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ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ
Սուրիացի Գաղթականներու Հարցով Աուն «Կը
Սպառնայ» Ասատի Հետ Գործակցիլ
Լիբանան ստիպուած պիտի ըլլայ
իր հողերուն վրայ գտնուող
սուրիացի գաղթականներուն հարցը լուծել ուղղակի գործակցելով
սուրիական կառավարութեան հետ:
Ան ըսաւ, որ ինք ունի լուրջ
հարցականներ մեծ պետութիւններու եւ կազմակերպութիւններու
նկատմամբ, որոնք ոչ միայն պէտք
եղածը չեն ըներ այս հարցին
լուծման համար, այլ կը խոչընդոտեն գաղթականներուն տուն
դարձը: Աուն այս կեցուածքը
յայտարարեց ՄԱԿի ընդհանուր
ժողովին ուղղուած Լիբանանի
խօսքին մէջ Նիւ Եորքի ՄԱԿԻ կեդրոնատեղիին մէջ: :
Նախագահ Աուն ամբաստանեց կարգ մը կողմեր գաղթականներուն
մտքերուն մէջ վախ սերմանելու յանցանքով: Ըստ Աունի խօսքին, գաղթականները պատանդներն են միջազգային խաղի մը, օգտագործուելու
համար շրջանին իրավիճակին ընդհանուր լուծման մէջ:
Մենք պէտք է լուծենք այս հարցը, որ կը սպառնայ մեր երկրին գոյութեան
ըսաւ Աուն: Այս ընելու համար մենք ստիպուած պիտի ըլլանք անոնց տուն
դարձը քաջալերել սուրիական կողմին հետ համագործակցութեամբ:
Այս առիթով Աուն քննադատեց միջազգային ընտանիքը, որ ձախողած է
մինչեւ օրս պաղեստինեան լիիրաւ պետութիւն մը ստեղծել, պատճառ հանդիսանալով հարիւր հազարաւոր պաղեստինցիներու գաղթակայաններու մէջ
ապրելուն արդէն 71 տարիներէ ի վեր:
Ան կոչ ուղղեց ներկայ երկիրներուն ֆինանսաւորել ԵՈՒՆԵՐՈՒԱՆ, որպէսզի
ան կարողանայ հասնիլ պաղեստինցի ժողովուրդին պէտքերուն:
Նախագահ Աուն օգտագործեց այս առիթը շեշտելու համար Լիբանանի
սկզբունքային յարգանքը ՄԱԿԻ 1701 որոշումին, իսրայէլեան կողմը
ամբաստանելով անոր անդադար խախտումով:
Աուն իր խօսքին մէջ նաեւ հաստատեց Լիբանանի իրաւունքը ինչ կը
վերաբերի իր ծովային սահմաններուն եւ միջերկրական ծովուն մէջ յայտնաբերուած կազի եւ այլ բնական հարստութեանց մէջ իր իրաւունքին:

Îàâ
Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանի
Նախկին Սաներուն եւ Բարեկամներուն
Օգտուելով արհեստագիտութեան պարգեւած բարիքներէն, ստեղծած
ենք ֆէյսպուքի խումբ մը՝

Vahan Tekeyan School’s Alumni and Friends
Ընկերային համացանցի այս խումբին նպատակն է ի մի բերել աշխարհասփիւռ բոլոր թէքէեանցիները:
Առ այս, կոչ կ՛ուղղենք առնչուած բոլոր մեր սիրելիներուն անյապաղ
անդամակցիլ նշեալ խումբին, իրար հետ բաժնեկցելու նկարներ, դրուաքներ,
եւ լաւ յիշատակներ:
Աշխարհասփիւռ Թէքէեանցիներու Համախմբում
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ՊԲ Հակաօդային Պաշտպանութեան
Ստորաբաժանումները Զգետնած են
Հակառակորդի Անօդաչու Թռչող Սարք
Արցախի Հանրապետութեան Պաշտպանութեան բանակի հակաօդային
պաշտպանութեան
ստորաբաժանումները Սեպտեմբեր 25-ին, մօտ
ժամը 10:15-ին, Ակնայի տարածքին
մէջ զգետնած են հետախուզական
թռիչք իրականացնող հակառակորդի
«ORBITER-2» անօդաչու թռչող սարք:
Այս մասին կը յայտնեն Արցախի
Հանրապետութեան
պաշտպանութեան նախարարութեան մամուլի
ծառայութենէն:

Փաշինեանը Կառավարութեան Ամենակարեւոր
Հարցը Պետական Կառավարման Որակի
Բարձրացումը Կը Համարէ
Հայաստանի
Հանրապետութեան
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Հայաստանի կառավարութեան առաջին
ամենակարեւոր հարցը կը համարէ
պետական կառավարման որակի
բարձրացումը: ՀՀ վարչապետը, ըստ
Armenpress.am-ի, այս մասին ըսած է
Նիւ Եորքի հայ համայնքի ներկայացուցիչներու հետ հանդիպման
ընթացքին՝ պատասխանելով ներկաներէն մէկուն հարցին:
«Առաջին ամենակարեւոր հարցը
պետական կառավարման որակը
բարձրացնելն է: Տեսէք, մենք կ՝ըսենք կաշառակերութիւն, չէ՞: Մենք
կաշառակերութիւնը կ՝ընկալենք իբրեւ դրամ աշխատելու վատ համակարգ:
Բայց իրականութեան մէջ կաշառակերութիւնը նաեւ կառավարման
համակարգ է: Հիմա երկու զուգահեռ օրինակ բերեմ նախկին կաշառակեր
մեծահարուստներու եւ այսօր պետական կառավարման համակարգին մէջ
աշխատող այդ նոյն մեծահարուստին, որ հիմա գիտէ, որ ինքը պէտք չէ
կաշառակերութեամբ զբաղի, որովհետեւ հակառակ պարագային պիտի
ձերբակալուի, դատուի: Նախապէս, երբ որեւէ թղթապանակ կը յայտնուէր իր
սեղանին, ինքը գիտէր, որ այդ թղթապանակը արագ տանի, պտտի,
ստորագրած ետ բերէ, ատոր իբրեւ արդիւնք պիտի ստանայ, օրինակ, 100
տոլար: Եւ ատիկա իրեն համար շատ յստակ խթան էր, որ ինքը երթայ, արագ
կարգաւորէ, գրէ, բերէ, այն, ինչը պակաս է, դնէ մէջը: Հիմա թղթապանակը
իր սեղանին է, ինքը նստած է, կ՝ըսէ՝ բայց ես մէջը ի՞նչ ունիմ: Ու
թղթապանակները այդպէս ամիսներով կը մնան սեղաններուն, որովհետեւ
ինքը շահագրգռութիւն չունի, նաեւ նեղուած է, որ այս կառավարութիւնը
կամ այս վարչապետը փակած է իր կողմնակի եկամուտին ճանապարհը:
Հիմա մեր խնդիրը այդ թղթապանակի արագ շրջանառութեան հարցը
լուծելն է: Բայց ինչպէ՞ս լուծել զայն: Քանի որ Հայաստանի մէջ ընտրութիւններուն արդիւնքները միշտ կեղծուած են, եւ որպէսզի խումբեր,
ձայներ հաւաքեն, շատ մարդ ընդունուած է աշխատանքի՝ մեկնելով
նախընտրական տարբեր նպատակայարմարութիւններէ: Այդ մարդիկ
մասնագիտական չափանիշներուն չեն համապատասխանած, ոչ մէկ բանի
չեն համապատասխանած, իրենք ուղղակի այդտեղ ընդունուած են գործի, եւ
իրենք կը շարունակեն այդտեղ մնալ գործի: Պետական կառավարման
համակարգին մէջ կան նաեւ լաւ մասնագէտներ, բայց այս լաւ մասնագէտները ունին խնդիր:
Շար. Էջ 03
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Ընդունեց
Այցելութիւնը Լիբանանի Մէջ
Հայաստանի Դեսպանին
Երեքշաբթի, 24 Սեպտեմբեր
2019-ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա.
Վեհափառ Հայրապետին այցելեց Լիբանանի մէջ Հայաստանի
դեսպան Վահագն Աթապէկեան:
Հանդիպման նպատակն էր Նորին
Սրբութեան ցաւակցութիւն յայտնել Վեհամօր՝ Լուսին Քէշիշեանի
մահուան տխուր առիթով։
Հանդիպումը առիթ մը եղաւ
անդրադարձ կատարելու Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութեան
առնչուած նիւթերու շուրջ:
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Ս. Սարգիս Եկեղեցւոյ Ընտանիքը Այցելեց
Առաջնորդ Սրբազան Հօր
Ուրբաթ, 20 սեպտեմբեր 2019ին, յետմիջօրէի ժամը 5.30-ին,
Լիբանանի հայոց առաջնորդ
Գերշ. Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոս
ազգային առաջնորդարանին մէջ
ընդունեց Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ
թաղական խորհուրդի եւ տիկնանց յանձնախումբի անդամները,
գլխաւորութեամբ հոգեւոր հովիւ`
արժ. Տ. Օշին աւ. Քհն. Գէորգեանի։
Հանդիպումը առիթ հանդիսացաւ քննելու եկեղեցւոյ եւ շրջանին հետ կապուած ծրագիրները։
Նարեկ արքեպիսկոպոս շեշտեց,
որ հովիւներու գլխաւորութեամբ
թաղական խորհուրդները իրենց
նուիրեալ աշխատանքներով կը
նպաստեն եկեղեցւոյ եւ թաղի պայծառացման եւ առաքելութեան։
Իբրեւ որդիական երախտագիտութիւն, Տէր Օշին այս առիթով
Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ ընտանիքին
անունով Նարեկ արքեպիսկոպոսին
նուիրեց առաջնորդական ասա մը։

