայ 2018 տարին նշեց 2800-
ամեակը քաղաքամայր Երեւանի՝
հիմնուած վերոյիշեալ հնագոյն ար -
ձանագրութեան վրայ։ Սովետական
Հայաստանի շրջանին կատարուած
պատմական պեղումները հաստա -
տած են, որ Երեւանի հիմնադրումը
կապուած է Հայաստանի հողին
վրայ Ուրարտուի Արգիշտի Ա. թա -
գաւորի ձեռքով կառուցուած Էրե -
բունի բերդին հետ, եւ միասին
ստու գուած սեպագիր յատուկ ար -
ձանագրութեամբ Ք.Ա. 728 թուակա -
նին՝ Արին բերդի բլուրին վրայ։ Ժայ -
ռագիր սեպագիր այդ վկայագիրը,
որ այժմ անաղարտ վիճակի մէջ կը
պահուի Էրեբունիի թանգարանին
մէջ, երկիցս տեսած եմ, որուն վեր -
ծանեալ բնագիրն է վերոգրեալ ար -
ձանագրութիւնը։

Էրեբունի-Երեւան
Վանայ լճի Ուրարտական շրջա -

նի յայտնի բերդաքաղաքն էր Էրե -
բունին, տեղադրուած հիւսիսի եր -
կիրներուն կեդրոնը իր պալատով,
տաճարներով եւ զանազան կառոյց -
ներով, որոնց մնացորդները մօտա -
ւոր անցեալին հայրենի հնախոյզ
գիտնականներ երեւան հանած են
եւ պետական թանգարանով յաւեր -
ժացուցած։ Հայոց պատմութեան մէջ
Երեւան անունը առաջին անգամ
յիշատակուած է 7-րդ դարու սկիզբը
Աբրահամ Ա. Աղբաթանեցի Կա -
թողիկոսին  (607-615) կողմէ, որ 607
թուին եկեղեցական ժողով մը

հրաւիրած էր որուն մասնակցած էր
«Դաւիթ Երեւանայ եպիսկոպոսը»։
Այդ անունին հանդիպեցայ երբ
Ուխտանէս պատմիչի զոյգ գիրքերը
անգլերէնի կը թարգմանէի երես -
նամեակ մը առաջ։ Սա կը նշանակէ
ուրեմն որ եօթներորդ դարէն առաջ
Հայաստանի մայրաքաղաքը Էրե -
բունի կը կոչուէր իր աղաւաղեալ
ձեւերով՝ Էրեւունի, Էրեւան, եւ
վերջապէս Երեւան անունով։

Նկատի ունենալով 28 դարերու
պատկառելի հնութիւնը, անկաս -
կած Հայաստանի մայրաքաղաքը
պէտք է դասել աշխարհի հնագոյն
քաղաքներէն մին՝ «հասակակից
Բաբելոնի եւ Բերսեպոլիսի, որոնք
իրենց գոյութիւնը վաղուց դադրե -
ցուցած են եւ աւերակներու մէջ
պառկած քաղաքներ» եղան, ինչպէս
անցեալին ըսած էր Բադալ Մու -
րատ եան։

Արդի Երեւանը եւ
ճարտարապետ Ալեքսանդր
Թամանեան

Խորհրդային Հայաստանի տնտե -
սա կան եւ մշակութային նուաճում -
ներուն մէջ ակնառու եղան քաղա -
քաշինութիւնն ու Երեւանի արդի
ճարտարապետութիւնը, որոնք ի
սպաս դրուեցան հայ ժողովուրդի
բարօրութեան ու զարգացման։ Սո -
վետահայ ճարտարապետութեան
որպէս հանճար եւ արդիւնք առա -
ջին պատիւը տրուեցաւ քաղաքա -
մայր Երեւանին։ 1923 թուականին
պետութիւնը տաղանդաւոր ճար -
տա րապետ Ալեքսանդր Թաման -
եանին վստահեցաւ կազմելու Երե -
ւանի գլխաւոր եւ համապարփակ
յատակագիծը, որ յաջորդ տարին
կառավարութեան կողմէ վաւերա -
ցուե ցաւ ու հանդիսացաւ հիմ նա կէ -

տը յաջորդող քսանամեակի քաղա -
քաշինութեան։

Բծախնդրօրէն գծուած Թաման -
եա նի համապարփակ յատակագի -
ծը նոր Երեւանը կը ներկայացնէր
իր բոլոր բաղկացուցիչ մասերով։
Կեդրոնական մասը՝ քաղաքային,
կառավարական, մշակութային եւ
հասարակական, իսկ շրջանները՝
բնակելի թաղամասերու, արդիւ -
նաբերական ձեռնարկութիւններու
եւ զբօսայգիներու տարածութիւն -
նե րով։ Յատուկ ուշադրութեամբ
քաղաքի մայրուղիները ներդրուած
էին Երեւանի յատակագծին մէջ
որպէս անհրաժեշտ գործօններ։

Ճարտարապետ Թամանեան մա -
հացաւ 1936-ին եւ սակայն անկէ առաջ
իր անմիջական հսկողութեամբ ար -
դէն իրականացած էին փողոց ներու
ցանցն ու ուսումնական կարեւոր
վարչական հասարակական կեդ -
րոնական շէնքերու կառուցումը։
Նոյն ատեն բնակելի շէնքերով
զարդարուեցան հրապարակներն
ու մայրուղիները, որոնց յաջոր դե -
ցին նոր ճարտարապետներու գծած
շրջանային բնակելի եւ դպրոցական
շէնքերը՝ գլխաւորութեամբ Երեւա -
նի Պետական Համալսարանի, Ս.
Մեսրոպ Մաշտոցի անուան ձե ռա -
գրաց Մատենադարանի, եւ Ազա -
տու թեան հրապարակի գլխաւոր
նախկին «Արմենիա» հիւրանոցի
հոյակապ կառոյցներուն։

Թամանեանի գլուխ գործոցները
Թամանեանի ստեղծագոր ծու -

թեան գլուխ գործոցները եղան Երե -
ւանի առաջին ջրաելեկտրակայանը
1926-ին, Ալեքսանդր Սպենդիար -
եանի անուան Օփերայի երաժշտա -
սրահի դահլիճները, Թատրոնը, Հան -
րապետութեան Կառավարա կան

պալատը, Լենինի՝ այժմու Ազա տու -
թեան հրապարակը, որոնց համար
Թամանեան յետ մահու Փարիզի
1937-ի համաշխարհային ցուցա -
հանդէսին մէջ արժանացաւ առա -
ջին մրցանակին։ Եթէ Թամանեան
հիմը դրաւ Նոր Երեւանի կառուց -
ման, իրեն հետեւորդ աշակերտ -
ները շարունակեցին իր սկսած գոր -
ծը ամենայն հաւատարմութեամբ։
Երեւանին հետեւեցան Լենինա -
կանն (Գիւմրին) ու Կիրովականը
(Վանաձոր) որպէս Հայաստանի
գլխաւոր քաղաքները, պահելով
մայրաքաղաք Երեւանի ընդհանուր
յատակագիծը։ Անուանի ճարտա -
րա պետը, ծնած Քրասնոտար 1878-
ին եւ 1904-ին աւարտած Փեթերզ -
պուրկի Գեղարուեստից վարժա -
րանի ճարտարապետական բաժի -
նը, Գէորգ Ե. Սուրէնեանց Կաթո -
ղիկոսի օրով 1923-ին Հայաստան
հրաւիրուեցաւ, ուր ծաւալեց ճար -
տարապետական իր լայնածիր աշ -
խատանքը։ 

Արդիական Երեւանը՝
այլանդակութիւններով

Մեծ դարադարձի այս առիթով
կարելի չէ անտեսել այսօրուան
Երեւանի անհաւասար եւ անհա -
ւատարիմ «զարգացումները», այ -
լան դակութիւնները, երբ  այցելուներ
ականատես կ՚ըլլան յիշեալ պա -
տուաբեր կառուցումներուն, որոնք
խեղդուած են եւ խճողուած ճաշա -
րաններով եւ սրճարաններով, Երե -
ւանի կեդրոնն ալ փերեզակներու
շուկայ մը հաստատելով, բոլորն ալ
բռնազբօսիկ «տնտեսական զար -
գացման» իբրեւ նշան։ Արդար ըլլա -
լու համար պէտք է հաստատել
նաեւ մեծ եւ նորաշէն պողոտա նե -
րու կառուցումը Երեւանի բարձուն -
քին որպէս հակակշիռ, տուրք մը եւ
բաժին մը տալու ի գին Թաման -
եանի հեռանկարին։ Այսուհանդերձ,
կը սպասենք հաւասարակշռուած
տնտեսական եւ ընկերային դրու -
թեանց իրականացման, երբ ժամա -
նակի ընթացքին կը սրբագրուին
այլանդակութիւնները եւ Երեւանը
կրկին կը զգենու իր պատուաբեր
համակարգը՝ ի գլուխ ունենալով
Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ հոյա -
կապ Մայր Եկեղեցին կառուցուած
Հայաստանի Քրիստոնէութեան
Մեծ Դարձի 1700-ամեակին։

պատկառելի հանգրուան

էՐԵԲՈՒՆԻ–ԵՐԵՒԱՆ
2800-ԱմԵԱկ (ք.Ա.782 – 2018)

ՀՆԱգՈՅՆ ՈՒ ՆՈՐԱգՈՅՆ ԵՐԵՒԱՆը

ԴՈկՏ. զԱՒէՆ Ա. քՀՆՅ. ԱՐզՈՒմԱՆԵԱՆ

ԱՅՍ ԷՋԸ ԿԸ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԷ
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Թաւշեայ յեղափոխութենէն ետք,
սա առաջին անգամն է որ մեր
հայրենիքը պիտի դիմաւորէ Նոր
Տարին։ Անկախութենէն ետք, սա
առաջին անգամն է որ հայրենի մեր
ժողովուրդը իրապէս ուրախ է եւ
ապագայի նկատմամբ յոյսերով
առլցուն ու օժտուած՝ բարձր տրա -
մադրութեամբ։

Ժողովուրդին ուրախութիւնն ու
դրական կեցուածքը՝ իրենց ապա -
գայի նկատմամբ, ակներեւ էր ամէ -
նուրեք, երբ կինս եւ ես բախտորոշ
առիթը ունեցանք այցելելու մեր
հայրենիքը, այս տարուան Մայիս
ամսուան ընթացքին։

Քսանամեայ ծաւալուն կաշա -
ռակերութեան ու մենաշնորհեալ -
ներու տիրապետութեան ծանր լու -
ծին տակ ճնշուած հայրենի մեր
ժողովուրդը վերջապէս կրցաւ
ազատ շունչ մը քաշել եւ նայիլ
ապագային՝ տեսնելու ռամկավա -
րական սկզբունքներու վրայ հիմ -
նուած կառավարութեան մը կազ -
մութիւնը։

Կառավարութիւն մը՝ որ բաղկա -
ցած է երիտասարդ անձերէ, որոնց
միակ նպատակն է օգտակար հան -
դիսանալ ազգին եւ աշխատիլ որ
մեր երկիրը դառնայ բարգաւաճ եւ
ժողովուրդին ընծայէ ապրելակեր -
պի համեստ պայմաններ։ Ես կը
կարծեմ, որ եթէ անոնք յաջողին
իրենց առաքելութեան մէջ, արտա -
գաղթը ոչ միայն ինքնաբերաբար

պիտի դադրի, այլեւ ներգաղթ պիտի
սկսի անգամ մը եւս։

Այս երիտասարդները չեն ապ -
րած Սովետի դժնդակ պայման նե -
րուն տակ. Հետեւաբար, անտեղեակ
են կաշառակերութեան եւ բռնատի -
րական սկզբունքներու վրայ հիմ -
նուած կեանքի պարագաներուն,
երբ չարաշահութիւնը կը տիրէ ու
կը դառնայ սովորական ընթացք՝
հանգիստ ապրելակերպ մը ապա -
հովելու համար ժողովուրդի ըն -
տրեալ մէկ մասին։

Մենք ալ՝ արտասահմանի հա -
յերս, ուրախ ենք որ վերջապէս օրէն -
քի վրայ հիմնուած կառավա րու թիւն
մը ստեղծուեցաւ, երբ ազատ ընտ -
րութիւններով կը կազմուի խորհր -
դարան մը ու անոր ներկայացու -
ցիչներու մեծամասնութիւնը պիտի
ընտրէ իր վարչապետը։

Մեր ամանորեայ մաղթանքն է,
որ նոր կառավարութիւնը կարենայ
յաղթահարել անցեալի դժուարու -
թիւնները եւ ժողովուրդին ընծայէ
գործի լայն պայմաններ, որպէսզի
անոնք դադրին արտագաղթելէ եւ
մնան հայրենիքի մէջ ու ստեղծեն
ապրելակերպի հանգիստ եւ հա -
սանելի միջոցներ, ի շահ մեր հայրե -
նիքի բարգաւաճման եւ յարատեւ
զարգացման։

Նոյեմբեր 22-ին տեղի ունեցաւ
«Հայաստան» համահայկական հիմ -
նադրամի տարեկան 27-րդ Թելեթո -
նը եւ այդ դրամահաւաքէն գոյացաւ
աւելի քան 11 միլիոն տոլար, ի
նպաստ Հայաստանի եւ Արցախի
հիմ նական կարիքներուն։ Ի բաց
առեալ նախորդ տարիներուն, այս
տարի նուիրատուներուն գոհու -
նակութիւնը ակներեւ էր։

Անոնք կը հաւատային որ իրենց
տուած լումաները իրապէս իրենց
նպատակին պիտի ծառայեն, յօգուտ
մեր հայրենիքի եւ Արցախի անհրա -
ժեշտ պէտքերուն։

Երբ ռամկավարական սկզբունք -
նե րու վրայ հիմնուած կառավա -
րութիւն մը կազմուի ու ան կարե -
նայ ստեղծել ազատ շուկայի դրու -
թիւն, մարդիկ գործարաններ եւ
փոքր գործատեղիներ պիտի հիմ -
նեն, որոնք պիտի զարգացնեն երկ -
րին տնտեսութիւնն ու արդիւնա -
բերութիւնը։

Ասոր հետեւանքով զարկ պիտի
տրուի նաեւ զբօսաշրջիկութեան, որ
անուղղակիօրէն նիւթական մեծ
ներդրում մը կ՚երաշխաւորէ, մեր
հայրենի տարեկան պիւտճէին։
Ուրեմն պատահական չէ, որ Պել -
ճիքայի արքայական ընտանիքը
Հայաստանը ընտրեց որպէս իրենց

տարեկան արձակուրդի վայր։
Անոնք վայելեցին մեր հայրենիքի
գեղատեսիլ բնութիւնն ու հայ
ժողովուրդին հիւրասիրութիւնն ու
նկարագրի ջերմութիւնը։

Կը սիրենք յուսալ, որ մեր բարե -
մաղթութիւնները իրականանան եւ
մենք կարենանք հպարտ զգալ մեր
հայրենիքով եւ ժողովուրդով, ի
սփիւռս աշխարհի։ Արդէն շատ մը
երկիրներու համար մեր Թաւշեայ
յեղափոխութիւնը օրինակ հանդի -
սա ցած է իր  յաջողութեան եւ քա -
ղաքական արագընթաց փոփո խու -
թեան համար։ 

Վերջապէս, մենք կրնանք մեր
գլուխը բարձր պահել եւ երբեմնի
մեր վայելած փառքն ու պատիւը՝
որպէս խելացի եւ աշխատունակ
ժողովուրդ, անգամ մը եւս մեր
սեփականութիւնը դարձնել...

