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Ամերիկեան ընկերութիւն մը, որուն մասնագիտութիւնը հորերու պեղումներ 
են, յատուկ նաւ մը պիտի տրամադրէ Լիբանանին, որ պիտի ձեռնարկէ 
փորելու ընդծովեայ առաջին նաֆթային հորը, որ նաեւ պիտի պեղէ կազի 
փնտռտուքի համար: Այս գործողութիւնը պիտի սկսի տարեվերջին: Այսպէս 
յայտարարեց Լիբանանի ուժանիւթի նախարար Նատա Պուսթանին:
Մինչ Պուսթանի Ուրբաթ օր  ըրած ընկերային համացանցային իր գրառումին 
մէջ չնշեց միջնորդ կողմին անունը, սակայն հաւանականութիւնը մեծ է, 
որ այս գործողութիւնը կը կատարուի ֆրանսական Թոթալ ընկերութեան 
միջոցաւ: 
Հակառակ այս աշխատանքին, կողմեր կան, որոնք կասկածով կը 
մօտենան պեղումներու արդիւնքին ինչ կը վերաբերի անոր առեւտրական 
պիտանելիութեան:

Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարարը Մաուլուտ Չաւուշօղլու Ուրբաթ 
օր յայտնեց, որ իր երկիրը հետաքրքրուած է Լիբանանի տնտեսութեան 
զարգացմամբ:
Ան այս խօսքերը արտասանեց, Լիբանանի արտաքին գործոց նախարար 
Ժըպրան Պասիլի հետ միացեալ մամլոյ ասուլիսի մը միջոցին:
Նշենք, որ Չաւուշօղլու Լիբանան ժամանած էր Հինգշաբթի գիշեր:

Ալճերիոյ մայրաքաղաքին մէջ յայտնի ռափըրի մը համերգին ժամանակ 
յառաջացած հրմշոտցի հետեւանքով առնուազն 5 մարդ զոհուած է, աւելի 
քան 20-ը վնասուածքներ ստացած են, կը հաղորդէ BBC-ն, յղում ընելով 
տեղական լրատուամիջոցներուն:
Soolking անունով յայտնի երգիչի համերգը կայացած է  սթատիոմի մէջ: 
Հրմշտոցը առաջացած է համալիրին մէջ՝ մուտքերէն մէկուն մօտ: Կը 
հաղորդուի, որ հրմշտոցի զոհերը 2 երիտասարդ տղաներ եւ 3 աղջիկ են: 
Տուժածներու կեանքին վտանգ չի սպառնար:
Հակառակ միջադէպին՝ Soolking-ը շարունակած է համերգը, որ 
հեռարձակուած է Canal Algérie հեռուստաալիքի ուղիղ եթերով: Երգիչը 
տակաւին չէ մեկնաբանած կատարուածը:

Ոստիկանութեան Դիլիջանի բաժնի 
հետաքննչական բաժանմունքին մէջ 
նիւթեր կը նախապատրաստուին, 
ոստիկանութեան Դիլիջանի բաժին 
ստացած ահազանգի փաստով: Այս 
մասին կը յայտնէ Shamshyan.com-ը:
Դիլիջան քաղաքի նոր կառուցուող 
եկեղեցւոյ յարակից տարածքին մէջ 
Արցախեան պատերազմին զոհուած 
ազատամարտիկներու յիշատակին նուիրուած յուշարձանը պղծուած է:
 Անյայտ անձը կամ անձինք յուշարձանի վրայէն սուր գործիքով ջնջած են 
բարերարի անունը, պոկած աղբիւրի ծորակը եւ ջարդած ցայտաղբիւրները:

Տաւուշի մարզի մէջ, 23 օգոստոսին վթար տեղի ունեցած է. ժամը 03:30-ի 
մօտերը, Բաղանիս գիւղի մերձակայքին մէջ տեղակայուած զօրամասին մօտ 
զինուորական  փոխադրակառքը շրջուած է: Այս մասին  գրած է  «Շամշեան»  
կայքը, յայտնելով նաեւ, որ արկածին հետեւանքով գրանցուած են  տասնըմէկ  
վիրաւորներ, որոնք բոլորն ալ պայմանագրային զինծառայողներ են:
Աւելի ուշ ՀՀ ՊՆ մամլոյ խօսնակ Արծրուն Յովհաննիսեանը կտրականապէս  
հերքած է «Շամշեան» կայքի փոխանցած  լուրերը եւ այս մասին գրառում 
մը կատարած։ 
 Յովհաննիսեան մասնաւորապէս գրած է. «Տաւուշի մարզին մէջ տեղի 
ունեցած ինքնաշարժի վթարի կապակցութեամբ ներկայացնեմ, որ որեւէ 
զինծառայող որեւէ լուրջ վնասուածք չէ ստացած: Շամշեանին ալ Պաքուէն 
շնորհակալութիւն կը յայտնեն՝ վթարի մանրամասներու, զինծառայողներու 
անձնական գրեթէ ամբողջական տեղեկատւութեան համար»:

Ամերիկեան Ընկերութիւն Մը Պեղող 
Յատուկ Նա՞ւ Մը Պիտի Տրամադրէ Լիբանանին 

Թուրքիան Լիբանանի Տնտեսական Զարգացմամբ 
Հետաքրքրուած է. Թուրքիոյ ԱԳՆ

Ալճերիոյ Մէջ Զոհուած Են Հինգ Անձեր

Դիլիջանի Մէջ Կոտրած Են Ազատամարտիկներու 
Յուշարձանի Ցայտաղբիւրները 

Տաւուշի Մէջ Արկած. Ըստ Արծրուն Յովհաննիսեանին 
Զինուորներուն Վէրքերը Աննշան Են
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Հարրի Մարքովից

Շրջանային Լուրերու շար. Էջ 08

Հարրի Մաքս Մարքովից 
(անգլ.՝ Harry Max Markowitz, 
օգոստոսի 24, 1927, Շիքակօ, 
Իլինոյս, ԱՄՆ), ամերիկացի 
ականաւոր տնտեսագէտ 
Սան Տիեկոյի Գալիֆորնիայի 
համալսարանէն, Նոպե-
լեան մրցանակի դափնեկիր՝ 
ֆինանսական տնտեսագիտու-
թեան տեսութեան վերաբերեալ 
աշխատութիւններու համար 
(1990)։
Հարրի Մարքովիցն աւարտած  
է Շիքակոյի համալսարանը, 
այնտեղ  ալ ստացած է դոկտորի 
աստիճան։ 

Տէր Եւ Տիկին Կարօ Եւ Սօսէ Էշկիեան Եւ 
Տէր Եւ Տիկին Յովսեփ Եւ Էլիզապէթ Պոյաճեան 

Ստանձնեցին Անթիլիասի Մայրավանքի Թանգարանի 
Եւ Մայր Տաճարի Վերանորոգման Ծախսերը

Իսրայէլեան Ուժեր Կրակ 
Բացած Են Քաղաքացիական 
Օդանաւի Մը Ուղղութեամբ

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն Ընդունեց 
Նորօծ Քահանաներուն

Ընդառաջելով Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ 
Ա. Կաթողիկոսի փափաքին, 
Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւմ-
տեան Թեմի ազգայիններէն Տէր 
եւ Տիկին Կարօ եւ Սօսէ Էշկիեան 
ամոլը ստանձնեց Անթիլիասի 
Մայրավանքի «Կիլիկիա» թան-
գարանի վերանորոգութեան 
ծախսերը. իսկ դարձեալ նոյն 
թեմի ազգայիններէն Տէր եւ Տիկին 
Յովսէփ եւ Էլիզապէթ Պոյաճեան 
ամոլը ստանձնեց Մայր Տաճարի 
վերանորոգութեան ծախսերը։
Երկու կառոյցներուն վերանո-
րոգութեան աշխատանքները 