02
Պատմութեան
Մէջ Այսօր
«Զարթօնք» 82 Տարեկան

82 տարիներ առաջ, պատմութեան
մէջ այսօր՝ 26 Սեպտեմբեր 1937ին, երկար երկունքէ ետք ու մեծ
զոհողութիւններու գնով լոյս
տեսած է մեր թերթը:
«Զարթօնք». ազգային-քաղաքական, հասարակական և
գրական օրաթերթ: Ռամկավար
Ազատական Կուսակցութեան
պաշտօնաթերթ:
Լոյս
կը
տեսնէ 1937էն ի վեր (որոշ
ընդհատումներով): Հիմնադիրները եղած են Միհրան Տամատեան եւ Յովսէփ Սեքսենեան:
Արտօնատէրը և առաջին
պատասխանատու տնօրէն՝
Բարունակ Թովմասեան: Առաջին խմբագիրը եղած է բանաստեղծութեան իշխան Վահան
Թէքէեան, որուն յաջորդած են
հոյլ մը խմբագրապետեր, որոնց
մէջ յատուկ դիրք կը գրաւէ
Գերսամ Ահարոնեան, որ թերթը
ձեռներէցութեամբ խմբագրած է
զայն հասցնելով իր ոսկեդարին:
2015էն ի վեր «Զարթօնք»ի
գլխաւոր խմբագիրն է սեւակ
Յակոբեան:
«Զարթօնք» իր էջերով կը
պարզաբանէ ՌԱԿի ծրագիրն
ու
տեսակէտները:
Կը լուսաբանէ Լիբանանի,
Հայաստանի և միջազգային
քաղաքական, տնտեսական
ու մշակութային անցուդարձը:
Լայն տեղ կը յատկացնում
սփիւռքի հայ համայնքներուն
ազգային եւ եկեղեցական
կեանքին: Կ՛անդրադառնայ
ազգապահպանման եւ երիտասարդական հարցերուն,
ջատագովն է հայրենադարձութեան: Ան իր հրատարակութեամբ եւ աշխարհով մէկ
տարածումով
կ՛օժանդակէ
Հայաստան-սփիւռք կապերու
ամրապնդման:
Ունեցած է եւ ունի կանանց,
մանկապատանեկան, գրականմշակութային, մարզական ու գրական բաժիններ: Նոր տարուայ
եւ այլ յիշարժան առիթներով և
կուսակցական յոբելեաններու
առիթով լոյս կ՛ընծայէ բացառիկ
թիւեր եւ յաւելուածներ:
Ունեցած է «Զարթօնք սփոր»
(1955-57, 1959, խմբագիր՝ Վարուժան Պետիկեան) և «ալ-Եաքզա» արաբերէն յաւելուածները:
Վերջին՝ արաբերէն լեզուով
յաւելուածը 2000ականներուն
լոյս ընծայուած է ՌԱԿի օրուայ
պետական երեսփոխան Յակոբ
Գասարճեանի ջանքերով:
«Զարթօնք»ի ընտանիքը հրապարակային եւ այլ ձեռնարկներով
շուտով պիտի նշէ իր 82ամեակը:
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270 Ամեակ

Զմմառ

«Ծննդավայր Իմ Հոգւոյս»
(1749-2019)

ՀԱՅՐ ՆԱՐԵԿ ՎՐԴ. ԼՈՒԻՍԵԱՆ
Ժողորվրդապետ
Քեսապի՝ Ս. Միքայէլ Եկեղեցւոյ

ԺԸ. Դարու առաջին կէսին Աբրահամ Պետրոս Ա. Արծիւեան Կաթողիկոս
– Պատրիարք, Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց, Հայրապետը կանգնեցաւ
հորիզոնին վերեւ, իբրեւ լուսաճաճանչ կոթող, եւ ժամանակի հոլովոյթին,
բազմաթիւ հայ սերունդներ եկան ջերմ եռանդով հաղորդուելու իր լոյսով ու
հուրով: Արծիւեան հայրապետը գաղափարի յարատեւ ներշնչարան, հայ մտքի
եւ սրտի լուսատու փարոս, անմահ ջահ մը՝ ճշմարտութեան եւ սիրոյ ու անոր
ամուր հաւատքին շինարար ու ստեղծագործ ոգիին գեղեցիկ խորհրդանիշը
դարձաւ Զմմառու՝ «Վերափոխման Ս. Աստուածածնի» Մայրավանքը:
Երկու հարիւր եօթանասուն տարիներու ընթացքին Զմմառու խաղաղ ու
անդորր մենաստանին մէջ, ծովահայեաց բարձունքին վրայ, որուն ստորոտը
կու գան փշրելու միջերկրականի ալիքները, Ս. Աստուածածնի մայրական
հովանիի ներքեւ, սնած եւ ուռճացած են ճշմարիտ առաքեալներու հոյլեր,
որոնք հնազանդութեան եւ ողջախոհութեան ուխտերով, եւ աղքատութեան
երդումով գօտեպնդուած, մեծապէս արդիւնաւոր եղած են յաջս Աստուծոյ
եւ հայ եկեղեցւոյ:

Զմմառու Վանքը

Կ՛արժէ տեսնել ժայռի վրայ վիմացած ամրակուռ վերափոխման Ս. Աստուածածնի եկեղեցին, Մասիսանման զոյգ գմբէթներով, որոնք կը խօսին
հայ դարերէն, հայ հոգիի ու մտքի ստեղծագործ ճգնութենէն, վերջին
շրջաններու հայ ժողովուրդի ազատութեան կամքին կեանք տուած եւ վանքին
մէջ ապաստան գտած ֆետայիներու եւ հերոսներու սխրագործութենէն:
Հայութեան գոյատեւման եւ ազատութեան վկայ՝ վանքին քարերուն վրայ
տասն եւ հինգ կուսակրօն նահատակ միաբաններու բացուած վէրքեր

կան այնտեղ, ինչպէս Յիսուսի խաչափայտին վրայ մխուած բեւեռներ:
Սրբացեալ քաղաքի, տաճարացեալ
Երուսաղէմի նուիրականութեամբ
օծուն վանքիս «Նահատակաց Սենեակ»ին մէջ, նահատակներուն դիմաց
ամէն հայորդի կը ջանայ տաճարանալ,
նոյնանալ այդ տաճարացեալ միաբան հայրերուն նահատակութեան
խորհուրդին հետ:
Երկու հարիւր եօթանասուն տարիներու ընթացքին հազարաւոր հայորդիներ ուխտի եկած են ցաւագին Զմմառու
Տիրամօր, որոնց ուխտի աղերսահայց
նայուածքով իրենց աչքերը սեւեռած
են խորանի Աստուածածնի: Ոմանց
աչքերուն մէջ արտասուքը փայլ էր դարձած: Ի՜նչ ցաւերու ամոքման ու
դարմանի սպասումներ լարուած էին արցունքի շիթերուն մէջ:
Այստեղ, պատմականօրէն այնքան հարուստ ու պերճախօս, Լիբանանի այս
լեռնային բարձունքներուն վրայ, հնադարեան այս վանքին մէջ վառեցաւ
քրիստոնէական հաւատքի լոյսը Հայ ժողովուրդի հոգիին մէջ, ինչպէս
առաւօտուն կը ծագի մարդուն աչքերուն մէջ......:
Դարեր՜ շարունակ, մեր միաբան հայրերը Ս. Նարեկի նման աղօթեցին այս
վանքի գմբէթներուն տակ, իրենց հաւատքի ապրումներով նուիրագործեցին
զայն միշտ լեցուելով Զմմառու Տիրամօր պատկերէն բխող լոյս ճառագայթներով: Երեւակայեցէք դարերու վրայ տարածուած երկարաձիգ ու խտացեալ
շարքերը մեր միաբան նախահայրերուն, որոնք Հայաստանի հեռաւոր ու
մօտաւոր գիւղերէն ու քաղաքներէն, գաւառներէն եւ նահանգներէ եկան եւ
իրենց սիրտերը ընծայ դրին այս վանքին մէջ:
Ես այնպէս կը զգամ, որ կարելի չէ գրիչովս գովքը հիւսել այս վանքին. Այստեղ
քարերը խօսք ունին ու լեզու, եւ այնպէս խորունկ ու սրտառուչ պատգամներով
կը բարբառին, որ մարդկային որեւէ բառ ու խօսք կը նսեմանան անոնց հզօր
եւ հոգեյոյզ խօսքին առջեւ:
Այս վանքը դարերու հայ հաւատքի խտացեալ լեզուն է: Կրնան լսել ու
ունկնդրել աղօթաձայն վանքի քարերու լեզուին, պէտք է միայն խոնարհիլ,
երկրպագել այս տաճարին մէջ, լսել, փակուիլ աշխարհին, կարենալ լսելու
համար վեհացնող ու գօտեպնդող ձայնը հոգիազգեաց այս քարերուն,
աղօթաճաճանչ այս կամարներուն, որոնք կը պատմեն մեզի անպատմելի
փառքը մեր միաբան հայրերուն եւ հայրապետներուն:
Վանքին գմբեթարդ կաթողիկէին կամարներուն տակ տակաւին մինչեւ
այսօր կը շարունակուին հոգեպարար աղօթքներու մրմունջները, հոգեշունչ
շարականներու ալի՜ք, ալի՜ք տարածուող հոգեւոր երգերը եւ անուշահոտ
խունկերու քուլա՜յ, քուլա՜յ վեր բարձրացող բուրումնաւէտ ծուխերը կը
հաղորդեն բոլոր այն հայ հոգիներուն, որոնք գերբնական կեանքի հոգեզուարճ
ապրումներուն կարօտը կը զգան եւ յաւիտենականին մտերմութիւնը կը
փնտռեն:
Լիբանանի չքնաղ լեռներու սրտին մէջ մեր հնադարեան Զմմառու հայ վանքը
կը մնայ ու պիտի մնայ՛ լուսաւոր ջահ, ուր իր յարատեւ ճառագայթումովը
լուսաւորչեան սուրբ հաւատքին՝ մեծագոյն հրաւէրն է միասնականութեամբը
հաւատքին ամէնէն հեղինակաւոր երաշխիքը՝ հայ ազգին պայծառութեան
եւ յաւերժութեան:

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ
Փաշինեանը Կառավարութեան Ամենակարեւոր Հարցը Պետական Կառավարման Որակի Բարձրացումը
Կը Համարէ
Սկիզբը Էջ 01
Այն աշխատավարձը, որ հիմա պետութիւնը իրենց կը վճարէ, շատ ցած է, եւ
իրենք կրնան շատ աւելի բարձր աշխատավարձով աշխատիլ մասնաւոր
հատուածներու մէջ: Լաւ մասնագէտները պետական կառավարման
համակարգէն կ՝երթան, որովհետեւ ժամանակ մը կողքէն դրամ կու տային,
հիմա չեն տար»,- նշած է վարչապետը:
Անոր խօսքով՝ այս հարցը լուծելու համար հարկաւոր է բարձրացնել
աշխատավարձը:
Վարչապետի կարծիքով մեր տնտեսութեան մէջ խնդիր չունինք, որովհետեւ
մեր տնտեսութեան մէջ շատ լաւ, դրական շարժ կը նկատուի: «Եւ մեր
տնտեսութեան շուրջ միջազգային կառոյցներու կանխատեսումները անգամ

անընդհատ կը փոխուին դէպի դրական, եւ մենք այս տարի արդէն կը
սպասենք, որ տարուան արդիւնքներով մեր տնտեսական աճը ըլլայ 6.9-7
տոկոս: Ասիկա շատ լաւ ցուցանիշ է, սակայն ասիկա այն խնդիրը չէ, ինչ մենք
մեր առջեւ դրած ենք: Աշխատանքային մակարդակով մեր առաջ խնդիր
դրուած է, որ մեր տնտեսական աճը պէտք է ըլլայ 8 տոկոս, 9 տոկոս, 10
տոկոս: Երկնիշ պէտք է ըլլայ տնտեսական աճը, որպէսզի մենք մեր
կորսնցուցածը ետ բերենք»,- մանրամասնած է վարչապետը:
Ան ընդգծած է, որ պետական կառավարման համակարգի որակը փոխելու
քայլ պիտի ըլլայ նաեւ հանրային ծառայութիւնների թուայնացման խնդրի
լուծումը:
Հայրենի Լուրերուն շար. Էջ 08
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Մշակութային Արձագանգ

