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«Զարթօնք»ի նախորդ թիւերու ելեկտրոնային օրինակները կարդալու համար
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:
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Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Տեղի Ունեցաւ
Նախարարական
ԱՄՆ
Պետական
ՊաշտօնեանՅանձնաժողովի
Պէյրութի ՄէջԵրկրորդ
Պիտի
Նիստը՝ Կառավարութեան
Վարելիք Քաղաքականութեան
Քննարկէ
«Ուժանիւթի Պահանջը»
Մասին Յայտարարութեան Համար

ՀՀ Կառավարութեան
Հերթական Նիստը
Հայաստանի
Մէջ Երիտասարդութիւնը
Կը Կայանայ
Մէկ Օր Կանուխ
Մեծ
Դերակատարութիւն
Ունի Իբրեւ
Շարժիչ Ուժ. Տանէա Էսքար

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փետըրուար 6-ին:
Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն:
Նիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին:
ԱՄՆ բարձրաստիճան պաշտօնեայ մը Չորեքշաբթի ժամանեց Պէյրութ, քննարկելու համար
Լիբանանի «ուժանիւթի պահանջը»։
Ուժանիւթի գծով ԱՄՆ պետական քարտուղարի
օգնական Ֆրանսիս Ֆաննոն հանդիպեցաւ ՀաԼիբանանի
Հանրապետութեան
վարչապետ
րիրիին,
որուն «փոխանցեց
ԱՄՆ աջակցութիւնը
Սաատ
Հարիրիի
գլխաւորութեամբ
տեղի
ունեցաւ
Լիբանանի համար իր բնական պաշարներու
պանախարարական
յանձնաժողովի
2-րդ
տասխանատու եւ թափանցիկ զարգացմաննիստը՝
մէջ»,նորակազմ
կառավարութեան
այս
մասին նշուած
է Լիբանանիվարելիք
մէջ ԱՄՆքաղաքադեսպականութեան
մասին
յայտարարութիւնը
նատան
տարածած
հաղորդագրութեան
մէջ։ամբողջացնելու
համար:
Լիբանան
իր կեցութեան ընթացքին՝ Ֆաննոն
Ըստ
տեղական
շաբաթապիտի հանդիպի լրատուամիջոցներու՝
պետական պաշտօնեաներու,
վերջին կազմուած
սոյն յանձնաժողովին
անդամ
ուժանիւթի
գծով մասնագէտներու
եւ այլ հիմնար10 նախարարները
պիտի քննարկեն
Ռուսիոյ
կութիւններու
ներկայացուցիչներուն
հետ, որոնցմէ
2018-ի
Յուլիսին գաղթականներու
էԴաշնութեան՝
Համաշխարհային
Դրամատունը։
Հանդիպումները
տունդարձը
իրականացնելու
նպատակով յառապիտի ընթանան «ուժանիւթի, ապահովութեան
եւ
ջադրած նախաձեռնութիւնը
վերստին կեանքի
մարզային
ուժանիւթի համագործակցութեան»
կոչելու հնարաւորութիւնը՝
այս մէկը ընդրգկելով
հարցերուն
շուրջ։
կառավարութեան
քաղաքականութեան
յայտարաԿը նախատեսուի նաեւ անոր շրջայցը
Տէյր
րութեան
մէջ:
Ամարի Ելեկտրակայան՝ Primesouth ընկերութեան
Նորակազմ կառավարութեան
վարելիք
ներկայացուցիչներուն
հետ հանդիպելէ
ետք։քաղաքականութեան
յայտարարութիւնը
պիտի
«Այս այցը կապմասին
չունի ծովեզերեայ
սահմանագիծի
ընդգծէ
շարք
մը
խնդիրներ՝
Հըզպալլայի
զինաքննարկումներուն հետ»,- ընդգծած են դեսպանոցը, Սուրիոյ Հանրապետութեան հետ յարաբենատունէն։
րութիւններու
Ֆաննոնի կարգաւորումը՝
այցը Պէյրութ Հըզպալլայի
մէկ մասն եւ
է անոր
երեք
դաշնակիցներուն
պահանջով,
քան 1Յորդամիլիոն
երկիրներու
այցերէն,
որ նաեւ աւելի
կ՝ընդգրկէ
սուրիացի
գաղթականներու
ապագան
նանն
ու Յունաստանը
եւ պիտի
աւարտիեւ9ՍԻՏԸՐ
Օգոսխորհրդաժողովին
կողմէ
պահանջուած
բարեփոտոսին։
խումները՝ փրկելու համար երկրի տնտեսական
վատթար
Աուն վիճակը:
Հանդիպում Կը Կազմակերպէ՝

Փորձելով Կոտրել Ալէյի Անել Վիճակը
Շարունակուեցաւ
Նախարարական
Նախագահ
Միշել Աուն Չորեքշաբթի
հանդիպում
Պաշտօններու
Փոխանցումը
մը
կազմակերպեց բարձրակարգ
պաշտօնեաներու

Նախարարական
փոխանցումի
հետ՝
վերջին ջանքով պաշտօններու
մը մեղմելու Ալէյի
դէպքերէն
գործընթացին
2-րդ
օրը
ըլլալով՝
երէկ
խումբ մը
ետք ստեղծուած լարուածութիւնը։

Աուն հանդիպեցաւ Լիբանանեան ժողովրդավարական կուսակցութեան ղեկավար, երեսփոխան
Թալալ Արսլանի, Տեղահանուածներու հարցերու
պետական նախարար Սալեհ Ղարիպի, Պետական
նախարար Սելիմ Ժրէյսաթիի, Պաշտպանութեան
նախարարներ
պաշտօնապէս
իրենց
նախարար
Էլիաս
Պու Սաապիստանձնեցին
եւ հազարապետնոր
պաշտօնները:
զօրավար Ապպաս Իպրահիմի հետ։
Պաապտայի պալատին մէջ նախագահական
հարցերով նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի ստանձնեց
իր նոր պաշտօնը իր իսկ նախորդէն՝ Փիեռ
Ռաֆուլէն: Այս մասին հաղորդեց նախագահական
տեղեկատուական գրասենեակը:
Ռաֆուլ յաջողութիւն մաղթեց Ժրեյսաթիին՝ իր
նոր առաքելութեան մէջ, մինչ նոր նախարարը
բարձր գնահատեց Ռաֆուլի տարած աշխատանքը
պաշտօնավարութեան ամբողջ շրջանին:
Աշխատանքի նախկին նախարար Մուհամմատ
Քապպարա ըսաւ, որ իր իրաւայաջորդը՝ Քամիլ
Ապու Սլեյմանը, անտարակոյս յաջողութիւն պիտի
արձանագրէ
այսկազմակերպուած
նոր պաշտօնին վրայ՝
շնորհիւ
Հանդիպումը
էր Կառավատարիներու
իր
փորձառութեան,
եւ
պիտի
րութեան նիստերը վերակենդանացնելու նպատաապացուցէ,
որ
այս
նախարարութիւնը
կ'աշխատի
կով։ Անոնք չեն կայացած Ալէյի միջադէպէն ի վեր,
անխտիր բոլոր
լիբանանցիներուն
օգտին,կողմերը
ինչպէս
որովհետեւ
քաղաքական
հակառակորդ
կը հաղորդէ
ազգային
լրատուական
գործակալուչեն
համաձայնիր
խնդիրին
հետաքննութեան
հարթիւնը:
ցով։
Առ այժմ հարցը կը քննուի Ռազմական դաՏնտեսութեան
եւ առեւտուրի
նախարար
Մանտարանին
կողմէ, սակայն
Արսլան
եւ իր դաշնասուր Պթեյշ
ընդգծեց, որեն,
իր նպատակը
ըլլայ
կիցները
պահանջած
որ անիկապիտի
յանձնուի
ստեղծել
արդիւնաւէտ
տնտեսութիւն
մը:
ՄիաժաԴատական խորհուրդի դատին։
մանակ
ան կոչ ուղղեց
բոլոր քաղաքական
գործիչԸնկերվար
յառաջդիմական
կուսակցութեան
ներուն գործակցելու՝
դիմագրաւելու
առկայ դժուաղեկավար
Ուալիտ Ժոմպլաթ
եւ իր կողմնակիցները
րութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
երկրի
դէմ
են նշեալ պահանջին,
որուն համար Կառավակայունութիւնն
ու
բարգաւաճումը:
րութիւնը պէտք է քուէարկութիւն իրականացնէ։