Օգոստոսի 23-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն 
Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսը ընդունեց յուլիսի 
7-ին քահանայական կոչմանն 
արժանացած եւ Մայր Աթոռում 
քառասնօրեայ պատրաստու-
թեան շրջան անցած նորօծ 
տասներկու քահանաներին:
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 
լուսարարապետ Գերաշնորհ 
Տ. Յովնան եպիսկոպոս Յակո-
բեանը Վեհափառ Հայրապետին 
ներկայացրեց նորընծայ քահա-
նաներին` հաւաստիացնելով, 
որ նրանք պատրաստ են 
իրենց նուիրեալ հովուական 
ծառայութիւնը բերելու Հայոց 
Եկեղեցու անդաստանում: 
Զրոյցի ընթացքում Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսն իր օրհնութիւնը 
բերեց քահանայ հայրերին 
հովուական ծառայութեան 
կոչուելու առիթով` նրանց 
փոխանցելով հայրական իր 
պատգամներն ու խրատները: 
Նորին Սրբութիւնն ընդգծեց, 
որ արդիւնաւոր եւ բարեյաջող 
սպասաւորութեան երաշխիքը 
Եկեղեցու զաւակների նկատմամբ 
հոգեւորականի ունեցած 
սէրն է, հովուական խնամքը, 
պատասխանատուութիւնն ու 
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արդէն իսկ սկսած են եւ պիտի տեւեն 
շուրջ երկու ամիս։
Յարմար առիթով Վեհափառ 
Հայրապետը պիտի պարգեւատրէ 

անվերապահ նուիրումը իրեն 
վստահուած համայնքի հանդէպ:
Հայոց Հովուապետը նորօծ 
քահանաներին յորդորեց չըն-
կճուել հովուական կեանքում 
հանդիպող դժուարութիւններից 
եւ խնդիրներից, այլ հաւատքով 
առ Աստուած, խոհեմութեամբ եւ 
համբերատարութեամբ յաղթահարել 
դրանք՝ արգասաբեր դարձնելով 
հոգեւոր սպասաւորութիւնն իրենց 
վստահուած համայնքներում:  
Վեհափառ Հայրապետը պատ-
գամեց ամուր մնալ իրենց 
կոչման մէջ եւ յանձնառու ոգով, 

յիշեալ եկեղեցանուէր զոյգերը 
իրենց ազգային-եկեղեցական 
ծառայութիւններուն ու նուիրա-
տուութիւններուն համար։

աստուածասէր, բարեպաշտ եւ 
հայրենանուէր ծառայութեամբ 
էլ աւելի բարձրացնել Հայոց 
Եկեղեցու բարի համբաւն ու 
հեղինակութիւնը:
Երիտասարդ եկեղեցականներին 
Ամենայն Հայոց Կաթողի-կոսը 
մաղթեց Աստծու օգնակա-
նութեամբ եւ առաջնորդութեամբ 
արդիւնաւորել իրենց առաքե-
լութիւնն ի պայծառութիւն Առա-
քելական Մայր Եկեղեցու եւ ի 
բարօրութիւն հայ ժողովրդի:
Հանդիպման վերջում Հայոց 
Հովուապետը «Պահպանիչ» 

աղօթքով օրհնեց քահանաներին 
եւ նրանց ընծայեց ձեռաց 
խաչեր եւ Ս. Հաղորդութեան 
մասնատուփեր:
Առաջիկայ օրերին քահանայ 
հայրերը Նորին Սրբութեան 
օրհնութեամբ ծառայութեան կը 
կոչուեն Հայոց Եկեղեցու տարբեր 
կառոյցներում եւ աշխարհասփիւռ 
թեմերում:
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Իսրայէլի  բանակը սխալմամբ կրակ 
բացած է սեփական քաղաքացիական 
օդանաւի ուղղութեամբ: Այս մասին 
կը գրէ MilitaryTimes-ը, յղում ընելով  
բանակի մամուլի ծառայութեան 
հաղորդագրութեան:
Միջադէպը տեղի ունեցած է 
Կոլանի բարձունքին: Զինուորները 
կարծելով, որ սաւառնող օդանաւը 
Սուրիոյ կողմէ եկած է եւ վտանգ 
կը ներկայացնէ, կրակ բացած 
են անոր ուղղութեամբ, սակայն 
աւելի ուշ անդրադառնալով, որ 
այն իսրայէլեան քաղաքացիական 
օդանաւ է, դադրեցուցած են 
կրակոցները:
Հաղորդման մէջ չէ նշուած, թէ 
ինչ օդանաւի մասին է խօսքը, 
սակայն յայտնի է, որ կատարուածի 
հետեւանքով տուժողներ չկան:
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Ցեղասպանագիտութեան Մեծ Կորուստը

Շար. Էջ 06

2 Օգոստոս 2019 Ուրբաթ երեկոյ հիւանդանոցի մէջ մահացաւ Հայոց 
ցեղասպանութեան հետազօտութիւններու դպրոցի հիմնադիր Փրոֆ. 
Վահագն Տատրեան։
Ծնած էր 1923-ին Պոլսոյ Գատըգիւղ թաղը։ Ծագումով չորումցի էր։ Հայրը 
այդ քաղաքի երեւելի դատաւորներէն էր եւ լաւ բարեկամութիւն ունէր 
իթթիհատականներու հետ։ Այդ բարեկամութեան շնորհիւ Տատրեանները 
յաջողեցան Պոլիս հասնիլ։ Մանկութիւնը անցաւ Գատըգիւղ, ապա 
Սկիւտարի մէջ։ Բ. Համաշխարհային պատերազմի նախօրէին գնաց 
Պերլին, թուաբանութիւն ուսանելու միտումով։ Ապա Վիեննայի մէջ 
պատմագիտութիւն, Զիւրիխի մէջ միջազգային իրաւաբանութիւն ուսանեցաւ։ 
Տոքթորականը պաշտպանեց ընկերագիտութիւնով՝ Շիքակոյի համալսա-
րանը։
Ինք պատմած էր հայոց ցեղասպանութեան նիւթով իր առաջին հանդիպումը։ 
Վիեննայի մէջ դասընկերներէն մէկը, իմանալով իր հայ ինքնութիւնը, հարց 
կու տայ թէ կարդացա՞ծ է Ֆրանզ Վերֆլի «Մուսա լերան 40 օրերը» վէպը։ 
Տատրեան մինչ այդ ոչ Վերֆելի անունը, ոչ ալ այդ վէպը լսած էր։ Իսկոյն 
կը ճառէ այդ գիրքը եւ կ՚աւարտէ առանց իսկ աչքը թարթելու։ Խորապէս 
ցնցուած է եւ կ՚ափսոսայ թէ ոչինչ գիտէ իր ժողովուրդի պատմութեան 
մասին։ Կը յիշէ մանկութեան տարիներէ դրուագներ, երբ իրենց բնակարան 
այցելող կարգ մը տարեցներ սենեակի մը մէջ ծածուկ կը զրուցէին աղիողորմ 
արցունքներով։ Հազիւ այդ ժամանակ կ՚անդրադառնայ թէ ինչի՞ մասին էին 
այդ զրոյցները։ Այս յայտնաբերումէն ետք կը լքէ թուաբանութեան ուսումը եւ 
իր ամբողջ կեանքը կը նուիրէ հայոց ցեղասպանութիւնը ուսումնասիրելու։
Իր աշխատութիւնը սահմանուած չէր հայոց ցեղասպանութիւնով։ Ան 
ռահվիրաներէն եղաւ ցեղասպանութեան բաղդատական ուսումնասիրու-
թեան դպրոցին։ Իր կարեւորագոյն զէնքն էր անգլերէն, ֆրանսերէն, 
գերմաներէն, հայերէն եւ թրքերէն-օսմաներէն լեզուներուն կատարեալ 
տիրապետելու ունակութիւնը։ Մինչեւ 2010-ական տարեթիւեր բեղուն 
աշխատանքով կ՚արտադրէ բազմաթիւ ուսումնասիրութիւններ եւ կարճ 
ժամանակի ընթացքին կը նուաճէ պատուաբեր բարձունքներ։
Տատրեան բացի պատմագիտական ուսումնասիրութիւններէ, աշխոյժօրէն 
մասնակցած է նաեւ ցեղասպանութեան միջազգային գետնի վրայ ճանաչման 
աշխատութիւններուն։
Ինք էր որ 1996-ին յաջողեցաւ հարիւր գիտնականի, ներառեալ Հոլոքոստի 
մասնագէտ Եահուտա Պաուէրի ստորագրութեամբ դատապարտել 
թրքական կառավարութիւններու ուրացման քաղաքականութիւնը։ Այդ 
յայտարարութիւնը հրատարակուեցաւ բազմաթիւ ամերիկեան թերթերու 
էջերուն վրայ։ Նման նախաձեռնութիւններ ունեցաւ 1998-ին եւ 2000-
ական տարեթիւերուն։ Իրեն համար ակադեմական աշխատութիւնները 
հայ ժողովուրդին ենթարկուած անարդարութեան դէմ պայքարի եւ 
ցեղասպանութիւնները կանխելու գործընթացի մէկ մասնիկն էին միայն։
Եթէ չեմ սխալիր, 2010-ական տարեթիւերու սկիզբներուն էր, երբ զինք 
հրաւիրեցի համալսարանի ամպիոնէն բանախօսութիւն մը ունենալու 
համար։ Մերժեց, ըսելով թէ ալ չուզէր ամերիկեան համալսարանները 
ելոյթ ունենալ։ Պատճառը՝ նման միջոցառումներու ընթացքին կարգ մը 
թուրքիացիներուն հալածանքն էր։ «Ալ չեմ կրնար հանդուրժել» ըսած էր։ 
Միայն հայկական հաւաքականութիւններու դիմաց խօսիլ կ՚ուզէր։ 2013-
ին Հայաստանի մէջ ունեցած բանախօսութիւնները իր վերջին ելոյթները 
եղան։ Որքան որ գիտեմ, Ուոլֆկանկ Կուստի հայոց ցեղասպանութեան 
մասին գերմանական փաստաթուղթերու վերաբերեալ գիրքին անգլերէն 
տպագրութեան համար գրած յառաջաբանն ալ իր վերջին յօդուածը եղաւ։ 
Այս գիրքին հրատարակութեան թուականն ալ 2013 էր։
Տատրեան ապա մեկուսացաւ։ Վերջին անգամ 2014-ին այցելեցի զինք։ 