Գիւմրիի «Սեւ Բերդ»-ին Մէջ Տեղի Պիտի Ունենայ Կոմիտաս Վարդապետի
Յոբելեանին Նուիրուած Կալա Համերգ

Կոմիտաս Վարդապետի ծննդեան
150-ամեակի յոբելինական տարուան
ծիրէն ներս իրականացուող բազմաթիւ ձեռնարկներու շարքին,

Սեպտեմբեր 28-ին, ժամը 17:00-ին,
Գիւմրիի «Սեւ բերդ»-ին մէջ տեղի
պիտի ունենայ Վարդապետի յոբելեանին նուիրուած կալա համերգ: Այս

մասին ԵՌԱԳՈՅՆ-ին յայտնեցին ՀՀ
ԿԳՄՄ նախարարութենէն։
Յոբելինական համերգին ընթացքում պիտի ներկայացուի Կոմիտասի արուեստը՝ անոր ձգած
ժառանգութիւնը:
Կալա համերգին պիտի մասնակցին՝
Հայաստանի պետական կամերային
նուագախումբը (գեղարուեստական
ղեկավար եւ գլխաւոր խմբավար`
ՀՀ վաստակաւոր արտիստ Վահան
Մարտիրոսեան),
Հայաստանի
պետական կամերային երգչախումբը (գեղարուեստական ղեկավար եւ խմբավար` ՀՀ արուեստի
վաստակաւոր գործիչ Ռոպերթ
Մլքէյեան), Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբի
մեներգչուհի՝ Սոֆիա Սայադեան,
Հայ հոգեւոր երաժշտութեան կեդրոնի «Գեղարդ» երգեցիկ խումբը
(գեղարուեստական ղեկավար ՀՀ
արուեստի վաստակաւոր գործիչ

Մհեր Նաւոյեան, խմբավար՝ Անահիտ Պապայեան), «Տիրամայր
Հայաստանի» երգչախումբը (գեղարուեստական ղեկավար եւ խմբավար` ՀՀ արուեստի վաստակաւոր
գործիչ Ռոպերթ Մլքէյեան), Կոմիտասի անուան ազգային քառեակ
(տնօրէն՝ Սամուէլ Մեսրոպեան), ՀՀ
վաստակաւոր արտիստներ Ինգա
եւ Անուշ Արշակեաններ, երգիչ եւ
երաժշտահան՝ Վահան Արծրունի,
Նորայր Քարտաշեան եւ «Մենուա»
նուագախումբը:
Համերգին ընթացքին կրնաք հետեւել
առցանց տարբերակով՝ VR Ticket
բջիջային յաւելուածին միջոցով:
Անհրաժեշտ է ներբեռնել յաւելուածը,
արձանագրուիլ, ընտրել նախընտրած
իրադարձութիւնը եւ միանալ առցանց
դիտման:
Առցանց միացման յղումը՝ bit.ly/komitas150

Պատմաշակութային Արձագանգ

Պինկէօլի Մէջ Ուրարտական Շրջանի 3.600-ամեայ Բնակավայր Յայտնաբերուած է
Ներկայիս Թուրքիոյ Հանրապետութեան տարածքին գտնուող
հայկական Բիւրակնի (թրքական
անուանումը` Պինկէօլ-Ակունքի
խմբ.) Մուրատ գիւղին մէջ
գտնուող Նորիկ հողաբուլրին վրայ
կատարուած պեղումներուն շնորհիւ
ուրարտական շրջանին պատկանող
3.600-ամեայ հնամենի բնակավայր
մը յայտնաբերուած է: Այդ մասին
կը հաղորդէ Akunq.net/am/-ը`
վկայակոչելով թրքական Gazete
Duvar լրատուամիջոցը:
Աղբիւրին համաձայն` պեղումները
ղեկավարող Էլազըղի (Խարբերդ)

թանգարաններու տնօրէն Զիյա
Քըլըչ
լրատուամիջոցներուն
յայտնած է, որ 158 հնագէտի մասնակցութեամբ իրականացուող սոյն
աշխատանքներուն արդիւնքով մինչ
այժմ յայտնաբերուած են բազմաթիւ
գտածոներ, որոնց մէջ յիշատակելի է յատկապէս ուրարտական
դարաշրջանի գերեզմանոցէ մը
գտնուած պրոնզէ գօտիները:
Վերջիններուս վրայ ռազմական
տեսարաններ կան:
Ան նաեւ հաղորդած է, որ այդ գտածոները շուտով պիտի յանձնուին
Պինկէօլի թանգարանին:

Ցեղասպանութիւն 100 + 4

Օրորա Մարտիկանեանի Ընծայագրով Գիրքը Նուիրաբերուած Է Հայոց
Ցեղասպանութեան Թանգարան-Հիմնարկին

Ամերիկաբնակ Նատիա Շահկալտեանը, որպէս նուիրատուութիւն, Հայոց ցեղասպանութեան
թանգարան-հիմնարկին յանձնած
է եզակի նշանակութիւն ունեցող

հնատիպ գիրք մը` Հայոց Ցեղասպանութեան ականատես եւ վերապրած Օրորա Մարտիկանեանի
ընծայագրով, կատարուած` 1920
թուականի յունիսին: Այս մասին կը

հաղորդեն Հայոց Ցեղասպանութեան
թանգարան-հիմնարկէն:
Առաջին հրատարակութիւն հանդիսացող այս հատորը Օրորայի
յայտնի յուշագրութեան հիման
վրայ նկարահանուած «Հոգիներու
աճուրդ» ժապաւէնի բեմագրութիւնն
է` «The Auction of Souls», The story
of Aurora Mardiganian, the Christian
girl who survived the great massacres,
scenario by Frederic Chapin, staged
by Oscar Apfel, produced by W. Selig,
New York, 1919:
Եզակի հատորը ձեռք բերած է
Նատիա Շահկալտեանի ամուսինը`
«RareBooks» գրախանութէն: Աւելի
քան 20 տարի գիրքը, որպէս մասունք,
պահուած է Շահկալտեաններու

ընտանիքին մէջ:
Օրորա Մարտիկանեանին օրագրութիւնը հրատարակուած է
ամերիկեան մամուլին մէջ, 1918ին, «Յօշոտուած Հայաստան»
կամ «Հոգիներու աճուրդ» վերնագիրներով: Նոյն տարուան մէջ
յայտնուած է այդ գիրքի հիման վրայ
բարեգործական նպատակներով
ստեղծուած «Հոգիներու աճուրդ»
համր ժապաւէնը: Շարժապատկերին
մէջ Օրորան անձամբ խաղացած
է իր դերը` այդպիսով դառնալով
հայ առաջին շարժադերասանուհին`
ցեղասպանութեան սարսափելի
պատկերները ցուցադրող առաջին
ժապաւէնին մէջ:
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Սփիւռքահայ Կեանք

Պոլսոյ Հայոց Պատրիարքի Ընտրութեան Մասին Թրքական Իշխանություններու
Ներկայացուցած Նոր Կանոնագրի Պայմանները

Սեպտեմբեր 23-ին Թուրքիոյ ներքին
գործոց նախարարութիւնը Պոլսոյ
նահանգապետարանի միջոցով Կ.

