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Շաբաթավերջին Պէյրութի  մէջ  
տեղի  ունեցած  ապահովական  
միջադէպը շարունակեց մնալ 
լուսարձակի տակ։  Ըստ 
աղբիւրներու, Լիբանանի մայ-
րաքաղաք Պէյրութի հարա-
ւային արուարձանին մէջ  ինկած     
անօդաչու  սարքերը նպատակ 
ունէին ապահովական   լուրջ 
եւ վտանգաւոր գործողութիւն 
մը իրականացնել։
Նշուեցաւ նաեւ, թէ   իսրայէլեան  
անօդաչու սարքերէն մին 
գերարդիական է եւ ան ունակ 
էր      ականներ  լարելու եւ  
ահաբեկչական գործողութիւն 
կատարելու։ Խօսուեցաւ նաեւ 
այդ սարքերուն հաւանական 
թիրախին մասին, որ նոյնինքն 
Հըզպալլայի առաջնորդ Հասան 
Նասրալլան էր:
Այս մասին երէկ Նասրալլա ըսաւ.  

«Ծրագիր  կայ  Լիբանանը    Իրաքի  վերածելու: Եթէ մենք չպատասխանենք  
տեղի  ունեցած  իսրայէլեան ոտնձգութեան,  ապա  Լիբանանը  շատ     
վտանգաւոր   փուլ մը  պիտի    մտնէ ...»:   
Նասրալլա  յատկապէս անդրադառնալով   Պէյրութի  հարաւային 
արուարձանին մէջ  տեղի ունեցած     դէպքին   ըսաւ, որ եղածը «շատ, 
շատ, շատ  վտանգաւոր է»։ Նասրալլա նաեւ աւելցուց, որ իրենք, որպէս  
«իսլամական դիմադրութիւն»     պիտի չընդունին, որ  Իսրայէլ     շարունակէ  
իր  ոտնձգութիւնները։  Ան  նաեւ  հաստատեց, որ  եղած   գրոհը  առաջինն    
է   2006 թուականէն    ի վեր եւ իրենք  պատրաստ են  ամէն տեսակի   զոհո-
ղութեան   ետ մղելու իսրայէլեան   որեւէ   քայլ։
«Բոլորը  ուշադիր թող  լսեն,   մենք  պիտի չլռենք  Իսրայէլի     արարքներուն 
դիմաց եւ  յետ  այսու  մենք      վար  պիտի առնենք     իսրայէլեան  բոլոր  
տեսակի  անօդաչու սարքերը, որոնք   պիտի համարձակին սաւառնիլ   
Լիբանանի   երկինքին վրայ» ըսաւ Հասան Նասրալլա։ Ան նաեւ  յիշեցուց, 
որ տարբեր առիթներով ինք  բացայայտ  կերպով  ըսած է, որ իրավիճակը 
բաւական  լուրջ է  նկատել տալով,  որ  իրենք «կատակ չեն ընէր»։ Նոյն 
առումով  ան վերահաստատեց  Հըզպալլայի    ընտրանքներ, յիշեցնելով, որ 
Հըզպալլա    ամենամօտիկ յարմար առիթին   պիտի հարուածէ  Իսրայէլը: 
«Դուք  սահմանին վրայ  պատրաստ եղէք, որովհետեւ որեւէ պահու մենք 
պիտի հարուածենք  ձեզի»   իր խօսքը եզրափակեց   Հասան Նասրալլա։
Յիշեցնենք, որ Շաբաթ կէս  գիշերին իսրայէլեան երկու  անօդաչու սար-
քեր ինկած էին Հըզպալլայի  կեդրոնատեղի   համարուող Տահիէ Ժանոպիէ  
շրջանին մէջ։  Անօդաչու սարքերէն մին  պայթած էր Հըզպալլայի    մամլոյ 
եւ  տեղեկատուական  կեդրոնին մը մօտ, պատճառելով   նիւթական մեծ  
վնասներ։
Լիբանանի բարձրաստիճան պատասխանատուներ դատապարտեցին 
պատահարը: ԱՄՆ պետական քարտուղարը Փոմփէօ պատահարէն 
անմիջապէս ետք հեռաձայնային կապի մէջ մտնելով Լիբանանի վարչապետ 
Սաատ Հարիրիի հետ յօյս յայտնեց, որ պատահարը պատճառ չի դառնար 
լուրջ հետեւանքներու: 

Շաբաթ օր մեծ հրդեհ մը ծագած է    
Երեւանի   Սեբաստիա   փողոցին 
վրայ։
Այս մասին   լուրը    հաղորդեց   ՀՀ   
արտակարգ իրավիճակներու  նախա-
րարութիւնը (ԱԻՆ)  նշելով, որ հրդեհը  
ծագած է   «Մալաթիա Մոլ»ի  շէնքին 
մէջ։   Դէպքի վայր  մեկնած են ԱԻՆ  
փրկարարական ջոկատներ, որոնք 
յաջողած են ի վերջոյ հակակշռել 
հրդեհը։

Սուրիոյ մայրաքաղաք  Դամասկոսը  
երէկ   թատերաբեմ  դարձաւ  
հրթիռարձակումներու։
Այս  մասին   տեղեկութիւնը հաղորդեց 
«Սքայ  նիւզ  արապիք»  կայանը։
Աղբիւրը նշեց, որ    հրթիռներ ինկած 
են    մասնաւորապէս  «Մազզէ»  շրջանին 
վրայ եւ սուրիական  բանակի հակօդային 

համակարգեր  պատասխան  կրակ   բացած են հրթիռներուն ուղղութեամբ։
 Զոհերու կամ   գրանցուած  վնասներու մասին տեղեկութիւն չի հաղորդուիր։

«Ամուլսարն առանց հանքի» նախաձեռնութեան անդամները Երեւանի 
կեդրոնին մէջ շաբաթավերջին բողոքի հաւաքներ կազմակերպեցին  ՝ ի 
պաշտպանութիւն Ամուլսարի։ 
Քայլերթը մեկնարկած է Ազատութեան հրապարակէն, անցած՝ Մաշտոց, 
Ամիրեան, Տիգրան Մեծ, Խանճեան, Սայաթ Նովա փողոցներով եւ աւարտած 
Ազատութեան հրապարակի մէջ։ 
Կազմակերպիչները հաղորդագրութիւն տարածած են, ըստ որու՝ քայլերթի 
նպատակն է՝
-Զօրակցութիւն Ջերմուկի մեր պայքարող հայրենակիցներուն,
-Մեր յստակ դիրքորոշման արտայայտումը թէ՛ ներքին իշխանութիւններուն, 
թէ՛ արտաքին ուժերուն,
-Մեր միասնականութեան եւ հաւաքականութեան ցուցադրումը Ամուլսարի 
պաշտպանութեան հարցի վերաբերեալ:
Տարածուած յայտարարութեան մէջ ըսուած է նաեւ, որ կ’ակնկալեն բոլոր 
մտահոգ քաղաքացիներու ներկայութիւնը Ամուլսարի համար այս վճռորոշ 
օրերուն։

Հասան Նասրալլա Իսրայէլին. 
«Դուք  Սահմանին Վրայ  

Պատրաստ Եղէք ... 
Մենք Պիտի Հարուածենք  Ձեզի»

Մեծ Հրդեհ Երեւանի Մէջ

Հրթիռներ Դամասկոսի վրայ

Երեւանի Մէջ Ամուլսարի Համար Բողոքի Երթ
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Գուրգէն Աշոտ Առաքելեան 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը Դարձեալ 
Կը Դիմէ Թրքական Դատարան՝ Պահանջելով 

Սիսի Կաթողիկոսարանի Վերադարձը

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողի-
կոսութիւնը Յուլիս 2019-ին 
դա՛րձեալ դիմեց թրքական 
դատարան, օրինական հայց ներ-
կայացնելով Սիսի նախադատ 
ատեանին մօտ՝պահանջելով Սիսի 
պատմական Կաթողիկոսարանի 
վերադարձը:
Արդարեւ, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա 
Կաթողիկոսի հովանաւորու-
թեամբ Կաթողիկոսարանի հետ 
աշխատակցող միջազգային 
եւ թուրք իրաւաբաններու 
զոյգ յանձնախումբերու ունե-
ցած աշխատանքային եւ 
խորհրդակցական հանդիպում-
ներու լոյսին տակ, որոշուեցաւ 
Սիսի Կաթողիկոսարանի վերա-
դարձի պահանջը ներկայացնել 
Թուրքիոյ Սիս (Քոզան) քաղաքի 
նախադատ ատեանին մօտ:
Շուրջ հազար էջերէ բաղ-
կացած թղթածրարը պատրաս-
տուած է իրաւական զոյգ 
յանձնախումբերու միացեալ 

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

աշխատանքով՝ հիմնուելով թրքա-
կան օրէնքի տրամադրութիւն-
ներուն, միջազգային օրէնքի 
սկզբունքներուն, ինչպէս նաեւ 
Եւրոպայի Մարդկային Իրաւանց 
Դատարանի պաշտպանած իրա-
ւունքներուն վրայ, պաց ու ապահով 
պահելով Եւրոպական Դատարան 

վերադառնալու ուղին:
Յիշեցնենք, որ սոյն դատական 
հայցը կ’իյնայ Ապրիլ 2015-ին 
Կաթողիկոսարանի սկսած 
դատական գործընթացի ծիրէն 
ներս, որպէս շարունակութիւն 
անոր:

Փոփիւլիզմի Վրայ Մեծապէս Հիմնուած 
Իշխանափոխութիւն մը Կրնայ Նաեւ 

Մեծ Յուսախաբութեան Առիթ Տալ
Ընկ. Սեւակ Յակոբեան Հարցազրոյց մը Շնորհած Է 

Հայրենի «Առաջին Լրատուական»ին

Գուրգէն Աշոտ Առաքելեան 
(օգոստոսի 26, 1925, Երեւան, 
Հայկական ԽՍՀ, ԱԽՖՍՀ, 
ԽՍՀՄ - 1996),  արձակագիր, 
լրագրող, ֆիլմերու հեղինակ, 
բանասիրական գիտութիւն-
ներու թեկնածու, ՀԽՍՀ մշակոյթի 
վաստակաւոր գործիչ (1967), 
ԽՍՀՄ գրողներ միութեան 
անդամ 1963 թուականէն։ ԽՄԿԿ 
անդամ 1949 թուականէն:
Ծնած է Երեւան։ 1944 թուակա-
նին աւարտած է Երեւանի 
յատուկ ռազմահրետանային 
դպրոցը, 1949 թուականին՝ 
Երեւանի օտար լեզուներու 
հիմնարկի անգլիական բաժինը։ 
1946-1958ին աշխատած  է 
«Պիոներ կանչ» եւ «Աւանգարդ» 
թերթերուն մէջ որպէս բաժնի 
վարիչ, խմբագիրի տեղակալ, 
խմբագիր։ 1958-1959 եղած է 
«Երեկոյեան Երեւան» թերթի 
խմբագիրը, 1959-1974 թուա-
կաններուն՝ «փրաւդայ» թերթի 
Հայաստանի թղթակիցը։ 1974-
1979 աշխատած է Հայաստանի 
ԿԿ Կենտկոմի որպէս մշակոյթի 
բաժնի վարիչ։ 1980ի  յունուարէն 
մինչեւ 1985ի  դեկտեմբերը եղած 
է ՀԽՍՀ մշակոյթի նախարար։ 
1970ին «Գեղարուեստական 
գրականութիւնը  մամուլում» 
թեմայով համալսարանակ թեզ 
պաշտպանած է ստացած է 
բանասիրական գիտութիւն-
ներու թեկնածուի աստիճան։
Ռուսէրէնով լոյս տեսած են անոր 
«Կռունկ» (Մոսկուայ, 1965), 
«Փրաւդայ» թերթը Հայաստանի 
մասին» (Գէորգ Ղարիպճանեանի 
եւ Սպարտակ Պաղդասարեանի 
հեղինակակցութեամբ, Երեւան, 
1973), «Գարուսել» (երգիծական 
պատմուածքներու ժողովածու, 
Երեւան, 1975), «Փրաւդան» եւ 
հայ կուլտուրան» (Երեւան, 1978) 
գրքերը։
Հեռուստատեսային ֆիլմերու 
սթիւտիոն անոր րած գնիւ-
թով նկարահանած է «Թու-
նելի մարդիկ» (1965) շարժա-
պատկերը, «Հայֆիլմ» կինո-
ստուդիան՝ «Ապրում էր 
մարդը» (Արշաւիր Դարբնի եւ 
Ալեքսանտր Արաքսմանեանի 
հեղինակակցութեամբ, 1968), 
«Արեւիկ» գեղարուեստական 
(հեղինակակից Առնոլդ Աղա-
բաբով) շարժանակարը։ 
«Արեւիկ» շարժանկարը1979ին 
Պրահայի միջազգային ֆիլմի 
փառատօնին շահած է «Կրան 
Փրի» բարձրագոյն մրցանակը։

Վերջերս Հայրենի «Առաջին 
Լրատուական»ի «Մամուլի հետ 
սուրճ» հաղորդման հիւրը եղած է 
«Զարթօնք»ի գլխաւոր խմբագիր 
Սեւակ Յակոբեան:
Ան անդրադարձած է Հայաստանի 
մէջ տեղի ունեցած յեղափոխութե-
նէն ետք  Սփիւռքի մէջ առկայ 
ակնկալիքներու մասին: Ան ցաւով 
շեշտած է, որ «փոփիւլիզմի վրայ 
մեծապէս հիմնուած իշխանա-
փոխութիւն մը կրնայ նաեւ մեծ 
յուսախաբութեան առիթ տալ»:
Ի միջի այլոց, ան կոչ ըրած է 
Հայաստանի պատասխանատու 
քաղաքական գործիչներուն, տնտե-
սութեան ու այլ եկամուտներու հետ 
կապուած թիւերը յայտարարեն 
միշտ հիմնուելով գիտական եւ 
առարկայական տուեալներու վրայ: 
Յակոբեան նաեւ քննադատած 
է Սփիւռքի հարցերով յանձնա-
կատարին յառաջ մղած  սփիւռ-
քի ընտրական իրաւունքը վերա-
կանգնելու հնարաւորութեան 
մասին միտքը ու նշած է, որ այդ 
մօտեցումը ինք չի կիսէր, որովհետեւ 
սփիւռքահայութիւնը այնքան ալ մեծ 

պատկերացում չունի  Հայաստանի 
ներքաղաքական կեանքի մասին: 
Հետեւաբար ճիշդ չէ, որ անոնք 
մշտապէս Հայաստան ապրող 
քաղաքացիին ճակատագիրը 
որոշեն: 
Հարցազրոյցի ընթացքին նաեւ 
արծարծուած են Հայրենիքը յուզող 
այլ հարցեր: Կարելի է հարցազրոյցը 
տեսնել կողքի QR գաղտնագրի 
միջոցաւ:
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Նափոլէոն Պոնափարթը Եւ Սէրը
   (Ծննդեան 250-Ամեակ) 

Շար. Էջ 06

Ֆրանսայի կայսր, աշխար-
հահռչակ զօրավար եւ 
պետական գործիչ, որ 

ժամանակակից Ֆրանսական 
պետութեան հիմնադիրը կը համա-
րուի եւ Արեւմուտքի պատմութեան 
ամենաականաւոր գործիչներէն մին: 
Այն եզակի անհատներէն, որոնք 
համաշխարհային պատմութեան մէջ 
դարակազմիկ գործեր ըրած են:
Նափոլէոն ծնած է 15 Օգոստոս, 1769-ին, Քորսիքա կղզիի Այաչօ փոքրիկ 
քաղաքին մէջ: Ան՝ աղքատ ազնուական, իրաւաբան եւ Քորսի-քայի 
Խորհրդարանի անդամ Քարլօ Պոնափարթի եւ Լեդիցիա Ռամոլինոյի 13 
երեխաներէն երկրորդն էր:
Նափոլէոն իր կրթութիւնը կը ստանայ Ֆրանսիոյ մէջ. նախ կ’ուսանի 
Պրիէնի զինուորական դպրոցին մէջ, ուր եւ ակնառու կը դառնայ իր 
յառաջդիմութիւնը՝ մասնաւորաբար մաթեմատիկայի եւ փիլիսոփայութեան 
մէջ: Կարճ ժամանակ անց, գերազանց ուսման համար, Նափոլէոնին կը 
տեղափոխեն Փարիզի թագաւորական զինուորական դպրոցը: Այդ դպրոցը 
ժամկէտէն շուտ աւարտելով կը տեղափոխուի Վալանս՝ շարունակելով 
ուսումը ֆրանսական բանակի սպայի կոչումով:
Իր վարած յաջորդական փայլուն ճակատամարտերու հետեւանքով, 
շուտով ան մեծ փառքի կը տիրանայ՝ Եւրոպայի մէջ կը սկսի Նափոլէոնի 
դարաշրջանը: Ամրապնդելով իր իշխանութիւնը, ան նախ Ֆրանսայի ցմահ 
հիւպատոս կը դառնայ, որմէ ետք՝ երկրի կայսր կը հռչակուի: Ամբողջ 
աշխարհը հաշուի կը նստի Նափոլէոնին հետ, բացառութեամբ Անգլիայի, 
որ այդպէս ալ եղաւ իր «կոկորդին մնացած ոսկորը»: 
Նափոլէոն կը մահանայ 1821-ի Մայիս 5-ին, 52 տարեկանին (որոշ 
ուսումնասիրողներու կարծիքով՝ թունաւորումէ): Անոր աճիւնը կ’ամփոփուի 
Փարիզի Հաշմանդամներու Տունին մէջ: 
Փառաւոր զօրահրամանատար ըլլալով հանդերձ, Նափոլէոն Պոնափարթ 
աշխարհին յայտնի է նաեւ իր տարօրինակութիւններով: Օրինակ՝ օփերային 
արուեստի մեծագոյն սիրահար ըլլալով հանդերձ, անիկա բնաւ չէր 
ծափահարեր օփերային ներկայացումներուն եւ կ’արգիլէր ատիկա ընել 
ուրիշներուն ալ: Ան գերտոկուն անձնաւորութիւն մըն էր. օրական 2-3 ժամ 
կը քնանար միայն: Սակայն, կեանքի մայրամուտին արդէն, շուտ կը յոգնէր 
եւ յաճախ քնանալու պահանջ կ’ունենար:
Այդ վտիտ, փոքրամարմին միապետը, որ ընդամէնը 157 սմ հասակ և 
կանացիակերպ կազմուածք ունէր, սակայն՝ ամեհի կամք եւ անկոտրում 
նպատակասլացութիւն, նախանձելի յաջողութիւն ունէր կանանց քով: 
Նափոլէոնի կեանքին մէջ մեծ դեր ունեցած են կանայք։
Եթէ երիտասարդ սպայի հոգին պատանեկան տարիքին պարուրուած էր 
միայն իր հայրենիքի և ընտանիքի հանդէպ, ինչպէս նաև Ժան Ժաք Ռուսսոյի 
գործերու նկատմամբ տածած սիրով, ապա յետագային ան դարձաւ անձ մը, 
որ երկու կին ու բազմաթիւ սիրուհիներ ունեցաւ։
Երիտասարդ Նափոլէոնը իր նամակներէն մէկուն մէջ կը գրէր. «Ի՞նչ է 
սէրը... Ատիկա սեփական թուլութեան գիտակցումն է, որ շուտով կը տիրէ 
միայնակ մարդու ողջ էութեանը։ Միաժամանակ, ատիկա սեփական անձին 
իշխելու կարողութիւնը կորսնցնելու զգացումն է։ Սիրտդ մէկ կը սեղմուի, 
մէկ կ’ուռչի կրծքավանդակիդ մէջ. ան աւելի ու աւելի արագ կը տրոփէ, և 
աչքերէդ երանութեան արցունքները կը յորդին։ Այդ է սէրը»:   
Կնոջ արժանիքները անոր համար կը խտանային մայրութեան և լաւ 
տնտեսուհի ըլլալուն մէջ։  Ան կնոջ ամենակարևոր բարեմասնութիւնը ամօ-
թի զգացումը կը համարէր.«Ամօթխածութիւնը կնոջ համար նոյնն է, ինչ այր 
մարդուն համար խիզախութիւնը։ 
Ես հաւասարապէս կ’ատեմ 
ինչպէս վախկոտ այր մարդուն, 
այնպէս ալ անամօթ կնոջը»: 
Պոնափարթ շատ խիստ էր 
ընտանեկան բարոյականու-
թեան հարցին վերաբերեալ։ 
Ազատ կենակցութիւնը, որ 
յեղափոխութեան շրջանին 
համընդհանուր երևոյթ դար-
ձած էր երկրէն ներս, անոր 
համար անթոյլատրելի անբա-
րոյականութիւն մըն էր։
Բազմիցս խօսուած է Նափոլէոնի 
տարբեր սիրային կապերու 