ԱԺ Նախագահն Ու Հայաստանի Մէջ
Ճափոնի Դեսպանը Քննարկած Են Երկկողմ
ԱՄՆ Քոլորատօ նահանգը հետաքրքուած է ՀաԳործակցութեան
Հեռանկարները
յաստանի հետ յարաբերութիւնները աշխուժացնելու
Հայաստանի
Հանրապետութեան
Ազգային
ժոհարցով:
Այս մասին,
ըստ Armenpress.am-ի,
այսօր
ղովի
նախագահ
Արարատ
Միրզոյեան
Փետրուար
կայացած ասուլիսի մը ընթացքին, նշած է Քոլո5-ին ընդունած
է Հայաստանի
մէջ Ճափոնի
արրատոյի
նահանգային
պատգամաւոր
Տանէա
տակարգ
եւ
լիազօր
դեսպան
Ճուն
Եամատան:
Էսքար։
Ինչպէս
կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը,
ՀՀ Ազգային
Պատգամաւորը,
Հայաստան գտնուելու
օրեժողովի
լրատուութեան
եւ
հանրութեան
կարուն, շարք մը հանդիպումներ ունեցած էհետ
բարձպերու վարչութենէն
կը տեղեկացնեն,
Արարատ
րաստիճան
պաշտօնեաներու
հետ՝ թէ
քննարկելու
Միրզոյեան
նշած
է,
որ
դիւանագիտական
յարատարբեր ոլորտներու մէջ համագործակցութեան
բերութիւններու
հաստատումէն
ի
վեր
Հայաստանի
հնարաւորութիւնները:
եւ «Շնորհակալութիւն
Ճափոնի միջեւ կապերը
կայուն եւ արագ
կը
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ՀՀ Պետական Պիւտճէի Եկամուտները 152 Միլիառ Դրամով Աւելցած են
ՀՀ պետական պիւտճէի եկամուտները՝ 2019-ի
առաջին կիսամեակին՝ նախորդ տարուան նոյն
ժամանակահատուածին համեմատ աւելցած են
25.1%-ով կամ 152 միլիառ դրամով: Այս մասին կը
յայտնէ ՀՀ կառավարութեան Facebook-ի պաշտօնական էջը:
«2019-ի առաջին կիսամեակին՝ նախորդ
տարուան նոյն ժամանակահատուածին համեմատ՝
պետական պիւտճէի եկամուտները աւելցած են
25.1%-ով կամ 152 միլիառ դրամով, որուն իբրեւ
արդիւնք հնարաւորութիւն ընձեռուած է նախաձեռնելու հետեւեալ խոշոր ծրագրերը՝ Յունիս 1-էն
միջինը 10 տոկոսով բարձրացած է զինծառայողներու
աշխատավարձը, Սեպտեմբեր 1-էն 10 տոկոսով
պիտի բարձրանայ շուրջ 38 հազար ուսուցիչի
աշխատավարձը, 2020 Յունուար 1-էն 10 տոկոսով
պիտի բարձրանան կենսաթոշակները, յաւելեալ 7
միլիառ 400 միլիոն պիտի յատկացուի ճանապար-
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Արաքս Եղիայի
Մանսուրեան
(1 Օգոստոս, 1946, Պէյրութ)
Օփերային երգչուհի, սոփրանօ
Արաքս Մանսուրեան ծնած է Լիբանան, ուրկէ
մէկ տարեկան հասակին, ան իր կիլիկեցի արմատներով եւ Պէյրութի որբանոցի կեանքը ճաշակած
ծնողներուն հետ բռնած է գաղթականութեան
ճամբան: Հայաստան հաստատուած Մանսուրեաններու ընտանիքը առաջին տարիներուն ապրած է
սոսկալի պայմաններու մէջ, սակայն շուտով տարիները բացայայտած են Աննա մայրիկի եւ իր անուշ
ձայնով յայտնի Եղիա հայրիկի խնամած զաւակներուն տաղանդը. Արաքս Մանսուրեան, որ իր

քաղցրահունչ կարկաչով դիւթած է հանդիսատեսի
սիրտը եւ դարձած հայ ազգային օփերայի առաջնակարգ մենակատարներէն մէկը, շնորհիւ իր ձայնի
գեղեցիկ հնչերանքին եւ բեմական վառ շնորհին,
երգեցողութեան եւ տրամադիկական խաղի գեղարուեստականօրէն համոզիչ համադրութեան,
կանացի բազմազան եւ խոր զգացումներու ազնուազարմ դրսեւորումին եւ վերջապէս իր սլացիկ ու
գեղանի կեցուածքին։
Արաքս Մանսուրեան միջնակարգ դպրոցը աւարտելէն ետք, ընդունուած է Երեւանի Ռ.Մելիքեանի
անուան երաժշտական ուսումնարան, ուր չորս
տարի ուսանելէն ետք, ընդունուած է Երեւանի Կոմիտասի անուան պետական երաժշտանոց: Ուսանողական տարիներուն նախկին ԽՍՀՄ քաղաքներու
մէջ մասնակցած է երիտասարդ երգահաններու
փառատօներուն` կատարելով երիտասարդ երգահաններու վոկալ գործերը, որոնք կը գրուէին յատուկ
իր ձայնին համար: Եղած է շատ հեղինակներու
գործերուն առաջին կատարողը` Գ.Չտչեան, Ռ.
Սարգսեան, Իւ.Յարութիւնեան, Հ.Մելիքեան, Մ.
Վարդազարեան, Մ. Իսրայէլեան, նաեւ եղբօր` Տիգրան Մանսուրեանի վոկալ շարքերու առաջին կատարողն է: Բազմիցս ելոյթներ ունեցած է փրոֆէսր
Ռ. Աթայեանի նուագակցութեամբ` ըլլալով կոմիտասեան շարք մը երգերու առաջին մեկնա-բանողը,
նաեւ առաջին եւ միակ կատարողը Կոմի-տասի
անաւարտ «Անոյշ» օփերայի: 1974-ին աւար-տած է
երաժշտանոցը եւ ընդունուած Հայաստանի օփերայի եւ պալէի պետական թատրոնը` իբրեւ մեներգչուհի: Երգած է շարք մը դերերգեր, որոնցմէ են`
Էլիզապէթ («Տոն Կարլոս»), Նեդդա («պա-յացներ»),
Լէոնորա («տրուբադուր»), Աիտա («Աիտա»), Շուշան
(«Դաւիթ-Բեկ»), Անոյշ («Անոյշ»): Վերջին դերերգը
կատարած է նաեւ Թիֆլիսի օփերային թատրոնէն
ներս, թումանեանի ծննդավայր Լոռիի մէջ եւ 1989ին` ԱՄՆ-ի մէջ: Բազմիցս մենահա-մերգներ ունեցած
է Հայաստանի եւ արտասահ-մանեան շարք մը
երկիրներու մէջ` երգացանկի մէջ եւրոպական
երգահաններու կողքին ունենալով Կոմիտաս, հոգեւոր միջնադարեան երգեր, հայ երգահաններու
ստեղծագործութիւններ:
«Զօրեղ ալիքներով հոգիս կ’ալեկոծէին երգարւեստի այն անցողիկ արժէքները, որոնք մօտ ապագային դարձան կեանքիս ուղեկից սրբութիւններ`
հայ հոգեւոր երաժշտութիւնը, Կոմիտասի երգերը,
գերմանացի ռոմանտիկներու ժառանգութիւնը:

հաշինութեան՝ ընդհանուր 303 քմ երկարութեամբ
ճանապարհներու վերանորոգման համար, յաւելեալ
10 միլիառ դրամ՝ դրամական օգնութեան ծրագրերով՝ պիտի յատկացուի համայնքներուն՝ համայնքային ծրագրեր իրականացնելու համար, 3 միլառ
դրամ պիտի յատկացուի 1988-ի երկրաշարժի
հետեւանքով բնակարան կորսնցուցած քաղաքացիներու բնակարանային խնդիրները մէկ
ծրագրով լուծելու համար»,- նշուած է հաղորդագրութեան մէջ:

Թատրոնի մէջ առաջին իսկ փոքր դերէն սիրեցի
օփերայի ներկայացման տարերքը, որ իւրայատուկ
գրաւչութիւն ունի. կերտելու զանազան կերպարներ,
ապրիլ անոնց կեանքով եւ ապրեցնել հանդիսատեսը,
նպաստել, որ ան հաւատայ այն կերպարին, զոր
անձնաւորած ես»,- կ’ըսէ Արաքս Մանսուրեան։
Արաքս Մանսուրեան 19 տարի է, որ կը բնակի
Աւսրտրալիոյ Սիտնի քաղաքի մէջ, ան տեղի Օփերա
Հաուզի մենակատարն է, հանդէս կու գայ այնպիսի
դերերգերով, ինչպիսիք են' Լիու («Տուրանդոտ»),
Աիտա («Աիտա»), Ֆլորիա Տոսկա («Տոսկա»),
Տէզդեմոնա («Օթելլo»), Միմի («Պոհեմ»), Կատիա
Կաբանովա («Կատիա Կաբանովա»), Սանտուցցա
(«Գեղջկական ասպետութիւն»), Ֆատա Միրգանա
(«Սէրն առ երեք նարինջներ»), Էլիզապէթ Վալուա
(«Տոն Կառլոս»), եւ այլն:
Արաքս Մանսուրեան Զուգահեռաբար կը դասաւանդէ Սիտնիի երաժշտանոցէն ներս` օտարները
ծանօթացնելով հայկական երգարուեստի հետ:
Անոր շնորհիւ բազմաթիւ օտար երիտասարդ երգիչներու երգացանկերուն մէջ տեղ կը գտնեն
Կոմիտասի, Կանաչեանի, Մելիքեանի, Սպենդիարեանի եւ այլ հայ երաժիշտներու ստեղծագործութիւններ:
Հետեւաբար այսօր Արաքս Մանսուրեան մեծ
առաքելութիւն կը կատարէ Աւստրալիոյ մէջ։ Անոր
չինացի եւ աւստրալիացի ուսանողները մեծ սիրով
կ՚երգեն Կոմիտասի «Հոյ Նազան»ը, «Քելէ, քելէ»ն,
եւ կ’երգեն այնքան հարազատ, որ Ա. Մանսուրեանի
առաջնորդութեամբ անոնք համերգներով հանդէս
եկան Հայաստանի մէջ։
2015 թուականին Հանրապետութեան տօնի
առթիւ Արաքս Մանսուրեան պարգեւատրուած է
«Հայրենիքին մատուցած ծառայութիւններուն համար» առաջին աստիճանի մետալով։ Ան պարգեւատըրուած է նաեւ ՀՀ սփիւռքի նախարարութեան
«Կոմիտաս»-ի անուան մետալով։
Սերգէյ Փարաջանով Արաքս Մանսուրեանի
մասին ըսած է,- «Ողջ կեանքիս ընթացքին ինծի կը
թուէր, թէ հոգիիս բազում կարօտներէն կայ մէկը`
ժառանգականօրէն հարազատ, արիւնս տակնուվրայ
ընող եւ յաւիտենականօրէն անհասանելի... Կը դժուարանայի գտնել անոր ստոյգ անուանումը, սակայն
երբ Արաքս Մանսուրեանի կատարմամբ լսեցի հայ
հոգեւոր երգերը, հասկցայ, որ ինծի համար պակսողը այդ էր՝ դարերէն եկած հայ ոգեղէնութեան
ազնուական ու լուսաւոր մարմնաւորում»:
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Մի Քանի Դիմաստուերներ Գիտնական Պատմաբանէն
ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ
Ներկայ գրութիւնը մահագրութիւն մը չէ։ Ոչ ալ՝
կենսագրութիւն մը։ Այլ պարզապէս յիշեցում մը,
գիտնական պատմաբանի մը դիմանկարէն՝
հաւանաբար հանրութեան ոչ շատ ծանօթ, քանի մը
գիծերուն։ Ասիկա ճիտին պարտքն է տողերս
գրողին, որ այս կոչումի տէր կրթական մշակին,
պայծառատես հասարակական գործիչին եւ
գիտնական պատմաբանին դիմագիծը կը գտնէ
շատ նման՝ լիբանանահայութեան խնդածաղիկ
(Gardenia) հայուհիին՝ Բերկրուհի Նաճարեանին։
Բայց այս մէկը՝ խնդածաղիկն է կիպրահայութեան,
որ տուած է նաեւ՝ գրողիս ծանօթ Շաքէ Վարսեաններ, Թագուհի Տէվլէթեաններ, Սօսի Պետիկեաններ եւ ուրիշներ։
Տարագիր Արեւմտահայութեան Համասփիւռքեան Քոնկրէսին (ՏԱՀՔ) կողմնակից Ագապի
Նասիպեան-Էքմէքճեանի կարեւոր ներդրումը եղաւ՝
Հայ Հողային Դատի պատմագրութեան “Great Britain
and the Armenian Question (1915-1923)” փաստագրութեամբ եւ աղբիւրագիտութեամբ հարուստ
երախտաշատ ուսումնասիրութիւնը։
Ան կեանքէն հեռացաւ իր ամուսնոյն՝ Գալուստ
Էքմէքճեանի մահէն չորս տարիներ վերջ՝ 21
Դեկտեմբեր 2018-ին, Լիմասոլի մէջ։ Մելգոնեան
Սանուց Միութիւնը՝ 12 Մայիս 2016 թուին, ՀԲԸՄՀԵԸ Տեմիրճեան Կեդրոնին մէջ կազմակերպած էր
կարծէք՝ իրեն «ողջերթ»ի եզակիօրէն յուզիչ ու
խոհական երեկոյ մը, արժանին մատուցելու համար
բազմատաղանդ ու բազմաշնորհ այս գիտնականին,
կրթական մշակին (Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան տնօրէնութիւն՝ 1996-2005 տարիներուն)
եւ հասարակական գործիչին։
Ագապի Նասիպեան-Էքմէքճեանի դիմանկարին
մի քանի կարեւոր ու բարացուցական գիծերուն շուրջ,
տողերս գրողին վկայութիւնները պիտի տրուին
նախ՝ հրապարակելով նամակ մը՝ 29 Յունուար
2012 թուակիր, ստորագրուած Գալուստ եւ Ագապի
Էքմէքճեաններ, ուղղուած գրողիս, ապա՝ վկայութիւնները՝ ծանօթագրութիւններու ձեւով, նամակի
բնագրին վրայ յիշուած թիւերուն համաձայն կարգով։
Նախ՝ նամակը.
Kalousd & Akaby Ekmekjian
27 Kallikraki, Flat 16
3075 Limasol
Cyprus

29 Յունուար 2012
Մեր ժողովուրդին սթափեցումին համար
Հետեւողականօրէն պայքարող
Մեթր Գասպար Տէրտէրեանին
Պէյրութ
Յարգելի եւ սիրելի Մեթր,
Անհուն շնորհակալութեամբ ստացանք Նոր
Տարուայ առթիւ ձեր ղրկած բացիկը՝ ձեր ազնիւ եւ
բարի սիրտէն բխող մաղթանքներով, որոնց այնքան պէտք ունինք։ Ինչպէս գիտէք, Գալուստը իր
ունեցած կաթուածէն ի վեր կորսնցուցած է լսելու եւ
տեսնելու իր կարողութիւնները եւ շատ ցաւած է։
Իսկ ե՞ս…։ Բայց երկուքս ալ կը պայքարինք որ աւելի
գէշ չըլլանք։ Ի սրտէ կը մաղթենք որ 2012-ը բոլորիս
համար ըլլայ, ձեր բառով՝ «յոյսի» Նոր Տարի մը։
Ձեր պատրաստած ճշմարտախոյզ, սքանչելի
Օրացոյց-Ուղեցոյցը կարդացինք հիացումով։
Մեր Ցեղասպանութեան հարիւրամեակը կը
մօտենայ։ Տակաւին ոչ մէկ պահանջք ներկայացուած