Պոլսի Հայոց Պատրիարքարան
ուղարկած է 85-րդ պատրիարքի
ընտրութեան վերաբերեալ գրաւոր

կանոնագիրը (կանոնադրութիւնը):
Կանոնադրութեան 25-րդ կէտին մէջ
ներկայացուած 6 պայմաններուն
համապատասխանելու պարագային
միայն կարելի է Կ. Պոլսի պատրիարքական աթոռի համար թեկնածութիւն առաջադրել:
Կանոնադրութեան սահմանած պայմանները ստորեւ`
• Պատրիարքի թեկնածուի հայրը
պէտք է եղած ըլլայ Թուրքիոյ Հանրապետութեան քաղաքացի:
• Թեկնածուն պէտք է վայելէ
Թուրքիոյ
Հանրապետութեան
կառավարութեան վստահութիւնը
(պետութեան դէմ ուղղուած քաղաքական հռետորաբանութիւն եւ
գործունէութիւն չծաւալել, ինչպէս
նաեւ չմասնակցիլ պետութեան
վստահութիւնը եւ հեղինակութիւնը
խաթարող գործողութիւններուն):

• Թեկնածուն պէտք է ունենայ Պոլսի
հայոց պատրիարքութեան ենթակայ
եպիսկոպոսի աստիճան:
• Պէտք է լրացած ըլլայ պատրիարքի
թեկնածուին 35 տարին:
• Թեկնածուն պէտք չէ դատուած
ըլլայ, եւ պէտք չէ ընտրութեան
մասնակցութեան խոչընդոտող այլ
հանգամանքներ ըլլան:
• Թեկնածուն պէտք է ի զօրու
ըլլայ պատրիարքի պարտականութիւնները յաւուր պատշաճի
կատարելու համար:
Պատրիարքի թեկնածու առաջադրուելու համար սահմանուած
վերոյիշեալ պայմաններէն նոր եւ
խնդրայարոյց է միայն 3-րդը, որ
անհնար կը դարձնէ արտասահման բնակող թեկնածուներու
առաջադրումը:

Սուրիահայ Օրագիր

ՀՀ Մարդասիրական Առաքելութեան Մասնագէտները Սուրիական Կողմին
Պաշտօնապէս Յանձնեցին Ականազերծուած Տարածքները
Սուրիա գործուղուած Հայաստանի
Հանրապետութեան մարդասիրական առաքելութեան սակրաւորները
Հալէպ իրենց ժամանումէն մինչ
օրս, ութը ամիսներու ընթացքին,
նահանգի ալ Հուսէյնիէ բնակավայրին
մէջ գտնուող ականապատուած երկու
դաշտի ականազերծումը աւարտին
հասցուցին։ Այս մասին կը հաղորդէ
«Գանձասար»-ը։
Երեքշաբթի, 24 Սեպտեմբեր 2019ին տեղի ունեցաւ տարածքներու
յանձնումի պաշտօնական արարողութիւնը, որուն ներկայ գտնուեցան
Հալէպի
Նահանգային
Խորհուրդի գործադիր մարմնի
ներկայացուցիչները, ՀՀ մարդասիրական առաքելութեան ականազերծման և փորձագիտական կեդրոնի տնօրէն Ռուբէն Առաքելեան,
կեդրոնի հիւպատոսութեան ներկայացուցիչ Արկատի Տոնոյեան
եւ Սուրիոյ Հայ Աւետարանական
Համայնքի պետ Վերապատուելի
Յարութիւն Սելիմեան։
Նախքան արարողութիւնը, հայ
մասնագԷտներն ու ՀալԷպի նահանգապետարանի ներկայացուցիչները
միասնաբար տարածքները զննեցին,

իսկ
Յակոբ
Յարութիւնեան
մանրամասնօրէն ներկայացուց
տարուած մասնագիտական աշխատանքը։
Այնուհետեւ ՀՀ մարդասիրական
առաքելութեան ականազերծման
և փորձագիտական կեդրոնի տնօրէն Ռուբէն Առաքելեան, Հալէպի
Նահանգային Խորհուրդի գործադիր
մարմնի ներկայացուցիչ Քըմէյթ Ասի
ալ Շէյխին յանձնեց տարածքներու
ականազերծման առնչուող հաւաստագրերը, որոնց համաձայն, թիւ 1
եւ թիւ 2 վտանգաւոր տարածքները
ականազերծուած են, մաքրուած եւ
ստուգազննուած։
Ռուբէն Առաքելեան յայտնեց, որ
յանձնումի վկայականով յիշուած
տարածքները անվտանգ են և
պիտանի՝ հետագայ օգտագործման
համար։ Մաքրուած երկու ականադաշտերը կը կազմեն 90 հազար
քռկ. մեթր։
Անոր համաձայն, հայ սակրաւորները աշխատանքներու ընթացքին
նշուած հատուածներէն աւելի քան
50 պատերազմական պայթուցիկ
սարքեր յայտնաբերած են։
Սուրիական կողմէն, Հալէպի

նահանգային խորհուրդի գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը իր
խորին
երախտագիտութիւնը
յայտնեց Հայաստանին ու անոր
ժողովրդին՝ նման մարդասիրական
աշխատանքով կեանքեր փրկելու
եւ Սուրիոյ ժողովուրդին աջակցելու համար, աւելցնելով որ սա
պատմական օր է, որ անգամ մը եւս
կ՚ամրագրէ երկու ժողովուրդներուն
դարաւոր բարեկամութիւնը։ Ան
շեշտեց, որ Հայաստանի եւ Սուրիոյ
եղբայր ժողովուրդները նոյն թշնամիին սադրանքներուն դէմ կը
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Նեթանիահու Էրտողանին Յիշեցուցած է Հայերու Սարսափելի
Կոտորածին Մասին
Իսրայէլի վարչապետ Պենիամին
Նեթանիահու Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանին
յիշեցուցած է հայերու սարսափելի
կոտորածին մասին: «Արմենփրես»-ի
փոխանցմամբ`
Նեթանեահու
անդրադարձած է Էրտողանի յայ-

տարարութեան, որով վերջինս
Իսրայէլը մեղադրած է Պաղեստինի
տարածքները գրաւելու եւ խաղաղ
բնակիչները սպաննելու մէջ:
«Ան, որ չի դադրիր խաբելէ Իսրայէլը`
իր սեփական երկրին մէջ քիւրտերու սպանդին վերաբերեալ, որ կը

ժխտէ հայ ժողովուրդի սարսափելի
սպանդը, պէտք չէ որեւէ խրատ տայ
Իսրայէլին: Էրտողան, դադարի՛ր
ստելէ,- «Թուիթըր»-ի իր էջին մէջ
գրած է Նեթանիահու:

դնեն ու կը գործակցին յանուն
խաղաղութեան։
Արարողութեան աւարտին կողմերը
յուշանուէրներ փոխանակեցին։
Տեղւոյն բնակիչները երախտագիտական խօսքերով ճամբեցին հայ
մասնագէտները։
Հայաստանի Հանրապետութեան
մարդասիրական առաքելութեան
ծառայողները պիտի շարունակեն
իրենց աշխատանքը Սուրիոյ
Արաբական Հանրապետութեան
տարածքին։
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Գիտնական Շնորհալիին
Հանճարեղ Պատմագրութիւնը
Մեթր ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ
Սկիզբը նախորդ թիւին մէջ
2012 թուին լոյս տեսած իմ գիրքս՝ Անհեթեթի Թատրոնի երեք մեծերէն
(Սամուէլ Պէքէթ, Արթիւր Ատամով (Յարութիւն Ադամեան) եւ Էօժէն Իօնեսքօ)
վերջինին եւ Անհեթեթի Թատրոնի մասին, ձօնած էի Իօնեսքօ-ի ծննդեան
100-ամեակին, անոր «Արքան Կը Մահանայ» փիեսին 50-ամեակին, Համօ
Բեկնազարեանի ծննդեան 120-ամեակին, եւ Փրոֆ. Յովհ. Փիլիկեանի երկու
հատորներուն 30-ամեակին (Մէկը՝ Սամուէլ Պէքէթի “Come and Go” փիէսի
հայերէն թարգմանութեան՝ «Գալ ու Երթալ» վերնագրով, Անհեթեթի Թատրոնի
մասին, որ մինչ այդ հայերէնով լոյս տեսած այս թատրոնի մասին գրուած բոլոր
գրութիւններէն ամէնէն ամբողջականն էր, որմէ ետ կը մնար նոյնիսկ հայրենի
հեղինակաւոր թատերագէտ-սինեմագէտ Կ. Քալանթարի անդրադարձը
«Սովետական Արուեստ»ի 1985 թուի թիւ 11-ին մէջ։ Միւսը՝ “Armenian Cinema”
(A Source Book), 1981, London, Counter-Point Publications, որ նոյնպէս կը
նպաստէր հայկական սինեմարուեստի միջազգային ճանաչումին)։
Փրոֆ. Յովհ. Փիլիկեանի գլուխ գործոցը, հանճարեղ պատմագրութիւնը
իբր խորագիր ունի հետեւեալը. «”ՀԱՅ”ԵՐԸ՝ ԱՌԱՋԻՆ “ՄԱՐԴ”ԵՐԸ»
(Մարդատեսաի Ծագման եւ Զարգացման Միջուկային Տեսութիւն)։ Հրատարակուած է Եւրոպայի Հայոց Համագումարին կողմէ։ Ներածականը գրած
ու հրատարակութեան պատրաստած է Համագումարի նախագահ՝ Կարօ
Յակոբեան, որ նաեւ գիրքի անգլերէն եւ արեւմտահայերէն բնագրերուն
ռուսերէնի թարգմանութիւնն ալ կատարած է։
Գիրքը բուն երկասիրութեան միայն 4-րդ մասէն եւ 5-րդ մասէն հատուածներէ
կը բաղկանայ։ Կարօ Յակոբեան, ներածականին մէջ յոյս կը յայտնէ թէ
պիտի կարողանայ հետագային, երկասիրութեան ամբողջական բնագրին
արեւելահայերէնն ալ թարգմանել եւ հրատարակել։ (Մենք տեղեակ չենք թէ
Կարօ Յակոբեան կրցա՞ւ իրականացնել իր այս յոյսը)։
Այս գիրքը «ՀԱՅ» բառի ծագումին շուրջ հնագիտական, լեզուագիտական
եւ մարդաբանական ինքնատիպ մեթոտաբանութեամբ մը կատարուած
հետազօտութիւն մըն է, որ եզակի է ոչ միայն հայ պատմա-բանասիրութեան
մէջ, այլեւ՝ միջազգային։ Եւ այդ իսկ պատճառով ամբողջական բնագիրը
պատրաստուած է անգլերէն լեզուով։ Եւ անգլերէն բնագրի առաջին տողերը
հարց կու տան. “Where did life begin on this planet? Where did man come to
be? On what piece of first land appeared floating on the water? A mini History
of Pre-History as Proto-History _ A study of the origins of the “HAI” the first
people”։ (Ան համեստօրէն իր կատարած երկասիրութիւնը կը նկատէ՝
Մինիկ-Պատմութիւնը Նախա-Պատմութեան որպէս՝ ՆախատիպարՊատմութիւն…)։
Փրոֆ. Փիլիկեան իբր գիտնական, իր թեզին վերջին եզրակացութեան
մէջ, դարձեալ համեստօրէն, հետեւեալը կ՚ըսէ. «ԵԹԷ՝ մարդկութեան
ծագումին մասին մեր քուանթոյին-միջուկային տեսաբանութիւնը ՃԻՇԴ
Է, ուրեմն, կրնա՞նք ըսել թէ՝ մարդկութիւնը յառաջացած է Ադամ-Եւայէ
մը, Հայաստանի բարձրավանդակէն, եւ արդեօ՞ք բոլոր ժողովուրդները
Հայաստանէ՞ն արտագաղթած են»։ Այս հարցումներուն ան կը պատասխանէ մատերիապաշտ փիլիսոփայութեան դիալեկտիկ (ոչ բնազանցական)
մտածելաեղանակով, եւ կ՚ըսէ. «Մեր տեսութիւնը կ՚ընդունի երկու իրարու
հակոտնեայ լուծումներն ալ։ Մենք կ՚ընդունինք արդիական այն տեսակէտը,
թէ՝ մարդկութիւնը յառաջացած է միաժամանակ՝ տարբեր երկրամասերու
մէջ, այնպէս՝ ինչպէս որ կան ափրիկեան եւ հնդկական առիւծատեսակներ։
Ուրեմն, մեր տեսութիւնը հետեւեալն է.
«ԵԹԷ մարդակենդանին կը գտնուէր տարբեր երկրամասերու մէջ՝ նոյնպէս, իբրեւ կենդանական ուրոյն խմբաւորումներ, ապա Հայաստանի
բարձրավանդակին վրայ, առաջին անգամ – Պատմութեան մէջ –, մարդ
կենդանին երկոտանիի վերածուելով՝ քալեց, ապա հնարեց առաջին
բառը՝ ինքնագիտակցութեան գալով, եւ հազարամեակներու ընթացքին,
խումբ առ խումբ տարածուեցաւ ամբողջ աշխարհին մէջ, եւ սեռային
յարաբերութիւններով միախառնուելով տեղացի մարդ կենդանիներուն հետ,
զանոնք մարդկայնացնելով եւ քաղաքակրթելով՝ մշակոյթով եւ թեքնոլոժիով,
որուն իբր երախտագիտութիւն տեղացի մարդեղինացած ժողովուրդը
ինքզինք անուանեց զինք քաղաքակրթողին անունով… քանի որ այսօր
լեզուագիտութեան մէջ փաստ է՝ որ աշխարհի հնագոյն ժողովուրդները
(չինացի, եգիպտացի, եթովպիացի, յոյն, ճափոնցի, ափրիկեցի, պարսիկ,
բրիտանացի եւ այլք) կոչուած են հայի-խոյի տարբերակներով…»։
Եւ քիչ անդին կը գրէ. «Խայ-խոյ հայերը, նախապատմական շրջանին արդէն՝ իբրեւ խոյ-ժողովուրդ որդեգրեցին եւ զարգացուցին
խոյի կոտոշներու պատկերագրութիւնը, պարոյրը, իբրեւ ազգային
կնիք, իբրեւ՝ ազգային մշակոյթի, ինքնագիտակցութեան եւ ցեղայինժողովրդային ծագումի պատմական հաստատագիր։ Միայն ու միայն
Հայաստանի Վասպուրականի լեռներու ժայռապատկերներուն վրայ