մասին: Սակայն անոր մեծագոյն սէրը Մարիա-Ժոզէֆ-Ռոզը՝ Ժոզէֆինան 
եղաւ, որուն հետ միապետը ամուսնացաւ եւ կայսրուհիի տիտղոսը շնորհեց 
անոր: Եթէ ան երբևէ ընդունեց ոևէ կնոջ՝ իբրև անհատականութիւն, 
կանացի կատարելատիպ, ապա ատիկա միայն Ժոզէֆինան եղաւ։ 
Նափոլէոնին համար կարևոր չէր որ այդ կինն իրմէ վեց տարի մեծ էր և 
երեխաներ ունէր։ Ժոզէֆինայի հետ միութիւնը անոր համար իրական 
երջանկութիւն մըն էր։ 
Անոնց ամուսնական համաձայնագիրին մէջ անձնական տուեալները որոշ 
փոփոխութիւններով գրանցուեցան. Ժոզէֆինան ինքզինքը 4 տարի պզտիկ 
ներկայացուց, իսկ Նափոլէոնը իր տարիքին 1.5 տարի աւելցուց։ Սակայն, 
ամուսնութենէն վերջ, սկզբնական տարիներուն Ժոզէֆինան անհաւատարիմ 
եղաւ իր ամուսնոյն, և ամբողջ բանակն ու քաղաքը գիտէին այդ մասին։ 
Իսկ Նափոլէոն՝ հաւատալով իր սիրոյն, այդ լուրերը ստոր բամբասանք 
կը նկատէր։ Աստիճանաբար անիկա հասկցաւ որ, իրապէս, կինը խաբած 
և դաւաճանած է իրեն։ Նափոլէոն ներեց Ժոզէֆինային, բայց չմոռցաւ 
դաւաճանութիւնը, և անոնց դերերը շուտով փոխուեցան. ամուսինն այլևս 
սէր չէր խնդրեր կնոջմէ, Ժոզէֆինան ընդհակառակը, նոր սկսած էր սիրել 
եւ հասկնալ ամուսնոյն։
Եւ Նափոլէոն, որուն առաջ չքնաղ կանայք չէին հետաքրքրեր, որ միշտ 
հրաժարած էր ամէն տեսակ վայելքներէ (միայն Ժոզէֆինայով տարուած 
էր), կարծես վրէժէն դրդուած, այլևս անհրաժեշտ չէր համարեր հաւատարիմ 
մնալ կնոջը։ Ան սկսաւ սիրաբանիլ այլ կանանց հետ, և մէկը միւսին ետևէն 
փոխել սիրուհիները։ Արդէն ո՛չ թէ Նափոլէոնը յուսահատ կը խանդէր, 
այլ՝ Ժոզէֆինան, որովհետև ամուսինը ազատօրէն իրեն կը պատմէր իր 
ամենատարբեր սիրային արկածներու մասին։ Ժոզէֆինան անոր համար 
այլևս լաւագոյն բարեկամ մըն էր պարզապէս, որուն հետ ինք դիւրութեամբ 
կը կիսուէր ու կը պատմէր ամէն բան։ 
Տարիները թաւալեցան, Ժոզէֆինայի տարիքը յառաջացաւ, բայց ան 
այդպէս ալ չկրցաւ գահաժառանգ, զաւակ պարգեւել կայսեր, որու համար 
կը տանջուէր նախանձէն ու այն միտքէն, թէ իրմէ երիտասարդ այլ կին մը 
կրնայ գրաւել իր տեղը։ 
Չնայած Նափոլէոն չէր ուզեր լքել կնոջը, որովհետև շնորհակալութեան և 
պարտաւորուածութեան զգացումէ զատ, նաև տակաւին անսահման կը 
սիրէր անոր, այնուամենայնիւ սկսաւ մտածել նոր ամուսնութեան մասին։ 
Անիկա ստիպուած էր այդ քայլին դիմելու քաղաքական տեսանկիւնէ 
դրդուած՝ արքայական ցեղը շարունակելու համար թագաժառանգ մը պէտք 
էր։  Շուտով որոշուեցաւ որ Նափոլէոնը պէտք է ամուսնանայ դքսուհի 
Մարիա-Լուիզային հետ։ Նափոլէոնն ու Ժոզէֆինան՝ ի շահ Ֆրանսայի, վերջ 
դրին իրենց ամուսնութեան, որ մեծ տառապանք մըն էր երկուքին համար 
ալ։ Բաժանումէ յետոյ Նափոլէոնի գրած նամակները ապացոյցն էին այն 
բանին, որ ան չէր դադրած Ժոզէֆինային սիրելէ։ Իր երկրորդ ամուսնութենէն 
վերջ, և մինչեւ իր կեանքին վերջին պահը, ան միշտ սիրով կը յիշէր իր 
առաջին կնոջը։ Երբ կայսրը վերադարձաւ Էլպայէն, իր քարտուղարին ըսաւ. 
«Ժոզէֆինան հիասքանչ կին էր, խիստ առողջ դատողութեամբ։ Ես անոր 
կորուստը ծանր կը տանիմ։ Այն օրը, երբ ստացայ Ժոզէֆինայի մահուան 
լուրը, իմ կեանքիս ամենադժբախտ օրն էր»:
Ժոզէֆինան կեանքէն հեռացաւ Նափոլէոնի Էլպա աքսորուելէն կարճ 
ժամանակ անց։ Անոր հրաժեշտի խօսքերն էին. «Էլպա, Նափոլէոն»:
Աշխարհահռչակ զօրավարը երեք զաւակ ունեցաւ, որոնցմէ մէկն էր միայն 
Ֆրանսայի օրինական թագաժառանգը:
Նափոլէոնին  նախ ժառանգ մը պարգևեց իր սիրուհիներէն մէկը՝ 18-ամեայ 
Էլեոնորա Տէնիւէլ տը լա Բլէնը։ Սակայն այդ ժառանգը՝ կոմս Լէօնը, 
չափահաս դառնալով, անհաշուենկատօրէն ամենաշուայտ կեանքը սկսաւ 
վարել. ան խաղամոլ, անգործունեայ և ոչ խելամիտ մէկն էր: Հզօր կայսեր 
ժառանգը, որ ժամանակին շքեղութեան և հարստութեան մեջ թաղուած, 
վայելած էր Նափոլէոնի փառքի ու հզօրութեան պտուղները, կեանքին 
հրաժեշտ տուաւ ծայրայեղ աղքատութեան մէջ։
Նափոլէոնի մեծ սէրը եղաւ նաև՝ լեհուհի  
կոմսուհի Մարիա (Մարիցա) Վալևսքայեան, 
որ սկիզբը մերժեց ամենազօր զօրավարի 
առաջարկը: Տակաւին ոչ ոք մերժած էր անոր: 
18-ամեայ գեղեցկուհիին տիրելու համար  կայսրը 
խոստացաւ, թէ ամէն ինչ կ’ընէ ի շահ անոր 
հայրենիքին: Եւ կոմսուհին, ընդառաջելով իր 
երկրի պաշտօնեաներու խնդրանքին՝ հայրենի-
քին օգտակար ըլլալու յոյսով, զսպելով իր կանացի 
արժանապատւութիւնը, դժկամութեամբ և 
արտասուելով գնաց կայսեր քով: Այնտեղէն 
հեռանալու պահուն, Մարիան դեռեւս կ’ար-
տասուէր: Երեք օր վերջ անոնք դարձեալ 
հանդիպեցան. Վալևսքայեան այլեւս չէր լար: 

Պատրաստեց՝ 
ՇԱՔԷ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ 
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Շաբաթը 50-60 Ժամ Աշխատելով, Մենք Պատուով Ստեղծեցինք 
ՇՈՒՇԻ Պարախումբը.