Համացանցէ չէր օգտուեր։ Ես կանոնաւոր կերպով կը փնտռէի, որպիսութիւն 
կը հարցնէի։ 2016-ին կամ 2017-ին էր, իրեն յայտնեցի թէ Կերկերեանի 
արխիւին մէջ գտած եմ Նաում էֆէնտիի օրագրութիւնը։ Ինք արդեօք 
Կերկերեանի հետ խօսա՞ծ էր այս օրագրի մասին։ Յիշողութիւնը բաւականին 
տկարացած էր, չկրցայ գոհացուցիչ պատասխան մը լսել։
Ամէնօրեայ խնամքը ստանցնող ընկերութեան մը շնորհիւ բաւական 
հանգիստ անցան վերջին տարիները, մինչեւ որ երիկամի հիւանդութեան 
պատճառաւ հիւանդանոց փոխադրուի։
Ցեղասպանութեան ուսումնասիրութիւններու այս արժէքաւոր մշակը 
ընդմիշտ պիտի յիշուի որպէս հայոց ցեղասպանութեան եւ բաղդատական 
ցեղասպանագիտութեան հիմնադիր։ Թողած տասնեակ հատորներով պիտի 
դասուի յաւիտենականներու կարգին։
Տատրեանի դերակատարութիւնը հայոց ցեղասպանութեան 
ուսումնասիրութեան մէջ
Ցեղասպանութեան շուրջ վիճաբանութիւնները առհասարակ կ՚ընթանան 
երկու հիմնական հարցման շուրջ՝ «Ի՞նչ եղաւ, ի՞նչպէս եղաւ» եւ «ինչո՞ւ»։ 
Ընդհանրապէս հակաճառութիւնները կը կուտակուին «ինչո՞ւ» հարցումին 
շուրջ։ Մեր մօտ տակաւին աւելի ծանր կը կշռէ «Ի՞նչ եղաւ, ի՞նչպէս եղաւ» 
հարցումները։
Տատերանին ապահոված «Ի՞նչ եղաւ, ի՞նչպէս եղաւ»ի մասին 
տեղեկութիւնները կը լուսաբանեն նաեւ «Ինչո՞ւ եղաւ»ը։ Տատրեան իր 
ամբողջ կեանքը նուիրած է թրքական տեսութեան սխալները փաստելու։ Այդ 
նուիրեալ գործին մէջ համաշխարհային որոշ յաջողութիւն արձանագըրած։ 
Անշուշտ որ իր հաստատումներուն մէջ կրնայ բաց թողումներ, թերութիւններ 
նոյնիսկ սխալներ գտնուին։ Այս երեւոյթը ինքնին ակադեմական աշխատաձեւի 
հիմքն է արդէն։ Իւրաքանչիւր նոր սերունդ նախորդին յայտնաբերածներուն 
վրայ իր ներդրումը կը բերէ։ Արդարեւ Տատրեանի աշխատութիւններն ալ 
հազիւ անոնցմէ օգտուելով զարգանալու դէպքին աւելի արժէքաւոր պիտի 
դառնան։
Հանրածանօթ ընկերաբան Նորպէրթ 
Էլիաս 1997-ին «Ատոռնոյի մրցանակ»ի 
յանձման պահուն ունեցած ելոյթին 
ըսած էր թէ ինք, իրմէ առաջ վառած 
ջահի որոշ ժամանակի համար 
կրողն է միայն։ Այդ նոյն ջահը իրմէ 
ետքն ալ ուրիշները պիտի կրեն։ 
Եթէ այս հաստատումը փոխանցենք 
Տատրեանի օրինակին, պէտք է 
խոստովանիլ թէ ան ոչ թէ իրմէ առաջ 
վառած ջահը, այլ իր սկսած կրակն է 
որ փոխանցած է յաջորդներուն։ Այս 
ինքնին պարտականութիւն մըն է մեր 
առջեւը դրուած։
Տատրեանի նշանակութիւնը 
ինծի համար 
Ան ինծի համար ուսուցիչ մըն էր, 
վարպետ մը, նոյնիսկ պահապան 
հրեշտակ մը։ Շատ բան կը պարտիմ 
իրեն, որոնք տողերու վրայ չեմ կրնար 
արտայայտել։
Ամէն անգամ որ կը զանգահարեմ 
«Թանէր, առողջութիւնդ ի՞նչպէս է, 
մարզանք կ՚ընե՞ս» կը հարցնէր ու երբ դրական պատասխան ստանար, 
սրտանց կը շնորհաւորէր. «աֆէրին Թանէր» ըսելով։ Ապա կը հարցնէր 
աղջկանս՝ Հէլինի որպիսութիւնը։
Հայոց ցեղասպանութեան խնդրին թափանցելուս մէջ կարեւոր դեր ունեցած 
է։ Իմ աշխատած ինստիտուտին պարզեցի հայոց ցեղասպանութիւնը 
ուսումնասիրելու մասին նպատակս։ Ինստիտուտի վարիչները մերժեցին 
առաջարկս պատճառաբանելով թէ իրենք այս մասին դոյզն իսկ տեղեկութիւն 
չունին։ Սակայն ելքի միջոց մըն ալ առաջարկեցին։ Եթէ նիւթի մասնագէտները 
հրաւիրելով աշխատանոց մը կազմակերպեմ, անոր արդիւնքին համաձայն 
իրենց որոշումն ալ պիտի կարենայ փոխուիլ։
Իսկոյն դիմեցի Համպուրկի համալսարանի դասախօս Փրոֆ. Փէթրա 
Քապերթի։ Ինք խորհուրդ տուաւ Տատրեանի հետ կապ հաստատել։ Աւելին՝ 
Տատրեանին երկու անգլերէն յօդուածները ղրկեց։ Այդ տարիներուն իմ 
անգլերէն իմացութիւնս բաւականին տկար էր, թէ Տատրեանի հասցէն 
չունէի, եւ թէ այդ յօդուածները հասկնալու ի վիճակի չէի։
Լոնտոնաբնակ մէկ ընկերս յօդուածները ինծի համար թրքերէնի թարգմանեց։ 
Ապա գտայ նաեւ իր հասցէն։ Տատրեան յօդուածներուն մէջ թրքերէն 
աղբիւրներէ յաճախ մէջբերումներ ըրած էր։ Խորհեցայ որ այս մարդը 
անպայման թրքերէն գիտէ։ Ուստի որոշեցի իրեն թրքերէնով դիմել։ 
Խոստովանիմ, որ այդ պահուն շատ ալ յոյս չունէի թէ դրական պատասխան 
մը կը ստանամ։
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Պատմամշակութային Արձագանգ

Մշակութային Արձագանգ

Թրքական Բարքեր

Սեբաստիոյ «Հրամանատարի Եկեղեցի»ն Պիտի Նորոգուի

Աշխարհահռչակ Հայ Ռոք Երգիչը Որոշած է Կոմիտասը Անգլերէնով Կատարել

Պաքու ՄԱԿ-ին Կը Բողոքէ Արցախի Մասին Երեւանի Ներկայացուցած 
Փաստաթուղթին Գծով

Սեբաստիոյ հինգերրորդ Ուսման 
զինանոցի սահմաններուն մէջ 
գտնուող հայկական եկեղեցին 
շուտով պիտի նորոգուի: Երկար 
ժամանակէ ի վեր այդ ուղղութեամբ 
աշխատանքներ կը տարուէին: 20 
Օգոստոսին, Սեբաստիոյ կուսակալ 
Սալիհ Այհան եւ զինանոցի 
հրամանատար Էրթուղրուլ Էրպաքան 
այցելեցին եկեղեցին: Կուսակալը 