Շնորհաւոր Նոր Տարի եւ Սուրբ
Ծնունդ
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2018-ը արդէն մօտեցած է իր
աւար տին: 

Հեքիաթային մեր երկրային այս
աշխարհին վրայ, անցեալ տարուան
ընթացքին, երկինքը փուլ եկաւ հա -
զար ու մէկ չարիքով ու կործա -
նումով, կրակներով, երկրաշարժ -
ներով, փոթորիկներով, հեղեղ նե -
րով, հրաբուխներով եւ աստուա -
ծային այլ անէծքներով...

Յոռետես չըլլալու համար, կրնանք
նշել նաեւ բարիքներ, որոնք պա տա -
հեցան նոյն տարուան մէջ, որոնց մէ
մեծագոյնը, մեզ՝ աշխար հա տարած
հայերուս համար, կարելի է նշել
հայրենիքի Թաւշեայ յեղափոխու -
թիւնը եւ հայրենի ժո ղովուրդին
զարթնումն ու ձերբա զա տութիւնը
աւելի քան 25 տարուան բռնատի -
րութենէն:

2018 տարին երկիրներու եւ ժո -
ղովուրդներու գլխուն վրայ բերաւ
աղէտ ներ, որոնց մեծագոյնները
կա րելի են համարել սկսելով Յու -
նաստանէն, ուր անտառային հրդե -
հի մը պատճառով մահացաւ 126
հո գի, հրկիզելով հսկայ տարածու -
թիւններ եւ բնակելի շրջաններ:

e Նոր Կինիէ, ուր երկրաշարժի
մը հետեւանքով մահացաւ 145 հո -
գի, տափարակ աւերակոյտի վերա -

ծե լով մարդկային բնակութեան
վայ  րեր:

e Հիւսիսային Քորէա, ուր 151 հո -
գի խեղդամահ եղաւ հեղեղի պատ -
ճառով, քաղաքներ եւ գիւղեր քշել
տանելով իրեն հետ:

e Փաքիստանի մէջ 180 հոգի մա -
հացաւ սոսկալի տաք օդի ջերմաս -
տիճանի պատճառով:

e Նիկերիոյ մէջ 200 հոգի մահա -
ցաւ հեղեղներու պատճառով:

e Ճափոն՝ 220 հոգի, Հնդկաս -
տան՝ 361 հոգի, Կուաթեմալա՝ 425
հո գի հրաբուխի պատճառով:

e Ինտոնեզիա՝ 468 հոգի երկրա -
շարժի պատճառով եւ 2,783 հոգի
Սունամիի եւ կրկին՝ երկրաշարժի
պատճառով:

e Քալիֆորնիա՝ 88 հոգի մահա -
ցած եւ մօտ 200 հոգի կորսուած
հրդեհներու պատճառով:

e Միացեալ Նահանգներ, արեւել -
եան ափ, հեղեղներ եւ փոթորիկներ,
որոնց հետեւանքով մահացաւ 3
հոգի, իսկ քաղաքներ եւ գիւղեր

դարձան աւերակ:
Կարծէք Աստուծոյ զայրոյթը հա -

սած էր իր գագաթնակէտին... մարդ -
կային անիրաւութիւններուն ի
տես... բնութեան արհաւիրքներով
պատժելով զիրենք:

Հաւանաբար բնական աղէտնե -
րու շարքը շատ աւելի երկար է, սա -
կայն գլխաւորները նկատի ունե -
ցանք, մտաբերելու եւ քիչ մըն ալ
տեղ տալու համար մարդկային
ոյժերով կատարուած աղէտներուն
մասին:

***
Սիրելի ընթերցող, Նոր Տարուան

սեմին գրուած սոյն երկտողը, հա -
կառակ անոր որ  բարեմաղթու թիւն -
ներու, լաւատեսութեան եւ զուարթ
խօսքի պատգամ պէտք էր դառնար,
ընդհակառակը՝ ան դարձաւ ամե -
րիկեան լրատուական եւ հաղոր -
դակ ցական ընկերութիւններուն
յար եւ նման, ուր գրեթէ ո՛չ մէկ
բարի կամ ուրախ լուր կրնանք լսել
կամ տեսնել, օրն ի բուն դիտելով

զիրենք ու լսելով անոնց անիմաստ
ու վրդովիչ շաղակրատութիւնները
եւ դժբախտ ու ցաւալի լուրերն ու
դէպքերը: 

Բայց չէ՞ որ կարծէք ա՛յդ է բուն
նպատակը, մեզ ձիգ ջիղերու վրայ
պահելու եւ ահ ու դողի մէջ ապ -
րեցնելու համար են բոլորը:

ԱԱմԱՆՈՐԵԱՆմԱՆՈՐԵԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

գէՈՐգ քէՕՇկէՐԵԱՆ

2018 2018 տարուան ուղինտարուան ուղին

ՅԱկՈԲ մԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ

ԱՅՍ ԷՋԸ ԿԸ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԵՆ

ՏԷՐ ԵՒ ՏԻԿ. ՅԱԿՈԲ ՆԱԶԱՐԵԱՆՆԵՐ

Կը շնորհաւորեն Նոր Տարին եւ Ս. Ծնունդը  իրենց բարեկամներուն,
մաղթելով բոլորին առողջութիւն եւ յաջողութիւն եւ այդ առթիւ 

500 տոլար կը նուիրեն թերթին

Շար.  էջ 37
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Աւարտուեց Թաւշեայ յեղափո -
խու թեան վերջին «ակորդը»՝ խոր -
հրդարանական ընտրութիւնները։
Ինչպէս և սպասւում էր, յաղթեց «Իմ
քայլը» դաշինքը, իսկ 20 տարի շա -
րունակ իշխող Հանրապետա կան
կուսակցութեան համակիր ընտ -
րող ները չկարողացան ապահովել
իրենց նախկին ընտրեալներին ևս 5
տարի օգտուել «կերակրատաշ տա -
կից» և ամենակարևորը՝ այլևս նրանք
զրկուած են «կոճակ» սեղ մելու հա -
ճելի պարտականու թիւ նից։ Խոր -
հրդա րանական աշխա տանք ներից
զերծ մնացին նաև Դաշնակցութիւն
կուսակցութեան անդամները, ով քեր
երկար տա րի ներ ներկայա ցուած
էին խորհրդա րանում։ Աւելի քան
մէկդարեայ պատ մութիւն ունե  ցող
կուսակ ցու թիւնը, որը մշտա պէս
կա ռավարու թեան կազմում էր,
հիաս թափու թիւն ապրեց։

Հետաքրքիր է, որ հայկական
միւս աւանդական կուսակցութիւն -
ները՝ Ռամկավար Ազատական և
Հնչակեան չեն մասնակցում խոր -
հրդարանական ընտրութիւններին։
Ի՞նչ է որ նրանք չեն ցանկանում
իրենց գաղափարները, տեսլականը
ներդնել ՀՀ զարգացման ամրա պնդ -
ման գործում։ Միգուցէ նրանց բա -
ւա րարում է միւս կուսակցութիւն -
ների (իշխող) ծրագրային դրոյթնե -
րը ՀՀ զարգացման վերաբերեալ։
Նրանք, կարծես, նիհրի մէջ են, չեն
ցանկանում զբաղուել ՀՀ ապագա -
յով։

Թւում էր, թէ աւանդական կու -
սակցութիւնները ՀՀ-ն անկախու -
թեան հռչակումից յետոյ որոշիչ
դերակատարումներ կ՚ունենան ՀՀ
քաղաքական, տնտեսական, ռազ -
մական և դիւանագիտական ոլորտ -
ներում, քանի որ մօտ մէկդարեայ
փորձ ունէին։ Սակայն, ՀՀ-ում ստեղ -
ծուեցին նոր կուսակցութիւններ,
որոնք կարողացան «գրաւել» ՀՀ քա -
ղաքական միջավայրը։ Կարծում եմ,
որ աւանդական կուսակցու թիւն -
ները յարմարուողական դիրք գրա -
ւեցին ՀՀ քաղաքական պայքա րում
(իրենք դա աւելի ճիշդ կը շա րա -
դրեն)։ Նրանք չկարողացան ճշմա -
 րիտ քաղաքական ուղղութիւն ընտ -
րել։

Խորհրդային Միութեան տարի -
նե րին՝ 70 տարի, ՀՀ-ը չկարողացաւ
տարածքային պահանջների հարց
բարձրացնել Թուրքիայի առաջ, ՀՀ-
ն անկախացումից յետոյ էլ երեք
նախկին նախագահներն էլ հրա -
ժարուեցին պահանջատիրութեան
հարցը օրակարգ բերել։ Նրանք յայ -
տարարեցին, թէ առանց նախա -
պայմանների յարաբերութիւններ
կը հաստատենք Թուրքիայի հետ։
Սերժ Սարգսեանն էլ յայտարարեց․

«Ով տարածքային պահանջներ կը
ներկայացնի, ես 10 րոպէ յետոյ
կ՚ազատեմ նրան աշխատանքից»։
Բայց ներկայիս կառավարութիւնն
էլ ի դէմս Նիկոլ Փաշինեանի յայ -
տա րարեց, որ Թուրքիայի հետ
յարաբերութիւններ կը հաստատեն
առանց նախապայմանների։ Մենք
փոխանակ պահանջատէրի դիրքից
խօսենք, դարձեալ դիւանագիտու -
թիւն ենք «խաղում»։ Իսկ Թուրքիայի
դիրքորոշումը յստակ է՝ նա չի ցան -
կանում յարաբերութիւններ հաս -
տատել առանց Արցախի (Լեռնային
Ղարաբաղի) հարցի լուծման՝ առա -
ջին հերթին, մեր կողմից ազատա -
գրուած տարածքների վերադարձ -
ման պայմանով։

Ուրեմն, համոզւում ենք, որ ՀՀ-ը
չի ցանկանում զբաղուել պահան -
ջա տիրութեամբ։ Եթէ ՀՀ-ը չի զբաղ -
ւում, սփիւռքը չի կարո՞ղ զբաղուել։
Իհարկէ, կարող է և պարտաւոր։ Չէ՞
որ սփիւռքն առաջացել է բռնի հայ -
րենազրկութեան պատճառով։ Եւ
դրա համար էլ պէտք է զբաղուել հայ -
րենատիրութեամբ։ Այստեղ իրենց
վճռական խօսքը պէտք է ասեն
աւանդական կուսակցու թիւն ները։
Նրանց համար ճանապարհ է
բացուած քաղաքական կողմնորո -
շում ձեռք բերելու համար։ Նրանք
պէտք է լինեն առաջամարտիկները
մեր պահանջատիրութեան՝ ազգա -
յին գաղափարախօսութեան իրա -
կա նացման ճանապարհին։

ՀՀ-ն Սփիւռքի նախարարն իր
խորհրդականի հետ միասին կազ -
մել են «Սփիւռքի քաղաքա կանու -
թեան ռազմավարական հայեցա -
կարգ»-ի նախագիծ։ Հայեցակարգի
հիմնական տեսլականը ուժեղ Հա -
յաստան և ուժեղ սփիւռք ունենալն
է։ Ոչ ոք դէմ չի այդ ուժեղացմանը,
սակայն ուժեղ պետութիւն ունե -
նալու համար աւելի մեծ տարածք է
հարկաւոր՝ ուիլսոնեան Հայաս -
տան, որն օրինական, իրաւական և
իրատեսական խնդիր է, քանի որ
«Իրա ւարար վճիռ»-ը, որ կայացրեց
Ուուտրօ Ուիլսոնը, անբեկանելի,
անժամանցելի վճիռ է։ Այս պայ ման -
ներում, եթէ մենք ուժեղ պե տու թեամբ
ենք ուզում հասնել մեր նպա տակ -
ներին, պէտք է գիտակցել, որ մեր
հարևաններն էլ են ուժեղա նում,
ովքեր աւելի մեծ հնարա ւո րութիւն -
ներ ունեն։ Այսինքն՝ այդ ճանա -
պար հով յաջողութիւններ ակն կա -
լելու համար երկար ճա նա պարհ է
հարկաւոր անցնել։ Իսկ իրաւական
հարթութեան վրայ խնդիրն աւելի
արագ կարող ենք լուծել, հաշուի
առնելով մեր տարա ծաշրջանում
կատարուող աշխար հա քաղա քա -
կան իրադարձութիւն ները։ 