Սեդա Փասքալեան - Գանթարճեան

1992ին ԱՄՆ Նիւ Եորք քաղաքին մէջ 
բնակող խումբ մը երիտասարդներ, 
համախմբուելով Սուրբ Վարդան 
եկեղեցւոյ հովանիին ներքեւ, 
հիմնեցին պարախումբ մը, որ 
յետագային՝ 1995ին ի պատիւ 
ազատագրուած Շուշիին, այդ անոր 
անունով  անուանեցին խումբը: 
Պարախումբը մեծ ճանաչում 
ունի եւ տարիներու  ընթացքին 
բազմաթիւ հիւրախաղեր ունեցած 
է տարբեր երկիրներու մէջ՝ յատ-
կապէս Մերձաւոր Արեւելքի եւ 
Հարաւային Ամերիկայի, ինչպէս 
նաեւ Հայաստանի մէջ: 2013ին 
ՇՈՒՇԻ պարախումբը ընտրուած է 
ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի կողմէ պաշտօնապէս 
ճանչցուած Միջազգային պարային 
խորհուրդի անդամ: 
Նշենք, որ խումբի նշանակալից 
ելոյթներէն է նաեւ 2015ի  յուլիսի 
5-ին Երեւանի Ալ. Սպենդիարեանի 
անուան օփերայի եւ պալէի ազգա-
յին ակադեմիական թատրոնին մէջ 
կատարած ելոյթը, որ նուիրուած 
էր Հայոց Ցեղասպանութեան 
100ամեակին: Պարախումբ 
իր ձեւաւորման օրուընէ ի 
վեր ներկայացուցած, պահած 
ու պահպանած է հայկական 
պարարուեստը, աշխարհին ներկա-
յացնելով հայ մշակոյթը: 
«Զարթօնք» օրաթերթը պատի-
ւը ունեցաւ Երեւանի մէջ հետա-
քրքրական զրոյց ունենալ 
պարախումբի պարուսոյց եւ 
գեղարուեստական ղեկավար Սեդա 
Փասքալեան - Գանթարճեանի 
հետ: Տիկին Սեդա իրեն յատուկ 
հաճելի, անկեղծ եւ անմիջական 
ոճով մեզի  ներկայացուց տարի-
ներու իրենց աշխատանքը, ձեռք-
բերումները, յաջողութիւնները, 
մայր հայրենիքի Հայաստանի մէջ 
ՇՈՒՇԻի հրամցուցած ելոյթները եւ 
յառաջիկայ ծրագիրները։ Այստեղ, 
տեղին է նշել, որ Տիկ. Սեդա 

Գանթարճեան 2015ին ՀՀ Սփիւռքի 
նախարար Հրանուշ Յակոբեանի 
կողմէ արուեստի ու մշակոյթի 
բնագաւառներուն մէջ ազգանուէր 
գործունէութեան եւ անմնացորդ 

նուիրումի համար պարգեւատրուած 
է նախարարութեան «Կոմիտաս» 
մետալով:
- Տիկին Գանթարճեան, շնորհա-
կալ ենք հարցազրոյցի հրաւէրը 
չմերժելու համար։ Պատիւը 
ունինք ձեզի հետ զրուցելու եւ 
աւելի մօտէն  ծանօթանալու 
ձեր հետ, որովհետեւ դուք 
տարիներէ ի վեր Սփիւռքի 
մէջ պահեր ու զարգացուցեր 
էք հայկական մշակոյթը, տար-
բեր պետութիւններու մէջ 
ներկայացուցեր էք զայն։  Պիտի 
խնդրէինք, որ մեզի ներկայացնէք 
Ձեր կենսագրութիւնը, այնու-
հետեւ խումբի կազմաւորման, 
եւ անոր միջոցաւ ձեր տարած 
գործունէութեան մասին։ 
Եւ անշուշտ ինչո՞ւ խումը 
անուանուեցաւ ՇՈՒՇԻ։ 

- Ես պարել սկսած եմ շատ կանուխ՝ 
երբ ընդամէնը 5 տարեկան էի։ 
Եղբայրս Սարգիս Փասքալեանն 
էր իմ պարուսոյցը (ծնունդով 
լիբանանահայ հանրածանօթ 
պարող: 1950-ական թուականներու 
վերջը Հայրենի պետական երգի 
պարի անսամպլի Լիբանանի մէջ 
ելոյթներէն քաջալերուած՝ Սարգիս 
Փասքալեան, որ պարարուեստի մէջ 
կը ծառայէր այն օրերուն, Հայրենիք 
մեկնեցաւ մասնագիտանալու այդ 
ճիւղին մէջ, ապա վերադառնալով մեծ 
զարկ տուաւ ՀԵԸ-ի պարախումբի 
յաջողութիւններուն – խմբ. - )։ 
Մենք յաճախած ենք Հայկական 
Բարեգործական Ընդհանուր 
Միութեան դպրոցները եւ ամէն 
առիթով բեմ բարձրացած ենք։ 
1971ին, երբ Ամերիկա մեկնեցանք 
միշտ կ,ուզէի շարունակել պարելը։ 
Այդ ժամանակ առիթ ունեցայ 
եղբօրս հետ աշխատիլ ՀԲԸՄի 
Անդրանիկ պարախումբին մէջ։ 
Այնուհետեւ ամուսնացայ, երեխայ 

ունեցայ եւ այլն։ 27 տարիներ առաջ 
չորս աղջիկներ մօտեցան մեզի եւ 
խնդրեցին իրենց պարել սորվեցնել: 
Այսպէս սկսաւ մեր պարախումբը:  
Ինչո՞ւ Շուշի, որովհետեւ ճիշտ 
Շուշիի ազատագրման հետ մեր 
պարախումբի երրորդ տարեդարձը 
կը համընկնէր։ Ես ուրախ եմ, որ 
այսօր մեր պարախումբը ՇՈՒՇԻ 
անուանումով հանդէս  կու գայ 
աշխարհի տարբեր երկրներուն մէջ։ 
Հինգ անգամ եղած ենք Հայաստան: 
Երկուքը Հայաստանի Օփերայի եւ 
Պալէյի ազգային ակադեմիական 
թատրոնին մէջ: Վերջընթերը 
Ցեղասպանութեան 100ամեակի 
առիթով էր։ Մենք ելոյթներով եղած 
ենք Յորդանան, Դամասկոս, Հալէպ, 
Պէյրութ, Գանատա, ԱՄՆ տարբեր 
նահանգներ եւ այլն։ Ինձ միշտ 
կ՛ըսեն, չե՞ս վախնար պարախումբը 
Հայաստան տանիլ, որովհետեւ 
Հայաստանն ունի ամենալաւը։ 
Մենք մեր երեխաներուն չենք 
բերեր Հայաստան, որ ըսենք մենք 
ամենալաւն ենք։ Ընդհակառակը, 
մենք կ՛ուզենք իրենց համեստ ձեւով 
ներկայացնել, այն ինչը, որ մեր 
ուժերու սահմանին մէջ է։ Մենք 
մեր առօրեայ աշխատանքները 
ունինք մեր ապրած երկրին մէջ: Մեր 
պարողները արհեստավարժներ չեն։ 
Շաբաթը 50-60 ժամ աշխատելով, 
մենք ստեղծած ենք ՇՈՒՇԻ պարա-
խումբը, որ այսօր պատուով կը 
ներկայացնէ հայկական մշակոյթը։
-Այս անգամ Հայաստան 

գտնուելու առիթը ձեր Գիւմրիի 
ելոյթն էր։ Կը խօսի՞ք այդ մասին։ 
Ինչպէ՞ս անցաւ, ինչպէ՞ս Գիւմրին 
ընդունեց ՇՈՒՇԻին։ 

-Ես կ՛ուզէի, որ մեր պարողները 
մօտէն ճանչնային Գիւմրին ու անոր 
հողին վրայ պարէին։ Ուրախ եմ 
ըսելու, որ շատ լաւ ընդունուեցանք։ 
Խումբը բաւական մեծ էր այս անգամ։ 
Երաժշտութիւն կար, պար կար, 
որ շատ մեծ սիրով ընդունուեցաւ։ 
Նարեկ Յարութիւնեանին Նիւ 
Եորքէն  կը ճանչնամ։ Օր մը անոր 
ըսի, որ նման ծրագիր ունիմ, կ՛ուզեմ 
ՇՈՒՇԻն առանձին փայլի, բայց ձեր 
ըրած գործը եւս շատ կարեւոր է ընել 
ու միասին պէտք է կարողանանք 
բան մը յաջողցնել հոն։ Ինքը շատ 
ուրախացաւ: 
Հրաւիրեցի ու իրենց 30 հոգանոց 
նուագախումբով մասնակցեցան։ 
Մայսթրօ Արտյոմ Խաչատրեանին 
նուագախումբը իրապէս շատ 
բարձր մակարդակով ու հրաշալի 
նուագախումբ է։ Կ՛ուզեմ իրենց 
օր մը հրաւիրել Նիւ Եորք։ Այս 
անգամ կրնամ ըսել, որ մեր 
խումբը կազմուեցաւ Նիւ Եորքէն, 
Երեւանէն ու Գիւմրիէն։ Գիւմրիէն 
հրաւիրած էի երաժիշտ Մուրատ 
Մալխասեանին, իսկ Երեւանէն 
Սամուէլ Բաղինեանին՝ ասմունքող։ 
Միջոցառումը նուիրուած էր 
Կոմիտասին։ 

ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
ԶԱՐԱ ՂԱԶԱՐԱԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի 
Աշխատակիցներ

Շար. Էջ 05



ºñÏáõß³µÃÇ / 26.8.2019  05

Զարթօնք Հայրենիքի Մէջ - 36 -

Շաբաթը 50-60 Ժամ Աշխատելով, Մենք Պատուով Ստեղծեցինք 
ՇՈՒՇԻ Պարախումբը.

Սեդա Փասքալեան - Գանթարճեան
Սկիզբը Էջ 04

Մենք ոչ մէկ բան չխնայեցինք 
Մենք նիւթական շահի համար չենք 
ըներ այն ինչ, որ կ՛ընենք, այլ մեր 
մշակոյթն ենք, որ կը փափաքինք 
բոլորին ներկայացնել։ 
- Տիկին  Գանթարճեան, որպէս 
«կանոն», Սփիւռքի մէջ նման 
նախաձեռնութիւնները, որոնք 
ոեւէ միութեան կամ կուսակ-
ցութեան հովանաւորութեան 
տակ չեն, երկար կեանք չեն 
ունենար։ Ձեր գաղտնիքը ի՞նչ է։ 

- Ինչպէս ըսի, ՇՈՒՇԻ պարախումբը 
փոքր խումբով ստեղծեցինք եւ 
ելոյթներու համար գումար հարկա-
ւոր էր, օրինակ զգեստներու համար։ 
Հաստատեցինք անդամավճարի 
դրութիւն: Այս գումարը լրիւ 
բաւարար էր այդ հարցերը լուծելու 
համար։ Մենք, ըլլալով հայկական 
պարախումբ, մեր սեփական 
տարածքը չունինք Նիւ Եորքի մէջ: 
Սրահ կը վարձակալենք շաբաթը 
երկու անգամ։ Գաղութը մեծ է, բայց 
բոլոր սրահները զբաղուած են, մենք 
Գորեացիներէն կը վարձակալենք: 
Պէտք է ըսեմ, որ տարազները կը 
կարուին Հայաստանի մէջ։ Տիկին 
Ռոզա Մելքոնեանի հետ միասին 
մենք կ՛աշխատինք արդէն 15 
տարիէ ի վեր: Իր պատրաստած 
բարձրաճաշակ զգեստները ամէն 
անգամ մեզի կը հասնին Երեւանէն։ 
Անշուշտ տոմսերու գիները եւս 
օգնութիւն են մեզի համար։ Լաւ 
վիճակի մէջ ենք, կրնանք ամբողջ 
աշխարհը  շրջիլ (կը խնդայ – խմբ.) 
։ Ժողովուրդը գիտէ, որ մենք բարձր 
մակարդակով կը ներկայացնենք 
հայկական մշակոյթը եւ մեզի 
կ՛աջակցի։ Ժողովուրդը ինքն ալ մեզի 
բարձր մակարդակով կ՛ընդունի։ 
- Խումբը 25 տարիէ աւելի 
գոյութիւն ունի։ Ո՞րն է անոր 
շարժիչ ուժը եւ Ձեր՝ որպէս 
պարուսոյց, յաջողութեան գրա-
ւականը։ 