Հռչակաւոր  երգիչ Սեպուհ Սիմոնեան՝ 
իր «Capital cities» խումբով եւ 
յատկապէս «Sound and Safe» երգով՝ 
վաստակած է մեծ համբաւ եւ շրջած 
ամբողջ աշխարհը: Ըստ hy.arm-
radio.am-ի հաղորդավարուհի Անի 
Զէյթունցեանի՝  երգիչը պատմած է, 

այստեղ յայտնեց, թէ եկեղեցւոյ 
սեփականութիւնը փոխանցուած 
է քաղաքի վարչութեան եւ սկսած 
է վերանորոգման ծրագիրի 
մշակումը: Արդէն նախագիծ մը 
պատրաստուած ու վաւերացուած 
էր յուշարձաններու պահպանման 
խորհուրդին կողմէ: Եկեղեցին 
զինանոցի տարածքին գտնուելով՝ 
երկար տարիներ շահագործուած էր 
բանակին կողմէ: Սեփականութիւնն 
ալ կը պատկանէր պաշտպանութեան 
նախարարութեան: Սեբաստիոյ 

թէ իր այդ դիրքին հասնիլը երկար 
տարիներու տքնաջան աշխատան-
քի արդիւնքն էր:
Յաճախ, Հայաստան կատարած իր 
այցելութիւններով՝ ան կը ներշնչուի 
հայկական երաժշտութենէն:
Սեպուհի երգացանկը անգլերէն է, 

հայոց հայրենակցական միութիւնը 
երկար ժամանակէ ի վեր 
բանակցութիւններ կը վարէր այս 
ուղղութեամբ: Կ՛ակնկալուի, որ 
վերանորոգման աշխատանքներէն 
ետք տաճարը օգտագործուի իբրեւ 
թանգարան եւ միայն յատուկ օրերուն 
պաշտամունք կատարուի անոր մէջ:
Դիւրիմացութիւն մըն էր եկեղեցւոյ 
անուանումը: Երկար ժամանակ 
անոր կը վերագրուէր Սուրբ 
Գէորգ անունը: Սակայն «Հրանդ 
Տինք» հիմնարկի մշակութային 
ժառանգի հետազօտութիւններու 
ընթացքին պարզուեցաւ, որ 
անիկա կը կոչուի Սուրբ Սարգիս: 
Հիմնարկին ուսումնասիրութեան 
մէջ եկեղեցւոյ անուան շուրջ 
տարակարծութիւնները կը 
մեկնաբանուին հետեւեալ կերպով: 
«Բազմաթիւ հայկական աղբիւրներ, 
ներառեալ՝ Փօլ Փափուճեանի եւ 
Ռայմոն Գէորգեանի նման կարեւոր 
աղբիւրներ, հիմնուելով Առաքել 
Պատրիկի աշխատասիրութեան՝ 
զայն կը կոչեն Սուրբ Աստուածածին: 
Աղեքսանտրեան 1911ին հրատա-
րակուած գիրքին մէջ կը նշէ, 
թէ Թաւրայի մէջ կայ Սուրբ 
Աստուածածին եկեղեցին եւ 

սակայն, երգիչը յայտնած է, թէ 
Կոմիտասի սիրահար է եւ կը փորձէ 
ուսումնասիրել ու նոր երգեր յօրինել 
նաեւ Կոմիտասի երաժշտութեամբ,  
բայց նոր ոճով։ Ան նոյնիսկ կը մտածէ 
Կոմիտասը թարգմանել անգլերէնի:
Սիմոնեան փոքր տարիքէն 
հետեւած է երաժշտութեան, երգած 
է տարբեր երգչախումբերու հետ, 
ռոք երաժշտութիւնը նախասիրած 
է եւ կազմած՝ «Cover Band» խումբը։
Ան պատմած է,  որ յայտնի ռոք 
երգիչ Սերժ Թանքեանի մտերիմ 
բարեկամն է, եւ միասին անոնք 
ունին նոր ծրագիրներ, որոնք պիտի 
հրապարակեն մօտակայ  6 ամսուան 
ընթացքին:
Երգիչը Սիրուշոյի հետ արդէն 
ունի յայտնի «Վույ Աման» երգը, 
ինչպէս նաեւ կ՛աշխատակցի 4-5 

ժայռափոր Սուրբ Սարգիսը: 
Նաթանեան, իր կարգին, 1877ին 
լոյս տեսած իր գիրքին մէջ կը 
նշէ, թէ Թաւրայի հայութիւնը 100 
ընտանիքէ կը բաղկանար. եկեղեցւոյ 
յատակագիծը սրբազան քարայրի 
մը վրայ կառուցուած է: Եկեղեցւոյ 
վերագրուած անուններէն մէկն 
ալ Սուրբ Գէորգն է, եւ այս սխալ 
անուանումն ալ կու գայ Սեբաստիոյ 
կեդրոնը գտնուող յունական Այյոս 
Եորկոս եկեղեցւոյ հետ շփոթումէն: 
Նոյն աղբիւրը կ՛ընդգծէ, թէ Թաւրայի 
Սուրբ Սարգիսը Սեբաստիոյ մէջ 
կանգուն մնացած բազմաթիւ 
եկեղեցիներէն միայն մէկն է: Անիկա 
շատ մօտ է հայոց գերեզմանատան 
եւ ժողովուրդին մօտ «Հույքէսէն» 
անունով ծանօթ Խնդրակատար 
Սուրբ Աստուածածին վանքին: 
Վերջերս Սեբաստիոյ հայոց 
հայրենակցական միութիւնը դէպի 
բնօրրան կատարած ուխտա-
գնացութիւններուն ընդմիշտ 
կ՛այցելէ եկեղեցին եւ մօտակայ 
գերեզմանը: Նաեւ Վարդավառեան 
խրախճանք եւ դաշտապտոյտ կը 
կատարէ Խնդրակատար վանքի 
աւերակներուն մօտ:

«Ակօս»

այլ երգի գծով, որոնք շուտով պիտի 
թողարկուին: Ան կը մտածէ երգերու 
տեսահոլովակներ նկարահանել 
նաեւ Հայաստանի մէջ: Իբրեւ 
պատասխան այն հարցումին, թէ 
ինչը կը հրապուրէ զինք , Սիմոնեան 
պատասխանած է,- «Հայութիւնը. 
ուրիշ տեղ չկայ այսպիսի հայութիւն, 
ուրիշ տեղ պիտի փնտռես հայութիւն։ 
Ասիկա մեր տունն է, մեր լեզուն, մեր 
մշակոյթը, մեր արուեստը»:
Երգիչի հաւաստիացումով Հայաս-
տանը յարատեւ փոփոխութեան մէջ 
է։ «Դրական ձեւով դէպի լաւը, ամէն 
ինչ  քիչ մը շատ արագ կ՛ընթանայ, 
բայց ընդհանրապէս կեանքի ոճը կը 
բարելաւուի…»,- իր խօսքի աւարտին 
ըսած  է աշխարհահռչակ երգիչ ու 
հեղինակ Սեպուհ Սիմոնեան:

ՈՒՅԿԱՐ ԿԻՒԼԹԵՔԻՆ

Պաքու բողոքի նամակ մը յղեց 
ՄԱԿ-ի ընդհանուր քարտուղարին՝ 
Արցախի մասին Հայաստանի կողմէ 
տարածուած փաստաթուղթի մը 
կապակցութեամբ: Այս մասին կը 
հաղորդէ «Ազատութիւն»-ը։
Ըստ հայկական կողմին՝ ՄԱԿ-ի 
մէջ զեկոյց տարածուած է՝ «Արցա-
խի ժողովրդի ինքնորոշման 
իրաւունքի հիման վրայ ժողովր-

դավարական պետութիւն 
կառուցելու եւ տնտեսական, 
սոցիալական (ընկերային, Խմբ.) ու 
մշակութային զարգացում ապա-
հովելու նպատակով Արցախի 
իշխանութիւնների վարած քաղա-
քականութեան վերաբերեալ»:
Ատրպէյճանի դիւանագիտական 
գերատեսչութիւնը յայտարարեց, 
որ Երեւան «չարաշահած է 

իր անդամակցութեան իրա-
ւունքը եւ անջատողական ապօ-
րինի վարչակարգին մասին 
փաստաթուղթեր տարածած է»:
Արցախի Հանրապետութեան 
դիւանագիտական գերատեսչու-
թեան հեղինակած այս փաս-
տաթուղթը Հայաստանի ներկա-
յացուցչութեան քայլին շնորհիւ 
տեղադրուած է ՄԱԿ-ի պաշտօնական 

կայքին վրայ։ Հոն կը ներկայացուին 
տեղեկութիւններ, Արցախի մէջ 
արձանագրուած յառաջդիմութեան 
մասին:
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Թրքական Բարքեր

Ամուլսար

Քիւրտերու Ցեղասպանութեան Մասին Փայլանի Յայտարարութիւնը 
Զայրացուցած Է Թուրք Ազգայնամոլները

ՀՀ Նախագահը Կը Զօրակցի Պետականութեան Ամրապնդման Ծառայող 
Քաղաքական Որոշումներուն

Թուրքիոյ քրտամէտ Ժողովուրդներու 
ժողովրդավարական կուսակցու-
թենէն երկու երեսփոխաններ՝ 
Էպրու Կիւնայ եւ Կարօ Փայլան կը 
շարունակեն Հարաւային Ամերիկայի 
մէջ իրենց շրջապտոյտը։ «Անատոլու» 
գործակալութիւնը հաղորդեց, որ  
երեսփոխանները Արժանթինի մէջ 
Թուքիոյ դէմ արտայայտուեցան, 
որուն իբրեւ հետեւանք թրքական 
մամուլին մէջ թշնամական եւ գրգռիչ 
գրութիւններ հրատարակուեցան 
երկու երեսփոխաններուն դէմ։ 
Այս մասին կը հաղորդէ պոլսահայ 
«Մարմարա»-ն։
Կիւնայ «Քլարին» թերթին հետ 
ունեցած զրոյցի մը ընթացքին ըսաւ, 
որ փոքրամասնութեան պատկանող 
ամէն անձ, որ Էրտողանի դէմ է, 
կրնայ բանտարկուիլ, տանջանքի 
ենթարկուիլ եւ սպաննուիլ։ Ան 
պաշտպանեց Սուրիոյ մէջ գործող 

քրտական ուժերը եւ ըսաւ. 
«Իբրեւ քիւրտեր՝ յաջողութիւններ 
արձանագրեցինք Սուրիոյ մէջ, 
բայց ասոնք որեւէ վտանգ կամ 
սպառնալիք չեն ներկայացներ 
Թուրքիոյ հասցէին։ Իսկ Էրտողան 
այս բոլորէն կ՛օգտուի մեր վրայ 
ճնշում գործադրելու համար»։
Իր կարգին, Կարօ Փայլան ըսաւ, 
որ Թուրքիոյ մէջ ընդդիմութիւնը 
նախագահ Էրտողանին  դէմ է, 
բայց ասիկա չի նշանակեր, որ 
ժողովրդավարութիւն կայ երկրին 
մէջ։ Կարօ Փայլան անդրադարձաւ 
նաեւ Հայոց Ցեղասպանութեան՝ 
ըսելով. «110 տարի առաջ Թուրքիոյ 
մէջ կար սուլթան մը, որ ամէն 
տեսակ յանցանք կը գործէր։ Հայերը 
կը հաւատային, որ շատ բաներ 
պիտի փոխուին, եթէ սուլթանին 
ընդդիմադիրները իշխանութեան 
գլուխ գան։ Բայց ընդդիմադիրները,  

պետականութեան ամրապնդման 
եւ մեր ազգային շահերէն։
Յայտարարութեան մէջ կը նշուի, 
որ թէեւ Սահմանադրութեամբ 
նախագահը իրաւասութիւն չունի 
միջամտելու իշխանութեան միւս 
մարմիններու աշխատանքին, 
սակայն մնայուն կերպով պատրաս-
տակամ է համազգային եւ համա-
պետական կարեւորութիւն ունեցող 
հարցերու պարագային օգտակար 
ըլլալ՝ իր փորձառութեամբ ու 
խորհուրդներով:

երբ իշխանութեան գլուխ եկան, 
սուլթանէն աւելի անխիղճ 
գտնուեցան ու իրականացուցին 
Հայոց Ցեղասպանութիւնը։ Ես 
ազդարարութիւն կ՛ուղղեմ իմ 
քիւրտ եղբայրներուն ու կ՛ըսեմ. 
«Էրտողանէն փրկուիլը չի նշանակեր, 
որ Թուրքիա պիտի տիրանայ 
ժողովրդավար կարգավիճակի մը»»։
Փայլան պահանջեց, որ արտաքին 
ուժերը դէմ գան Թուրքիոյ եւ դիտել 
տուաւ, որ ուրիշ երկիրներ ալ 
նմանօրինակ յանցանքներ կրնան 
գործել, եթէ Թուրքիոյ կողմէ գոր-
ծուած յանցանքները չպատժուին։
Երեսփոխանները հարցազրոյցի 
մը ընթացքին նաեւ պնդեցին, որ 
քիւրտերը ցեղասպանութեան 
վտանգ կը դիմագրաւեն ներկայիս։ 
Փայլան ըսաւ, որ այսօր Թուրքիոյ 
մէջ կը տիրէ այն մթնոլորտը, որ կը 
տիրէր Հայոց Ցեղասպանութեան 
նախորդած օրերուն։
Երկու երեսփոխաններուն դէմ 
շատ ծանր քննադատութիւն մը 
հրատարակուեցաւ «Թիւրքիյէ» 
թերթին մէջ։ Թերթը անստորագիր 
լրատուութեան մը մէջ գրեց, որ երկու 
երեսփոխանները «կը գործեն ճիշդ 
դաշնակներուն նման»՝ աւելցնելով, 
որ Թուրքիոյ դէմ թշնամական 
«Խաչակիրներու արշաւը» այսօր 
ալ կը շարունակուի։
Թերթը կը գրէ, որ երկու երես-
փոխանները կը շարունակեն 
Թուրքիան արատաւորելու արշաւ 
մը։ «Անոնք  կը ստեն՝ ըսելով, որ 
Թուրքիոյ մէջ տնտեսական ու 

«Միեւնոյն ժամանակ կ՝ուզենք 
յիշեցնել, որ վերջերս Լոռի մարզ 
այցելութեան ժամանակ, կարեւոր 
համարելով բնապահպանութեան 
խնդիրը, Հանրապետութեան նախա-
գահը մասնաւորապէս նշած էր. 
«Յատուկ ջանքեր պէտք է ներդրենք, 
որպէսզի բնութեան վնաս չտանք: 
Պէտք է յստակ ծրագիր ունենանք, թէ 
ինչ կ՝ընենք ե՛ւ բնապահպանութեան, 
ե՛ւ տնտեսութեան, ե՛ւ զարգացման, 
ե՛ւ զբօսաշրջութեան ոլորտներուն 
մէջ»:

քաղաքական տագնապ կայ, եւ թէ 
Թուրքիա պատերազմ հռչակած է 
քիւրտ ժողովուրդին դէմ», կը գրէ 
թերթը՝ աւելցնելով, որ քրտամէտ 
կուսակցութիւնը այժմ կը գործածէ 
ճիշդ այն պնդումները, որոնք 
գործածուած էին Համաշխարհային 
Ա. պատերազմին ընթացքին  
«կայսերապաշտ երկիրներու 
գործակատարութիւնը ընող հայ-
կական Դաշնակ կուսակցութեան 
կողմէ»՝ աւելցնելով, որ քրտամէտ 
կուսակցական «ծրագիրը արդէն 
ամբողջովին կը նոյնանայ Դաշնակ 
կուսակցութեան ծրագիրին հետ»։
Թերթը կը գրէ, որ քրտամէտ կուսակ-
ցութեան անդամները «որոնք կը 
դաւաճանեն իրենց հաց տուող 
Թուրքիոյ, դարձեալ ատելութիւն 
փսխեցին Հարաւային Ամերիկայի 
շրջապտոյտին ընթացքին»։
«Կարօ Փայլան, որ բնաւ չի խօսիր 
Քիւրտիստանի բանուորական 
կուսակցութեան կողմէ կատարուած 
սպանդներուն մասին՝ ըսաւ, որ 
այս այցելութիւնը կատարեցին 
որպէսզի ամբողջ աշխարհին 
իմացնեն, թէ քիւրտերը ցեղասպա-
նութեան վտանգի մը հետ դէմ 
յանդիման են։ Փայլան իր բոլոր 
խօսակցութիւններուն մէջ ատե-
լութիւն կը դրսեւորէ Էրտողանի 
դէմ», կ՛աւելցնէ թերթը՝ պնդելով, 
որ Թուրքիոյ դէմ թշնամութեամբ 
սնուցուած «հայկական զօրա-
խումբեր ներկայիս կը գործեն 
Սուրիոյ քիւրտերու շարքերուն մէջ»։