է Թուրքիոյ կամ աշխարհին։ Ինչպէս մատնանշած
էք, ճակատագրական է կազմակերպել Տարագիր
Արեւմտահայութեան Համաշխարհային Քոնկրէսը։
Դժբախտաբար, մեր ժողովուրդը կը տառապի
«մենծ անձնասիրութենէ» (Ռ. Չիլինկիրեան)։
Շատ յաճախ առանձին ծառը կը տեսնենք,
փոխանակ լայն հորիզոնով մը՝ ամբողջ անտառը
տեսնելու(6)։ Հետեւանքնե՞րը։ Հայաստան կը պարպուի։ Իսկ Սփիւռքը կը հալի շաքարի նման։
Ունեցած ենք կուսակցութիւն մը, որուն վարիչները նախաճաշի գացած են Կարմիր Սուլթանին։
Ունինք Մեծ Միութիւն մը, որուն Կեդրոնական
Մարմինը իր ժողովները կը գումարէ անգլերէն
լեզուով… («Հայերէն չխօսողը մեր լեզուին մեռելաթաղն է» կ՚ըսէ Ռ. Հատտէճեան։ ան իրաւացիօրէն
կը հաւատայ որ իրաւ բարերարութիւնը, մեր
ժողովուրդի գոյերթը ապահովող՝ մեր դպրոցներն
ու եկեղեցիները լեցնելու կոչուած նոր սերունդ
պատրաստելն է)։
Ունինք ղեկավարի աթոռներուն վրայ բազմողներ, Պուլկարահայ Եղիազար Ուզունեանին նման,
որոնք թուրք գործարարներու հետ կը հետապնդեն
իրենց անձնական նպատակները։
Չե՞նք նմանիր արդէն պատահական հովերէ
պատահական ուղղութեամբ քշուող տերեւներու։
Դուք, իբր դարման այս տխուր իրողութեանց,
իրաւացիօրէն կը պնդէք որ պէտք է «հզօրացնել
ներքին մեր ուժը»։
Յուսահատի՞լ։ Ո՛չ, երբե՛ք։ Վերոյիշեալ մռայլ
պատկերին դիմաց, ունեցած ենք յոյսին ու լոյսին
փարած մեր ժողովուրդին ծոցէն ելած բազմաթիւ
հերոսներ. Վարդան Մամիկոնեանին նման, որ «…
չխօսեց։ Արեւի նման յառնեց խաւարից»։ Տակաւին,
մեզի ժառանգ մնացած են լոյսը օրհներգող Արեւագալի մեր հոգեթով շարականները։ Լոյսի հաւատացող մեր ժողովուրդը միշտ ալ ցերեկը ողջունած
է ու կ՚ողջունէ «լոյս»ով (բարի լոյս)։ Մեզի ծանօթ
լեզուներէն ոչ մէկուն բարեւը առնչուած է լոյսին։
Բայց լեզուական մեր այս բացառիկ հարստութիւնները աչքի լոյսի նման պահուելու են մասնաւորաբար մեր ղեկավարներուն կողմէ…։
Ֆրանսայի կողմէ մեր Ցեղասպանութեան
ժխտումը քրէականացնող որոշումը յուսանք մեզ չի
գինովցներ։ Նախագահական ընտրութիւններու
ազդակը մեծ դեր խաղացած ըլլալու է այս որոշումին
մէջ։ Նախագահին Արտաքին Գործերու Նախարարը հակառակ արտայայտուած է…։ Ամէն պարագայի, Հայ Դատին իրաւատէրն ու պահանջատէրը
մեր ժողովուրդն է միայն։ Մեծն Խրիմեանի բառերով, մեր ժողովուրդը իր «խելքի(ն) ու բազուկի(ն)
ո՛ւժ» տալու է։
Ձեզի սրտագին մաղթելով քառաջողջութիւն ու
գրական բերքառատ արգասիք,
Ջերմօրէն
Գալուստ եւ Ագապի Էքմէքճեան
Յ.Գ. Ներփակ շատ համեստ գումարը Օրացոյցին տպագրական ծախսերուն պզտիկ մասնակցութիւն մըն է։
(1) Իմ ծանօթացումը Գալուստ Էքմէքճեանին
Նիկոսիոյ մէջ, սկսած է 1967-ին իսկ 1992-ին, վերանորոգուած է։ Այս անգամ ալ, Ագապի Նասիպեանի
հետ միասին, երբ այցելած էի Նիկոսիա, ՏԱՀՔ-ի
կողմնակից մտաւորականներ հաւաքագրելու համար 1996-ին, ՀԲԸՄ-ի 90-ամեակին, «Մելգոնեան»ի
մէջ կայանալիք կեդրոնական հանդիսութեան իբր
բանախօս հրաւիրուեցայ՝ տնօրէնուհի Սօսի Պե-

տիկեանի եւ Հայկաշէն Ուզունեանի կողմէ։ Ներկայ
էին ՀԲԸՄ-ի եւ ՀԵԸ-ի պատասխանատուներ՝ ոչ
միայն Լիբանան-Սուրիայէն, այլեւ ԱՄՆ-էն, նաեւ՝
ՀԵԸ-ի մարզական խաղերու համագաղութային
մրցումներու (Հրաչ Մանուկեանի ղեկավարութեամբ)
մասնակիցներ։ (Նոյնիսկ կար լուր մը, թէ՝ Ալեք
Մանուկեան կրնայ ներկայ ըլլալ հանդիսութեան)։
Ելոյթս ջերմ էր եւ ոգեւորիչ, քանի որ ես իջեւանած
էի՝ Նիկոսիոյ գրաւեալ մասի սահմանագիծէն 30
մեթր անդին գտնուող Kennedy Hotel-ի մէջ, եւ ամէն
օր սահմանագիծի ետին բարձրացող բլուրներու
գագաթին կը ծածանէր՝ ոճրագործ ու զաւթիչ
պետութեան դրօշը… որ Արեւմտահայաստանն ու
Եղեռնը միշտ յիշեցնող յարացոյցն էր։ Ելոյթէս
վերջ, երբ քուլիսին կ՚անցնէի, աննման Սեպուհ
Աբգարեանը ծափ տալով՝ պոմպա… բացագանչեց։
Իսկ յետոյ՝ Սօսի Պետիկեան, Հայկաշէն Ուզունեան
եւ Ագապի Նասիպեան ինծի ըսին թէ՝ ՀԲԸՄ-ի
մասին իրենց մինչ այդ լսած բանախօսութիւններուն
ամէնէն կատարեալն էր եւ յեղափոխաշունչը…։ Եւ
ուրեմն, 1997-ին, երբ Ագապի Նասիպեան տնօրէնուհին էր «Մելգոնեան»ի, Զօր. Անդրանիկի մահւան 70-րդ տարելիցին առիթով, դպրոցին կազմակերպած յիշատակի հանդիսութեան հրաւիրուեցայ
իբր օրուան բուն բանախօս, ըլլալով Շապին Գարահիսարի զաւակ Արմենակի որդին։ Կեցութեանս
օրերուն շատ աւելի մօտէն զիրար ճանչցանք՝ ես եւ
Ագապի Նասիպեան, այն աստիճան, որ տնօրէնուհին ինծի ազատութիւն-պարտականութիւն տուաւ
դպրոցի ուսանողներուն հետ խմբային հանդիպումներ ունենալու եւ անոնց բացատրելու՝ իբր իրաւաբան, ՏԱՀՔ-ի անհրաժեշտութիւնն ու Արեւմտահայաստանը չմոռնալու մեր աւագ պարտականութիւնը։
Այս բոլորին հիման վրայ, հասկնալի կը դառնայ
նամակին մուտքը։
(2) Իրենց մահուան տարիներուն մօտեցած
ալեհեր ամոլ մը, անոնցմէ մէկը՝ միւսին խնամատար
ու բուժքոյր… նաեւ՝ ոչ միայն զրուցակից, այլ միակ
տեղեկատուն ազգային, գաղութային ու միջազգային քաղաքական կեանքի զարգացումներուն շուրջ,
այլեւ՝ ամփոփողը հայ մամուլին եւ ստացուած
գիրքերուն, օրացոյցերուն եւ նամակներուն, որոնք
երկուքով կը պայքարին աւելի գէշ չըլլալու համար…
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Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն
Ցեղասպանութեան Թանգարանը Ցուցահանդէսով
Պիտի Անդրադառնայ Առաջին Աշխարհամարտին
Կռուած Հայ Ռազմիկներուն

Հայոց Ցեղասպանութեան թանգարանին մէջ,
Օգոստոս 31-ին, պիտի բացուի աւստրիացի հայագէտ, Զալցպըրկի համալսարանի Քրիստոնեայ
Արեւելքի հետազօտութիւններու կեդրոնի տնօրէն,
դոկտոր-փրոֆէսըր Եասմին Տում-Թրակուդի հետազօտական նախագիծը՝ ժամանակաւոր ցուցադրութիւնը: Պիտի ներկայացուին պատկերագիրք՝
նուիրուած Առաջին աշխարհամարտի տարիներուն
հայ ռազմիկներու կեանքին ու ճակատագրին։
Armenpress.am-ի տեղեկութիւններով` ցուցադրութիւնը կը կրէ «Հայրենիքէն հեռու, հայրենիքի
մէջ. հայ ռազմիկներու ճակատագիրը առաջին
աշխարհամարտին» խորագիրը:
Ցուցանմուշներուն միջոցով պիտի ներկայացւին ռուսական բանակի կազմին մէջ կռուող արեւելահայ զինուորներու փորձառութիւնը հայրենիքէն
հեռու՝ ռազմաճակատին վրայ, աւստրոհունգարական գերութեան մէջ անոնց առօրեայ կեանքը,
փախուստը կամ ազատութիւնը, վերադարձը
հայրենիք եւ յետագայ կեանքը։ Անոնցմէ շատերը,
սակայն, այդպէս ալ չվերադարձան։
Ցուցադրութիւնը կ՝ընդգրկէ նաեւ Օսմանեան
բանակին մէջ կռուող արեւմտահայ զինուորներու
ճակատագիրը՝ Առաջին աշխարհամարտի եւ Հայոց Ցեղասպանութեան պատմութեան ծիրին մէջ:
Անիկա յագեցած պիտի ըլլայ եզակի արխիւային
լուսանկարներով, տեսաֆիլմերով, ցուցանմուշներով, որոնց միջոցով եւ ուղեկցուող բացատրականներով փորձ կատարուած է վեր հանելու զինուորներու ոչ սովորական կեանքի ուղին: Ցուցադրութեան
կարեւոր մաս կը կազմէ 100 տարուան վաղեմութիւն
ունեցող հայ ռազմագերիներուն երգն ու արտասանութիւնը: Յատկապէս յուզիչ է ռազմագերիներէն
Արշակ Մանուկեանի ձայնագրութեան արձանագրութիւնը, ուր կը նշուի հետեւեալը. հայ՝ ծնած է
Լծենի մէջ, ապրած Եկատէրինոսլաւ, 30 տարեկան,
մասնագիտութեամբ՝ հրուշակագործ: Կ՝երգէ «Կռունկ
Հայաստանի» երգը՝ կոչելով զայն «դժբախտ գերիի
թռչուն», 15 Օգոստոս, 1915:
«Ռազմագերիներու հետքերով Հայաստանի
Հանրապետութեան բազմաթիւ գիւղեր այցելելով՝

տեղի տարէցներու (ներառեալ՝ ռազմագերիներու
բարեկամներու) օգնութեամբ գրի առած ենք
իւրաքանչիւր ռազմագերիի յետագայ ճակատագիրն
ու անոնց ժառանգներուն պատմութիւնները։ Անոնք
կը պատմեն պատերազմի պատճառով հայրենիքէն
ստիպուած հեռանալու, ռուսական բանակի կազմին
մէջ կռուելու, թշնամիի ձեռքը ինալու, փախուստի
կամ ազատ արձակուելու շնորհիւ հայրենիք վերադառնալու, ինչպէս նաեւ հայրենիքի մէջ յետագայ
ճակատագրի մասին։ Դժուարին ժամանակներու
մէջ գրուած պատմութիւնները նոյնքան տարբեր
են, որքան իրենք՝ ռազմագերիները։ Հայրենիքէն
հեռու՝ պատերազմի եւ գերութեան մէջ, անոնք
յաճախ առերեսուած են անասելի տառապանքներու՝
ցաւ, կարօտախտ, կսկիծ, միեւնոյն ժամանակ
վայելելով մարդասիրութեան ու յարգանքի պահեր՝
յաճախ նոր հմտութիւններ իւրացնելով»,- կը նշէ
Եասմին Տում-Թրակուդ։
Ցուցադրութիւնը իւրայատուկ հարթակ է՝ տեսնելու ցանկացած պատերազմի ծանրագոյն հետեւանքներէն մէկը: Առաջին աշխարհամարտի ընթացքին միայն Աւստրօ-Հունգարիոյ մէջ կառուց-ւած
է ռազմագերիներու 50 ճամբար՝ շուրջ 1 միլիոն
զինուորի եւ 10 հազար սպայի համար: Ճամբարներու կէսէն աւելին տեղակայուած էին ներկայ
Աւստրիոյ տարածքին:
Ցուցադրութեան ծիրէն ներս եւ համանուն
պատկերագիրքին մէջ օգտագործուած նիւթերուն
զգալի մասը ձեռք բերուած է Աւստրիոյ, Հայաստանի
եւ Ռուսիոյ արխիւներէն։ Հետազօտական խումբը
յաջողած է Հայաստանի գիւղերուն մէջ գտնել նախկին ռազմագերիներու բարեկամներու հետքերը,
անոնց անմիջական ժառանգները: Վերջիններուս
յիշողութիւնները, անոնց տրամադրած ընտանեկան
լուսանկարները, տարբեր արխիւային փաստաթուղթերը թոյլ կու տան ամբողջացնելու եւ շարադրելու
հայ ռազմագերիներու կեանքի պատմութիւնները՝
որոշ բացառութիւններով: Ռազմագերիներու ժառանգներէն շատերը գիտէին իրենց բարեկամներու՝
գերութեան մէջ եղած ըլլալու մասին, սակայն
ոմանց համար ատիկա նորութիւն էր:
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Պատիւ
Արժանաւորին
Պալէի Պարուհի Ժաննա
Թեւոսեան Միջազգային
Մրցոյթին Մրցանակի
Արժանացած է

Աւստրիոյ մայրաքաղաք Վիեննայի մէջ տեղի
ունեցած է Վիեննայի 8-րդ միջազգային պալէի եւ
ժամանակակից պարի մրցոյթը: Հայաստանը
ներկայացուցած է Ա. Սպենդիարեանի անուան
օփերայի եւ պալէի ազգային ակադեմիական
թատրոնի պալէի թատերախումբի արուեստագէտ
Ժաննա Թեւոսեանը, որ արժանացած է երրորդ
մրցանակի: Այս մասին կը տեղեկանանք օփերայի
եւ պալէի թատրոնի Facebook-էն։։
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Հայրենի Տուեալներ
Միացեալ Նահանգներէն Հայաստան Փոխանցումները Աճած Են
Տնտեսական զարգացման նախաձեռնութիւններու կեդրոնի հրապարակած տեղեկագիրին համաձայն՝ 2019-ի առաջին եռամսեակին 2018-ի նոյն
ժամանակահատուածին հետ համեմատած՝ հայաստանեան դրամատուներու միջոցով անհատներու
անունով արտասահմանէն եղած դրամական
փոխանցումները աճած են 9.3 տոկոսով՝ կազմելով
391,47 միլիոն տոլար: Այս մասին կը հաղորդէ
Civilnet.am-ը։
Տեղեկագիրը կը նշէ, որ 2019-ի առաջին
եռամսեակին, 2018-ի նոյն ժամանակահատուածին
հետ համեմատած Հայաստանի դրամատուներու
միջոցով անհատներու անունով Ռուսիայէն կատարուած փոխանցումները 3 տոկոսով կրճատուած
են՝ կազմելով ստացուող ընդհանուր դրամական
փոխանցումներուն 49.98 տոկոսը, ինչ որ կը
նշանակէ, թէ Միացեալ Նահանագներէն եւ այլ
երկիրներէ ստացուած դրամական փոխանցումներուն գումարը գերազանցած է Ռուսիայէն
ստացուող դրամական փոխանցումներու գումարը:

Այլ երկիրներէ դրամական փոխանցումները աճած
են 23.3 տոկոսով, իսկ Միացեալ Նահանգներու
պարագային՝ 29.7 տոկոսով:
Ռուսիայէն դրամական փոխանցումներու կրճատումը յստակօրէն պայմանաւորուած է նաեւ
հաշուետու ժամանակահատուածին տոլարին նկատմամբ ռուբլիի՝ 16.2 տոկոսով արժեզրկումով: Ուշագրաւ է, որ 2008էն 2018, թէ՛ տարեկան եւ թէ
առաջին եռամսեակի դրութեամբ՝ Ռուսիայէն Հայաստան փոխանցումներու մասնաբաժինը ներհոսքի կառուցուածքին մէջ երբեք 50 տոկոսէն ցած
չէր եղած:
Ուսումնասիրուող ժամանակահատուածի դրամական փոխանցումներու արտահոսքը աւելցած է
4.83 տոկոսով՝ կազմելով 286,62 միլիոն տոլար:
Դրական ներհոսքը կազմած է 104,84 միլիոն
տոլար, որ նախորդ ցուցանիշէն 23,51 տոկոսով
աւելի է: Արտահոսքը գլխաւորաբար աճած է դէպի
Ռուսիա եւ Միացեալ Նահանգներ ուղարկուող
դրամական փոխանցումներու պարագային (աճը

կազմած է համապատասխանաբար՝ 18.2 տոկոս եւ
7.2 տոկոս), մինչդեռ այլ երկիրներու պարագային
արտահոսքը կրճատուած է 7.3 տոկոսով:
Վերջին 10 տարիներուն, առաջին անգամն
ըլլալով Հայաստան եկող դրամական փոխանցումներու կառուցուածքին մէջ Ռուսիոյ մասնաբաժինը
եղած է նուազագոյնը։

Պատմամշակութային Արձագանգ
Ուրֆայի Սուրբ Աստուածածին Հայկական Եկեղեցին Աւերման Եզրին է
Ուրֆայի Հալիլիյէ գաւառի Գերմուշ գիւղին մէջ
գտնուող Սուրբ Աստուածածին հայկական եկեղեցին ժամանակի ընթացքին աւերուած է: Այս մասին,
ըստ Armenpress.am-ի, հաղորդած է «Ուրֆա նիւզ»
լրատուամիջոցը:
Ըստ տեղեկութիւններուն՝ եկեղեցին կառուցուած
է 19-րդ դարուն: Վերջին անգամ վերականգնողական
աշխատանքներ կատարուած են 1881-ին՝ Յակոբ
Արդուիսեանի կողմէ: Այնուհետեւ, այլեւս չէ վերանորոգուած, որուն հետեւանքով աստիճանաբար
աւերուած է:
Յայտնի է, որ 1895 Դեկտեմբեր 29-ի կէսօրին,
Ուրֆայի մէջ, թուրքերը՝ խմբուելով Սբ Աստուածածին Մայր տաճարին առջեւ, ուր ապաստանած
էր շուրջ 3000 հայ՝ յատկապէս կանայք ու
երեխաներ, կը կոտրեն եկեղեցւոյ դուռը, ներս կը
խուժեն, սակայն տեսնելով, որ շատ ժամանակ
պիտի կորսնցնեն հայերը մէկ առ մէկ սպաննելու

համար, եկեղեցւոյ բակին մէջ դրուած 50 արկղ
քարիւղը կը լեցնեն Մայր տաճարին վրայ՝ հրոյ

ճարակ դարձնելով զայն, միաժամանակ ողջակիզելով այնտեղ ապաստանած բնակչութիւնը:

Շրջանային Èáõñ»ñ

Թուրքիան Սուրիոյ Սահման Ուղարկած է 12 Ռազմամեքենայ
Թրքական իշխանութիւնները Շանլը Ուրֆայի
սահմանամերձ Ճէյլանփընար գաւառ ուղարկած
12 զրահամեքենայ:
Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»,
կը յայտնէ թրքական «Տիքեն» լրատուամիջոցը:

Ըստ տեղեկութիւններուն՝ զրահամեքենաները,
որոնք ուղարկուած են Թուրքիոյ արեւելեան քաղաքներուն մէջ գտնուող ռազմական միաւորումներէն, պիտի տեղակայուին թուրք-սուրիական
սահմանին:

Թուրքիոյ Անվտանգութեան Խորհուրդը Քննարկած է Սուրիոյ Մէջ «Անվտանգ Գօտի» Ստեղծելու հարցը

Թուրքիոյ ազգային անվտանգութեան խորհուրդի նիստի ընթացքին քննարկուած է Սուրիոյ
հիւսիսին՝ Եփրատ գետի արեւելեան շրջաններուն,

«անվտանգ գօտի» ստեղծելու հարցը, որ արտացոլուած է խորհուրդի նիստէն ետք հրապարակուած
յայտարարութեան մէջ:

Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»,
կը յայտնէ թրքական «Միլլիեթ» լրատուամիջոցը:
«Սուրիոյի հետ թրքական սահմաններու անվըտանգութենէն մեկնելով՝ Թուրքիան պիտի շարունակէ տարածաշրջանը մաքրել զինեալներէն եւ
ջանք պիտի չխնայէ Սուրիոյ հիւսիսին «անվտանգ
գօտի» ստեղծելու ուղղութեամբ»,- նշուած է յայտարարութեան մէջ:
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Մի Քանի Դիմաստուերներ Գիտնական Պատմաբանէն
¾ç 03
եւ՝ կը մաղթեն որ 2012-ը «բոլորին համար» ըլլայ
«յոյսի Նոր Տարի»։ Այս ամոլին անխախտ հաւատարմութիւնն ու անշէջ սէրը՝ իրարու հանդէպ…
ինչ բացատրութիւն ունի։ Այն թէ՝ երկուքն ալ ոչ
միայն ազնիւ հոգիներ ունին եւ դիմադրելու
յեղափոխական շունչ, այլեւ՝ գաղափարական իրերահաղորդ ամաններ են, եւ երկուքը՝ միասնաբար,
զուգահեռաբար կը հային միեւնոյն իտէալին… եւ ոչ
թէ՝ լոկ իրարու…։ Երկուքն ալ՝ անհատապաշտ չեն,
այլ՝ հաւաքապաշտ, համայնապաշտ…։
(3) Խօսքը կը վերաբերի Լիբանանահայ
Գրական Շրջանակի Օրացոյց-Ուղեցոյցերու 2012
տարուայ թիւին։ Բայց անոնք ընթերցողներն են
այս օրացոյց-ուղեցոյցերուն, 1993 թուականէն ի
վեր, եւ 1999-ին՝ Գրական Շրջանակի հիմնադրութեան 50-ամեակին, Շրջանակին ուղղած իրենց
ողջոյնի գիրին մէջ, գրած են թէ՝ այս ուղեցոյցերը
կ՚արտացոլացնեն Գրական Շրջանակի համահայկական ոգին եւ «վեհօրէն մարդկայնական ու
լայնախոհօրէն ազգայնական գաղափարականը…»։
Այս ճշմարտութիւնները տեսնող եւ գնահատող
գիտական միտքերը՝ ուրեմն ունին, միեւնոյն
գաղափարականը… աշխարհայեացքը։
(4) Այս ամոլը ՏԱՀՔ-ի ճակատագրական հրամայական մը ըլլալուն համոզուած կողմնակիցներէն
էին։ Անոնք դէմ էին՝ Ցեղասպանութեան լոկ բարոյական պղատոնական ճանաչումի մուրացիկութեան, եւ կողմ էին՝ Արեւմտահայաստանի հողային
պահանջատիրութեան։ Սակայն, գիտնական Ագապին ունէր տարակոյս մը… թէ՝ մեր իրաւաքաղաքագիտութեան մարզին մէջ յետամնաց, հաւաքական երկարաշունչ պայքարի անատակ եւ
անմիաբան ժողովուրդը պիտի կարողանա՞յ իրականացնել ՏԱՀՔ-ի կազմակերպումը։ Իրականութիւն
է որ նոյնպիսի տարակոյս յայտնած են նաեւ՝ Լեւոն
Հախվերդեանը, Դոկտ. Փրոֆ. Արամայիս Միրզախանեանը, Աւետիս Եափուճեան
եւ Գրիգոր
Շահինեանը, որոնք՝ իրենց բառերով, իրաւաքաղաքագիտականօրէն լաւ սերտուած, միակ ճիշդ ուղին,
միակ համահայկական եւ շատ հմայիչ ու ճաճանչագեղ գտնելով գտնելով հանդերձ ՏԱՀՔ-ի ծրագիրը… վերապահութիւն ունենալով՝ զայդ կազմակերպելու մեր ժողովուրդի ատակութեան նկատմամբ…։
(5) Մեր զրոյցներուն ու նամակագրութեան մէջ
յաճախ նոյն ուժգնութեամբ դատապարտած ենք
Տարագիր Արեւմտահայութեան one man show-ի մէջ
բացառիկութեան եւ հաւաքական աշխատանքի ու
պայքարի մէջ անճարակութեան հիւանդութիւնը,
զոր նկատած ենք՝ գաղթականութեան, հայրենազըրկութեան եւ պետականազրկութեան, որ
Տարագիր Արեւմտահայութեան բեկորներուն մօտ
ստեղծած են՝ անապահովութեան, անօգնականութեան, աննշանութեան եւ անզօրութեան բարդոյթ
մը, զոր պարարտ հող նկատած է՝ մշակութային եւ
հասարակական թեքումով, բայց այլախոհ Ֆրէօյտեան հոգեվերլուծաբան Էրիք Ֆռոմը՝ ֆաշիզմին
համար… իր “Fear of Freedom” գիրքին մէջ, Routledge
and Kegan լոնտոնեան հրատարակչատունէն (էջ
207-208)։ Ուրեմն, Տարագրութեան պայմաններուն
մէջ մեր հաստատած երերացող «ազգային»
կոչուած կառոյցներուն տիրացած մենատիրական
կուսակցութիւնը՝ միրաժը կը ստեղծէ «Սփիւռքի
պետութեան», որ ֆաշական կ՚ըլլայ՝ ըստ Էրիք
Ֆռոմմի, եւ Տարագիրներու բեկորները իրենց
անզօրութեան բարդոյթին պատճառով, կամ՝
ազատ կամքով, կ՚ենթարկուին մենատէր կուսակցութեան՝ եթէ իշխանամէտ նկարագիր ունին եւ
զօրաւորին հետ կ՚ըլլան, եւ կամ ալ՝ դուրս կը մնան

«ազգային» կոչուած կառոյցներէն, եւ կը յանձնուին
հարկադրական համարկումին իրենց գտնուած
երկրին, վերածուելով՝ ինքնաշխատ մեքենայի,
կորսնցնելով իրենց անձն ու անհատականութիւնը,
եւ սակայն, այդուհանդերձ, խաբկանքը կ՚ունենայ՝
ազատ անձ ըլլալու, որ ենթակայ է միայն ինքն իրեն
ու դառնալով «մենծ անձնասէր» մը…։ Ֆաշիզմի
պարարտ հող է՝ մանաւանդ, Լիբանանի համայնքային համակարգը, որուն մէջ ամէն քաղաքացի կը
զգայ թէ ինք աննշան անձ մըն է։ Պետական
իշխանութիւնը փոխարինուած է համայնքին իշխանութեամբ։ Համայնքներու տիրակալութիւնը մերժող քաղաքացիները ամբողջովին անպաշտպան
են եւ աննշան։ Իսկ համայնքին «զաւակ»ը մնացած
«զաւալլը…» քաղաքացին, ստրուկն է իր համայնքի
իշխանութեան, մասնաւորաբար լիբանանահայ
առաքելական քաղաքացին, որուն համայնքային
բոլոր կառոյցները զաւթուած են մենատէր
կուսակցութեան կողմէ։ Էրիք Ֆրոմմ, իր այս “Fear
of Freedom” գիրքին մէջ, խօսած է նաեւ՝ ԱՄՆ-ի մէջ
ֆաշիզմի պարարտ հողին մասին…։ Իսկ Պէյրութի
արաբատառ օրաթերթերէն՝ «Ալ-Տիար»ը, Շառլ
Այեուպի ստորագրութեամբ, յատուկ գրութիւն մը
հրատարակած էր՝ «Լիբանանեան Նացիականութիւնը» վերնագրով։
(6) Ագապի Նասիպեան ունէր ոչ միայն
պետական մտածելակերպ, այլեւ՝ լայն մտահորիզոն
եւ լայնախոհութիւն։
(7) Ագապի Նասիպեան հիասթափուած էր Գ.
Հանրապետութեան համակարգէն եւ իրերայաջորդ
երեք նախագահներէն, որոնք օլիգարխներուն
կ՚արտօնէին՝ ոչ միայն երկրի թալանումը, այլեւ՝
հայրենիքի հայաթափումը, զուրկ ըլլալով պետական մտածելակերպէ եւ հայրենասիրութենէ։ Երբ
իրեն ըսի թէ՝ Դոկտ. Փրոֆ. Արամայիս Միրզախանեան այս օլիգարխները անուանած է «մոնկոլթաթարներ»… անոր Շուէտի հասցէն ու հեռախօսի
համարը առաւ ինձմէ՝ որպէսզի կապուի անոր հետ…։
(8) Ագապի Նասիպեան կ՚ակնարկէ Դանիէլ
Վարուժանի «Վեհաճաշը» գրութեան, զոր ես
փոխանցած էի իրեն, խիստ դատապարտելով այս
կուսակցութեան մահաբեր գործակցութիւնը փանթուրք-սիոնական Երիտ. Թուրքերուն հետ։
(9) Ագապի Նասիպեան հիասթափուած էր
նաեւ՝ իր ջերմօրէն դաւանած ՀԲԸՄ-ի այլասերումէն՝
Ալեք Մանուկեանի մահէն վերջ։ Ան շնորհաւորեց
իմ գրութիւնս՝ «Եաթաղանը Որ Հասաւ Մելգոնեանին» վերնագրով, լոյս տեսած Գրական Շրջանակի օրացոյց-ուղեցոյցին մէջ։ Ան շնորհաւորած էր
նաեւ իմ պայքարս՝ Ալեք Մանուկեան Կեդրոնի եւ
Երուանդ Տեմիրճեան վարժարանի շէնքերու
վաճառման դէմ։ Այս վերջինին դէմ մեր նստացոյցին
պարզած էինք պաստառ մը, որ կ՚ընէր. «Հայ
դպրոց ծախողը՝ Հայ Դատն ալ կը ծախէ»։ Եւ այս
պաստառին տակ խմբուած ծնողներու նստացոյցին
լուսանկարը առաքեցի իրեն։
(10) Իրեն գրած էի Պուլկարահայութեան «ազգային կառոյցներու մէջ բազմած գործարարներէն
Եղիազարի ամօթալի գործընկերութեան մասին,
թուր գործարարներու հետ, եւ՝ դիտել տուած էի թէ՝
գործարարը, դրամասէր դրամատէրը (մասնաւորաբար վայրի դրամատէրը)՝ ոչ ազգ ունի, ոչ
հայրենիք, ոչ կրօն եւ ոչ ալ ժողովուրդ։
(11) Գրած եմ. ներքին մեր ուժի զօրացումին
պայմաններն ու պահանջներն են՝ համահայկական
ոգիին զօրացումը, Տարագիր Արեւմտահայու եւ
հայրենազրկեալի գիտակցութեան պահպանումը,
մենատիրութեան ի սպառ հեռացումը կուսակցութիւններէն, ՏԱՀՔ-ի անյապաղ կազմակերպումը,

եւ Ցեղասպանութեան լոկ բարոյական ճանաչումը
մուրալու՝ այսինքն, հողային դատին փախուստէն
հրաժարումը։
(12) Պարսկահայ յեղափոխական Վարդան
Սալախեանի հերոսական կեցուածքին մասին
Դոկտ. Փրոֆ. Արամայիս Միրզախանեանի գրութիւնը՝ Գրական Շրջանակի Օրացոյց-Ուղեցոյցին
մէջ՝ յայտնօրէն յեղափոխական դիմադրական
շունչով վարակած է Ագապի Նասիպեանի անհանգիստ հոգին, ի տես՝ «մեր ժողովուրդին ծոցէն ելած՝
յոյսին եւ լոյսին փարած հերոսներ»ուն…։ Այս
խօսքերը, հաւանաբար, դրական արձագանգներ
էին 15 տարիներ առաջ (1997-ին) մեր ունեցած մէկ
զրոյցին, «Մելգոնեան»ի տնօրէնութեան սենեակին
մէջ, երբ ես իրեն կը յայտնէի թէ՝ փաստաբանութենէ
առաջ, AUB-ի մէջ իմ նախընտրութիւնս եղած էր
բնագիտութիւնը, եւ մասնաւորաբար «լոյս»ը…։ Ինք
յայտնած էր, թէ՝ ինք շատ կը սիրէր «լոյսը օրհներգող
Արեւագալի հոգեթով շարականները», եւ ես իրեն
յայտնած էի, որ Ս. Նշան նախակրթարանի աշակերտութեանս տարիներուն, եկեղեցւոյ դպրաց
դասին մէջ, մեներգիչն էի Արեւագալի շարականներուն, եւ՝ երգած էի երկու հատուած՝ «Լոյս, Լոյս,
Արարիչ Լուսոյ»էն եւ «Անեղանելիդ»էն…։
(13) Այս տողերուն մէջ կը պարզուին Ագապի
Նասիպեանի քաղաքական սթափ մտածողութիւնը,
եւ միւս կողմէ՝ վախը մեր խաբուիլ սիրող ժողովուրդին գինովութենէն։
(14) Իսկ այս տողերուն մէջ պարզորոշ է այն, որ
Ագապի Նասիպեան վարակուած չէր մեր քաղաքական աւանդական ղեկավարներու մեծ մասին
Արեւմուտքի հանդէպ՝ ապաւինողականութեան
ախտէն, որ յատուկ է անչափահասներուն… եւ
անվայել՝ չափահասներուն, որոնք անամօթաբար
ձեւով «հերոսական» եւ խորքով՝ ստրկական երգեր
կ՚երգէին (ինչպէս՝ «Հերոս մռնչեց՝ սուլթան դողդողաց» եւ «Եւրոպի աչքից՝ արտասուք սողաց»)։
(15) Մեծն Խրիմեանէն այս մէջբերումը կրկին
անգամ կը վերահաստատէ Ագապի Նասիպեանի
մերժումը ապաւինողականութեան եւ ջատագովումը՝ խելքի եւ բազուկի ուժերուն։ Բազուկի ուժին
մասին դիպուկ է Արփիար Արփիարեանի «Կարմիր
Ժամուց»էն սա խօսքը. «Մեր արօրները քաշողները՝
եզներն են, գառնուկները՝ արտ չեն կրնար հերկել»…։ Իսկ խելքի ուժին մասին դիպուկ է Մաքսիմ
Կորքիի սա խօսքը. «Թոյլ մարդիկ կը սպասեն
առիթի, ուժեղները՝ կը ստեղծեն զայն»…։
(16) Եթէ կազմակերպութեան մը անդամին
անոր յարումին անկեղծութեան ցուցանիշը իր
անդամատուրքին վճարումն է, Գալուստ եւ Ագապի
ամոլին ալ գաղափարական յարումին ցուցանիշներն են, այն պարզ փաստերը, որ Գալուստ 1967,
1968 եւ 1969 տարիներուն, Կիպրոսի մէջ, «ՅԱՌԱՋ»
շաբաթաթերթին բաժանորդագրած է 10 կիպրահայեր։ Իսկ 1993-էն սկսեալ, Գալուստ եւ Ագապի
Լիբանանահայ Գրական Շրջանակին կը մուծէին
անոր Օրացոյց-Ուղեցոյցներէն տարեկան 15 օրինակի փոխարժէքը…։
Գրական Շրջանակի գաղափարականը՝ «վեհօրէն մարդկայնական եւ լայնախոհօրէն ազգայնական», ծանօթ է բոլորին։ Իսկ 1966-1969 տարիներուն լոյս տեսած «ՅԱՌԱՋ» շաբաթաթերթը կը
խմբագրէին՝ Լիբանանի Կոմկուսէն 1964 թուին
հեռացուած ղեկավարութեան ընդդիմադիր հայ
ընկերները, որոնցմէ վերապրողները՝ 40 տարիներ
վերջ (2004-ին) վերադարձան Կոմկուսին։
Այսպիսով կ՚ամբողջանան Գալուստ եւ Ագապի
ամոլին գաղափարական դիմանկարին գիծերը…։
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Փայլան Եւ Կունայ Օգոստոսին Հարաւային Ամերիկա Պիտի Այցելեն
Թուրքիոյ խորհրդարանի ընդդիմադիր երկու
պատգամաւորներ՝ Էվրու Կունայ (քիւրտ) եւ Կարօ
Փայլան (հայ), որոնք անդամ են քրտամէտ Ժողովուրդներու ժողովրդավարական կուսակցութեան
11-24 Օգոստոս պիտի այցելեն Հարաւային Ամերիկայի շարք մը երկիրներ: Այս մասին կը հաղորդէ
Azatutyun.am-ը։
Կուսակցութեան ներկայացուցիչները Արժանթինի, Պրազիլի, Չիլիի եւ Ուրուկուէյի մէջ քաղաքական շարք մը պաշտօնատարներու հետ հանդիպումներ պիտի ունենան եւ դասախօսութիւններ
պիտի տան Թուրքիոյ մէջ տիրող իրավիճակին
մասին եւ պիտի ներկայացնեն տարուող աշխատանքները՝ մարդկային եւ փոքրամասնութիւններու
իրաւունքներու պաշտպանութեան նպատակով:
Երկու խորհրդարանականները նշեալ երկիրներուն մէջ նաեւ հանդիպումներ պիտի ունենան հայ
համայնքներու ներկայացուցիչներուն հետ:

Միանգամից

Ասում են, թէ միանգամից կեանքում
ոչի՜նչ չի կատարւում.
Միանգամից ո՛չ մի կարպետ եւ ո՛չ մի
գորգ չի պատռւում,
Միանգամից բերդ չի շինւում ու չի
քանդւում միանգամից,
Միանգամից ձիւն չի գալիս եւ չի փչում
անգամ քամին:
Մի՛րգ չի հասնում միանգամից, ու՜ր
մնաց թէ՝ խելօքանան,
Զո՛յգ չեն կազմում միանգամից, ու՜ր
մնաց թէ՝ երեքանան:
Միանգամից չեն կշտանում եւ չեն
զգում ջրի կարիք,
Ո՛չ այսօրն է անցեալ դառնում, ո՛չ էլ
վաղն է դառնում գալիք:
Այս ամէնը ճիշտ է, հարկաւ՛,
Հէնց այսպէս է, ինչպէս որ կայ:
Սակայն եթէ իմ կեանքի մէջ գէթ
հարցնէին մի՛ անգամ ինձ,
Թէ ես ի՞նչ եմ գերադասում,
Ին՞չ եմ ուզում
Ու երազում,
Ես կ'ասէի.
-Ինչ լինում է՝ թող որ լինի
միանգամի՜ց…
Պարոյր Սեւակ
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ԱՐՍԷՆ ՂԱԶԱՐԵԱՆ
(1959)
«Դէզ»
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Միջազգային Èáõñ»ñԳՈՅԺ
ՀԵԸ-ի Կեդրոնական

Հռոմի Պապը
Առաջին Անգամ
Կ'այցելէ
Վարչութիւնը,
ՀԲԸՄԱրաբական Թերակղզի
ՀԵԸ-ի «Վահրամ Փափազեան» թատերախումբի անձնակազմը, համայն
ՀԵԸ-ականները եւ լիբանանահայ թատերասէր հասարակութիւնը սրտի խոր ցաւով
կը գուժեն հայ թատրոնի հսկայ, Երեւանի
Յակոբ Պարոնեանի անուան պետական
թատրոնի գեղարուեստական ղեկավար,
ՀՀ ժողովրդական արուեստագէտ, ՀԲԸՄՀԵԸ-ի «Վահրամ Փափազեան» թատերախումբի երկարամեայ բեմադրիչ, հայ թատրոնի երախտաւոր Երուանդ
Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական
Ղազանչեանի մահը::
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ
ՀԵԸ-Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական
«ՎԱՀՐԱՄ ՓԱՓԱԶԵԱՆ»
ԹԱՏԵՐԱԽՈՒՄԲԻ
թերակղզի, կը ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-Ի
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելով «ՌԻԱ
նովոսթի»-ն։
ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ
կիրակնօրեայ

աւանդական քարոզի ժամանակ ան ԱՄԷ իր այցը համարած է «կարճ, բայց
կարեւոր ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի
իր էջին վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան
էջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք ինծի
համար»։
Այցը պիտի
տեւէ մինչեւ
Փետրուար 5՝ Ապու
Տապիի թագաժառանգ,
ՀԵԸ
Անդրանիկ
Պասքեթպոլի
14 Տարիքէն
Վար ՏղոցՇեյխ
Եւ
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը
Աղջկանց
Խումբերը Յաղթանակ Արձանագրեցին Լիբանանի
մասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդիԱխոյեանութեան
Մրցումներուն
պումին։

Հայկազեան Համալսարանը
Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս
Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին
նուիրուած տեղեկագրին
անգլերէն թարգմանութեան՝

The Adana Massacres
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
Խօսք կ'առնեն`

Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան
Դոկտ. Ա. Կիւրեղեան (Տեղեկագրին թարգմանութեան,
յառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ)
Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան
Երկուշաբթի, 4 Փետրուար 2019, կ.ե. ժամը 4:00ին,
Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու
Գրանցած Է

Արդէն 74 հոգի փաստաթուղթեր ներկայացուցած է Ուքրանիոյ կեդրոնական
ՀԵԸ
Անդրանիկ
պասքեթպոլի
դպրոցի
14 տարիքէն
վար զոյգգրանցուելու
խումբերը՝
ընտրական
յանձնաժողովին՝
երկրի
նախագահի
թեկնածու
տղաք
եւ
աղջիկներ
յաղթանակ
արձանագրեցին
Լիբանանի
ախոյեանութեան
համար, որմէ 28-ն գրանցուած է, իսկ միւս 28-ի թեկնածութիւնը՝ ոչ, ինչպէս կը
մրցումներուն:
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ին, ԿԸՅ-էն
Շաբաթ,
27 Յուլիս 2019-ի
կէսօրուան
ժամը 1.30-ին
Նուհատ Նաուֆալ
յայտնած
է ուքրանական
«Փրիամոյ»
հետուստաալիքի
թղթակիցը։
մարզադաշտին
մէջ
ՀԵԸ
Անդրանիկի
աղջիկները
ոչ
միայն՝
89-23 ստացած
արդիւնքով
«Ընդամէնը գրանցուած է 28 թեկնածու։ 22 թեկնածու մերժում
է:
ջախջախեցին
NSU-ն,
այլեւ
ապացուցեցին,
թէ
ՀԵԸ
Անդրանիկ
պասքեթպոլի
Ընդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած
դպրոցը
կը մնայ մարզաձեւին լաւագոյն աւանդութիւններուն պահապանը:
է թղթակիցը։
ՀԵԸ
գլխաւոր մարզիչնհամար
է Յարութ
Գուզուճեանը:
Երէկ՝Անդրանիկ
Փետրուարտղոց
3-ը, կազմին
ԿԸՅ թեկնածուներուն
փաստաթուղթեր
Դարձեալ
Շաբաթ,
27
Յուլիս
2019-ին,
ՀԵԸ
Անդրանիկ
դպրոցի
14 տարիքէն
յանձնելու վերջին օրն էր։
վարՈւքրանիոյ
տղոց խումբը,Լիբանանի
պասքեթպոլի
ախոյեանութեան
մրցումներուն
մէջ նախագահական ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան
գծով,
դաշտին մէջ՝
56- 33սկսած
արդիւնքով
պարտութեան
Մարտ Թաատոտի
31-ին։ Նախընտրական
արշաւը
է Դեկտեմբեր
31-ին։ մատնեց
Պրէյնըրզը
(Նուժում):
Ախոյեանութեան
կը մասնակցին
52 խումբեր:
ՀԵԸ
«Ռեյթինկ»
ընկերաբանական
խումբի
հարցախոյզին
տուեալներով՝
Անդրանիկի
տղաքը
իրենց
խմբակին
մէջ
արձանագրեցին
երկու
յաղթանակ
թեկնածուներուն միջեւ վարկանիշի յառաջատարը Վլատիմիր Զելենսքին է,
եւ
կրեցին
մէկ պարտութիւն:
կազմը
անցաւ
որուն
կ'աջակցի
19.0%-ը այն Շնորհիւ
մարդոց,այս
որարդիւնքներուն,
կողմնորոշուած մեր
են եւ
մտադիր
են
ախոյեանութեան
երկրորդ
փուլը:
քուէարկել։ Երկրորդ տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի առաջնորդ Եուլիա Թիմոշէնքօն
ՀԵԸ Անդրանիկի
տղոց կազմին
գլխաւոր
մարզիչն
է Նարեկ
Աւետիքեանը:
է (18.2%),
երրորդը՝ գործող
նախագահ
Փետրօ
Փորոշէնքօն
(15.1%)։
ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

zartonkadl@gmail.com

P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon
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