- Շատ ատեններ եղած է, որ ես 
յոգնած, հազիւ քալելով գացած եմ 
պարի փորձի: Ես ինծի մտածած 
եմ.  «Սեդա, դու խե՞նթ ես, այսքան 
գործերու մէջ ինչո՞ւ այս ալ կ՛ընես»։ 
Յետոյ 5 ժամ պարի փորձէն 
յետոյ, ինչպէս կը տեսնէք ես 20-25 
տարեկան չեմ այլեւս, տատիկ եմ 
արդեն, երբ կը քալեմ դէպի մեքենաս, 
արդէն մոռցած կ՛ըլլամ բացասական 
մտածումներս...: 
Մենք ունինք իրապէս հրաշալի 
երաժշտութիւն։ Մեր հարուստ 
երաժշտութիւնն է, որ ինծի կը մղէ 
նոր պարեր բեմադրել։ Մանաւանդ 
ունիմ Արա Գէորգեանի նման 
բարեկամ, որ վերջերս իր գրած 
«Շուշի» ստեղծագործութիւնը 
նուիրեց պարախումբին։ Իրեն ալ 
հրաւիրեցինք անշուշտ մեր ելոյթին։ 
Կը մաղթեմ, որ բոլոր հայերը մեր 
իսկական երաժշտութիւնը սիրեն 
ու պարեն անոնց եղանակով։ Երբ 
մեր պարախումբին երիտասարդ 
անդամները հայկական տարազ կը 
հագնին ու հպարտօրէն բեմ կը 
բարձրանան ու կը պարեն, ես իմ 
յոգնածութիւնը լրիւ կը մոռնամ։ 
- Քանի որ պարախումբը 
27 տարուայ պատմութիւն 
ունի, պէտք է խօսիլ նաեւ 
սերնդափոխութեան մասին։ 
Ինչպէ՞ս ան տեղի կ՛ունենայ:  

-Նիւ Եորքի գաղութին մէջ շատ 
պարախումբեր կան եւ անշուշտ 
27 տարի առաջ, սկսանք ու 2001 
թուականին առաջին անգամ եկանք 
Երեւան, այդ մարդոց զաւակներն 
են, որ հիմա պարախումբին մէջն 
են։ Խումբին  հսկողութիւնը խիստ 
է, բայց պատիժ չկայ...։ Մեզի համար 
շատ կարեւոր է, որ երիտասարդ-
ները, որոնք կրնան Ուրբաթ 
երեկոն անցնել ընկերներու հետ, կը 
նախընտրեն գալ պարախումբ եւ այդ 
2-3 ժամը հայկական երաժշտութիւն 
լսել։ Մանաւանդ մեր խումբին երգն 

ալ կայ։ Երգն ու պարը իրար հետ 
շատ ճոխ է ու յուզիչ։ Կրնամ ըսել, 
որ մեր յաջորդ համերգը նուիրուած 
է Շառլ Ազնավուրին եւ այս անգամ 
պէտք է նշանաւոր հրաւիրենք 
երգիչներ Հայկ Պետրոսեանին եւ 
Իվեթա Մուկուչեանին։ Երկուքին 
ալ հանդիպեցայ Երեւանի մէջ ու 
յառաջիկայ Հոկտեմբերի 26-ին 
համերգ պիտի ունենանք Նիւ 
Եորքի մէջ։ Պէտք է ամենաբարձր 
մակարդակով ոգեկոչենք Շառլ 
Ազնավուրի մահուան տարելիցը։ 
- Պարախումբի կազմի մասին 
կը խօսի՞ք։ Քանի՞ հոգի են, 
աղջիկները կը գերակշռե՞ն, թէ 
տղաքը։ 

- Երբ սկսանք, միայն աղջիկներ էին։ 
Մենք ալ դժուարութիւն ունէինք 
տղաներ բերելու։ Անոնց մօտ կա 
փափաքը, բայց փորձի գալու այդ 
ազատ ժամերը չունին։ Հիմա 
պարախումբը 120 հոգիէ կազմուած 
է, որոնց մեծամասնութիւնը աղջիկ-
ներ են։ Մինչեւ 17  հոգի տղայ 
ունէիք, բայց հետագային նրանք 
սկսան աշխատիլ, համալսարան 
երթալ եւ այս պատճառով այժմ մեծ 
տղոց թիւը քիչ է։ Բայց փոքրիկներու 
խումբին մէջ տղաներ կան։ 
Տեղին է նշեմ, որ խումբը ունի 
օգնական տիկիններու խումբ մը, 
որոնք հսկայական աշխատանք 
կը տանին։ Գործը շատ շատ է, 
ամէնքս ալ աշխատելով մենք  
միասին կարողացանք ստեղծել 
այս պարախումբը ու առաջ 
տանիլ։ Գիշեր-ցերեկ կ՛աշխատինք: 
Տոմսերու վաճառք, հագուստներու 
կարգաւորում, ընկերային համա-
ցանցի վրայ ներկայութիւն եւայլն։ 
Առանց այդ նուիրեալ տիկիններուն 
անկարելի է, որ ես կարողանայի 
պարախումբը այս մակարդակի վրայ 
պահել։ Շնորհակալ եմ իրենց:
- Շատ լաւ։ Կ՛ուզէինք աւելի 
խօսիլ նաեւ յառաջիկայ ծրագիր-
ներու մասին։ Ի՞նչ հրաւէրներ 
ունիք, բացի Շառ Ազնավուրի  

նուիրուած ձեր համերգէն: 
Ուրիշ ի՞նչ միջոցառումներ կան 
նախատեսուած։ 

- Եկող տարուայ համար Պրազիլէն 
հրաւէր ունինք։ 4 տարի է  կը 
հրաւիրեն, 2020ի օգոստոսին 
վերջապէս պիտի ըլլանք այնտեղ; 
Նպատակ ունիմ յաջորդներուն 
պարախումբը անպայման տանիլ 
նաեւ Երուսաղեմ։ Այնտեղ փոքր 
գաղութ ունինք, բայց ես անպայման 
կ՛ուզեմ, որ մեր պարախումբը 
այնտեղ ալ գտնուի, ինչպէս հինգ 
անգամ Էջմիածին եկած ենք, այնպէս 
ալ այնտեղ կ՛ուզեմ տանիլ զիրենք։ 
Ինձ բոլորը կ՛ըսեն, որ  ինչքա՜ն 
կարեւոր է Էջմիածինը, նոյնպէս 
կարեւոր է նաեւ Երուսաղեմը։ 
Ես պիտի ուզեմ  կարեւոր բան 
եւս աւելցնել։ Երբ սկսանք ՇՈՒՇԻ 
պարախումբը ձեւաւորել, ծնողները 
ինձ մօտենալով կ՛ըսէին. «Սեդա, 
մենք մեր տուներուն մէջ հայկական 
երաժշտութիւն չէինք լսեր, չկար։ 
Իսկ հիմա անոնք ՇՈՒՇԻի երգերը 
կը նուագեն տան մէջ, որպէսզի 
ազգականները գան, պարեն, 
ուրախանան։ Մեր առաջին պարը 
եղած է Ղարաբաղ պարը։ Ծնողները 
կ՛ըսէին այդ մեր ՇՈՒՇԻի պարն է, 
երաժշտութիւնն է։ 
Ես իմ պարողներուն կ՛ըսեմ. «մինչեւ 
այն պահը, երբ կրնաք քալել, պարել, 
պարեցէ՛ք։ Բեմի նման հարուստ 
միջավայր չկայ։ Կը մաղթեմ, որ 
բոլորը առողջ ըլլան, միշտ պարեն, 
ես ալ առողջ ըլլամ, որպէսզի ինչքան 
կարենամ բոլորին սորվեցնեմ... 
Պարել:  
- Տիկին Գանթարճեան շնոր-
հակալ ենք հետաքրքիր եւ 
բովանդակալից զրոյցին համար։ 