Լրատուութեան Գործընկեր

Հայաստանի Հանրապետութեան 
նախագահի աշխատակազմի 
հասարակութեան հետ կապերու 
վարչութիւնը հրապարակեց 
յայտարարութիւն մը, որուն մէջ 

կ՛ըսուի,  թէ նախագահ Արմէն 
Սարգսեան հետեւողական կեր-
պով հանդէս կու գայ յօգուտ այն 
քաղաքական որոշումներուն, 
որոնք կը բխին հայկական 
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Ցեղասպանագիտութեան Մեծ Կորուստը

Ամերիկահայեր Դատ Բացած Են Թուրքիոյ Դէմ՝ 
Իրենց Հայրենի Երկիրը Առանց Անձնագրի Այցելելու Համար

«Քառասուն տարի ետք սա թրքերէնով իմ առաջին նամակագրութիւնն 
է»։ Տատրեանէն եկած թրքերէն նամակը այս նախադասութիւնով կը 
սկսէր։ Այսպէս մեկնարկեց մեր բազմամեայ բարեկամութիւնը։ Սիրով 
մասնակցեցաւ աշխատանոցին եւ իր ելոյթը մեծ տպաւորութիւն գործեց։ 
Մանաւանդ ընդգծեց թուրք մտաւորականի մը այս մասին անկողմնակալ 
ուսումնասիրութեան կարեւորութիւնը։ Ինստիտուտը ընդունեց իմ 
առաջարկը։ Այս աշխատանոցին համար պատրաստած նախագիծը 
հրատարակուեցաւ «Իլէթիշիմ» հրատարակչատունէն, «Թուրք ազգային 
ինքնութիւնը եւ հայկական խնդիրը» խորագիրով։ Սա այս նիւթի մասին 
իմ առաջին գիրքն էր։
Տոքթորականս պատրաստելու ժամանակ ալ Տատրեան իր օգնութիւնը երբեք 
չխնայեց։ Այդ տարիներուն համացանցի, հետեւաբար էլ-նամակի դրութիւնը 
չկար։ Միշտ թղթակցեցանք ֆաքսի միջոցաւ։ Մեծ համբերութեամբ 
պատասխանեց իմ անվերջանալի հարցումներս։

29 Մայիս 2019ին երկու ամերիկահայեր Միացեալ Նահանգներու՝ 
Քալիֆորնիոյ կեդրոնական շրջանի դաշնակցային դատարան դիմած են 
դատական եզակի խնդիրքով, որ հիմնուած չէր Հայոց Ցեղասպանութեան 
վրայ: Անոնք դատ բացած են թրքական կառավարութեան դէմ:
Դատական հայցը յարուցուած է 88 տարեկան Պարգեւ Ղազարեանի եւ անոր 
զաւկին՝ Կարօ Ղազարեանի կողմէ՝ պնդելով «տարեցներու նկատմամբ 
օրէնքով սահմանուած բռնութեան գործադրման, դիտաւորեալ յուզական 
տագնապի պատճառման, միջազգային օրէնքի խախտման, վստահուած 
անձի պարտականութիւններու խախտման եւ ժառանգութեան ակնկալիքի 
դիտաւորեալ միջամտութեան մասին», գրուած է «Քըրքոնեան Տաճանի» 
ՍՊԸ փաստաբանական ընկերութեան կողմէ ներկայացուած 44 էջնոց 
բողոքին մէջ:
Հայցուոր Պարգեւ Ղազարեան Միացեալ Նահանգներու քաղաքացի է, 
ծնած է 20 Ապրիլ 1931ին, Թուրքիոյ Գալատուրան գիւղը: Ան ներկայիս 
կ՛ապրի Գալիֆորնիա նահանգի Կլենտէյլ քաղաքը: Անոր որդին եւս՝ Կարօ 
Ղազարեան, որ ծնած է Պէյրութ, Լիբանան, Միացեալ Նահանգներու 
քաղաքացի է եւ կ՛ապրի Կլենտէյլ:
Բողոքին մէջ կը հաստատուի, որ հայցուորներուն անձնական վիրաւորանք 
հասցուած է՝  Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու մէջ թրքական 
կառավարութեան պաշտօնեաներու կամ գործակալներու խճճուած 
գործողութիւններու կամ թերացման պատճառով:
1930ական թուականներուն Գալատուրանը հայկական փոքրիկ գիւղ մըն 
էր, ներկայի Սուրիոյ Քեսապ հայկական աւանի մերձակայքը: Պարգեւ 
Ղազարեան մկրտուած է իբրեւ հայ քրիստոնեայ «Պալումի մէջ, Թուրքիա 
գտնուող սրբազան արարողութիւններու վայրը, 1931 թուականին», 
նշուած է դատական հայցին մէջ: Պալումը կամ Պառլումը յունահռոմէական 
աւերակներու հնագոյն վայր մըն է, որ կը գտնուի Գալատուրանէն քիչ 
մը անդին: Դարեր շարունակ տեղւոյն հայերը, ներառեալ Պարգեւին 
ընտանիքը, Պալում գացած են ուխտագնացութեան՝ կատարելու համար 
իրենց կրօնական եւ մշակութային ծէսերը:
1939ին, Գալատուրանը բաժնուեցաւ Սուրիոյ եւ Թուրքիոյ միջեւ՝ Պարգեւին 
տունը ձգելով  սուրիական կողմը, մինչ անոր ընտանիքին պատկանող 
դաշտերն ու հողերը մնացին թրքական կողմը: Քանի որ Պալումը նոյնպէս 
կը մնար թրքական հսկողութեան տակ, Գալատուրանի հայերը այլեւս չէին 
կրնար իրականացնել իրենց ծէսերը այդ վայրին մէջ:
11 Հոկտեմբեր 2017ին, Պարգեւ որոշած է մեկնիլ Թուրքիա՝ Պալում այցելելու 
համար: Ան դիմում ներկայացուցած է վիզայի համար՝ Ուաշինկթընի 
թրքական դեսպանատուն եւ նշած, որ կ՛ակնկալէ Թուրքիա մուտք գործել 
23 Դեկտեմբեր 2017ին: Վիզայի դիմումին մէջ՝ «անձնագիրի տեսակը» 
խմբաւորման տակ ան նշել է՝ «այլ», եւ «կը խնդրենք մատնանշել»  
վանդակին տակ գրած է՝ «հայ քրիստոնեայ»: Պարգեւ նաեւ նշած է, որ ինք 
ծնած է Գալատուրան, Թուրքիա, ուր եւ կ՛ուզէ մուտք գործել «կրօնական 
ուխտագնացութեան» նպատակով: Համաձայն խնդրանքին՝ ան նպատակ 
ունէր «հայրենի կրօնական եւ մշակութային աւանդոյթները փոխանցել 
զաւկին՝ հայցուոր Կարոյին եւ շառաւիղներուն»:
Պատահականօրէն, 8 Հոկտեմբեր 2017ին, Թուրքիա դադրեցուցած է 
վիզաներու տրամադրումը Միացեալ Նահանգներու քաղաքացիներուն՝ ի 
պատասխան Ամերիկայի կողմէ Թուրքիոյ քաղաքացիներուն նկատմամբ 
նմանատիպ արգելքի հակադարձութեան, մինչեւ 28 Դեկտեմբեր 2017: 
Պարգեւ չունէր ամերիկեան անձնագիր, սակայն եթէ նոյնիսկ ունենար, 
Թուրքիա պիտի մերժէր անոր մուտքի վիզա տալ՝ վերոնշեալ արգելքին 
պատճառով: Թուրքիոյ դեսպանութիւնը Պարգեւի՝ վիզայի վերաբերեալ 

Ամերիկա երթալս ալ իր միջոցաւ եղաւ։ 1999-ին ինստիտուտը մերժեց իմ 
աշխատութիւններս հովանաւորել։ Ընտանիք մը ունէի, որուն ապրուստի 
պատասխանատուութիւնը իմ վրայ էր։ Տատրեանի միջնորդութիւնով 
Միշիկընի Տիիրպորն համալսարանի հայկական հետազօտութիւններու 
կեդրոնը զիս հրաւիրեց եւ ես կրկին անգամ ցեղասպանութեան նիւթի շուրջ 
աշխատելու առիթը գտայ։
Շատ կը կարօտնար Իսթանպուլը, մանաւանդ Սկիւտարը։ Կը վախնար 
Թուրքիա գալէ, «հոն ինձ կը սպաննեն» կ՚ըսէր։
Յաճախ կը քննադատուէր թրքատեացութեամբ։ Բայց թուրքերու հետ 
հանդիպելուն, յատկապէս ալ անոնց հետ թրքերէն խօսելու պահուն աչքերուն 
մէջ փայլատակող ուրախութիւնը նշմարած եմ։
Մէկ բան շատ յստակ է։ Իմ կեանքի կարեւոր անկիւնադարձերուն եթէ իր 
օգնութիւնը վայելած չըլլայի, չէի ըլլար այն ինչ, որ այսօր եմ։ Ոչ կրնամ մոռնալ 
իր զօրակցութիւնը, ոչ ալ կրնամ հատուցել։ Յարգանքով կը խոնարհիմ իր 
յիշատակին առջեւ։

«ԱԿՕՍ»

դիմումը ստացած է Թուրքիա հասնելէն 71 օր առաջ, մինչդեռ դեսպանութիւնը 
կը պահանջէր, որ նմանօրինակ դիմումները ներկայացուին մեկնումի 
ակնկալուած թուականէն առնուազն 30 օր առաջ: Պատասխան չստանալով 
Թուրքիոյ դեսպանատունէն, Պարգեւը յիշեցում ղրկած է 6 Դեկտեմբեր 
2017ին՝ հետաքրքրուելով իր վիզայի դիմումի կարգավիճակին մասին:
11 Դեկտեմբեր 2017ին, Թուրքիոյ դեսպանատան պաշտօնեան հեռաձայնած է 
Պարգեւի զաւկին գրասենեակը՝ նշելով, որ դեսպանատունը չի գիտեր, թէ ի՞նչ 
տեսակի վիզա կը խնդրէ Պարգեւը, հակառակ անոր, որ դիմումնագիրին մէջ 
յստակ նշուած էր՝ «կարճատեւ այց»: Ի պատասխան՝ 18 Դեկտեմբեր 2017ին, 
Պարգեւ ելեկտրոնային նամակ մը ուղարկած է դեսպանատուն:  Այնուհետեւ, 
21 Դեկտեմբեր 2017ին ան յիշեցում մը եւս ուղարկած է դեսպանատուն՝ 
գիշերային թղթատարով: 22 Դեկտեմբեր 2017ին, երբ նոյն օրը Պարգեւ 
պէտք է թռչէր Թուրքիա, դեսպանութեան հիւպատոսական բաժինը 
ելեկտրոնային նամակ մը ուղարկած է Պարգեւին՝ յանձնարարելով անոր, որ 
իր անձնագիրով դարձեալ դիմէ Լոս Անճելըսի թրքական հիւպատոսարան: 
Պարգեւի փաստաբաններուն ներկայացուցած դիմումին մէջ կը նշուի, որ 
Թուրքիոյ ներկայացուցիչները «անհանգստացուցած, վրդովուեցուցած, 
շփոթեցուցած եւ խանգարած են Պարգեւը՝ նպատակ ունենալով արժեզրկել 
անոր ինքնութիւնը՝ իբրեւ Թուրքիա ծնած հայ քրիստոնեայ»:
Դիմումին մէջ մէջբերուած է նաեւ Թուրքիոյ Հանրապետութեան հիմնադիր 
Մուսթաֆա Քեմալ Աթաթուրքի 1923 թուականի յայտարարութիւնը՝ ուղղուած 
թուրքերուն. «Հայերը ընդհանրապէս իրաւունքներ չունին այս բարգաւաճ 
երկրին մէջ: Հողը ձերն է, հողը կը պատկանի թուրքերուն: Պատմութեան 
մէջ այս հողը թրքական էր, հետեւաբար անիկա թրքական է եւ յաւիտեան 
պիտի մնայ թրքական: Վերջապէս հողը վերադարձուած է իր օրինական 
տէրերուն: Հայերը եւ միւսները հոս ոչ մէկ իրաւունք ունին: Այս օրհնուած 
շրջանները իսկական թուրքերու հայրենի հողերն են»:
Փաստաբաններու դիմումին մէջ նաեւ արձանագրուած է, որ «այդպիսի 
յայտարարութիւններով, իսկ յետոյ օրէնսդրական, գործադիր, վարչական եւ 
այլ պաշտօնական եւ (կամ) ոչ պաշտօնական գործողութիւններու միջոցով է, 
որ ամբաստանեալը ստեղծած է  նպատակային քաղաքականութիւն՝ նոյնինքն 
Թուրքիոյ Հանրապետութեան հիմնադրման ժամանակ: Նպատակային 
քաղաքականութեան հիմնական նպատակը բնիկ հայ քրիստոնեաները 
իրենց իրաւունքներէն եւ ինքնութենէն զրկելն էր՝ անմարդկայնացնելու, 
նուաստացնելու, սեփականազրկելու, թշնամացնելու, ընտրելու իրաւունքէն 
զրկելու, լուծարելու եւ այլ կերպ հեռացնելով հայ քրիստոնեաները իրենց 
հայրենի հողերէն, հայրենի աւանդութենէն եւ կրօնական սովորութիւններէն, 
այդ հողերուն մէջ: Այս նպատակային քաղաքականութիւնը իրականացուած, 
հիմնարկուած, կատարելագործուած եւ պահպանուած է ամբաստանեալի 
յաջորդական կառավարութիւններուն եւ գործակալներուն կողմէ»:
Դիմումին մէջ Թուրքիա եւ գործակալները կը մեղադրուին միջազգային 
հետեւեալ պայմանագիրները խախտելու յանցանքով՝ Պարգեւի նկատմամբ 
իրենց վատ վերաբերմունքով.
- ՄԱԿի Մարդկային իրաւունքներու հռչակագիրը,
- ՄԱԿի սկզբունքները տարեցներու համար,
- Լօզանի պայմանագիրը,
- Մարդկային իրաւունքներու եւրոպական համաձայնագիրը,
- Տնտեսական, ընկերային եւ մշակութային իրաւունքներու մասին 
միջազգային դաշնագիրը,
- Ծերացման խնդիրներու Վիեննայի գործողութիւններու միջազգային 
ծրագիրը,
- Ծերացման խնդիրներու մատրիտեան միջազգային ծրագիրը,
- ՄԱԿի հռչակագիրը բնիկ ժողովուրդներու իրաւունքներուն վերաբերեալ:

ՅԱՐՈՒԹ ՍԱՍՈՒՆԵԱՆ 
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Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ 

ԿԱՅ ՂԱԶԱՆՃԵԱՆ
(1991)
«Ազատութեան Հիւանդութիւն»

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Այս ծաղիկներն...

Այս ծաղիկներն ալ գարնան, 
Տենչանքներուս այս նման, 
Պիտի խամրին ու իյնան...

Այգաբացին ջինջ ու զով, 
Վարդերն ինչպէս սարսռալով 
Կը մերկանան միմեանց քով,

Այնպէս իղձերըս վերջին 
Կը խըլրտին, կը բացուին, 
Կու տան իրենց խունկ հոգին...

Վերջին ծաղիկ մը միայն, 
Այս վերջին իղձը ունայն, -
Ես կ՛ուզէի պահել զայն։

Իղձը հոգին գրկելու 
Անոր որ քաղցր ու հըլու՝ 
Ձեռքն իր ձեռքիս կը թողու..

Վահան Թէքէեան
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Մահուան Ա.Տարելիցին Առիթով

Ծառայասէր Գլխագիր Մարդը՝ Գրիգոր Քէհէեան

Տարի մը առաջ, դժբախտութիւնը ունեցանք 
կորսնցնելու հայորդի մը, ծառայասէր եւ ազգին 
նուիրուած մարդ մը՝ Տէօրթ Եոլցի Գրիգոր 
Քէհէեանը:
Գրիգոր Քէհէեան իր կեանքի ընթաքին միշտ 
նուիրուած էր իր ազգին եւ անոր համար 
զոհուելու պատրաստ զինուորն էր: Ան 1952-էն 
ի վեր Վահան Թէքէեան վարժարանի կողքին էր: 
Յաճախ օգտակար կը հանդիսանար վարժարանի 
չքաւոր սաներու ֆոնտին: Ստանձնած էր 
պատասխանատու պաշտօններ Ռամկավար 
Ազատական Կուսակցութեան մէջ:
Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի 
ամենավտանգաւոր շրջանին պահեց Թէքէեան 
դպրոցը եւ ակումբը իր աչքի բիբին պէս: 
Իր կարծիքները կը յայտնէր անվախօրէն եւ 
անկեղծօրէն, միշտ պաշտպանելով արդար եւ 
անկողմնակալ որոշումներ: Կու տար անհաշիւ, 
հետեւելով մեծ բանաստեղծ Վահան Թէքէեանի 
այն խօսքին, թէ այն ինչ որ մնաց իրեն կեանքէն, 
իր ուրիշին տուածն էր միայն: 

Կազմած էր հայաբոյր ընտանիք մը եւ զաւակները 
մղած էր ազգային ծառայութեան, Հ.Բ.Ը.Մ.-ի 
եւ Հ.Ե.Ը.-ի միջոցով: Սակայն պատերազմի 
ընթացքին ընտանեկան կեանքը թախիծով 
լեցուեցաւ: Լիբանանի քաղաքացիական 
պատերազմի ընթացքին կորսնցուց իր չորս 
անչափահաս զաւակները: Տոկաց այս դժխեմ 
ճակատագրին: Կեանքը լեցուց ծառայութեամբ, 
ձեւով մը հակադարձելու բնութեան իրեն 
վիճակած ցաւալի ճակատագրին: Աչքերու 
ուրախ արտայայտութեան ետին կար թախիծ մը: 
Դիմացաւ կեանքի բոլոր դժուար պայմաններուն: 
Ընկ. Գրիգոր Քէհէեան միշտ կը սպասէր 
հայրենիքի վերելքին ու պայծառացումին: Այն 
հայրենիքին, որու տեսիլքով ապրած ու ծառայած 
էր իր ազգին, Կուսակցութեան միջոցով: 
Արժանի հանգիստ իր յոգնաբեկ աճիւններուն:
Յարգանքով կը խոնարհինք իր յիշատակին 
առջեւ:
Յիշատակը պայծառ եւ անթառամ:

Ամերիկահայեր Դատ Բացած Են Թուրքիոյ Դէմ՝ 
Իրենց Հայրենի Երկիրը Առանց Անձնագրի Այցելելու Համար

Ցաւօք, Պարգեւին առողջութիւնը վատթարացած 
է 2017ին, Թուրքիա կատարելիք այցելութեան 
թուականէն ետք եւ ան այլեւս ի վիճակի չէ 
ճամբորդելու: Ասիկա վերջին հնարաւորութիւնն 
էր, որով Պարգեւ կարենար այցելել իր բնօրրաննը 
եւ իբրեւ հայ քրիստոնեայ կատարէր իր կրօնական 
ծէսերը: Թուրքիոյ կառավարութիւնը Պարգեւը 
զրկեց այդ կարելիութենէն՝ Թուրքիա մտնելու 
արտօնութիւն չտալով անոր:
10 Յունիս 2019ին, Միացեալ Նահանգներու 
դաշնակցային դատարանը հայցուորներէն 
խնդրեց գրաւոր դիմում ներկայացնել մինչեւ 
28 Յունիս 2019 այն մասին, թէ ինչո՞ւ գործը 
պէտք չէ փակել առարկայական իրաւասութեան 
բացակայութեան պատճառով: Դատարանի 

պահանջով, հայցուորները 25 էջնոց յուշագիր 
ներկայացուցին 28 Յունիս 2019ին՝ բացատրելով, 
որ Թուրքիա, իբրեւ օտար երկրի գերիշխանութիւն, 
իրաւունք չունի խախտելու Միացեալ Նահան-
գներու եւ միջազգային մարդասիրական օրէնք-
ները, մասնաւորապէս ամերիկեան հողի վրայ:
11 Յուլիս 2019ին, դաշնակցային դատարանը 
որոշում կայացուց, որ «կը յետաձգէ իր 
իրաւասութեան մասին որոշումը, մինչեւ որ 
Թուրքիա ստանայ հայցը եւ հնարաւորութիւն 
ունենայ տրամադրելու իր տեսակէտները այս 
հարցին մասին»:
Այս դիմումը եզակի հնարաւորութիւն կու 
տայ հաստատելու հայերու իրաւունքները՝ 
առանց անձնագիրի այցելելու իրենց հայրենի 
հողերը, որոնք այժմ գրաւուած են Թուրքիոյ 
կառավարութեան կողմէ…

Մեր Կորուստներէն

Համացանցի Վրայ

Նիկոլ Փաշինեանը Մեկներ Է Ջերմուկ
Հայաստանի Հանրապետու-
թեան վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեանը մեկներ է Ջերմուկ:
Այս մասին ՀՀ վարչապետը 
«Ֆէյսպուք»-ի իր էջին լուսան-
կար հրապարակած է ուղղա-
թիռէն, որուն կից կատարած է 
հետեւեալ գրառումը. «Գնացինք 
Ջերմուկ»: 
Լուսանկարէն պարզ կը 
դառնայ, որ ՀՀ վարչապետին 
կ’ուղեկցի ՀՀ տարածքային 
կառավարման եւ ենթակառու-
ցուածքներու նախարար Սու-
րէն Պապիկեանը: 
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ԱՄՆ Մտահոգ է Թուրքիոյ Վերջին Զարգացումներով

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վար-
չութիւնը  համայն  միութենական-
ներուն անունով  կը  շնորհաւորէ  
իր  կազմի անդամներէն՝  տիար 
Շահան  Սեմերճեանի  նշանա-
կումը  Համահայկական  Խաղերու 
Համաշխարհային Կոմիտէի ղեկա-
վարութեան մէջ:
Լիայոյս ենք, որ  տիար Շահան 
Սեմերճեանի  նշանակումը աւելի  
բեղմնաւոր պիտի  դարձնէ  Համա-
հայկական Խաղերու Համաշխարհային Կոմիտէի  
գործունէութիւնը:

                  ՀԵԸ-Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

ՌԱՅԱՔԻ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ՄԱՏՈՒՌԻ 
ԱՆՈՒԱՆԱԿՈՉՈՒԹԻՒՆ 

ԵՒ
 ԽԱՂՈՂՕՐՀՆԷՔ 

Օրհնութեամբ
Գերշ. Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոսի

Լիբանանի հայոց առաջնորդ

Շաբաթ, 24 օգոստոս 2019, 
առաւօտեան ժամը 10.00-ին սուրբ պատարագ

Պատարագիչ
Արժ. Տ. Ռուբէն քհն. Միսիսեան

Սիրով կը հրաւիրենք հաւատացեալ հայորդիները 
մասնակցելու եկեղեցական արարողութիւններուն

Թաղական խորհուրդ Զահլէի 
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ եւ շրջակայից

Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ

Թուրքիոյ մէջ կը շարունակուի 
աղմկայարոյց մնալ Վանի, Մարտի-
նի եւ Տիարպէքիրի քաղաքապետ-
ներու պաշտօնանկութիւնը եւ 
վերջիններուս փոխարէն ժամա-
նակաւոր պաշտօնակատարներու 
նշանակումը։ Ինչպէս կը հաղորդէ 
Ermenihaber-ը, այս անգամ թեմային 
արձագանգած է ԱՄՆ-ի պետական 
քարտուղարութեան խօսնակ 
Մորկան Օրթակուսը։
«Ընտրուած քաղաքապետերը 
պաշտօնանկ ընելը եւ անոնց 
փոխարէն չընտրուած պաշտօնեա-

ներ նշանակելը մտահոգիչ է։ Մենք 
մշտապէս կը խրախուսենք Թուրքիոյ 
հանդուրժողական դիրքորոշումը 
քիւրտ փոքրամասնութեան հետ 
յարաբերութիւններուն մէջ։ Մենք յոյս 
ունինք, որ Թուրքիան հարցը կը լուծէ 
ժողովրդավարութեան շրջագիծէն 
ներս»,- ըսած է ան։
Յիշեցնենք, որ 19 օգոստոսին 
պաշտօնէն հեռացած են Տիար-
պէքիրի քաղաքապետ Ատնան 
Սելչուք Մըզրաքլըն, Վանի քաղա-
քապետ Պետիա Օզգէօքչէն եւ 
Մարտինի քաղաքապետ Ահմեթ 
Թուրքը։ Անոնք կը մեղադրուին 
ահաբեկչական խմբաւորման 
անդամ ըլլալու եւ ահաբեկչութեան 
օգտին քարոզչութիւն ընելու մէջ։
Քաղաքապետներու պաշտօնանկու-
թիւնը քննադատած են Թուրքիոյ 
ընդդիմադիր կուսակցութիւններու 
ներկայացուցիչները, այդ շարքին՝ 
հայ պատգամաւոր Կարօ Փայլանը։