կարելի է յայտնաբերել նախապատմութեան այս հնաբանական փաստը։
Օրինակ՝ Ուղտասարի Էծագրերը, ուր կարելի է տեսնել թէ ինչպէս
կոտոշները կը վերածուին պարոյրի այլապատկերին։ Այլ խօսքով, միայն
Հայաստանի ժայռապատկերները, իբրեւ հնագոյն նախապատմական
արձանագրութիւններ, պահպանուած են եւ հնաբանականօրէն
կը փաստարկեն կոտոշի եղափոխութիւնը պարոյրի, իբրեւ գեղարուեստական-մշակութային ազգային ինքնագիտակցութեան խորհրդանշանագիր»։
(Փակագիծի մէջ կ՚ուզեմ ընթերցողին ուշադրութեան յանձնել պարզ զուգադիպութիւն մը՝ խոյի կապակցութեամբ, եւ փիլիսոփայական հիմնական
կանոն մը՝ պարոյրի կապակցութեամբ։ Խոյը՝ նաեւ հեղինակին Աղթարքի
նշանն է, ծնած ըլլալով Ապրիլի 15-ին։ Իսկ պարոյրը՝ պատմական եւ
դիալեկտիկական մատերիապաշտ փիլիսոփայութեան մէջ, մարդկութեան
զարգացման հիմնական կանոնին պատկերագրութիւնն է։ Այսինքն, այդ
զարգացումը պարուրաձեւ է. զարգացման շրջագիծը՝ երկրորդ ոլորումին,
նոյն կէտէն չանցնիր, այլ՝ միշտ աւելի բարձր կէտէ մը…։ Այլ խօսքով՝
պատմութիւնը ինքզինք չի կրկներ…)։
Ընդհանուր գաղափար մը տալու համար գիրքի բովանդակած հարցերուն
եւ խնդիրներուն մասին, ստորեւ կը գրեմ անոր կարգ մը ենթախորագրերը.
– «ՀԱՅ» բառի ստուգաբանութիւնը եւ անոր ածանցումները։
– Հայ նախապատմութեան տեսութիւն։
– Հայաստանն ամբողջ՝ Նոյան Տապանն է։
– Սխալ հասկցուած Տարվինիզմը։
– Հնագոյն Եգիպտոսի պարագան. Բուրգերը՝ Արարատ Լերան կառուցապատկերը։
– Հնագոյն անգլիացիներու պարագան։
– Պարոյրը՝ Խոյ-Հայ ժողովուրդի ազգային կնիքը։
– Յոյներու ծագումը Հայկական Բարձրավանդակէն։
– Բոլոր այբբենարաններու խոյ-կոտոշային ծագումը։
– Մարդ արարածի գոյառման միջուկաքուանթային տեսութիւնը։
– Ճափոնի հնագոյն հայերը։
– Ափրիկէի նախապատմական հայերը։
– Հայերէնը բոլոր լեզուներու մայր լեզուն։ (Չենք կարծեր, որ Փրոֆ. Փիլիկեանի
այս պնդումը պարզապէս հակադարձութիւն մըն է Փանթուրքիզմի այն
պնդումին, թէ թրքերէնն է «մայր» լեզուն, որուն իրենք կու տան GüneşDil Teorisi–ի հիմնաւորումը։ Սակայն, ըստ մեր համեստ կարծիքին, այս
ենթախորագրին տակ Փրոֆ. Փիլիկեան չէ յաջողած համոզիչ եւ սպառիչ
պատճառաբանութիւն տալ…)։
– Ամէն մարդ Հա՞յ է…։ Ոչ, սակայն…։
Թէ իր այս պատմական բարդ երկասիրութեան համար Փրոֆ. Փիլիկեան
վերլուծումի ինչ մեթոտ գործածած է, ան կը գրէ.
«Իբրեւ վերլուծութեան տրամաբանական մեթոտիկա, անհրաժեշտ է բարդօրէն միաձուլուած միասնութիւն մը ներքնապէս քանդել, պայթեցնել, տեսնելու համար թէ ինչ «աղիւսներէ» կազմուած է… յետոյ՝ վերստին կառուցել՝ իր
նախկին բարդ իրավիճակը, քայլ առ քայլ։ Այս մեթոտիկան Տէքարթ գտած էր
17-րդ դարուն, հերքելով դպրական եւ արիստոտէլեան բնազանցական
մեթոտիկան։ Առանց այս մեթոտիկային, որ դիալեկտիկական է, միջուկային
բնագիտութիւնը չէր կրնար գոյանալ»։
Փրոֆ. Յովհ. Փիլիկեանի ոճը՝ կտրուկ է, անզիջողական, ճակատային,
երբ՝ մանաւանդ խօսի միջազգային քաղաքական, գաղափարական, ընկերային արդարութեան, ազգային եւ ընկերային ազատագրութեան, Հայ
Հողային Դատին, ցեղապաշտութեան, իմփերիալիզմի եւ բրիտանական
աղուիսագիտութեան մասին, մասնաւորաբար Փանթուրքիզմի եւ Սիոնիզմի
մասին։
Ընթերցողին կը փոխանցեմ անոր կեցուածքներէն միայն երկու մէջբերումներ.
(1) “Paradise, the true Garden of Eden, which is the whole of this world, not a
fictional fantasy somewhere in afterlife – Judaism believed that the Kingdom
of God must be built here on earth, which is what Karl Marx, as probably the
best Jew in history, tried to achieve by providing a socio-economic SocialistCommunist Blue-print for its construction. It is we that through our ignorance
and stupidities, unnecessary, futile, foolish Capitalist greed who turned this
Eden-world into genocidal hell”.
(2) “The Cain and Abel two blodd-brothers, Cain murdering Abel in unbearable
jealousy of his own brother, is a horrendous, obnoxious paradigm of pure
satanic genocidal evil, there in the Thorah, as a terrigying warning not to be
imitated, and yet it is replicated daily, let alone by governments everywhere,
but specially shamefully and specially shamelessly by the very Israeli-Zionist
state attempting to genocide the Palestinian Arab, more of them everyday”.
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Գիտնական Շնորհալիին
Հանճարեղ Պատմագրութիւնը
Սկիզբը Էջ 06
Երկու մէջբերումներ, որոնք յստակօրէն ցոյց
կու տան Փրոֆ. Յովհ. Փիլիկեանի գաղափարաքաղաքական դիմագիծն ու անգլերէն
լեզուին իր տիրապետութեան մակարդակն
ու ճակատային, ոչ դարձուածքային ոճը, զոր
կը պահանջէր նահատակ Դանիէլ Վարուժան,
երբ խօսքը կ՚ըլլար սկզբունքային լուրջ խնդիրներու մասին։ Լոնտոն ապրող՝ Ցեղասպանութեան
հետեւանքով, արեւմտահայ մտաւորական մը,
Սիոնիզմի պատմական որջին եւ բրիտանական
աղուիսագիտութեան միջնաբերդին մէջ նստած,
կը մերկացնէ իր ժողովուրդին ու համայն մարդկութեան այս թշնամիները, միաժամանակ՝ մէկէ
աւելի անգամներ ալ genocidal եզրը գործածելով,
կը վերյիշեցնէ 1915 թուի Մեծ Եղեռնը, զաւթեալ
Արեւմտահայաստանը…։
Յաւակնութիւնը չունինք հեղինակին հնաբանական, մարդաբանական ու լեզուաբանական գիտելիքները ունեցած ըլլալու։ Հետեւաբար, մենք մեզի
չենք արտօներ հեղինակին այս տեսութեան մասին
դրական կամ բացասական կարծիք յայտնելու,
բարձրօրէն գնահատելով հանդերձ անոր թափած
մեծ ջանքերը՝ իր ունեցած հնաբանական, մարդաբանական ու լեզուագիտական գիտելիքները
առաւելագոյնս ի սպաս դնելու այս երկասիրութեան
հետազօտութեան փնտռտուքին։
Գիրքը տպագրութեան պատրաստող եւ անոր
ներածականը գրող յարգարժան մտաւորականը՝
Կարօ Յակոբեան, որ ծանօթացած է նաեւ այս

երկասիրութեան ամբողջական բնագրին՝ անգլերէնով, ներածականին մէջ գրած է հետեւեալը.
«Վերլուծենք մեր միջուկային փորձառական
պայթումին գիտական արդիւնքները։ Այսպէս՝
լեզուական սա փաստը ինքնին, կասկած չի
ձգեր, որ Հայը առաջին մարդն էր Հայաստանի
լեռնաշխարհին մէջ մարդացողը։ Ամփոփենք
այդ պատահարը։ Առաջին մարդը յայտնաբե1րեց
լեզուն (ասուն կենդանի մը դարձաւ, Գ.Տ.),
կեանքի ճիչին գիտակցութեամբ այ ըսաւ, սահմանեց իր ինքնութիւնը, զայն շեշտելով հայ եւ իր
սեռային ինքնութիւնը իբրեւ այր, իր սոցիալական պատասխանատւութիւնները այդ երեք
էութիւններուն (ինքնութիւններուն, Գ.Տ.) իբրեւ
հ-այր, սահմանեց իր սեռային բաժնեկիցը՝ իբր
մ-հ-այր, բնակեցաւ քարայրի մէջ եւ գտաւ կրակ
շինելու թեքնիքը՝ այրել…։ Նախապատմութեան
լեզուագիտական այս համայնապատկերային
փաստագրութիւնը գոյութիւն ունի միայն՝
հայերէն լեզուին մէջ։ Այս բոլորէն վերջ կարիքը
կա՞յ զբաղելու մանրուքներով թէ՝ Ուրարտուն
հայկակա՞ն է թէ՝ ոչ։ Երբ Ուրարտուն Արարատի
բարբառային տարբերակն է այ միջուկային
հնչոյթին»։
Ժամանակը ինք պիտի ճշդէ՝ թէ Փրոֆ. Յովհ.
Փիլիկեանի երկասիրութեան տեսութիւնը, իր
գործածած մեթոտիկայով՝ համաշխարհային հեղինակութեան տիրացած սովետահայ աստղագէտ Վ.
Համբարձումեանի յիշած՝ յայտնագործումի մը
փայլատակո՞ւմն է, թէ՝ երկարատեւ փնտռտուք
մը ապարդիւն։

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ
Այսու կը տեղեկացնենք, թէ վերջին ամիսներուն
Կաթողիկոսարանի տպարանէն «Ռիչըրտ եւ Թինա
Գարոլան» հրատարակչական հիմնադրամի կողմէ
լոյս ընծայուած են հետեւեալ հատորները.1) Հոգեմատեան
Կորիւն Արք. Պապեան
2) Գարուն էր...
Յակոբ Միքայէլեան
3) Արմատներու որոնում
Յակոբ Պալեան
4) Ճամբորդութիւն յիշողութեան մէջ
Պօղոս
Շահմելիքեան
Սոյն հրատարակութիւնները կրնաք գտնել Կաթողիկոսարանի գրատան մէջ եւ կամ ապսպրելով
Online, Կաթողիկոսարանի կայքէջէն՝ www.ciliciabookstore.com
«Գարոլան Հրատարակչական Հիմնադրամ»ը
կ’ընդունի սփիւռքահայ երիտասարդ գրողներու

գրական թէ ուսումնասիրական որեւէ նոր, անտիպ
կամ գիրքի ձեւին տակ ցարդ չհրատարակուած
գործեր, դատակազմին կողմէ գնահատուելու եւ
ըստ այնմ հրատարակուելու համար։
Դատակազմի տրամադրութեան տակ կը գտնուին
նոր գործեր, որոնք յառաջիկայ ամիսներուն լոյս
պիտի ընծայուին։
Հասցէ
Richard and Tina Carolan Literary Fund
Armenian Catholicosate of Cilicia
P.O.Box 70317
Antelias, Lebanon
chancellor@armenianorthodoxchurch.org

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Իմ Վարդապետ
Նուիրուած է Կոմիտաս Վարդապետին
150 ամեակին
Հայր Սու՜րբ, դու Սո՞ւրբ ես, թէ կրօն մի հին,
որ ցանկանում է քրմուհի մի նոր...
Ասա՜, վարդապետ
մի լռի՛ր համեստ.
ես եմ քրմուհին
քո հին կրօնի,
հաւատալիքի
ու պաշտամունքի։
Ե՛կ, իմ վարդապետ
ե՛կ կարգդ լուծենք
ու քեզ սէր փնտռե՜նք ...
Ե՛կ սեւդ հանենք,
որ դուրսդ ներսիդ համահունչ դարձնե՜նք...
Թէ Հայր Սուրբ, արի՜ դու մի վախենայ.
Սեդան չեմ ես , այլ՝ նոր մի քրմուհի`
քո հին կրօնի,
քո հաւատամքի
ու հրաժարիմքի...
Զարա Ղազարեան

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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«Ռիչըրտ եւ Թինա Գարոլան»
Հրատարակչական Հիմնադրամի
Յանձնախումբ
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Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ
Ես Հայաստանի Առաջին Առաջնորդն Եմ, Որ Կ՛ըսէ`
Լուծումը Պէտք Է Ընդունելի Ըլլայ Նաեւ
Ատրպէյճանի Համար. ՀՀ Վարչապետ

Հայաստանի
վարչապետ
Նիկոլ Փաշինեան կը սպասէ, որ
Ատրպէյճանի նախագահ Իլհամ
Ալիեւ ընդունի Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի խաղաղ լուծման իր
առաջարկած բանաձեւը, ըստ որուն
որեւէ լուծում պէտք է ընդունելի
ըլլայ Հայաստանի, Արցախի եւ
Ատրպէյճանի ժողովուրդներուն
համար: Ըստ Armenpress.am-ի`
այս մասին Փաշինեան յայտնած է
«Ֆոքս ԼԱ»-ի լրագրող Արաքսիա
Կարապետեանի հետ զրոյցի մը
ընթացքին:
«Մենք պատրաստ ենք լուծումներ գտնելու Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի խաղաղ լուծման
համար: Ուղերձս այն է, որ տագնապի որեւէ լուծում պէտք է
ընդունելի ըլլայ Հայաստանի,

Լրատուութեան Գործընկեր

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

Ղարաբաղի եւ Ատրպէյճանի
ժողովուրդներուն համար: Ես
Հայաստանի Հանրապետութեան
առաջին առաջնորդն եմ, որ կ՛ըսէ,
թէ լուծումը պէտք է ընդունելի
ըլլայ նաեւ Ատրպէյճանի համար:
Այդ պատճառով քննադատուեցայ
Հայաստանի մէջ, սակայն ատիկա
կարեւոր է տագնապի խաղաղ լուծման համար: Այժմ ես կը սպասեմ,
որ Ատրպէյճանի նախագահ Իլհամ
Ալիեւը նոյնպէս ըսէ եւ ընդունի նոյն
բանաձեւը»,- ըսած է վարչապետ
Փաշինեան:
Հայաստանի վարչապետը նշած է, որ
եթէ իր ատրպէյճանցի գործընկերը
ընդունի այդ բանաձեւը, բաւական
մօտ կ՛ըլլայ տագնապին խաղաղ
լուծումը:

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ`
Ã»ñÃÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙμ³·ñáõÃ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:
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