ºñÏáõß³µÃÇ / 26.8.2019  06

Սկիզբը Էջ 03

Անոր դիմադրութիւնը վերջապէս տեղի տուաւ, երբ միայնակ մնաց 
կայսեր հետ, և Մարիան մինչև լոյս մնաց անոր քով: Ան պարտուած էր: 
Նափոլէոնի անկեղծ և զօրաւոր զգացումը նուաճած էր կոմսուհիին սիրտը 
և նոյնպիսի զգացում ծնած՝ անոր մէջ: Նափոլէոն շատ երջանիկ էր իր նոր 
սիրոյ հետ, սակայն մոռցած էր լեհական թագաւորութիւնը վերականգ-
նելու իր խոստումը: Վալևսքայեան խորապէս վիրաւորուած էր, բայց չլքեց 
Պոնափարթին:
Երբ Նափոլէոնը գիտցաւ որ Մարիան յղի է, շատ ուրախացաւ։ Երեխան ծնաւ 
և անուանուեցաւ Ֆլորիան-Ալեքսանդր-Իոսիֆ։ Սակայն, երբ կոմսուհին, որ 
արդէն անկեղծօրէն կը սիրէր կայսրին, շտապեց Փարիզ՝ սիրեցեալին քովը 
ըլլալու համար, գահին արդէն բազմած էր Պոնափարթի երկրորդ կինը՝ 
Աւստրիոյ արքայադուստր, դքսուհի Մարիա-Լուիզան: 
Վալևսքայեան որդուն յաճախ կը բերէր հօրը քով, որ Ալեքսանդրին մեծ 
քնքշութեամբ ու սիրով կը վերաբերէր։ Մարիա Վալևսքայեան, անկախ ամէն 
ինչէն միշտ հաւատարիմ մնաց Նափոլէոնին, միշտ անոր մօտ եղաւ։ Երբ 
Նափոլէոնի աստղը վերջնականապէս խամրեցաւ, և բոլորը լքեցին անոր, 
Վալևսքայեան որդւոյն հետ եկաւ Էլպա, աքսորեալին քով՝ կիսելու անոր 
դժբախտութիւնը։ Սակայն, Նափոլէոն մերժեց Վալևսքայեայի զոհողութիւնը, 
յոյս ունենալով որ իր մօտ կու գան Մարիա-Լուիզան ու իր օրինական որդին, 
որոնք այդպէս ալ չեկան, իսկ Նափոլէոնը վերջնականապէս կորսնցուց իրեն 
հաւատարիմ անձը:
Նափոլէոնի երկրորդ ամուսնութիւնը, որ պարզա-
պէս դիւանագիտական, քաղաքական հաշիւներէ 
դրդուած ամուսնութիւն մըն էր, անոր կործանումը 
դարձաւ: Ան, իր կեանքի այդ շրջանն անուանած է 
«ծաղիկներով քողարկուած անդունդ»:
Աւստրիոյ կայսեր դստեր հետ ամուսնանալով, 
անոր սիրելէ զատ, Նափոլէոն յոյս ունէր իր եւ 
Ֆրանսայի համար երկարատև խաղաղութիւն 
հաստատել և հասնիլ քաղաքական նպաստաւոր 
պայմաններու: Դժբախտաբար անսպասելիօրէն 
գահն ու կայսրութիւնը կործանեցան...
Ի սկզբանէ Մարիա-Լուիզան լուրջ չէր ընդուներ իրենց կանխատեսուող 

ամուսնութիւնը՝ չպատկերացնելով, թէ ինք կրնայ դառնալ այն «անաստուած 
քորսիքացիին» կինը, որ այդքան դառնութիւն պատճառած էր իր հօրն ու 
երկրին։ Սակայն, հնազանդելով հօրը և նախարարներու կամքին, որոնք 
այդ ամուսնական միութեան մէջ կը տեսնէին Աւստիրոյ պետականութեան 
պահպանման երաշխիքը՝ յանուն հայրենիքի բարօրութեան, Մարիան 
«զոհեց» ինքզինքը։ Մինչդեռ 41-ամեայ Նափոլէոնը կատարելապէս 
սիրահարուած էր իր երիտասարդ հարսնացուին, որ միակողմանի, բայց 
գերազանց դաստիարակութիւն ստացած էր: Ան լիարժէք երջանկութեան 
և երանութեան մէջ էր. վերջապէս կրնար ժողովուրդին ցուցադրել իրական 
արքայադստեր:  Շուտով Մարիա-Լուիզան երկրին համար լոյս աշխարհ 
բերաւ երկար սպասուած օրինական թագաժառանգը: Որդւոյն առաջին ճիչը 
լսելով՝ Նափոլէոն ոտքի ցատկելով նետուեցաւ դէպի երախան, իր ձեռքերու 
մէջ առաւ և համբուրեց անոր։ Ուրախութեան արցունքները կը հոսէին անոր 
այտերն ի վար։  
Դեռևս օրօրոցին մէջ՝ Նափոլէոն-Ֆրանց-Քարլ-Ժոզէֆ ստացաւ «Հռոմի 
կայսր» հնչուն տիտղոսը։ Որդւոյն ծնունդէն յետոյ Նափոլէոնի և կնոջը 
միջև օտարացման շրջան սկսաւ։ Կայսրը իր ամբողջ ազատ ժամանակը 
կը տրամադրէր միայն զաւակին, որուն կ’աստուածացնէր, իսկ որդին ալ 
շատ կը սիրէր հօրը: 
Սակայն, շուտով կրկին «սև ամպեր կուտակուեցան» Նափոլէոնի գլխուն 
վերև, և երբ ան դարձեալ աքսորուեցաւ, Մարիա-Լուիզան, որ փառքի ու 
երջանկութեան ժամանակ ամուսնոյն կողքին էր՝ դժբախտութեան մէջ 
միայնակ ձգեց անոր։ Ան, առնելով որդին, հեռացաւ Աւստրիա (որդին 
նոյնպէս գերիի վիճակով կը պահուէր հոն և կը տառապէր տարաբախտ 
հօրը կարօտէն)։
Նափոլէոն ներեց կնոջը՝ կարծելով, թէ անիկա հանգամանքներու զոհ 
դառնալով չկրցաւ իր քով երթալ ու միշտ հաւատարիմ մնաց իրեն։ Դժբախտը 
չէր գիտեր որ կինը շատոնց ամուսնացած էր ուրիշին հետ և արդէն քանի 
մը երեխայ ունէր անկէ։
Նափոլէոն կնոջը կտակեց իր սիրտը, որ սպիրթով լեցուն անօթի մը մէջ 
անոր պիտի հասցուէր։ Սակայն ան այդպէս ալ չգիտցաւ որ այդ կտակը ոչ 
մէկ արժէք ներկայացուց իր «բարի Լուիզային» համար։
Չնայած սիրտը Լուիզային կտակելուն՝ Ս. Հեղինէ կղզիին վրայ աքսորեալ 
մահամերձ Պոնափարթի շուրթերէն հնչած վերջին բառերը եղան. «Բանակ, 
Ֆրանսա, Ժոզէֆինա». ասոնք էին աշխարհը գրաւած հզօր կայսեր երեք 
ամենակարևոր «տկարութիւնները»։

                                                

Նափոլէոն Պոնափարթը Եւ Սէրը
  (Ծննդեան 250-Ամեակ ) 

Հրայր Ճէպէճեան. Մերօրեայ Վահրամ Մավեանը
«Սփիւռքահայ Կեանքեր՝ Ինչպէս Որ Տեսայ»

Գրախօսական

ՀՐԱՉ ՍԵՓԵԹՃԵԱՆ

Առաջին իսկ էջէն, այս գիրքը զիս 
տարաւ դպրոցական տարի-
ներս, Կիպրոսի Մելգոնեան 

կրթական հաստատութիւն, ուր առա-
ջին անգամ ծանօթացայ Վահրամ 
Մավեանի գրութիւններուն, անոր 
սփիւռքահայ օրագիրներուն հետ։ Եւ 
առաջին իսկ էջէն որոշեցի գրութիւնս 
վերնագրել՝ «Հրայր Ճէպէճեան. 
մերօրեայ Վահրամ Մավեանը»։
550 էջերու մէջ մէկտեղուած են 
հեղինակին 130 գրութիւնները, 
որոնք ստորագրած է 2011-էն 2017 
թուականներուն։
Հատորին խմբագիրն է հեղինակին 
ազնիւ տիկինը՝ Դոկտ. Արտա Ճէպէ-
ճեան, իսկ գիրքը ձօնուած է իրենց 
զաւակներուն։
Կողքի նկարը՝ «Գունաւոր տուներ», 
գործն է գեղանկարիչ Վարդան 
Թաշճեանի (Կիպրոս)։ 
Հաստափոր հատորը լոյս տեսած է Պէյրութի Համազգայինի «Վահէ Սեթեան» 
հրատարակչատունէն, 2018-ին։ Գիրքը ունի անգլերէն եւ արաբերէն կարճ 
բացատրողական էջեր, լուսանկարներ։

Նուազագոյն վրիպակները կը գտնենք այս գիրքին մէջ, որ ինքնին շնորհաւորելի 
է։ Սակայն, որքա՜ն աւելի պիտի շահէր գիրքը, եթէ հրատարակչատունը 
վերստուգող սրբագրիչ մը ունենար. բան մը, որ սփիւռքահայ տպագրական 
աշխարհին մէջ կը պակսի քիչ մը ամէն տեղ։
Մեր համեստ կարծիքով, ընթերցողին պրպտումը կը դիւրանար, եթէ գիրքը 
ժամանակագրական կարգի փոխարէն բաժնուած ըլլար թեմաներով։ Ըսենք՝ 
Հոգեւոր, Միջազգային, Ինքնութիւն, Ցեղասպանութիւն եւ Հայ Դատ, Դէմքեր։
Բայց, նոյն ատեն, Ճէպէճեան է՛ ամէն տեղ. թէ՛ ֆիզիքապէս ինք ներկայ է իր 
նկարագրած սփիւռքահայ կեանքերուն մէջ, եւ թէ՛ հոգեպէս՝ կ՚ապրի անոնց 
լաւն ու ցաւը, իր սիրտն ու հոգին միախառնելով անոնց պատումներուն, 
անցեալին, ներկային ու երազած ապագային հետ։
Դոկտոր Ճէպէճեան կը սերի Ճէպէճեան եւ Գունտագճեան ոչ անծանօթ 
ընտանիքներէն։ Ինք կրո՛ղն ու շարունակողն է այդ երկու գիծերուն, 
ընտանիքներուն. ժառանգորդն է Այնթապին, Քեսապին, Հալէպին, Պէյրութին, 
որոնք կերտեցին այսօրուան ամբողջական սփիւռքահայը իր մէջ։
Ժամանակակից հայն է ան, որ նոր սփիւռքի եւ նոր Հայաստանի 
իրականութիւնը կ՚ապրի եւ ընթերցողը կը մղէ մտածելու, միանալու այդ լաւին 
ու ցաւին։ Դէպք մը, առիթ մը, ներշնչումի աղբիւր կը հանդիսանան Հրայր 
Ճէպէճեանին համար, ինչպէս պիտի ընէր սփիւռքահայ թերթի խմբագիր մը, 
հրապարակագիր մը, սրտցաւ հայ մը։
Քաղաքական, ընկերային եւ միջազգային հարցերը նոյնպէս կը յուզեն 
զինք։ Հոն ան մէկ ոստումով կը կապէ միջազգայինը ազգայինին հետ եւ 
հարցադրումը իր կողմէ միշտ պատրաստ է։ 
Ճէպէճեան աշխատասէր է, արդիւնաշատ գրող։ Հոն կայ ե՛ւ քանակ, ե՛ւ 
որակ։ Վստահ ենք, որ ան շատ արագ կ՚արտադրէ։ Անոր գրութիւններուն 
սահուն լեզուն այդ կը վկայեն։
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ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Այնպէս Անփո՜յթ, Այնպէս Հանգի՜ստ