Սփիւռքի նախարարի ներ կա յա -

ցրած ծրագիրը սփիւռքում ապ րող
հայերի համար է, որպէսզի նրանց
աւելի ամուր կապի տեղի հա մայնք -
ներին, տուեալ պետու թեա նը, որ -
տեղ նրանք ապրում են։ Հայապա -
հպանութեանն ուղղուած այդ նա -
խագիծն աւելի շատ ուծաց ման
խնդիր է լուծում, որովհետև գնալով
աւելի շատ հայեր են դադարում
խօսել հայերէն և չեն էլ ձգտում
հայերէն կարդալ ու գրել։ Դրանք
ապարդիւն գործընթացներ են,
որոնց օգտակար գործողութեան
գործակիցը շատ փոքր է։ Իսկ Մեծ
Հայաստան ստեղծելով, այդ գործ -
ըն թացների վրայ ծախսուող գու -
մարները կարելի է ծախսել ներ -
գաղթի վրայ՝ դէպի Մեծ Հայաստան։

ՀՀ-ում ստեղծուեց նոր խորհր դա -
րան, մենք էլ սփիւռքում կարող ենք
ստեղծել մեր խորհրդարանը՝ Վեր -
նախորհուրդը (Սենատ)։ Այս գա -
ղա փարի իրագործման համար հա -
մա ցանցում արդէն մէկ տարի
քննարկ ւում է Արևմտեան Հայաս -
տան պե տու թեան Վտարանդի Կա -
ռավա րու թեան կողմից առաջար -
կուած տարբերակը, որը կարող ենք
իրա կանացնել սփիւռքում։ Սփիւռ -
քում ստեղծուած Վերնա խորհուր դը
պէտք է զբաղուի այն խնդիրներով,
որով չի զբաղւում ՀՀ-ը։ Դրանք ռուս-
թուր քական պայմանագրերի (Մոս -
կուա յի և Կարսի), Կաղբիւրոյի որոշ -
ման չեղարկումն է և Ուուտրօ Ուիլ -
սոնի «Իրաւարար վճիռ»-ի իրագոր -
ծումը։ 

Միգուցէ ՀՀ-ը չի կարողանում
զբաղուել այդ հարցերով։ Քանի որ
սփիւռքն առաջացել է բռնի տե ղա -
հանութեան, կոտորածների՝ Ցե -
ղաս   պանութեան հետևանքով,
ուրեմն սփիւռքն է պարտաւոր զբա -
ղուել իր պապենական հողերի վե -
րադարձմամբ։ Ստեղծուող Վեր -
նախորհուրդում կ՚ընդգրկուեն ճա -
նաչուած, յարգուած, համայնք նե -
րում վստահութիւն վայելող մաս -
նագէտներ՝ քաղաքագէտներ, իրա -
ւաբաններ, տնտեսագէտներ և
մտա ւորականներ։ Նրանք պէտք է
ընտրուեն հայ կական գաղթօջախ -
ներում գործող բոլոր կազմակեր -
պու թիւններից, որպէսզի առաւել
ընդգրկուն ներ կայացուի սփիւռքը։

Ոգևորուած ՀՀ-ում նոր խորհր -
դարանի ձևաւորմամբ, սփիւռքն էլ
պէտք է ստեղծի իր Վերնախոր -
հուր դը, որը մեծ աջակցութիւն ցոյց
կը տայ ՀՀ-ը արտաքին յարաբերու -
թիւն ների ոլորտում իր քաղաքա -
կանութիւնը ճիշդ՝ արդարացի կազ -
մակերպելու համար։

ՎԱՀԷ ՄԵՍՐՈՊԵԱՆ
Լրագրողների միջազգային

միութեան անդամ

Տեսակէտ

ըՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴԻՒՆքՆԵՐըըՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴԻՒՆքՆԵՐը
մահագրութիւն

ԴՈկՏ. Յ. ԵՐկԱՆԵԱՆ

Խոր ցաւով կը գուժենք Թէ -
քէեան Մշակութային Միութեան
հաւատաւոր վարչական ան -
դամին՝ Դոկտ. Յովհաննէս Եր -
կան եանի մահը, որ պատա հե -
ցաւ Դեկտեմբեր 16-ին Լոս Ան -
ճելըսի «Արարատ» Տան մէջ:  Պէյ -
րութի մէջ ունեցած է բեղմնաւոր
գործունէութիւն ՀԵԸ-ի սկաու -
տական շարժումէն ներս ներ -
գրաւելով մեծ թիւով պատա նի -
ներ եւ երիտասարդներ Զարեհ
Նուպար ակումբէն ներս: Ան
եղած է մարմնամարզանքի ու -
սուցիչ եւ մարզական խաղերու
կազմակերպիչ Կիպրոսի ՀԲԸՄ-ի
Մելգոնեան Կրթական Հաս տա -
տութեան մէջ: 

1970-ական թուականներուն
հաստատուած է Լոս Անճելըս եւ
գաղափարակից ընկերներու
հետ հիմնած է ԹՄՄ-ի Փասա -
տինա-Կլենտէյլ մասնաճիւղը,
որուն ատենապետութիւնը վա -
րած է շրջան մը:  Ան եղած է նաեւ
ԹՄՄ-ի «Պէշկէօթիւրեան» կեդ -
րո նի Խնամակալ Մարմինի ան դամ:

Իր ազգային կեանքին մէջ ան
մնացած է հաւատարիմ իր գա -
ղափարական դպրոցին եւ բոլո -
րանուէր համոզումով  առաջ նոր -
դած է նոր սերունդը դէպի հայ -
րենասիրութիւն, գուրգուրալով
Հայաստան-Սփիւռք մշակու թա -
յին կապի կարեւորութեան:

Այս տխուր առթիւ կը ցաւակ -
ցինք այրիին՝ Տիկին Պերճուհիին,
հարազատներուն եւ Գալիֆոր -
նիոյ Թէքէեանի մեր շրջանակի
ան դամներուն:

Անկեղծ ցաւակցութեամբ՝

ԹԷՔԷԵԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՄԻՈՒԹԵԱՆ

ՄԻԱՑԵԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒ
ԵՒ ՔԱՆԱՏԱՅԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ

ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

18 Դեկտեմբեր 2018

ԱՅՍ ԷՋԸ ԿԸ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԵՆ

ՏՈՔԹ. ԵՒ ՏԻԿ. ԴԱՆԻԷԼ ԱՊՏԻՒԼԵԱՆՆԵՐ

Ամանորի եւ Ս. Ծննդեան տօնին առիթով, կ՚ողջունեն իրենց
հարազատներն ու բարեկամները, մաղթելով բոլորին յաջողութիւն եւ

այդ առթիւ 500 տոլար կը նուիրեն  «Նոր Օր»ին 
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2018-ի Մայիսին, մինչ ֆիզի քա -
պէս կը ճամբորդէի դէպի ծննդա -
վայրս՝ Աթէնք, մտովի ալ կը ճամ -
բորդէի Կիլիկիա եւ Պատմական
Հայաստան ուսուցիչ-դաստիարակ,
խմբագիր, հրապարակագիր, հեղի -
նակ Դոկտ. Մինաս Գոճայեանի
«Մորմոքող անցեալի արահետնե -
րով. Ուխտագնացութիւն դէպի
Պատ մական Հայաստան» գիրքին
էջերուն ընդմէջէն: Երկու ուղեւո -
րու թիւններու (2011 եւ 2012 ամառ -
ները) արդիւնք եղող եւ Հայոց Ցե -
ղասպանութեան 100-րդ տարելի -
ցին սեմին՝ 2013-ին հրատարա -
կուած այս հատորը, մեկենասու -
թեամբ Տիկ. Լուտովիքա եւ Տոքթ.
Յա կոբ Այնթապլեանններու, նա -
խա պէս որպէս յօդուածաշարք լոյս
տեսած էր «Նոր Օր» շաբաթաթերթի
էջերէն 2011-12-ի ընթացքին: Ատե -
նին պահած էի այդ թիւերը, որպէս -
զի ամբողջանալէն ետք բոլորը
միասին կարդամ, բայց տակաւին
չէի յաջողած: Երբ անցեալ տարի
հեղինակը ազնուութիւնը ունեցաւ
գիրքը նուիրելու ինծի, որոշեցի ոչ
միայն շուտով կարդալ, այլ նաեւ
ճամբորդութեանս ընկեր դարձնել
զայն:

«Գացի իմ արմատներուս սնունդ
տուած հողը տեսնելու», կ’ըսէ հե ղի -
նակը: «Գացի կորուստիս ահաւո -
րութիւը չափելու: Գացի աւելի լաւ
ճանչնալու այն մարդը, որ այսօր
կ’ապրի հոն եւ ինքզինք տէրը կը
նկատէ այդ հողերուն... գացի նաեւ
անկեղծօրէն խօսելու այն բազմա -
թիւ ազնիւ մարդոց հետ, թուրք կամ
քիւրտ, որոնք ամբողջութեամբ կամ
մասամբ կ’ընդունին ու կը հաս -
կնան իմ ցաւս եւ անկեղծօրէն կ’ը -
սեն ինծի «բարի եկած էք ձեր տու -
նը»:

Մորմոքող անցեալի արահետ -
ները զինք կը տանին Մուսա Լեռ,
Պէյլան, Ալեքսանտրէթ, Չորք-Մարզ -
պան, Անարզաբա, Ատանա, Սիս,
Զէյթուն, Մարաշ, Այնթապ, Ուր -
կուփ, Կեսարիա, Էվերեկ, Բալու,
Հաւաւ, Ծովք, Խարբերդ, Մուշ, Մշոյ
Սուրբ Կարապետ վանք, Սասուն,
Պաթման, Մանազկերտ, Իգդիր, Պա -
յազէտ, Մասիսներու արեւմտ եան
ստորոտը, Կաղզվան, Կարս, Անի,
Բերկրի, Վարագայ վանք եւ գիւղ,
Վան, Ախթամար, Տիարպեքիր, Ուր -
ֆա, Հռոմկլա եւ Ճիպին, երբեմն
շատ կարճ, երբեմն աւելի երկար
ժամանակով:

Ու տեսածին միացնելով մեծ
ծնողներէն եւ անոնց տարեկիցնե -
րէն լսածները, իւրաքանչիւր վայրի
հետ կապուած պատմական տուեալ -
ներն ու աւանդութիւնները, ոգեկո -
չելով այդ վայրերուն մէջ ծնունդ
առած կամ անկէ սերած մեր մեծե -
րը, խմելով կորուսեալ հայրենիք -
ներու ջուրերէն ու «մկրտուելով»
անոնց մէջ, «Հայր Մեր»ը եւ «Տէր

Ողորմեա»ն հնչեցնելով մեր աւե -
րակ եկեղեցիներուն մէջ, Դոկտ.
Գոճայեան ընթերցողը հաղոր դա -
կից կը դարձնէ իր ուխտագնացի
փորձառութեան ու ապրումներուն:
Շնորհակալ ենք:

«Աղ ու պղպեղ կը լեցուի մոր մո -
քիս վրայ», երբ վկան կ’ըլլայ խե -
ղաթիւրումներուն, շինանիւթ դար -
ձած խաչքարերու եւ զարդաքան -
դակներու բեկորներուն, հայերու
կողմէ ջարդուած Թուրքերու յիշա -
տակին կանգնեցուած յուշակոթո -
ղին («Եկ Մինաս ու մի՛ խելագարի ...»),
մինարէթով եկեղեցիներուն, հա -
տու կենտ կանգուն մնացած հայկա -
կան տուներուն մէջ տակաւին ոսկի
փնտռողներուն. անհանգիստ կ’ըլ -
լայ, ուտելիքը կոկորդէն չիջնելու
աս տիճան:

«Դիւրին չէ անտարբեր աչքով
դիտել Եփրատը», կ’ըսէ ան, երբ դէմ
յանդիման կը գտնուի 1915-ին կար -
միր ներկուած, բայց այսօր յստակ
հոսող գետին հետ: 

Իսկ երբ կ’այցելէ Կիլիկիոյ իշ -
խանութեան եւ թագա ւորութեան
տարիներուն իր փառքի գագաթ -
նակէտին հասած միջնա դար եան
հոգեւոր եւ մշակութային կեդրոն՝
Հռոմկլա բերդաքաղաքը կ’ափսո -
սայ որ «...այսօր մարդկային շունչ
չկայ Հռոմկլայի մէջ, նոյնիսկ այծեր
չեն արածիր այս բարձունք ներուն
վրայ եւ պատմութիւնը կանգ առած
է արդէն քանի հարիւր տարիներէ ի
վեր»:

Կայ նաեւ դրական ներկայութիւ -
նը պատմութենէն լուր ունեցող
սակաւաթիւ տեղացիներուն, պատ -
մութեան «տարբեր աչքով» նայելու
տրամադրուածներուն: 

Իր երկու ուղեւորութիւններուն
ըն թացքին Դոկտ. Գոճայեան «կը
սոր վեցնէ» նաեւ, ըստ կարելւոյն,
փոր ձելով շրջել այսօրուան Թուր -
քին իր կառավարութեան կող մէ դար
մը ամբողջ հրամցուածը: Կա  թիլ մը
թէեւ ապատեղեկա տուու թեան ով -
կիա նոսին մէջ, պարտա կա նութիւն
մը, սակայն, որ կ’իյնայ մեր բոլորին
ուսերուն:

Ձեր վարձքը կատար եւ ձեր գրի -
չը դալար:

*** 

Այս անգամ կը ճամբորդեմ ժա -
մա նակին մէջ, մօտ հարիւրամեակ
մը ետ: 

Կիլիկիոյ ծնունդ էր մօրս ծնողքը:
Զէյթունի Կապան (Կէպէն) գիւղէն
էր մեծ հայրս: Մահացու չէր եղած
եաթաղանին հարուածը եւ վերապ -
րած էր ինք, եօթը օր կիրճը նե -
տուած իր համագիւղացիներուն
դիակներուն տակ մնալէ ետք: Բո -
լորովին առանց ընտանիքի մնա -
ցած Լեւոնը տարիներ ետք ի վերջոյ
հանգրուանած էր Յունաստանի
Լաւրիօ քաղաքը, որու հանքերուն

մէջ աշխատանք գտած են հայեր, եւ
ուր կարելի է տակաւին տեսնել
հայկական անուն կրող տապանա -
քարեր:

Նոյն քաղաքը եղած էր նաեւ հան -
գրուանը մեծ մօրս՝ Ովսան նային,
որու ծննդավայրն էր Կիլիկիոյ
Կար սը (Կարս-պազար): Իրենց մէկ
հատիկը եղաւ մայրս՝ Վիքթորիա:
Թագուհիի անուն ուզած էր տալ
իրեն հայրը, որպէսզի թագուհիի
բախտ ունենայ, վախնալով որ Ցե -
ղասպանութեան զոհ՝ խեղդամահ
մօր կամ քոյրերուն անունը տալով
կրնար անոնց բախտին արժա նա -
նալ:

Եղբայրներս ու ես բախտը չունե -
ցանք մեծ հայրս ճանչնալու: Կա -
նուխ մահացած էր ան, նախ քան
մօրս ամուսնանալը: Բայց ծանօթ -
ներ միշտ լաւ խօսք ունէին ըսելիք
բարի եւ աշխատասէր մարդուն
մասին, որ ֆիզիքապէս տկար ըլ -
լալուն, իբր հետեւանք իր եօթնօր -
եայ տանջանքին եւ տարագրու -
թեան, ընտանիքին ապրուստը
ապա հոված էր տան մէջ ցորեն
աղալով, փայտէ, ոսկորէ կամ թի -
թեղեայ առօրեայ գործածութեան
իրեր շինելով: Իսկ մեր մանկու -
թեան զինք ճանչցողներուն մեզ կը
ծանօթացնէին որպէս զէյթունցի
կամ կէպէնցի Լեւոն աղային թոռ -
ները:

Կիլիկեցի ծնողներէ սերած Վիք -
թորիան 1949-ին կ’ամուսնանար
1922-ի Զմիւռնիոյ աղէտին պատ -
ճառով մանուկ հասակին մօր ու
եղբայրներուն հետ Աթէնք ապաս -
տանած Հայկին հետ ու կը դառնար
մեր տան թագուհին: Բոլորն ալ ան -
դարձ մեկնած են այլեւս: Աստուած
լուսաւորէ իրենց հոգիները:

Կ’արժէ նշել այստեղ, թէ 1922-ին
Փոքր Ասիայէն եկող աւելի քան
1,200,000 յոյն գաղթականներու
կողքին Յունաստան ընդունած էր
նաեւ շուրջ 100,000 հայեր: Յաւէտ
երախտապարտ եղած են մեր
ծնողներն ու մեծ ծնողները, ինչպէս
նաեւ մենք:

*** 

Թող բարի ու խաղաղ ըլլայ 2019-
ն Հայաստանի, Արցախի եւ Սփիւռ -
քի հայութեան եւ համայն մարդկու -
թեան համար: Առիթը ունենանք
ճամբորդելու ֆիզիքապէս եւ մտո -
վի, ծանօթանալու մեր անցեալին ու
ներկային, «սորվեցնելու» թէ մերն
էր այն ինչ որ անկախ մեր կամքէն,
արեամբ ու սուրով, ուրիշինն է այ -
սօր: 

ճԱմԲՈՐԴԵլՈՎ...ճԱմԲՈՐԴԵլՈՎ...

ԵՐԱՆՈՒՀԻ ՂԱզԱՐԵԱՆ

Ինչպէ՞ս խեղդենք խեւ խռովքը Սասնայ տան,

Ինչպէ՞ս մարենք այսքան կարօտ, վառք ու կիրք,

Այսքան երազ ինչպէ՞ս թաղենք գետնի տակ,

«Իմա՞լ կ՚եղնի, իմա՞լ չերթանք մըր Էրկիր»:

Սիլվա Կապուտիկեան

ՆամակՆամակ
խմբագրութեանխմբագրութեան

«Նոր օր» շաբաթաթերթի յար -
գարժան խմբագրութիւն և կազմ,

Ամէն գալիք տարուայ սեմին
իղձերի և փափաքների ալիք է
ծնւում իւրաքանչիւրիս մօտ
սպա սելիքներով, ցանկութիւն -
ներով և մաղթանքներով: 

Սպա սելիքները շատ են, ան -
հրա ժեշտօ րէն նկատւում են՝
աշխարհին խաղաղութիւն, ար -
դարութիւն զրկուած ու անիրա -
ւուած ժողովուրդներին, մէկը
հայ ժողովուրդն է, որի դատն է
միջազգայնօրէն Ցեղասպանու -
թեան ճանաչումով և բռնագրա -
ւուած հայրենիքի վերադարձու -
մով յանձին Թուրքիայի դատա -
պարտումով, Արցախ աշխարհի
ազատագրուած տարածքների
պահպանում և պաշտպանու -
թիւն, Սփիւռք-Հայաստան կու -
սակ ցութիւնների ամուր և ան -
դրդուելի միասնականութիւն ի
նպատակ Հայաստանի հզօրաց -
ման և պահանջատիրութեան, նաև
Հայաստանի մեր զրկուած ժողո -
վրդի համար բարեկեցիկ կեանք: 

Ցանկութիւններն են՝ պատաս -
խա նատու և ծնող նախանձա -
խնդիր լինել մեր նոր սերնդեան
զաւակների հայեցի դաստիարա -
կու թեան, մեր մշակութային ար -
ժէքների նկատմամբ  լինել  բծա -
խնդիր և խստապահանջ, անա -
ղարտ պահելով մեր ոսկե բար -
բառ հայոց լեզուն մաքրազտելով
զայն տգեղացնող օտար բառե րից: 

Իշխանաւորներին նուիրուա -
ծութիւն յանուն հայրենիքին և
ազգին: Սփիւռքեան մեր հա -
մայնք ներին աշխատասիրու -
թիւն և օրինապահութիւն: Հայ -
կական միութիւնները առաւել
ուշադրութիւն դարձնեն պատա -
նի ների և երիտասարդների ներ -
գրաւումով ղեկավարման և պա -
տասխանատու գործերում:

Մաղթանքներ են բխում սրտե -
րից սիրոյ և յարգանքի, քաջա -
ռողջութեան, արևշատութեան
և... Գալով մեր լոսանճելըսեան
կա րևոր թերթերից՝ «ՆՈՐ ՕՐ»
շաբաթաթերթի խմբագրական
կազմին ուղղելու մեր սրտագին
շնորհաւորանքներն ու բարե -
մաղ թանքները գալիք տարեմու -
տի 2019 թուի և Ս. Ծննդեան
տօների առիթով նորանոր յա ջո -
ղութիւններ և թերթի անխափան
հրապարակման ճառագում:

Ջերմագին շնորհաւորանք նե -
րով և բարեմաղթանքներով՝

Ռ. Կորիւն
Դեկտեմբեր 2018 թ.

Սանլենտ, Լոս Անճելըս

The Old Men Club 
Նոր Տարուան եւ 

Ս. Ծնունդի
բարեմաղթութիւններ

«Նոր Օր»-ին,
Հայրենիքին եւ

համայն հայ
ժողովուրդին.

այդ առթիւ 130 տոլար
կը նուիրէ թերթին
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Մեղմում էր արեւի կարմիր քու -
րան, նրա բոսոր ճառագայթները
այ լեւս չէին հրկիզում մեր ճանա -
պար հի ուղին, հեռու լեռների լան -
ջերին յենած, իր հնոցի հրաշափառ
կարմիրն էր շաղ տալիս նրանց
երեսին:  Սլանում էին երկաթուղու
շարժակազմի բեռնակառքերը, շտա -
պում հասնելու իրենց վերջնագծին:
Բեռնակառքի ուղեկցողը բարձրա -
ձայն կանչում, որ հատում էինք
Խոր հրդային Հայաստանի նո′ր սահ -
մանը, այն սահմանը, որ գծուած էր
աշխարհի թատերաբեմ ելած նոր
գաղափարախօսութիւն ու նոր
կար գեր կրող պետութեան ու իրենց
բարեկամ թուրքի կողմից: Սեղմել
էին Արմին-Հայ արի մարդկանց
ցեղի հայկազուն թագաւորների աշ -
խարհների մի ափ հողի վրայ՝ «Քար»
էին դարձրել հայոց սահմանները:
Ինչքա՜ն սեղմեցին, այնքան ցեղի
ուժականութիւնը հզօրացաւ, ադա -
մանդացաւ: Արմին-հայի հանճա -
րից ճառագած լոյսի, իմաստու -
թեան, գիտութեան արեւները բոցա -
վառուեցին, լոյսի հեղեղ անձրեւե -
ցին հեռու՜-հեռու՜ աշխարհներ, աստ -
ղերի հետ խօսեցին, նրանց վար
բերին իրենց Արա աստուծոյ լերան
մի բլուրին: Կեղծապատիր, կարմիր
զգեստ հագած խառնածին, խաշ -
նարած անապատային գորշ գայլեր,
առանց իրենց սահմանի, նոր սահ -
մանների էին հաւակնել, թողել էին
իրենց գարշապարի տակ առնել
բնիկ, ազնուազարմ հին-հին ցեղեր
ու ազգեր: 

Հայ նոր գաղափարակիրները
ասել էին՝ այլեւս ոչ մի սահման, աշ -
խարհի մէկ վեցերորդի վրայ կայ
միայն մէկ սահման: Արմինները,
իրենց ծննդաբանական ժառանգա -
կանութեամբ հաւատացել էին խօս -
քի ճշմարտութեանը, բուռն էին հա -
ւատացել, պաշտել տիեզերքի խոր -
հուրդը գրկած հին ու նոր աս -
տուածներին: «Նոր գաղափարախօ -
սութիւն սոցիալիզմը, դեռեւս մարդ -
կութեանը օգուտ չտուած, մեր տու -
նը, մեր սահմանները քանդեց» պի -
տի աւետէր հայ բանաստեղծ՝
իմաս տուն Աւետիքը: Տեսա՞ք, յետոյ
ի՞նչ պատահեց: 

Իրար զուգընթաց մետաղեայ սա -
հուն գծերի վրայ սլացող գնացքի
յոգնած անիւները կանգ էին արել:
Վերջին կայարանն է, յայտարարե -
ցին, Հայոց Սիւնեաց աշխարհի Բա -
կուր Նահապետի Զանգեզուր գա -
ւա ռի Ղափան քաղաք էինք ժամա -
նել: Հայոց Կիլիկիայի ազատա գրա -
կան կռուից եկած Հայկական կա -
մաւորական լեգէոնի կապորալ,
Լագիսեան գերդաստանի Պօղոս
աւագի կրտսեր տղայ՝ Արմենակը,
կնոջը, հինգ զաւակներին ու քրոջը
ՀԱՅԱՍՏԱՆ էր բերել: Ղափան, հին
Կապան քաղաքը Խուստուփ լերան
ստորոտին, այդ լեռներում արի
Նժդեհ Գարեգինը, ժողովրդային
հերոսական պայքարի յաղթական

կռիւներ մղել կարմիր հագած, դա -
ւադիր հոգիները կարմիրով ներ -
կած թաթար հրոսակների ու նրանց
հովանաւոր կարմիր գլխարկներով
զինուորների դէմ: Կռւում յաղթա -
նա կած Գարեգինը, պատգամ ուղ -
ղել Կարմիր հրամանատարին՝
«Ուժեղը նա չէ, որ մեծագոյն ոճիրը
անուանել էր մեծ յեղափոխութիւն,
քրէական տարրերին անուանել ռու -
սական մարատներ»: Ուժեղը Զան -
գեզուրի արի մարդիկ էին, իրենց
աշխարհը «Լեռնային Հա յաս տանի
Հանրապետութիւն» հռչա կել, մին -
չեւ կարմիր հայրենիքի՝ կարմիր
տէրերը, չէին յայտարարել, որ Զան -
գեզուրը Հայաստանի պետութեան
անբաժան մասն է, չհեռացան, եթէ
մնային... բոլշեւիկները կը յօշո տէին
նրանց: Համաձայն իր կտակի,
Խուս տուփ լերան բարձունքին շաղ
տուել կարմիր արգելափակոցում
յանգած, մոխիր դարձած իր մար -
մինը, որ պէսզի լեռը իր ձիւնապատ
գա գաթ ներին ամբարած պահէր իր
յաղ թա կան պայքարի կորովը: 

Խուստուփ լեռ,  արարչութեան
բազում տարրեր իր մէջ ամբարած,
իր ստորոտի գոգաւորութիւնում
գրկել է փոքրիկ մի քաղաք: Ադա -
մա մութ էր, լուսնկայ աղջնակը դեռ
չէր հասցրել իր սպիտակ անուշ
դէմքի ցոլքից ճառագած կաթնա -
թոյր լոյսը սփռել հազար գոյնի
Զանգեզուրի լեռների վրայ: Մէկ
շաբաթեայ ճանապարհի յոգնաբեկ
մարմնի ոտքերով տոփեցինք Զան -
գեզուրի հողը. Սիւնեաց աշխարհի
Սիսական Բակուր Նահապետի իշ -
խանազունների, Դաւիթ Բէկի քա -
ջերի յաղթական ոգիների հուրը
սարսուռով լցրել մեր հոգիները:
Ուղեկցողը ընթրիքի հրաւիրել մեզ,
ժողովրդական գործիքների նուա -
գախումբը մեր պատուին, մեզ հա -
մար դեռեւս անծանօթ մեղեդիներ
էր հնչեցրել, զգում, ընկալում էինք
հայոց երգի ելեւէջները, նուագա -
րանների հնչիւնները: Ափսոս յոգ -
նած էինք, որ զուար թանայինք,  եր -
գի ոգին պայթէր մեր սրտերում,
Արմենակ հայրը պարի ելնէր, պինդ
տոփէր հայրենի երկրի հողը, այն -
պէս՝ ինչպէս, Մուսա լե րան գե -
տակի ափի Սօսի ծառի ստուե րին
ազգակիցների հետ իր պարը:

Արեգակի արդար լոյսի մեր առա -
ջին առաւօտն էր, հոսող ջրի ծորակ
կար երկաթուղու շարժակազմի
բեռ նակառքին մօտիկ: Սառնորակ
ջրով երեսս ցօղեցի, ափերով ջուր
ըմպեցի, մտաբերեցի, որ մի տաս -
նամ եակ առաջ վերջին անգամ
ըմպել էի Մուսա լերան իմ հայրենի
աղբիւրի անապակ ջուրը, ըմպել էի
ժայռից բխած, ծննդավայր Եօղուն -

օլուգ գիւղի Սագըզի ձորակի լագ -
գըսենց անտառակի սրտից յորդա -
ցած՝ լագգըսենց Սարգիսի փորած
աղբիւրի արցունքանման վճիտ ջու -
րը: Մօտիկ ձորից  վազում էր լերան
բարձունքից ուժականութիւն հա -
ւաքած պղտորած ջուրը, գահավէժ
հոսք վերցրած, արագավազ յոր -
ձան քով շտապում ցած, քիչ անց
հա տելու նոր գծուած հայոց սահ -
մա նը, կենարար ջուր բաշխելու,
ո՞ւմ... Հայոց լեռներն ու անտառ նե -
րը իրենց մէջ ամբարած ջուրը ցած
էին հոսում՝ ումից զաւթուած դաշ -
տերը ոռոգելու...: Պիտի կասեցնէին
այդ ջրերի հոսքը, լցնէին ջրամբար -
ներում՝ հայրենի ցորեանի դաշ տե -
րը, այգիները ողողելու, Շամիրամի
պարտէզներ բարձրանալու: Երկու
անծանօթներ մօտեցել էին բեռնա -
կառքին, ուշադիր դիտել արդէն ցած
իջած նոր հայերին: Մօտեցայ,
նրանց ողջոյնեցի արեգակի լոյսով,
հարց ու փորձ արեցին, ասացին՝
ար դեօք չէի՞նք ցանկանայ իրենց
բնակավայրում բնակութիւն հաս -
տա տել, խնդրեցի հայրիկիս համա -
ձայնութիւնը: Մի բեռնատար մօտե -
ցաւ բեռնակառքին, մեր սնտուկ նե -
րը ու կապոցները բարձեցինք:
Խմբից եւս երկու ընտանիքներ միա -
ցան մեզ, մէկը՝ Յունաստանից ներ -
գաղթեալ, միւսը Մուսա լերան Եօ -
ղունօլուգ գիւղից համագիւղացի՝
Ղամբարեան Աւետիս ու Եսայի
եղբայրների ընտանիքները: 

Բեռնատարների թափքերին բազ -
մած, անցնելով Ողջի գետի կա մուր -
ջը, գնում  դէպի նոր բնակավայր:
Կարճ ժամանակ անց առաջին գիւ -
ղամիջումն էինք՝ Արծուանիք գիւղ,
Բարգուշատ լեռնաշղթայի արեւ -
մտեան լանջին: Այդտեղ էր վերջա -
նում լերկ լեռնալանջը՝ իր ահարկու
զանգուածում ամբարած բազմա -
մետաղների հանքանիւթի հազուա -
գիւտ տարրեր: Կարմիր տէրերը այն
անյագ շա հագործում էին, կիսա -
մշակուած վիճակով անդադրում
տանում միու թեան գործարաններ,
որպէսզի նրա տէրը այն չկարո ղա -
նար տեղում զտէր:

***
Մի առիթով ծանօթի տանն էի,

խօսակցութեան ընթացքում միտք
յայտնեցի, թէ ինչու համար Հայաս -
տան աշխարհի մետաղական հան -
քերը այդքան յախուռն հետախու -
զում, շահագործում են, արդեօք յե -
տագային այն հայ ժողովուրդին օգ -
տա կար չէ՞ր լինելու: Չէի ճանաչում
խօսակիցներիս, նրանցից մէկը Մեղ -
րի գաւառի կուսակցական շրջա -
նային կոմիտէի առաջին քարտու -
ղարը եղել, ուղղակի սպառնագին
բղաւեց՝ «Ի՜նչ է, կարծում ես խոր -

հրդային իշխանութիւնը փլուելո՞ւ է,
առարկեցի, որ նման բան չէր «Միտք
բանիս» իմաստը: Սխալուել էի,
բախ տաւոր էի, որ այն տեղեկա -
ցուած չէր եղել «Ազգային Ապահո -
վու թեան Կոմիտէի». արդէն մի ան -
գամ նրանց կողմից զգուշա ցուած
էի: Սակայն, այդ զրոյցից երկու -
տաս նամեակ յետոյ, ընթերցողը
իմա նում է ինչ պատահեց այդ չարի
կայսրութեանը, փլուեց, լաւ է նրա
փլատակների տակ չմնաց Հայաս -
տանը, կանուխ էին գնացքից թռել:

Ղափան, Արծուանիքից էր սկսում
Բարգուշատի լեռնաշղթան, հսկա -
յածաւալ ու ամեհի տեսքով լեռնա -
զանգուած՝ Բարգուշատը, իր ծո -
ցում ամբարած ունէր մոլորակի
բազմաթիւ հազուագիւտ ու ցրուած
մետաղների տարբեր տարրեր: Բար -
գուշատ, ամրանիստ ու տիրական
լեռնաշղթան Սիսական աշխարհն է
իր ափին պահած, գնում Գեղամայ
ծովի ջրերը պատնէշելու: Սեւանայ
ծով՝ գեղամայ լեռներով գօտե պնդ ուած
կապոյտ չքնա՜ղ գեղեցկուհի, աստ -
ղեր իրենց մէջքերնին պար բռնած
«իշխան»ներ, երկնքից պոկուած մի
անամպ կապոյտ կտոր, գիշերներին
աստղերն էին Հայոց հին աստուած -
ների հետ այնտեղ իջնում՝ նրա
սառ նորակ ջրերում հովանում: Դա -
րերով այնտեղ ամբարուած եր -
կնքից իջած շաղոտ ջրերի կուրծքը
պիտի պատռէին, նրա հանդարտ
կոհակների հանգիստը խռոված,
կատաղի յորձանքով ներքեւ հոսեց -
նէին՝ բազում ջրանիւներ պտտեց -
նելու, յանուն ինչի՝ պիտի ասէին
գալիք սերունդները: 

Արծուանիքի մօտակայքից սկսում
են Զանգեզուրի փարթամ կանաչով
զուգուած կուսական անտառները,
բեռնատարները շնչակտուր հեւքով
բարձրանում, ճանապարհը ուղ -
ղակի մխրճւում անտառների մէջ,
անցնում ձորերով ու ձորակներով:
Զանգեզուրում էինք, ձորերից մէ -
կում հինաւուրց վանքի վիթխարի
զանգերի որոտագին ձայնի արձա -
գանգն ունկնդրում, գաւառակի այդ
տարածքը զանգերի երկիր՝ Զան գե -
զուր էին անուանել: Ուրիշ մի պա -
տու մի համաձայն, թշնամու մի զօ -
րախումբ մօտեցել գիւղերի տա -
րածք, ժողովուրդին զգուշացնելու
համար վանքի զանգերն էին հնչեց -
րել, առաջնորդը ասել էր՝ «Զանգերը
ի զուր են հնչում թշնամին մօտ է» ,
որից շրջանի անունը կոչել էին՝
«Զանգեզուր»: 

Շար. 1

զԱՆգԵզՈՒՐզԱՆգԵզՈՒՐ
պՕՂՈՍ լԱգԻՍԵԱՆ

ԱՅՍ ԷՋԸ ԿԸ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԷ

ԶՈՀՐԱՊ ԱԴԴԱՐԵԱՆ

Ամանորի եւ Ս. Ծննդեան տօներուն առիթով, կ՚ողջունէ իր
հարազատներն ու բարեկամները, մաղթելով բոլորին 

յաջողութիւն եւ այդ առթիւ 500 տոլար կը նուիրէ թերթին
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Յունուար 4Յունուար 4
e Սուրիահայութիւնը՝ «Դէպի վերականգնում»
e Հայաստանցիներուն 51 տոկոսը դէմ չէ, որ հայ աղջիկներ ամուս նա -

նան ռուս տղաներու հետ

Յունուար 11Յունուար 11
e Ուրուկուէյի մէջ բացում Հայաստանի հրապարակի
e Հինգ տարուան մէջ 15,000 մարդ հրաժարած է Հայաստանի քաղա քա -

ցիութենէ
e Գերմանական «Թրեֆփունքթեուրոփա» ամսագիրը Լուսաւոր Հայաս -

տան կուսակցութեան նախագահ, 36-ամեայ իրաւաբան Էդմոն Մա րուք -
եանը հռչակած է «Տարուան եւրոպական քաղաքական գործիչ»

Յունուար 18Յունուար 18
e Ռուսիա Ղարաբաղի գծով յստակ ծրագիր չունի, կ՚ըսէ Լաւրով

Յունուար 25Յունուար 25
e Սերժ Սարգսեան Սթրազպուրկի մէջ շեշտած է, որ Հայաստան հե տե -

ւողականօրէն պիտի աշխատի, որպէսզի փտածութեան (կոռուպցիայի)
ախտը արմատախիլ ըլլայ երկրէն ներս

Փետրուար 1Փետրուար 1
e Իտալիոյ ոստիկանութիւնը ներխուժած է Հռոմի մէկ պանդոկը ձեր -

բակալելու համար ՀՀ ԱԺ պատգամաւոր Նիկոլ Փաշինեանը, որ 2008-էն
իվեր Ինթերփոլի կողմէ կը փնտռուէր...

e Վրաստանի մէջ կը գործեն 130 հայկական վարժարաններ, կայ 58
հայկական եկեղեցի եւ 451 յուշարձան

e Թուրքիոյ «Ժամանակ» օրաթերթը 110 տարեկան
e ՍԱՐՖ-ը 175 հազար տոլար կը տրամադրէ Հալէպին

ՓետրուարՓետրուար 88
e Իսթանպուլ չի ճանչնար Գարեգին Պէքճեան սրբազանին ընտրու թիւ -

նը
e Եղէգնաձորի մէջ գտած են միջնադարեան հնձան։

ՓետրուարՓետրուար 1515
e Արցախ կը շնէ Շարժումին 30-ամեակը
e Հայ-մեքսիքական մշակոյթի շաբաթ Լոս Անճելըսի մէջ

ՓետրուարՓետրուար 2222
e Հայաստանի «Հանրային ռադիո»ն սկսաւ ներկայացնել լուրեր արեւ -

մտահայերէնով 

Մարտ 1Մարտ 1
e 2008-ի «Մարտի 1-ը բացայայտուած է, բայց իշխանութիւնը պաշտօ -

նա պէս չի յայտարարում այդ մասին», ըսած է զոհուած Գոռ Քլոյեանի հայ -
րը՝ Սարգիս Քլոյեանը

Մարտ 8Մարտ 8
e Նախագահ Արմէն Սարգսեան կը ստանձնէ իր պաշտօնը Ապրիլ 9-ին։
e Կը դատապարտենք Ռաֆֆի Տուտագլեանի խոշտանգումը Պուրճ Հա -

մու տի մէջ
e Ընկ. Տոքթ. Աւետիս Տագէսեան թեկնածու Լիբանանի երես փո խա նա -

կան աթոռի
e Աշխարհի 172 երկիրներու մէջ Հայաստան առաջինն է քաղցկեղէն

մահացութեան ցուցանիշով
e Հայաստանի քաղաքացիութիւն ստանալու համար դիմած է 1,208

սուրիահայ եւ 1,433 լիբանանահայ

Մարտ 15Մարտ 15
e Հայաստանցիներուն միայն 10 տոկոսին կարծիքով երկիրը ճիշդ

ուղղութեամբ կը զարգանայ
e Նախկին ԱՄՆ դեսպան Ճոն Էվընս. «Միջազգային հանրութիւնը պէտք

է Արցախը ընդունի ազգերու ընտանիք»

Մարտ 22Մարտ 22
e Սերժ Սարգսեան կ՚ըսէ, թէ եթէ վարչապետ դառնայ ուշադրութիւն

պիտի դարձնէ երիտասարդ քաղաքական գործիչներու բացայայտումին եւ
պատրաստութեան...

e Թրքական բանակը պիտի շարժի նաեւ դէպի հայաբնակ Ղամիշլի
Սուրիոյ մէջ

Ապրիլ 5Ապրիլ 5
e Հայկական անօդաչու սարքերը հակառակորդին սարսափ պիտի

պատճառեն

Ապրիլ 12Ապրիլ 12
e Արմէն Սարգսեան պաշտօնապէս ստանձնեց Հայաստանի նա խա -

գահութիւնը
e Հանրապետականներուն վարչապետի թեկնածուն Սերժ Սարգսեանն

է
e Հռոմի պապը Վատիկանի մէջ օծեց Ս. Գրիգոր Նարեկացիին արձանը
e 3,757 սփիւռքահայեր կ՚ուսանին ՀՀ համալսարաններու մէջ։

Ապրիլ 19Ապրիլ 19
e Սերժ Սարգսեան ընտրուեցաւ վարչապետ
e Քաղաքացիական անհնազանդութիւնները կը տարածուին նաեւ

Երեւանէն դուրս

Ապրիլ 26Ապրիլ 26
e Սերժ Սարգսեան հրաժարեցաւ
e «Թաւշեայ յեղափոխութեան» երթը աննահանջ է
e Արդարութեան քայլարշաւ եւ բողոքի հաւաք Թրքական հիւպատո սա -

րանին դիմաց
e «ՀՀԿ-ն պատրաստ է առանց նախապայմանների բոլոր կողմերի հետ

քննարկել ցանկացած հարց»

Üáñ úñ

17ÐÇÝ·ß³µÃÇ« 27 ¸»Ïï»Ùµ»ñ 2018

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱՆքՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱՆք

Փաթիլ Քիւփելեանի եւ Պրայըն Քաժիոկայի պսակադրութեան ուրախ
առիթով, ամուսնացած 15 Դեկտեմբեր 2018-ին, ՌԱԿ Արեւմտեան Ամե -
րի կա յի Շրջանային վարչութիւնը կը շնորհաւորէ անոնց ծնողները, մա -
նա ւանդ Շրջանային վարչութեան անդամ Ընկ. եւ Տիկ. Կարօ եւ Սիլ վա
Քիւ փէլ եանները, մաղթելով նորապսակ զոյգին երջանիկ ու պտղա բեր
տա րի ներ:

ՀԱՅԱՇԽԱՐՀԻ 2018 ԹՈՒԱկԱՆը ՀԱՅԱՇԽԱՐՀԻ 2018 ԹՈՒԱկԱՆը ««ՆՈՐ ՕՐՆՈՐ ՕՐ»»-Ի-Ի
ՎԵՐՆԱգԻՐՆԵՐՈՎՎԵՐՆԱգԻՐՆԵՐՈՎ ......

Տարուան Հայը՝ Նիկոլ Փաշինեան

Շար.  էջ 27

ԱՅՍ ԷՋԸ ԿԸ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԷ
ԹԷՔԷԵԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ 
ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍԻ ՄԱՅՐ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԸ 

Կը շնորհաւորէ համայն անդամակցութեան Նոր Տարին եւ 
Ս. Ծնունդը, մաղթելով բոլորին երջանիկ եւ բարգաւաճ

ժամանակներ եւ այս առթիւ 500 տոլար կը նուիրէ թերթին
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ԴՈԿՏ. ՍԱՆՃԵԱՆԻ ԱՆՑԱԾ ՈՒՂԻՆ
Ես պատմութիւնը սկսած եմ սիրել նախա -

կրթա կան եւ երկրորդական վարժարաններու
տարիներէն։ Դպրոցն աւարտելէ առաջ իսկ հա -
մոզուած էի, որ այդ ուղղութեամբ պիտի ըն թա -
նամ եւ վստահ էի, որ ուսումը մինչեւ վերջ պիտի
շարունակեմ՝ մինչեւ դոկտորական աստիճան,
մանաւանդ որ ընտանիքիս մէջ արդէն օրինակ
կար՝ հօրեղբայրս։ Դասերուս մէջ ընդհանրապէս
լաւ էի, նաե՛ւ՝ գիտական նիւթերուն մէջ եւ շա տեր,
նոյնիսկ՝ դպրոցի ուսուցիչներէս, կը կար ծէին թէ
սխալ որոշում մը կ’առնեմ՝ երթալով մարդ կային
եւ հասարակական գիտութիւններու ուղղու -
թեամբ։ Բայց չեմ զղջացած, որովհետեւ եթէ մէկը
կը սիրէ իր մասնագիտութիւնը, իր առօր եայ
կեան քին եւ մասնագիտութեան սահմանը կը
կոր սուի, եւ այդ իմաստով աշխատանքը նաեւ
հա ճոյք կը դառնայ։ Ես կը քաջալերեմ բոլորը որ
հետեւին այն մասնագիտութեան, որ կը սիրեն`
քանի որ այդ ձեւով ապագային աւելի արդիւնա -
ւէտ կ’ըլլան՝ ունենալով մասնագիտութիւն մը, որ
սիրելի է իրենց։

Ուսումս առի նախ Լիբանանի մէջ, Հայկական
Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան երեք
տար բեր դպրոցներու մէջ՝ աւարտելով Յովակիմ -
եան-Մանուկեան երկրորդական վարժարանը եւ
լիբանանեան պաքալորիան ստանալով 1986-ին։
Անկէ անմիջապէս ետք գացի Հայաստան՝ ուսումս
շարունակելու: Լիբանանի մէջ քաղաքացիական
պատերազմի տարիներն էին եւ ծնողներս խան -
դավառ էին, որ Լիբանանէն հեռանամ։ Անոնք
մտահոգ էին, որ լիբանանեան համալսարան -
ները տարբեր զինեալ խումբերու ազդեցութեան
տակ կը գտնուէին, իսկ երկրին ապագան շատ
մութ էր։ Նոյնիսկ հայրս կ’ըսէր. «Ապագան դուն
ես։ Գնա՛ Հայաստան, որոշէ՛։ Մենք ալ կու գանք
եթէ նախընտրես հոն մնալ, քանի որ Լիբանանի
ապագան մութ է։» Այդպէս չեղաւ, որովհետեւ
մին չեւ աւարտեմ Երեւանի մէջ ուսումնառու -
թեանս տարիները, Լիբանանի քաղաքացիական
պատերազմը վերջացաւ, իսկ Հայաստանի վի -
ճա կը սկսաւ աւելի անորոշ դառնալ՝ Ղարաբաղ -
եան շարժման եւ Խորհրդային Միութեան քայ -
քայման հետեւանքով։

Այս դրութեան մէջ, ծնողներս քաջալերեցին,
որ ուսումս շարունակեմ Եւրոպա կամ Ամերի -
կա: Ընտրութիւնս եղաւ Անգլիա՝ մօրս պնդու -
մով, որովհետեւ «Ամերիկա գացողը ետ չի գար»,–
կ’ըսէր ան:

Անգլիոյ մէջ եւս երեք տարի ուսանեցայ՝ մաս -
նագիտանալով Միջին Արեւելքի ժամանակակից
պատմութեան մէջ եւ ապա վերադարձայ Լիբա -
նան։ 10 տարի աշխատեցայ Հայկազեան համա -
լսա րան եւ 2006-ի Յունուարին էր որ անցայ ներ -
կայի աշխատանքիս՝ Միշիկըն համալսարանի
Տիր պորն քաղաքի մասնաճիւղին մէջ, ուր պատ -
մութիւն կը դասաւանդեմ եւ համալսարանին մէջ
գործող հայագիտական կեդրոնին վարիչն եմ։

ԱՇԽԱՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԵՒ ԾՐԱԳԻՐՆԵՐ
Երբ Հայաստան գացի, ցանկութիւնս էր միջ -

նա դարագէտ դառնալ՝ կեդրոնանալով արաբա -
կան աղբիւրներու վրայ, որովհետեւ արաբերէն
գիտէի: Չորս տարի այդ ուղղութեամբ ընթացայ:
Անպաշտօն կերպով աշխատանքս կը վերա -
հսկէր Փրոֆ. Արամ Տէր Ղեւոնդեանը՝ մինչեւ մա -
հը։ Ապա, համալսարանէն ներս, պաշտօնապէս
գիտական ղեկավարս եղաւ դարձեալ հան գուց -
եալ Փրոֆ. Բաբգէն Յարութիւնեանը։

Բայց վրայ հասաւ Ղարաբաղեան շարժումը,
որ խորհրդային ժողովուրդներուն, նաե՛ւ հայ
ժողովուրդին համար շատ մեծ անկիւնադարձ
էր՝ պատմութեան նոր աչքով նայելու ուղղու -
թեամբ: Այդ տարիներուն Հայաստանի մէջ պատ -
մութեան գնահատման շուրջ ծագած բազմաթիւ
վէճերը մենք՝ սփիւռքահայերս արդէն ապրած
էինք:  Խորհրդային տարիներուն սփիւռքահայ
գա ղութները երկու մեծ խմբաւորումներու բաժ -
նուած էին. մէկը` Խորհրդային Միութեան հետ

գոր ծակցելու պատրաստ, միւսը՝ Խորհրդային
Միութեան հանդէպ վերապահ։ Ես մեծցած էի ըն -
 տանիքի մը մէջ, որ կրնանք ըսել թէ խոր հրդայ -
նասէր էր, թէեւ մեր տան մէջ բնաւ չէր իտէա -
լականացուած խորհրդային վարչակարգը։ Ծա -
նօթ էինք թէ՛ կաշառքին, թէ՛ արտադրանքի ցած
որա կին եւ այս ամբողջին մասին յաճախ կը
խօսուէր մեր տան մէջ։ Բայց հայրս ունէր այն
հա մոզումը, որ «այս մեր միակ հայրենիքն է,
ուրի շը չունինք» եւ առաջ երթալով կ’ըսէր, որ
«ուրիշը պիտի չունենանք եւ ատոր համար մեր
միակ յոյսը այս է, եւ եղածին թերիները շտկելով
աւելի պէտք է զբաղինք, քան թէ ուրիշ բան
փորձենք ընել»։

Երբ խորհրդային անցեալը սկսաւ մերժուիլ
Ղարաբաղեան շարժման ժամանակ, շուրջ 20
տարեկան էի։ Մէջս զարգացաւ այն համոզումը,
որ պէտք է անձնական դիրքորոշումս ունենամ։
Սկսայ վերադառնալ սկզբնաղբիւրներուն, որ
զիս մղեց դէպի նոր պատմութիւն։ 1991-էն ի վեր,
միջնադարեան հարցերով ուղղակիօրէն չեմ
զբա ղիր, թէեւ կը կարդամ այդ ժամանակա շրջա -
նին մասին լոյս տեսած գրականութիւնը։ Բայց
շատ քիչ բան գրած եմ միջնադարու մասին, բա -
ցի՝ հայ պատմագրութեան զարգացման հետ
կապուած հարցերէ: Գործերուս մեծ մասը, զորս
հրատարակած եմ եւ կը շարունակեմ հրատա -
րա կել, կեդրոնացած են 1918 թուականէն ետք
տեղի ունեցած իրադարձութիւններուն վրայ՝
մինչեւ 1980-ական թուականները, բայց աւելի
շատ՝ 40-ական եւ 50-ական թուականներուն վրայ։
Ընդ որում, կ’ուսումնասիրեմ ե՛ւ Խոր հրդա յին
Հա յաստանը, ե՛ւ Խորհրդային Հայաստանի կա -
պերը Սփիւռքի հետ, ե՛ւ յատկապէս Մերձաւոր
Արեւելքի հայ գաղութներուն պատմութիւնը։

Առ այժմ հրատարակուած միակ գիրքս
հայագիտական չէ, քանի որ Լոնտոն ուսանած
տարիներուս դոկտորական ատենախօսութիւնս
հայագիտական չէր, այլ՝ արեւելագիտական։
Ուսումնասիրեցի Թուրքիոյ յարաբերութիւնները
իր արաբ դրացիներուն հետ՝ Իրաք եւ Սուրիա,
1950-ական թուականներուն։ Բայց քանի որ այդ
թուականները առանց Ապտըլ Նասերի ազդեցու -
թեան կարելի չէ ուսումնասիրել, այդ պատճա -
ռով ալ աւարտաճառս աւելի լայն պարունակով
եղաւ։ Յետոյ, այդ ատենախօսութիւնը հրատա -
րակուեցաւ Անգլիոյ մէջ։

Առայժմ նոր ուսումնասիրական հատորներ
հրատարակելու ծրագիր չունիմ։ Հրատարակած
եմ գիտական յօդուածներ եւ կ’աշխատիմ ուրիշ
յօդուածներու վրայ՝ տարին գոնէ մէկ հատ հրա -
տարակելու ակնկալիքով։ Թերեւս հետագային
վերադառնամ մեծ աշխատութիւն հրատարա -
կելու ծրագիրին։ Մի քանի թեմաներու վերաբե -
րող բաւական նիւթ հաւաքած եմ, բայց տակաւին
անոնք պատրաստ չեն առանձին գիրքով ներ կա -
յացուելու։

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՄԱՍԻՆ
Բաւական նոթագրութիւններ ունիմ։ Մէկ-

երկու յօդուած հրատարակած եմ արդէն եւ
բացառուած չէ, որ այդ նոթագրութիւններուն մէկ
մասը յառաջիկայ տարիներուն եւս յօդուածնե -
րու վերածուին։ Լիբանանահայութեան կեանքին
տարբեր երեսները զիս կը հետաքրքրեն։ Հե տա -
քրքրուած եմ նաեւ Պաղ Պատերազմով եւ հա -
յերու դերակատարութեամբ, մանաւանդ որ
Լիբանան 1950-ական թուականներէն մինչեւ
1980-ականներու սկիզբը հաւանաբար Սփիւռքի
ամէնէն կարեւոր գաղութն էր։ Այդ տարիներուն
Լիբանանի մէջ կը գտնուէին Սփիւռքի մէջ գոր -
ծող քաղաքական երեք կուսակցութիւններուն
կեդրոնատեղիները եւ սփիւռքահայութեան վե -
րաբերեալ կարեւորագոյն որոշումները յաճախ
Լիբանանի մէջ կ’առնուէին։ Այս իմաստով լիբա -
նանահայութեան պատմութիւնն ալ անխզելիօ -
րէն ընդգրկուած է Պաղ Պատերազմը ուսումնա -
սիրելու աւելի համապարփակ ծրագրի մը մէջ։

ՊԱՏՄԱԳԻՏՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ
Կը կարծեմ թէ այստեղ տեղքայլը ամէնէն ճիշդ

բնորոշումն է։ Պատմագիտութիւնը՝ սկսեալ հին
Յունաստանի օրերէն, ունեցած է ուսումնասի -
րու թեան տարբեր եղանակներ, որոնք ժա մա -
նակի ընթացքին յառաջ եկած գիտական ու մտա -
ւոր նորութիւններու արդիւնք են։ Հայաստանի եւ
մեծ մասամբ սփիւռքահայ հայագիր պատմա -
բան ներուն առ այսօր որդեգրած հետազօտական
մօտեցումը ԺԹ. դարու ծնունդ է, ծանօթ է histori-
cism կամ պատմականութիւն անունով եւ սո վո -
րաբար կը կապուի փրուսիացի կամ գերմանացի
մեծ պատմաբան Լէոփոլտ ֆոն Ռանքէի անուան
հետ։ Երբ` Հայաստանի մէջ ուսումս աւարտելէ
ետք, 1991-ին Անգլիա գացի, արդէն հոն՝ ուսում -
նա ռութեանս ժամանակ զգացի, որ որոշ մաս -
նագիտական մօտեցումներ կը շրջանառուէին,
որոնց մասին անտեղեակ էի։ Այդ օրերէն, փոր -
ձած եմ այդ բացերը լեցնել ինքնաշխատու -
թեամբ։ Այս մէկը աւելի դիւրին եղաւ Ամերիկա
հաստատուելէս ետք, ուր օգտագործուած գիր -
քեր յարմար գինով ձեռք բերելը աւելի հեշտ դար -
ձաւ՝ քան Լիբանանի մէջ աշխատած տարինե -
րուս։

1980-ականներէն ի վեր, հասարակական գի -
տութիւնները, ներառեալ՝ պատմագրութիւնը
լուրջ փոփոխութիւններու կ’ենթարկուին հա -
մաշ խարհային մակարդակով: Նոր մօտեցումներ
կան հրապարակի վրայ, որոնք ընդհանրաց նե -
լով կրնանք յետ-արդիականութեան մօտեցման
մաս համարել։ Այս նոր մօտեցումները լրջօրէն
փոխած են պատմութիւն գրելու մեթոտաբա նու -
թիւնը, ընտրուած թեմաները։ Դժբախտաբար,
հայագիր պատմագրութիւնը ու հայութեամբ
հետաքրքրուած պատմագրութիւնը շատ քիչ
կ’օգտուին այս նոր մօտեցումներէն։

Անցեալ Յունիսին Երեւան կատարած վերջին
այցելութեանս ընթացքին նկատեցի որ հասա -
րա կագիտութեան այլ մարզեր, ինչպէս՝ մարդա -
բանութիւնը (anthropology) կամ ընկերաբանու -
թիւնը, կարծես աւելի պատրաստ են այդ մե թոտ -
ները նաեւ հայագիտութեան մարզ բերել փոր -
ձելու, իսկ աւանդական պատմագրութիւնը տա -
կաւին շատ երկչոտ է այդ ուղղութեամբ։ Կը
կարծեմ որ այդ նոր մօտեցումներուն հետ քայլ
պահելը մեր սերունդի գլխաւոր մարտահրաւէրը
պէտք է ըլլայ՝ եթէ մենք կ’ուզենք պատմագիտա -
կան միջազգային բանավէճերուն մասնակից
ըլլալ եւ այդ բանավէճերուն մէջ ընդգրկել տալ
հայկական փորձը։ Առաւել եւս, կը հաւատամ թէ
մեթոտաբանական այս նոր մօտեցումները ընդ -
գրկելով մեր ուսումնասիրութիւններուն մէջ, հա -
մե մատաբար աւելի համապարփակ եւ աւելի
հիմ նաւոր պատկերացում կ’ունենանք մեր անց -
եալին մասին։ Կը կարծեմ թէ այս ուղղութեամբ
պէտք է լուրջ աշխատանք տարուի՝ արդիա կա -
նացնելու հայ պատմագրութիւնը։ Սփիւռքի մէջ

««ՀայԵմՀայԵմ»»-ի հարցազրոյցը պատմագէտ, հայագէտ -ի հարցազրոյցը պատմագէտ, հայագէտ 
եւ մտաւորական Դոկտ. Արա Սանճեանի հետ՝ եւ մտաւորական Դոկտ. Արա Սանճեանի հետ՝ 

ազգային-հասարակագիտական հարցերու մասին ազգային-հասարակագիտական հարցերու մասին 

Պ ա տ մ ա գ է տ ,
հայագէտ, դա սա -
խօս, ուսում նա -
սիրող եւ մտաւո -
րա կան Դոկտ.
Արա Սանճեան
ծնած է Լիբանան։ 

Մօտէն ծանօ -
թանալու համար
պատմագի տա -
կան, հայա գի տա -
կան եւ ընդհան -
րապէս հայ հա -
սա րակա գի տա -
կան միտքը շա հագրգռող հար ցերու մասին
Դոկտ. Արա Սանճ եանի խիստ շահեկան վերլու -
ծում նե րուն եւ առաջարկնե րուն, «ՀայԵմ» կայքէ -
ջը յետագայ հարցազրոյցը ունե ցած է անոր հետ:

Զրոյցը վարած է Վարուժ Թէնպէլեան: 

Դոկտ. Արա Սանճեան 
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եղած փորձերը անհատական են ու սահմա նա -
փակ ազդեցութիւն կը թողուն հայագիտութեան
ընդհանրական դաշտին վրայ։ Շատ անհրաժեշտ
է, որ այս նոր ուղղութիւնները որդեգրուին Հա -
յաստանի մէջ՝ ե՛ւ ապագայ պատմաբանները
պատրաստելու ե՛ւ նոր մեթոտաբանութեամբ
գրուած մեծաթիւ ուսումնասիրութիւններ ունե -
նալու մտահոգութեամբ։

ԱՂԲԻՒՐԱԳԻՏՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ
Կը կարծեմ որ Խորհրդային Հայաստանի պատ -

մութեան պարագային, աղբիւրներու առատու -
թիւն կայ, եւ առայժմ անոնց միայն շատ փոքր
մասը ուսումնասիրուած է։ Արխիւային նիւթի
առատութեան կողքին, այդ ժամանակաշրջանը
ուսումնասիրելու համար յաւելեալ մեթոտա բա -
նութիւն ալ պէտք է մշակուի, ինչպէս՝ օրինակ,
բանաւոր պատմութեան դիմելը։ Բայց, դժբախ -
տաբար, խորհրդային ժամանակաշրջանին
մասին եղած ուսումնասիրութիւններուն ծաւալը
տակաւին շատ փոքր է։ Վերջին 25 տարիներուն
Հայաստանի մէջ ուշադրութիւնը կեդրոնացած է
անոր նախորդող շրջաններուն, յատկապէս՝ Ցե -
ղասպանութեան ու 1918-1920 թուականներուն
անկախ հանրապետութեան վրայ։

Սփիւռքի պարագային խնդիրն այն է, որ պե -
տական կառոյց չունինք ուր պէտք է հաւաքուին
տարբեր անձանց, հաստատութիւններու ու կազ -
մակերպութիւններու արխիւները։ Սփիւռքա հայ
տարբեր կազմակերպութիւններ տարբեր լրջու -
թեամբ ու տարբեր բծախնդրութեամբ կը հա -
ւաքեն իրենց արխիւները, մէկը՝ լաւ, միւսը՝ վատ։
Միաժամանակ, խնդիրը նաեւ այն է, որ ընդհան -
րապէս ազատ չէ դէպի այդ արխիւները ելու -
մուտը։ Անձնապէս կը խուսափիմ օգտագործելէ
այնպիսի արխիւներ, որոնք ուրիշ մասնագէտ նե -
րու մատչելի չեն ու պիտի չըլլան։ Հանդիպած եմ
պարագաներու, երբ պատմաբաններ՝ մօտիկ ըլ -
լալով այս կամ այն կազմակերպութեան, մուտք
ունեցած են տուեալ կազմակերպութեան արխիւ -
ները, բայց ուրիշներ եւ ես չենք կրնար ստուգել,
որ այդ հեղինակին օգտագործած փաստաթուղ -
թերը որքա՛ն վաւերական են եւ որքա՛ն հմտու -
թեամբ ան կրցած է համադրել այն ինչ որ հա -
սանելի էր իրեն, բայց հասանելի չէ մեզի։

Ասիկա մէկ պատճառ է, որ նախընտրեմ աւելի
շատ թերթերու ուսումնասիրութեամբ զբաղիլ։
Թերթերը լաւ սկզբնաղբիւր են մշակութաբա նա -
կան պատմութեան համար։ Ցաւալին այստեղ
այն է, որ վերջին 50 տարիներուն, սփիւռքահայ
մեր մամուլը դարձած է անցեալէն աւելի երկչոտ
եւ շատ կարեւոր նիւթեր երկար ժամանակէ ի
վեր հանրային քննարկումէ դուրս են։ Օրինակի
համար, Լիբանանի մէջ այս օրերուն տեղի ունե -
ցող դէպքեր, ինչպէս՝ դպրոցներու միաւորման
հար ցին քննարկումը կամ վերջերս լիբանա նա -
հայ գործարար Շահէ Երեւանեանի երկրէն հա -
մարեա գաղտագողի մեկնիլը, որ նոյնիսկ լիբա -
նանեան լրատուամիջոցներու կողմէ քննար -
կուե ցաւ, Լիբանանի հայկական թերթերուն մէջ
չարծարծուեցան։ Վաղը հայատառ մամուլը
ինչպէ՞ս պատմաբանին համար աղբիւր պիտի
ծառայէ եթէ կ’ուզէ Լիբանանի հայութեան մասին
լիարժէք ուսումնասիրութիւն մը գրել։ Կամ կա՞ր
լիբանանահայ թերթ մը, որ Մայիսին Լիբանանի
մէջ կայացած խորհրդարանական ընտրութիւն -
ներու նախօրեակին հրատարակեց անոնց մաս -
նակցող հայ թեկնածուներուն ամբողջական
ցանկը, ա՛լ չենք պահանջեր անոնց վարած ընտ -
րարշաւին անկողմնակալ նկարագրութիւնն ու
վերլուծութիւնը։ Այսօր, Լիբանանի արաբատառ
մամուլին մէջ յաճախ կրնաս գտնել շատ կարե -
ւոր տուեալներ ու տեղեկութիւն հայութեան
մասին, որ հայ թերթերու խմբագիրները եւ իրենց
ետին կանգնած կուսակցութիւնները տարբեր
պատճառներով կը նախընտրեն իրենց թերթե -
րուն մէջ չլուսաբանել։

Երկրորդ խնդիրը՝ հարցախոյզներ ընելու
դժուա րութիւնն է, որ պատմաբանի մը համար
եր բեմն նոյնքան անհրաժեշտ է, որքան միւս հա -
սարակական գիտութիւններու պարագային։
Ձեւով մը պէտք է հարցախոյզներէն խուսափելու
մթնոլորտէն դուրս հանել ժողովուրդը եւ զա -
նիկա հանգստացնել թէ հարցախոյզի նպատա -
կով եկած անձը որեւէ դաւադրական նպատակ
չի հետապնդեր։ Մեր ազգին մէջ չափազանցուած

է այն մտավախութիւնը, որ մեր հարցերը պէտք է
ամէն գնով հեռու պահել «ուրիշի» ուշադրու -
թենէն։ Փոքր ազգի հոգեբանութիւն է, բայց ան -
տարակոյս կը դժուարացնէ հասարակագէտնե -
րու աշխատանքը։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՆ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ
ՄԱՍԻՆ

25 տարի անցած է եւ տակաւին Հայաստանի
մէջ գաղափարապէս կազմակերպուած թէկուզ
մէկ կուսակցութիւն չունինք։ Սա արդէն գնա հա -
տական մըն է եւ լուրջ խնդիր։ Գրեթէ բոլոր կու -
սակցութիւնները հրապուրելու եւ առաջնոր դե -
լու շնորհ (charisma) ունեցող անհատականու -
թիւն ներու շուրջ հաւաքուած խմբակցութիւններ
են՝ սկսելով Լեւոն Տէր Պետրոսեանէն մինչեւ այ -
սօր՝ Նիկոլ Փաշինեան։ Չէ եղած որեւէ կարեւոր
կուսակցութիւն, որ նոյն թափով կարողանայ
շարունակել իր հիմնադիրին կամ հանրածանօթ
ղեկավարին քաղաքական հրապարակէն հեռա -
նալէն կամ անոր ժողովրդականութեան անկում
ապրելէն ետք։ Ընդունուած էր ըսել, որ կոմու -
նիստներն ու Դաշնակցութիւնը տարբեր են, բայց
ընդունինք, որ վերջին 25 տարիներուն անոնց
դե րը երբեք կեդրոնական չդարձաւ երկրին մէջ
իշխանութեան հարցը լուծելու եւ ըստ այնմ երկ -
րի քաղաքական ուղին ճշդելու ժամանակ։ Կո -
մունիստները նոյնիսկ Դեկտեմբեր 9-ի ընտ րու -
թիւններուն չեն մասնակցիր։

Հայաստանի քաղաքական երանգապնակը
ներկայացնելու համար երկու կարեւոր առանցք
պէտք է հաշուի առնել եւ անոնց շուրջ կարելի է
առնուազն չորս իտէալական տիպ տարբերակել,
բնականաբար անոնցմէ իւրաքանչիւրը՝ իր
այլազան երանգներով։ Մէկ առանցքը աւանդա -
կան աջ ու ձախի, պահպանողականի եւ ազա -
տա կանի բաժանումն է։ Ինչպէս աշխարհի շատ
երկիրներու մէջ, Հայաստանի պարագային ալ
այսօր կան վէճեր, թէ որո՛նք են այսպէս կոչուած
ազգային արժէքներն եւ իբրեւ թէ զանոնք վտան -
գող այսպէս կոչուած օտարամուտ գաղափար -
ները։ Ընկերային-գաղափարախօսական գետնի
վրայ, այս բաժանումն արդէն տեսանելի է Հա -
յաստանի մէջ։ Բայց տնտեսական քաղաքակա -
նու թեան գետնի վրայ տակաւին աջի ու ձախի
միջեւ յստակ բաժանարար գիծ չկայ։

Միւս առանցքը Հայաստանի իտէալական
սահմաններուն հարցն է, որոնցմէ ներս կ’ուզենք
կերտել մեր երազներու հայրենիքը։ Հոս ունինք
մար դիկ, որոնք համեմատաբար քիչով կը գոհա -
նան՝ Հայաստանի միջազգայնօրէն ճանչցուած
ներկայ սահմանները, առաւել Լեռնային Ղարա -
բա ղի ինքնավար մարզն ու Շահումեանի շրջա -
նը՝ 1988-ի սահմաններով եւ Լաչինի միջանցք։
Կայ այլ խումբ մը, որու համար նուազագոյն ըն -
դունելին այսօրուան Հայաստանի ու Լեռնային
Ղարաբաղի (Արցախի) Հանրապետութեան միա -
ցեալ տարածքներն են։ Եւ կայ, անշուշտ, երրորդ
խումբը որ կը կարծէ, որ այսօր հայ զինուժի կող -
մէ վերահսկուող տարածքները առաջին քայլն են
միայն աւելի մեծ Հայաստան մը ունենալու եր -
կար ճամբուն վրայ։

Իհարկէ, Հայաստանը միակ երկիրը չէ, որ իր
իտէալական սահմաններու հարցին շուրջ այս -
պիսի տուայտանքներու մէջ է. ընդունի՞լ այն
սահ մանները որոնք միջազգային ճանաչում
ունին, թէ՞ փորձել ընդլայնել այդ սահմանները։
Բայց, այս տարակարծութիւնները՝ հայկական
իւրայատուկ երեւոյթ չըլլալով հանդերձ, միաժա -
մանակ բոլորովին տեսական եւ անվնաս չեն,
որովհետեւ երբեմն այս տարակարծութիւններէն
կը բխին բազմաթիւ ռազմավարական այլընտ -
րանք ներ եւ նոյնիսկ՝ քաղաքական կարճաժա -
մկէտ որոշումներ։

Այս առանցքային տարբեր դիրքաւորումներու
խառնուրդէն է, որ պիտի գոյանայ Հայաստանի
կուսակցական-քաղաքական-հասարակական
խճանկարը։ Ինչպէս ըսի, այս խճանկարը տա -
կա ւին բաւական անորոշ է, եւ ժամանակակից
որեւէ կուսակցութիւն երկար կեանք ունենալու
հաստատուն ապահովութիւն չի տար առ այժմ։

Անշուշտ լաւ կ’ըլլայ որ ամուր, գաղափա րա -
կան կուսակցութիւններ կազմուին եւ քաղաքա -
կան խաղի կանոնները աւելի յստականան։ Այդ
պարագային, force majeure-ային վիճակը, ինչ -
պէս եղաւ քանի մը ամիս առաջ, անհրաժեշտ չէր
ըլլար։

ԱՆՈՐՈՇՈՒԹԻՒՆ ՆԱԵՒ ՍՓԻՒՌՔԻ ՄԷՋ
Հայաստանի իտէալական տարածքին վերա -

բեր եալ, այո՛։ Նշած երեք ուղղութիւններս նաեւ
կարելի է գտնել սփիւռքահայ անհատներու մօտ։
Տեսականօրէն դասական երեք կուսակցու թիւն -
ները՝ թուղթի վրայ, կառչած կը մնան այն ծրա -
գիրներուն, զորս մշակած են խորհրդային տա -
րի ներու սկզբնաւորութեան՝ սփիւռքեան պայ -
ման ներուն մէջ, այսինքն՝ 1920-էն յետոյ։ Բայց որ -
 քանո՞վ այս օրերուն անոնք հետեւողականօրէն
կը հետապնդեն անոնց իրականացումը կամ
հնարաւոր կը գտնեն անոնցմէ մէկը կամ միւսը,
այդ հարցումը իրենց պէտք է տալ։ Մէկ բան
պարզ է, որ վերջին տարիներուն յետեղեռնեան
սփիւռքի մէջ համեմատաբար նուազ ամենօրեայ
շեշտադրում կայ Թուրքիայէն հողային պահան -
ջի վրայ, քան 50-60 տարի առաջ էր։

Ձախի եւ աջի խնդիրը սփիւռքի մէջ աւելի ան-
յստակ է։ Սփիւռքահայ մարդիկ՝ ապրելով տար -
բեր երկիրներու մէջ, ամէն մէկը իր երկրին տե -
ղական մշակոյթէն կ’ազդուի։ Սփիւռքի մէջ ալ
կայ ընկերային եւ տնտեսական եւ քաղաքական
այլ համոզումներու լայն երանգապնակ մը եւ
մարդիկ բնականաբար կը ձգտին իրենց նման -
ները գտնել Հայաստանի մէջ՝ եթէ անշուշտ մօ -
տէն յարաբերութիւններ մշակած են Հայաստանի
հետ։

ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՍՓԻՒՌՔ
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

Եթէ առնենք ազատականի-պահպանողա կա -
նի, աջի-ձախի բաժանումները, սփիւռքի մէջ
բնա կանաբար կան աջակողմեաններ, որոնք
աւե լի հանգիստ կը զգան Հայաստանի աջա -
կողմ եաններուն հետ, քան՝ սփիւռքի ձախա -
կողմ եաններուն։ Սա կարելի է տարածել նաեւ
հայաստանաբնակներուն կամ գաղափարական
միւս ուղղութիւններու հետեւորդներուն վրայ։
Կը կարծեմ թէ Հայաստանի իտէալական սահ -
մաններուն մասին տարբեր ցանկութիւններ
ունե ցողներն ի Հայաստան եւ ի սփիւռս աշխար -
հի ալ այլուր համախոհներ կը փնտռեն ու
պատրաստ են համագործակցելու վերջիններուն
հետ։

Սա ցոյց կու տայ, որ շատ յաճախ հայութեան
ներքին բաժանումները աշխարհագրական բնոյ -
թի՝ Սփիւռք-Հայաստան տարբերութիւն նե րու
հետեւանք չեն։ Շատ յաճախ բաժանումները՝
ինչպէս հիմա նշեցի, Հայաստանի, համայն հա -
յութեան, Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութիւն -
նե րու ապագային մասին տարբեր պատկերա -
ցում ներէ կը բխին եւ տարբեր մօտեցումները
հետեւորդներ ունին ե՛ւ Հայաստանի ե՛ւ սփիւռքի
մէջ։

Եթէ Հայաստան կարենայ քիչ թէ շատ ժողո -
վրդավարական վարչակարգ ունենալ, ուր ընտ -
րութիւններուն արդիւնքները կանխատեսելի
չեն, տարբեր կուսակցութիւններու միջեւ քանի
մը անգամ խաղաղ ու սահմանադրական իշխա -
նափոխութիւն ըլլայ, կազմուին կայուն կուսակ -
ցութիւններ եւ անոնց համապատասխան քա -
ղաքական հաստատութիւններ, Հայաստանը իր
մասով լուծած կ’ըլլայ այդ հարցը։

Սփիւռքի պարագային, քիչ մը վերապահ եմ
համասփիւռքեան կառոյցներ ստեղծելու առու -
մով, որովհետեւ մենք շատ տարբեր երկիրներու
մէջ կ’ապրինք, տարբեր պայմաններու ներքոյ։

Բայց, անկասկած պէտք է վերատեսութեան
ենթարկուին Հայաստան-Սփիւռք փոխյարա բե -
րու թիւնները: Այն մոտելը որ յառաջացաւ Ռո -
պերթ Քոչարեանի եւ Սերժ Սարգսեանի տարի -
ներուն, կը յատկանշուէր Սփիւռքի տարբեր
կազմակերպութիւններու բազմազանութեան քիչ
թէ շատ առկայութեամբ։ Եթէ թուլութիւն կար,
այն էր որ շեշտը գրեթէ ամբողջութեամբ դրուած
էր կազմակերպութիւններուն վրայ եւ քիչ էր
հետաքրքրութիւնը սփիւռքահայ բազմաթիւ
անհատներուն հանդէպ, որոնք որեւէ կազմա -
կեր պութեան հետ առնչուած չեն, բայց համայն -
քային կամ սփիւռքահայ կեանքին մէջ տարբեր
ձեւերով դերակատար են։ Սակայն, ըստ իս
աւելի մեծ էր այն թերութիւնը որ Հայաստանը
միայն պետական կառոյցներով եւ հետեւաբար՝
իշխող կուսակցութեամբ ներկայացուած էր
Հայաստան-Սփիւռք փոխյարաբերութիւններու
ծիրէն ներս։

Շար.  էջ 31
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ՏՈՔԹ. ԵՒ ՏԻԿ. ԿԻՐԱԿՈՍ ՄԻՆԱՍԵԱՆՆԵՐ

Կը շնորհաւորեն Նոր Տարին եւ Ս. Ծնունդը իրենց
հարազատներուն ու բարեկամներուն, մաղթելով բոլորին

յաջողութիւն եւ այդ առթիւ «Նոր Օր»ին կը նուիրեն 250 տոլար

Üáñ úñ
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ՏԷՐ ԵՒ ՏԻԿ. ԳԷՈՐԳ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆՆԵՐ

Ամանորի եւ Ս. Ծննդեան տօներու առիթով, սրտագին բարի
մաղթանքներ մեր բոլոր հարազատներուն։ 

Թող 2019-ը ըլլայ յաջողութիւններու եւ փափաքներու իրականացման
տարի մը 

ՏԷՐ ԵՒ ՏԻԿ. ԿԱՐՕ ՔԻՒՓԵԼԵԱՆՆԵՐ

Նոր Տարուան եւ Ս. Ծննդեան զոյգ տօներուն առթիւ, կը
շնորհաւորենք մեր բարեկամները, մաղթելով բոլորին առողջութիւն եւ

յաջողութիւն

ՏԷՐ ԵՒ ՏԻԿ. ՅԱԿՈԲ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆՆԵՐ

Ընտանեկան պարագաներուն եւ «Նոր Օր»ի 
աշխարհատարած ընթերցողներուն, Նոր Տարուան 

եւ Սուրբ Ծնունդի առիթով, կը մաղթենք առողջութիւն 

ՏԷՐ ԵՒ ՏԻԿ. ԼԵՒՈՆ ՉՈՓՈՒՐԵԱՆՆԵՐ

Կը շնորհաւորեն Նոր Տարին եւ Ս. Ծնունդը իրենց հարազատներուն
ու բարեկամներուն, մաղթելով բոլորին յաջողութիւն եւ այդ առթիւ

«Նոր Օր»ին կը նուիրեն 250 տոլար

ՏԷՐ ԵՒ ՏԻԿ. ԱՐԱ ԵՒ ՍՕՆԻԱ ՊԱՊԱՅԵԱՆՆԵՐ
Նոր Տարուան եւ Ս. Ծննդեան տօներուն առիթով, սրտանց կը
շնորհաւորեն իրենց ազգականները, գաղափարի ընկերները 

եւ ծանօթները, մաղթելով բոլորին քաջառողջ եւ բարեբեր տարի մը
եւ այս առթիւ 250 տոլար կը նուիրեն թերթին
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36 Thursday, December 27, 2018

Esso Mediterranean Bistro
New Years Banquet

Great food                     Music by DJ Leo                 Davool Zournah

ADULTS $100, CHILDREN $75
DECEMBER 31ST, STARTS AT 8PM

Entertainment and activities for children

ENCINO BANQUET GARDEN, 5955 LINDLEY AVE., TARZANA, CA 91356
For Reservation Please Call (818) 632-4682 or (818) 514-6201
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´ÀØ-Çñ»õÙï»Ù»ñÇÏÛÇ
ñçÏÛÇÚÓÅáÕáíÁ
ÏÁßáñÑõáñ¿ÇñÑÙÛ
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ÙÇõáñ»ñáõ,ÑÙÏÇñ»ñáõ,
ñ»ÏÙ»ñáõ»õ«Üáñúñ»-Ç
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