Այնպէս անփո՜յթ, այնպէս հանգի՜ստ,
Անցնում եմ իմ տան մօտով,
Մինչ ես ուրիշ տեղերում իսկ
Քե՜զ եմ փնտրում կարոտով:

Ասում են, թէ մոռացել ես,
Չեմ հաւատում, իմ անգին,
Պարզապէս դու հեռացել ես,
Մօտս թողել քո հոգին:

Եւ այնպէս հեշտ, այնպէս խնդուն
Մատնո՜ւմ ես ինձ աշխարհին,
Մինչ դողում է, որպէս երդում
Անունդ իմ շուրթերին:

Ասում են, թէ ինձ դաւել ես,
Չեմ հաւատում, իմ անգին,
Պարզապէս դու խռովել ես,
Ու տանջում ես իմ հոգին:

Անցնում ես դու ու չես նայում,
Մինչ ես կանգնած մոլորուն,
Քեզ աչքերիս մէջ եմ պահում 
Ու տանում եմ հետս տուն:

Սիլվա Կապուտիկեան
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Հրայր Ճէպէճեան. Մերօրեայ Վահրամ Մավեանը
«Սփիւռքահայ Կեանքեր՝ Ինչպէս Որ Տեսայ»

Գրախօսական
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Ուրիշ կարեւոր կէտ մը. Ճէպէճեան կը հաւատա՛յ 
ինչ որ կը գրէ, կ՚ապրի այն ինչ որ կը գրէ։ 
Այս գիրքը հայու ինքնութեան դասընթացք է, 
դասարան է, դպրոց է։ 
Արեւմտահայերէնի պաշտպանն է ան. լեզուն 
կարեւոր է իրեն համար, սակայն սփիւռքահայ 
իրականութիւնը կու գայ շեշտելու ինքնութեան, 
հայ զգալու կարեւորութիւնը, որ լեզուի նահանջին 
հետ հակաքայլ՝ 1991-ին կերտուած Հայաստանի 
անկախութենէն ետք ա՛լ աւելի արմատաւորուեցաւ 
սփիւռքահայութեան մէջ։
Ճէպէճեան կապող օղակն է կեանք կոչուող 
իրականութեան։ Աւետարանը՝ կեանքին, հինը՝ 
նորին, միջազգայինը՝ հայկականին։
Պահ մը մոռնանք այս հատորին գեղարուեստական 
արժէքը, մէկդի դնենք անոր ոճական թէ 
լեզուական առանձնայատկութիւնները եւ 
կեդրոնանանք, թէ որքան նորութիւն կը բերէ 
այս գիրքը իր տեղեկատուութեամբ։ Եթէ մէկ 
կողմէ հանրածանօթ հայեր կը տողանցեն հոն 
իրենց անուն-մականուններով ու գործով, սակայն 
որքա՜ն մեծ է նաեւ թիւը պատահականօրէն թէ 
տարբեր առիթներով հեղինակին ճանչցած ու 
ընթերցողին ծանօթացուցած սփիւռքահայերու։ 
Եւ որքա՜ն իրական։ Օրինակ, երբ Կիպրոսի 
Մելգոնեանի սերնդակիցներէս եթովպահայ 
Մեսրոպ Սարգիսեանին հետ կը զրուցէ, անոր 
մասին կը գրէ, հոն ամէն ինչ այնքան պարզ է 
ու իրական։ Բան մը, որ կ՚աւելցնէ արժէքը այս 
գիրքին։
Առիթ մը... միայն։
Առիթ մը, յուշարձան մը, եւ կը բացուի Ճէպէճեան, 
անցելայուշ պատկերներ կու գան խաչաձեւելու 
անոր մտածումները մեր եսը, ինքնութիւնը 
պահելու աշխարհի տարածքին։ Սփիւռքահայու 
ներկայի խնդիրներ մնայուն տեղ ունին գիրքին 
մէջ, արտագաղթը Հայաստանէն՝ նոյնպէս։ 
Սովորական թղթակցութիւն մը եւ կծիկը կը 
քակուի։ Ճէպէճեան ամէն ժամ կը սնուի անցեալէն, 
ընտանիքը, գերդաստանը, միշտ պատրաստ են 
միս ու արիւն տալու իր գրութիւններուն։ Հալէպը, 
Քեսապն ու Այնթապը իրեն հետ են ամէն ժամ։ 
Կը հաւատայ իր տեսածին ու իր խօսքին, եւ իր 
հաւատքը, յոյսը, սէրը, կը փոխանցէ մեզի։
Օրինակ. Իտալիոյ հռչակաւոր Փիզայի ծռած 
կոթողէն, այդ ծուռ աշտարակէն ուղղակի անցում 
հայու ինքնութեան։ «Գիւտարար» Ճէպէճեան 
կը գրէ. «Արդեօք հայն ալ չի՞ կրնար կասեցնել 
իր անհատական եւ հաւաքական կեանքի 
ծռութիւնը»։ 
Այս հատորին մէջ կը տողանցեն քաղաքներ եւ 
երկիրներ։ Ամէն տեղ է ան. Լեհաստան, Մալթա, 
Իտալիա, Կիպրոս, Նիւ Եորք, Լոս Անճելըս, 
Էսթոնիա, Իրաք, Լաթվիա, Սիտնի, Պերլին, Ապու 
Տապի, Պուէնոս Այրես, Սանթիակօ՝ Չիլի, Լիզպոն՝ 
Փորթուկալ, Քէյփթաուն՝ Հարաւային Ափրիկէ, 
Քուէյթ, Տուպայ, Եթովպիա, Սալվատոր,
Սուրիա։ Քաթարէն Թոքիօ,  օդանաւին մէջ 
շարժանկար մը կը դիտէ Բ. Համ. պատերազմին 
մասին։ Ճէպէճեանի միտքի թռիչքը կ՚ահազանգէ, 
թէ այսօր Ճափոն կ՚ընդունի երկրորդ 
համաշխարհային պատերազմի իր սխալները, 
ուրեմն՝ ե՞րբ պիտի գայ այն օրը, որ Թուրքիա 
Ճափոնի նման ընդունի ի՛ր սխալները։

***

Դէմքեր ծանօթ ու անծանօթ՝ Հրանդ Տինք, 
կամ Վիգէն մը, որ վերադարձած է սփիւռքեան 

կեանքին, եկեղեցւոյ միջոցով։ Նոյնպէս, 
նման պատում մը Հոլանտայի մէջ, սակայն 
այս անգամ դէպքը կը պատահի օտարի մը 
հետ։ Ռոպերթ Ամիրխանեանի հետ անակնկալ 
հանդիպում։ Ապա, Այշա անունով թուրք 
աղջիկ մը, որ քրիստոնեայ մկրտուած է այսօր, 
Ցեղասպանութեան պատմութեան ծանօթ, կ՚ըսէ՝ 
«Չեմ ուզեր իմ ինքնութիւնս առնչել այս երկրին 
ու ժողովուրդին հետ» (Թուրքիոյ եւ թուրքին – 
Հ.Ս.)։ Եւ Ճէպէճեան կը շարունակէ արձանագրել 
աղջկան խօսքը՝ «Կ՚ուզեմ ներողութիւն խնդրել 
քեզի տառապեցնող այդ ցաւին համար, որ մենք 
պատճառած ենք»։
Եւ հայ մը Չիլիէն՝ Սոնիա անունով՝ «Հայրս 
կ՚ըսէր, որ եթէ օտարի հետ ամուսնանամ, զիս 
կը սպաննէ»։
Բնականաբար, հոգեւոր շունչը, հոգեւոր կեանքը, 
մնայուն ճամբորդն է ու իր տեղը ունի այս գիրքին 
մէջ։ Օրինակ՝
Հայ մանուկը եւ Աստուածաշունչը։ Դաստիարակիչ 
գրութիւններ, ուսանելի դասեր, հոգեւոր սնունդ կու 
տան ու կ՚ընկերակցին ընթերցողին սփիւռքեան 
այս պտոյտին մէջ։

***

Անցեալով սնուող Ճէպէճեանին համար, 
իւրաքանչիւր դէմք, անհատ, հերոս մըն է։ Արժէք 
մըն է։ Օրինակ, Օրդ. Ալիս Ալպարեանը, որ եղած 
է կրօնի իր դաստիարակը, ուսուցչուհին։
Արժէքներուն մաս կը կազմէ իր հօրեղբօր՝ Տոքթ. 
Ռոպեր Ճէպէճեանին դերն ու ազդեցութիւնը 
պատանի թէ երիտասարդ Հրայր Ճէպէճեանին 
վրայ։ Միայն Այնթապի իրենց բնակարանին՝ 
առանձնատան պետական թուղթը եւ անոր 
պատմութիւնը բաւարար եղած են, որպէսզի Հրայր 
կապուի իր արմատներուն հետ։ Այնթապի իրենց 
պապենական տունը, խմբանկար, լուսանկար 
շէնքի... կարօտ կը բուրէ ամէն կողմ։ 
Մեզմէ ամէն մէկս մէկ հատորը կը կազմենք 
սփիւռքահայ իրականութեան։ Հետաքրքրական 
էր կարդալ Յովսէփ Նալպանտեանին նուիրուած 
գրութիւնը, որ իր հայկականութեամբ, հայ գիր ու 
գրականութեան նուիրուածութեամբ բաբախող 
սիրտ մըն ալ ան է։ Քիչ մը անդին, ուրիշ մը, ապա 
երրորդ մը, կիպրահայ արուեստագէտ, կրթական 
գործիչ Վարդան Թաշճեանն է, եւ բոլորին ալ 
ներկան ու անցեալը մենք ենք, ապագան մենք 
ենք, մեծատառ Մենքը։

***

Անկարելի է խուսափիլ մեր անցեալէն, մեր 
պատմութենէն։ Համիտեան ջարդեր, 
Ցեղասպանութիւն։ Հեղինակը բախտաւոր է, որ 
ունի իր ընտանիքին պատմութիւնը, որ թուղթին 
յանձնելով դարձուցած է բոլորիս սեփականութիւնը։ 
Կ՚արժէ ընթերցել եւ դպրոցական դասագիրքերու 
մէջ ընդգրկել «Ալ գրելու ուժ չմնաց» գրութիւնը։
Եւ յուշեր նշանաւոր ակնաբոյժ Ռոպեր 
Ճէպէճեանէն, հեղինակին հօրեղբօրմէն՝ 
Վերապատուելի Տիգրան Գունտագճեանի 
մասին, իրենց ընտանիքին պատմութիւնը, 
Ցեղասպանութիւն եւ ինքնութեան ամուր 
կառչածութիւն։
Ազգային նոր զարթօնքը, Արցախը, սահմանը, 
Տաւուշը հարազատ են հեղինակին։ Ամէն տեղ է 
մերօրեայ Վահրամ Մավեանը։
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«Ոչ Մէկ Կաթիլ Ջուր». Զարիֆ 

«1915 Թուականին Թալէաթ Փաշային Աջակցող 
Հայեր Կային։ Ցաւօք, Այսօր Եւս Կան». Փայլան Շատ 

Սուր Կերպով Դիմադարձեց Եսայեանին

Վառելանիւթի Տագնա՞պ. Օգոստոս 29ն Փորձաքար 

Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ

Լիբանանի   մէջ վառելանիւթի  
նոր տագնապ մը կրնայ ծագիլ։ 
Այս մասին տեղեկութիւնը    
հաղորդող աղբիւրներ կը  նշեն, 
որ    Լիբանանի  վառելանիւթ  
վաճառող կայարաններու  սենտի-
քան  հաղորդագրութիւն մը 

Իրանի արտաքին գործոց նախա-
րար Մոհամմատ Ժաուատ Զարիֆը 
Նորուէյ կատարած այցի ժամանակ 
յայտարարած է, որ այնքան ատեն 
որ ինքը ողջ է, «ոչ ոքի թոյլ կու 

Թուրքիոյ խորհրդարանի պատգա-
մաւոր,  իշխող «Արդարութիւն 
եւ զարգացում» կուսակցութեան 
(AKP) ներկայացուցիչ Մարգար 
Եսայեանը իշխանամէտ «Akşam»-
ին մէջ յօդուած է հրապարակած 
է: Եսայեանը, անդրադառնալով 
ընդդիմադիր քրտամէտ «Ժողո-
վուրդներու դեմոկրատական» 
կուսակցութեան (HDP) հայ պատ-
գամաւոր Կարօ Փայլանի եւ նոյն 
կուսակցութեան պատգամաւոր 
Էպրու Կիւնալի՝ Լատինական 
Ամերիկա կատարած այցին, գրած է.
 «Երկու HDP -ական պատգամաւոր 
շրջագայութեան ելած են Հարաւային 
Ամերիկայի մէջ։ Միջազգային 
ուժերէն խնդրած են միջամտել 
Թուրքիոյ գործերուն։
Երկիր առ երկիր, խորհրդարան առ 
խորհրդարան շրջելու եւ միջազգա-
յին ուժերէն Թուրքիոյ գործերուն 
միջամտել խնդրելու անոնց այս 
վարքագիծը ինձ ժամանակի 
մեքենայով տեղափոխեց նախորդ 
դարասկիզբ։ «Քիւրտիստանի 

հրապարակելով   յայտնած է, թէ  
յառաջիկայ     29 օգոստոսին Լիբա-
նանի մէջ  գործող  եւ վառելանիւթ   
վաճառող բոլոր կայարանները 
միօրեայ  գործադուլի պիտի դիմեն։
Հաղորդագրութեան  մէջ  նաեւ կը 
նշուի, որ կայաններ   սեփակա-
նատէրերը    երկար  քննարկումներէ 
ետք  սոյն որոշումին յանգած են, 
որովհետեւ     վնասները կը   կրեն 
երկրին մէջ ամերիկեան  տոլարի   
սակագնի տատանումներուն եւ 
լիբանանեան  թղթոսկիին   նկատ-
մամբ   պաշտօնական   սակագինին 
եւ «սեւ  շուկայ»ին  միջեւ առկայ 
տարբերութեան   հետեւանքով։ 
Նշենք, որ կայարանները վառե-
լանիւթի գինը տոլարով կը վճարեն: 

Սկիզբը Էջ 06

Հրայր Ճէպէճեան. Մերօրեայ Վահրամ Մավեանը
«Սփիւռքահայ Կեանքեր՝ Ինչպէս Որ Տեսայ»

Գրախօսական

Նոր Սփիւռք։ Հայաստանէն 
անվերջանալիօրէն հոսող սպիտակ 
արիւնը՝ արտահոսքը, արտագաղ-
թը հայկական նոր համայնքներ 
ստեղծած է մանաւանդ եւրոպական 
քաղաքներու մէջ։ Այս տագնապը 
նոյնպէս մերն է, բոլորինս է եւ 
Ճէպէճեան չի կրնար շրջանցել 
այս խնդիրը եւ հանդիպելով 
«նոր հայերու» հարցումը որ կը 
չարչրկէ զինք հետեւեալն է. ինչո՞ւ 
արտագաղթ եւ ինչպէ՞ս  անոնք 
կը տոկան կեանքի անսպասելի 
դժուարութիւններուն։
Միջազգային լուր մը։ Միխայէլ 
Քալաշնիքով կը մահանայ 2013-ի 
Դեկտեմբերին։ Մահանալէն տարի 
մը առաջ Ռուսիոյ պատրիարքին կը 
դիմէ՝ յայտնելով իր հոգեկան ցաւին 
մասին։ Ինքնապաշտպանութեան 
համար անոր ստեղծած ինքնագործ 
զէնքը քանի՜ քանիներու գլուխը 
կերած է։ Եւ Ճէպէճեան մեզ կը տանի 

Քալաշնիքովի հոգեկան աշխարհը 
ու կը գրէ. «Մարդը միշտ ալ դէմ 
յանդիման գտնուած է աշխարհին 
եւ անձին շահելու այլընտրանքին 
առջեւ։ Փորձութիւնը միշտ եղած է 
անձին՝ հոգիին զիջիլը, աշխարհին 
դիմաց»։

***

Մեզի կը մնայ շնորհաւորել 
Դոկտոր Հրայր Ճէպէճեանը։ Ան 
ամբողջական հայն է, ամբողջական 
սփիւռքահայը եւ ամբողջական 
մարդը՝ աշխարհաքաղաքացին։ 
Աշխատանքի բերումով աշխարհը 
շրջող Ճեպեճեան արժանի է 
մեր բոլորին գնահատանքին, 
օրինակելի՛ իր գործնական հայրե-
նասիրութեամբ, բարութեամբ, 
լաւատեսութեամբ, իրատեսութեամբ 
եւ սեւին սեւ ու ճերմակին ճերմակ 
ըսելու քաջութեամբ։
Կանաչ ճանապարհ ձեզի, սիրելի՛ 
Ճէպէճեան Հրայր։
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տայ իրանցիներու Կասպից ծովէն 
նոյնիսկ մէկ կաթիլ խլել»: 
Զարիֆը նշած է, որ Իրանը 
պատերազմ եւ պատժամիջոցներ 
վերապրած երկիր է, որուն վերջին 

բանուորական կուսակցութիւնը» 
(PKK) եւ HDP -ն դաշնակցական-
ներէն ու հնչակեաններէն աւելին 
են, բայց պակաս չեն», - գրած 
է իշխանական պատգամաւորը՝ 
նշուած ուժերու գործունէութիւնը 
որակելով որպէս «քաղաքական 
մուրացկանութիւն»։
Կարօ Փայլանը Twitter-ի իր էջին 
բաւական  խիստ գրառմամբ 
անդրադարձած է վերոյիշեալ 
յօդուածին:
«Լատինական Ամերիկայի մէջ մեր 
բոլոր հանդիպումներու ժամանակ 
մենք միայն կոչ ըրած ենք աջակցելու 
Թուրքիոյ ժողովրդավարական 
ուժերուն։ Սա ակնյայտ զրպար-
տութիւն է։ Եթէ ըսուածները 
չապացուցես, ուրեմն զրպարտիչ 
ես, Մարգար։
1915 թուականի Ապրիլ 24-ին 
ձերբակալման ենթակայ հայերու 
ցուցակները կազմելու ժամանակ 
Թալէաթ փաշային աջակցող հայեր 
ալ կային։ Ցաւօք այսօր եւս կան»:

40 տարուան ընթացքին չէ աջակցած 
ոչ մէկ օտարերկրեայ պետութիւն:
«Մենք 40 տարի շարունակ եղած 
ենք պատժամիջոցներու տակ, 
բայց ժողովուրդը դիմացած է 
դժուարութիւններուն: Այդ մասին 
կը վկայէ նախագահական ընտրու-
թիւններուն մարդոց 73 տոկոս 
մասնակցութիւնը»,- ըսած է 
Զարիֆը:
Անոր խօսքով՝ իրանցիները 
հաստատակամօրէն կը պաշտ-
պանեն իրենց անկախութիւնն 

ու ամբողջականութիւնը, այդ 
պատճառով ոչ ոք կը համարձակի 
յաւակնիլ իրանեան ցամաքային եւ 
ծովային տարածքին, այդ շարքին՝ 
Կասպից ծովի անոր օրինական 
հատուածին:
Իրանի ԱԳ նախարարը, խօսելով 
Իրանի քաղաքական անկախութեան 
մասին, ըսած է. «Մեր ժողովուրդը 
խնամակալի կարիք չունի, քանի 
որ կրթուած է եւ կրնայ ինքնուրոյն 
որոշումներ կայացնել»:


