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Լիբանանի խորհրդարանը մօտ է աւարտելու պետութեան 2020ի պիւտճէի 
քննարկումները, մինչ այս իմաստով սահմանադրութեամբ ճշդուած ժամկէտը 
հասած է իր լռումին:
Վարչապետ Սաատ Հարիրիի գլխաւորութեամբ գումարուած ժողովը փորձեց 
իր քննարկումներու աւարտին հասնիլ: 2020ի պիւտճէին համար կը 
նախատեսուի պիւտճէական բացի կրճատում եւ շատ մը բարեփոխումներ:
Կը նախատեսուի, որ այսօր եւ Ուրբաթ ըլլան ժողովներու վերջին օրերը, 
որմէ ետք պիւտճէի սեւագիրը փոխանցուի խորհրդարան առ ի քննարկում եւ 
վաւերացում:

Լիբանանի վերջին երկու օրուայ հրդեհները ի  դերեւ հանեցին ծառատնկումի 
20ամեայ ջանքերը: Այսպէս յայտարարեց Լիբանանի մէջ Անտառային 
Զարգացման եւ Պահպանման Միութեան նախագահը: «Իրականութեան մէջ 
չեմ գիտեր ինչպէ՞ս պիտի վերականգնենք կորսուածը», ըսաւ ան:
Աւելի քան 120 վայրերու մէջ հրդեհները Լիբանանը բոցերու մէջ ձգեցին 
հիւսիսէն հարաւ: Շատ մը քաղաքացիներ ստիպուած եղան իրենց տուները 
լքել մինչեւ քաղաքացի մը զոհուեցաւ կրակը մարելու իր ջանքերուն 
հետեւանքով:
Սեպտեմբեր եւ Հոկտեմբեր ամիսները վտանգաւոր ամիսներ են Լիբանանի 
համար, որոնց ընթացքին միշտ ծագած են հրդեհներ, մինչ պետութիւնը 
պատրաստ եդած չէ լիովին դիմակալելու վտանգը:

Նախարարաց Խորհուրդը Մօտ Է  Պիւտճէի 
Քննարկումներու Աւարտին

Լիբանանի Վերջին Հրդեհները 
Ի Դերեւ Հանեցին Ծառատնկումի 

20ամեայ Աշխատանքները
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Շար. Էջ 02

«Արմենիա միջազգային օդանա-
ւակայաններ» ընկերութիւնը կը 
նախատեսէ 20 միլիոն տոլարի ներդրում 
կատարել Գիւմրիի օդակայանի 
զարգացման համար: Այս մասին 
յայտարարեց ընկերութեան տնօրէն 
Մարսելօ Վենտեն Հոկտեմբեր 16-ին 
հրաւիրուած ասուլիսի ժամանակ` յայ-

տարարելով եւրոպական նոր` Ryanair իրլանտական ընկերութեան մուտքը 
հայկական օդափոխադրութեան շուկայ: Ան չուերթներ պիտի իրականացնէ դէպի 
Երեւան եւ Գիւմրի` ամէն տարի աւելցնելով չուերթներու յաճախականութիւնը: 
«Ընկերութիւնը մեծ օգուտ պիտի բերէ երկրին` նոր ուղղութիւններով եւ շատ 
զբօսաշրջիկներով: Հայաստանցիները տարբեր ուղղութիւններով ու աժան 
տոմսերով շրջագայելու հնարաւորութիւն պիտի ունենան: Կարեւոր է, որ Գիւմրիի 
օդակայանը զարգանայ, քանի որ ՀՀ կառավարութիւնը եւս հետաքրքրուած 
է այդ հարցով: Ապրիլին, երբ Ryanair-ը սկսի չուերթները, այնտեղ պատրաստ 
պիտի ըլլայ նոր ժամանման սրահը, ուր հնարաւոր պիտի ըլլայ նոր չուերթներ 
ընդունել»,-«Արմենփրես»-ի հաղորդմամբ` յայտարարած է Վենտեն:

«Արմենիա Միջազգային Օդանաւակայաններ»-ը 
20 Միլիոն Դոլարի Ներդրում Պիտի Կատարէ 

Գիւմրիի Օդակայանին Մէջ
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Լիբանանի 
Շրջանային Վարչութիւնը իր վերջին հերթական ժողովին 
շարունակեց քննարկել Լիբանանն ու տարածաշրջանը 
յուզող հարցեր, ի մասնաւորի Լիբանանի տնտեսական 
ծանր կացութիւնը, Թուրքիոյ սուրիական հողեր ներ-
խուժման վերջին իրադարձութիւններն ու հիւսիսային 
սուրիոյ մէջ ապրող հայկական համայնքի անդամնե-
րուն իրավիճակը ինչպէս նաեւ Լիբանանի գրեթէ բոլոր 
շրջաններուն մէջ սկիզբ առած հրդեհներուն գործած աւերներն ու 
անոնց առաջքը առնելու հնարաւոր միջոցները:
Ինչ կը վերաբերի ներքին կազմակերպչական օրակարգերուն ՌԱԿ 
Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւնը որոշեց.
Ա. Յատուկ յանձնախումբ մը կազմել, որուն պարտականութիւնը պիտի 
ըլլայ Նոյեմբերի աւարտին կայանալիք արդէն իսկ ընթացքի մէջ եղող 
ձեռնարկներու ծրագրերուն կազմակերպումը, որոնք տեղի պիտի 
ունենան յաջորդաբար՝ Նոյեմբերի 23, 24, 26 եւ 28ին: Յանձնախումբի 
անդամներուն եւ աշխատանքներուն մասին մանրամասնութիւններ 
շուտով կը հրապարակուին:
Բ. Յատուկ շրջաբերականներու յղումով եւ հրապարակային ծանուցու-
մով կոչ ուղղել ՌԱԿ Լիբանանի շրջանակի իր անդամներուն ներկայանալու 
ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան գրասենեակը՝ Թէքէեան 
Կեդրոն մինչեւ Հոկտեմբեր 31 (ամէն Երկուշաբթի, Չորեքշաբթի եւ 
Ուրբաթ օրերուն երեկոյեան ժամը 7:30 – 9:30) անդամական վիճակի 
իրենց թղթածրարները ամբողջացնելու եւ ստանալու կուսակցական 
նոր (մակնեթային) անդամաքարտերը: 
Գ. Աւելի եւս զարկ տալ ու յատուկ ուշադրութիւն դարձնել Լիբանանի 
ՌԱԿի նորաստեղծ ԵՌԱԿ Արմենական Պատանեկան Շարժումին: 
Այս ուղղութեամբ ԹՄՄ Հիմնադիրներու Մարմնի հետ գործակցաբար 
յատուկ սրահ եւ ժողովատեղի տրամադրելով պատանիներուն Վահան 
Թէքէեան Վարժարանի շրջափակէն ներս: Այս առիթով  մասնաւոր 
շնորհակալութիւն յայտնելով Ընկ. Յակոբ Գասարճեանին այս ծրագրին 
համար իր տածած հետեւողական օգնութեան եւ ծրագրին յաջողութեան 
համար ցուցաբերած իր անձնական գուրգուրանքին համար:

Տեղեկատուական Գրասենեակ
ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան  
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Պատմութեան 

Մէջ Այսօր

Մատթէոս Մամուրեան  

Նիկոլ Փաշինեան Եւ Բակօ Սահակեան Քննարկեցին 
Փոխգործակցութեան Հարցեր

Երեւանի Մէջ Սկսաւ Համաշխարհային Նորարարութեան 
2-րդ Համաժողովը

Երեւանի մէջ Հոկտեմբերին 
տեղի ունեցաւ Արցախի Հանրա-
պետութեան նախագահ Բակօ 
Սահակեանի եւ Հայաստանի Հան-
րապետութեան վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեանի հանդիպումը:
Անոնք քննարկեցին տարբեր ոլոր-
տներու մէջ հայկական երկու 
պետութիւններուն փոխգործակ-
ցութեան վերաբերող հարցեր։

Երեւանի մէջ այսօր սկսաւ 
«Համաշխարհային նորարորու-
թիւններու համաժողով-2019. 
Փոխակերպելով բանականութիւ-
նը» (Global Innovation Forum (GIF) 
եռօրեայ 2-րդ համաժողովը, որուն 
հեղինակ-կազմակերպիչը Հայաս-
տանի գիտութեան եւ արհեստա-
գիտութիւններու հիմնադրամն է 
(FAST):
Global Innovation Forum-ը (GIF) 
պիտի ուսումնասիրէ արհեստական 
բանականութեան ազդեցութիւնը 
գիտութեան եւ հասարակութեան 
վրայ` գիտական, արհեստագիտական 
եւ արդիւնաբերական տեսանկիւնէ:
Համաժողովը այս տարի պիտի 
հիւրընկալէ գիտնականներ եւ 
առաջատար մասնագէտներ հեղի-
նակաւոր խոշոր ընկերութիւններէ` 
Google, Facebook, Microsoft, Flagship 
Pioneering, ինչպէս նաեւ Ալապամայի, 
Թել Աւիւի, Հարվըրտի, Սթենֆորտի, 
Պերքլիի համալսարաններէն, Մասա-
չուսէթսի գիտարուեստական համալ-
սարանէն:
«21-րդ դարուն հայերը պիտի 
ըլլան համարկումի հիմնական 
տարրերէն մէկը»,- յայտարարած 
է Հայաստանի գիտութեան եւ 
արհեստագիտութիւններու հիմնադ-
րամի (FAST) համահիմնադիր Ռու-
բէն Վարդանեան:
Անոր խօսքով` ապագային հայերը 

օգուտ պիտի քաղեն ստեղծագործ 
մտքերէ եւ հայկական «ցանցէն. այն 
ամենահզօր դրամագլուծներէն մէկն 
է, զոր կրնանք ապագային օգտա-
գործել:
«Կեանքի իմաստի մասին հարցերու 
պատասխանները գտնելու համար 
21-րդ դարուն անհրաժեշտ է 
ապրիլ այնպիսի էքոհամակարգի 
մէջ, ուր մարդը կը զարգանայ 
մասնագիտական եւ անձնական 
մակարդակի վրայ: Մենք նոյն այդ-
պիսի էքոհամակարգ կը կառուցենք 
Հայաստանի մէջ»,- աւելցուցած է 

Վարդանեան:
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան 
ներկայացուցած է կառավարութեան 
մշակած նոր ծրագիրը.
«Մշակած են շատ հաւակնոտ ծրա-
գիր մը, որ իր գագաթնակէտին 
պիտի հասնի 2020-ի Հոկտեմբեր 
10-ին: Այդ օրը մենք կը ծրագրենք 
Հայաստանի մէջ տնկել 10 միլիոն 
ծառ: 10-րդ ամսուն 10-րդ օրը, որ կը 
խորհրդանշէ 10 միլիոն հայութեան 
միասնութեան խորհրդանիշը հայու-
թեան եւ Հայաստանի շուրջ»:

Մատթէոս Յովհաննէսի 
Մամուրեան (հոկտեմբերի 17, 
1830, Զմիւռնիա-Յունուարի 
2, 1901, Զմիւռնիա), արևմ-
տահայ դեմոկրատական գոր-
ծիչ, հրապարակախօս, գրող, 
թարգմանիչ, բանասէր, պատ-
մագէտ, մանկավարժ։
1845ին աւարտած է Զմիւռնիայի 
Մեսրոպեան վարժարանը, 
1850ին՝ Փարիզի Մուրատեան 
վարժարանը։ 1851ին Մամու-
րեան Աղաբեկեանի հետ 
Զմիւռնիայի մէջ հիմնած է 
«Աղաբեկեան» ուսումնարանը։ 
1853ին ուսուցչութիւն ըրած 
Կ. Պոլսոյ մէջ, զորակոչուած է 
բանակ եւ Ղրիմի պատերազմի 
ժամանակ աշխատած է իբր 
թարգմանիչ, 1856-1857 եղած 
է Քեմպրիճի համալսարանի 
ազատ ունկնդիր։ 1858ին 
շրջագայած է Եւրոպայի մէջ: 
1860-1865  եղած է Կ. Պոլսոյ 
հայոց պատրիարքարանի 
դիւանապետը։ 1862ին հան-
գանակութիւն կատարած է 
Զէյթունի ապստամբներու 
օգտին, հրապարակած է 
Կիլիկիայի մէջ Ազիզ Փաշա-
յի արիւնահեղ քաղաքա-
կանութիւնը դատապար-
տող յօդուածներ։ 1865-1899, 
ընդմիջումներով, եղած է 
Մեսրոպեան վարժարանի 
տեսուչը, դասաւանդած է անգ-
լերէն, ֆրանսերէն, արաբերէն  
համաշխարհային պատմու-
թիւն։

Լուրեր Արաբական Աշխարհէն

Ռուսական Տարածքաշրջանային Այց
քաշրջանային այցելութիւն մը 
կ՚իրականացնէ դէպի շարք մը 
արաբական երկիրներ։ Ռուս ղեկա-
վարի ուղեւորութեան առաջին 
փուլը հանդիսացաւ Ռիյատ, ուր 
ան հիւրընկալւեցաւ Սէուտական 
Արաբիոյ ղեկավարութեան կողմէ։  
Փութին աւելի վերջ անցաւ Արաբա-
կան Միացեալ Էմիրութիւններ։ 
Ապու Տապիի մէջ ան հիւրընկալուե-
ցաւ գահաժառանգ Մուհամմէտ 
պին Զահիտ էլ Նահեանի կողմէ։ 
Հանդիսաւոր արարողութիւնով ու 
մեծ պատիւներով դիմաւորուեցաւ 
ռուս ղեկավարը։

Փութինի այս ուղեւորութեան 
ընթացքին ընդհանրապէս խոշո-
րացոյցի տակ կ՚առնուի հիմնական 
երկու նիւթ։ Անոնցմէ մին է նաւթի 
սակագիները, իսկ միւսը՝ Մերձա-
ւոր Արեւելքի իրադարձութիւննե-
րը։ Ռուսաստան եւ Իրան Սուրիոյ 
պարագային կը պաշտպանեն Պեշար 
Էսատի վարչախումբը։ Իսկ Սէու-
տական Արաբիա եւ Արաբական 
Միացեալ Էմիրութիւններ մաս կը 
կազմեն հակառակ առանցքին։ Այս 
բոլորով հանդերձ, վերջին շրջանին 
Արաբական Միացեալ Էմիրութիւն-
ներ վերաբացաւ Դամասկոսի իր 

դեսպանութիւնը։ Շատ սակաւաթիւ 
արաբական երկիրներու կողմէ այս 
շրջանին առնուած է նման քայլ մը։
Գահաժառանգ Մուհամմէտ պին 
Զահիտ էլ Նահեան յայտնեց, որ 
Փութինի այցելութիւնով երկու 
երկիրներու ռազմավարական 
համագործակցութեան զարգացման 
ուղղութեամբ խոր ազդեցութիւն մը 
կ՚ակնկալուի։

Ռուսաստանի նախագահ Վլա-
տիմիր Փութին ներկայիս տարած-
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Եզակի Դեկրետը
«Թրքահայաստանի Մասին» Դեկրետի

100-Ամեակին Նուիրուած Հատորը

Հայաստանի եւ Ռուսաստանի պատ-
մութեանց քաջատեղեակ եւ պատմա-
կան գիտութիւններու դոկտոր Վլատի-

միր Պետրոսեանի մենագրութիւնը՝ «Թրքա-
հայաստանի մասին» դեկրետի 100-ամեակին 
նուիրուած, ֆրանսերէնի թարգմանուելով 
Արեւմտեան Հայաստանի իրաւականօրէն շարու-
նակուող Հանրապետութեան նախագահ Արմե-
նակ Աբրահամեանի կողմէ, առանձին հատորով 
հրատարակուած է 2017 թուին, Երեւանի մէջ՝ 
«Ռուսաստանը Եւ Արեւմտեան Հայաստանը՝ 
Անկախութեան Մը Ճանաչումը» խորագրով 
(Vladimir Petrossian, La Russie et l’Arménie 

Occidentale Reconnaissance d’une Indépendance, Erevan 2017}, ոգեկոչելու 
համար բարեկամութիւնը՝ Ռուսական Դաշնութեան եւ Արեւմտեան Հայաս-
տանի միջեւ։
Այս պատմական եզակի 
հրամանագիրը՝ մեր իրաւա-
քաղաքագիտական յետամնա-
ցութեան պատճառով, իրեն 
արժանի տեղը չէր ստացած մեր 
պատմագրութեան մէջ։ Դոկտ. 
Վլատիմիր Պետրոսեան եկաւ 
սրբագրելու այդ մեծ բացթողումը։ 
Օտար բայց դրացի պետութիւն մը, 
որուն շահերը կը համընկնէին 
Արեւմտահայաստանի շահերուն 
հետ, եւ որուն զօրքը՝ զաւ-
թիչ օսմանեան պետութենէն 
գրաւած-ազատագրած էր 
Արեւմտահայաստանի տարած-
քը… ոչ թէ այդ տարածքը իր 
տարածքին կցելու համար, 
այլ պատրաստ էր հեռանալու 
այդ տարածքէն, եթէ՝ Բարձր 
Դուռը Արեւմտահայաստանի նահանգներուն մէջ խոստացած իր 
բարենորոգումները կատարէր…։ Ասիկա՝ Միջազգային Հանրային Իրաւուն-
քին մէջ, առաջին անգամ Արեւմտահայաստանը յիշող վաւերաթուղթն 
էր, որ կը կոչուէր Սան Սթեֆանոյի դաշնագիր (Յօդ. 16-րդ), 1878 թուին։ Չորս 
տասնամեակ ետք՝ 1918-ին, նոյն դրացի երկրի զօրքը դարձեալ գրաւած-
ազատագրած էր Արեւմտահայաստանի տարածքը, բայց այս անգամ՝ 
իր զօրքին թափած արեան դիմաց՝ կ՚որոշէր Արեւմտահայաստանի 
անկախութիւնը երաշխաւորել…։ Ասիկա՝ մինչ այդ, մարդկային պատ-
մութեան անծանօթ՝ ազատագրութեան եզակի եղելութիւն մըն էր, 
զոր կու գային ոգեկոչելու՝ ատոր 100-ամեակին առիթով, Դոկտ. Վլ. 
Պետրոսեան եւ Արեւմտեան Հայաստանի իրաւականօրէն շարունակուող 
Հանրապետութիւնը, իրաւացիօրէն կարեւորելով բարեկամութիւնը 
Արեւմտեան Հայաստանի եւ Ռուսական Դաշնութեան միջեւ։
Մենք մեր ճիտին պարտքը նկատեցինք այս հատորին բովանդակութիւնը, 
գէթ շատ սեղմ գիծերու մէջ, ներկայացնել հայ ընթերցողին ալ, ֆրանսերէնի 
ծանօթ օտար ընթերցողներու կողքին։ Ֆրանսերէնի թարգմանութիւնը, զոր 
յանձն առած է ԱՀՀ նախագահ Արմենակ Աբրահամեան, խիստ շնորհակալ 
աշխատանք մըն է նաեւ, իբր մարտահրաւէր այն տէրութիւններուն, որոնք 
դաւաճանեցին հայ ժողովուրդին… որ իրենց «փոքր դաշնակիցն էր» Մեծ 
Եղեռնի օրերուն… իրենց շահերուն սիրոյն։

• • •
Այս հատորի հրատարակիչն է ԱՀ Հանրապետութիւնը եւ զայն հրա-
տարակութեան պատրաստող խմբագիրը՝ Արմենակ Աբրահամեանը, 

որ միաժամանակ մենագրութեան երախտաշատ թարգմանիչն է, իսկ 
մենագրութեան երախտաշատ հեղինակը՝ Դոկտ. Վլ. Պետրոսեան։
Հատորի բովանդակած առաջին փաստաթուղթը (էջ 5) նախագահ Արմենակ 
Աբրահամեանի՝ Կարին, 9 Օգոստոս 2017 թուականակիր թիւ 44 ֆրանսերէն 
լեզուով հրամանագիրն է, որ կը հիմնուի ԱՀՀ Սահմանադրութեան Յօդ. 76-րդ-
ին վրայ, եւ հրամանագրի առաջին յօդուածը կ՚որոշէ Արեւմտահայաստանի 
անկախութեան մասին հրամանագրի 100-ամեակը ոգեկոչել 17 Դեկտեմբեր 
2017-էն մինչեւ 16 Դեկտեմբեր 2018։ Յօդ. 2-րդը կը վերյիշեցնէ հայ 
եւ ռուս ժողովուրդներու միջեւ բարեկամութեան, եղբայրակցութեան 
եւ խաղաղութեան յարաբերութիւնները, հաստատուած՝ 1880 թուի 
մշտնջենական համաձայնագրով։ Իսկ վերջին Յօդ. 3-րդը կը նկարագրէ 
ԱՀՀ պետական զինանշանը։
Ապա՝ ԱՀՀ Ազգային Ժողովի պաշտօնաթուղթին վրայ հրատարակուած 
որոշում մը՝ 6, 7 եւ 8 էջերուն վրայ, ստորագրուած ԱՀՀ նախագահին, 
վարչապետին եւ Ազգային Ժողովի Իրաւագիտական Յանձնաժողովի 
նախագահ Աղուան Տօնականեանի կողմէ, որուն մէջ՝ նախագահութիւն, 
կառավարութիւն եւ խորհրդարան կ՚որդեգրեն նախագահական թիւ 44 
հրամանագրի հռչակած Թրքահայաստանի Անկախութեան Մասին Ռուսական 
Դեկրետի Տարին, եւ յիշատակելով 1918-էն 1991 պատմական անցքերը, կոչ 
կ՚ընէ համայն հայութեան, որ ի սփիւռս աշխարհի եւ ի Հայաստան, ոգեկոչել 
Թրքահայաստանի անկախութեան մասին ռուսական դեկրետի 100-ամեակը, 
եւ կարեւորել՝ հայ եւ ռուս ժողովուրդներու բարեկամութիւնը, ամրապնդելու 
համար հայ ժողովուրդին վճռակամութիւնը՝ արդարօրէն լուծելու Հայկական 
Հարցը։ Այս որոշումին ներքեւ գրուած է՝ Կարին, Արեւմտեան Հայաստան, 
9 Օգոստոս 2017։
Յաջորդը՝ հակիրճ խօսք մըն է (էջ 9 եւ 10) դեկրետի մասին, զոր ստորագրած 
է Արմենակ Աբրահամեան իր երկու հանգամանքներով՝ որպէս ԱՀՀ նախա-
գահ եւ Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհուրդի նախագահ։ Իր խօսքը 
եզրափակած է. «Կեցցէ՛ հայ եւ ռուս ժողովուրդներու բարեկամութիւնը» 
լոզունգով, որուն ներքեւ՝ դարձեալ Կարին, Արեւմտեան Հայաստան, 9 
Օգոստոս 2017։
Ապա՝ հեղինակի «Երկու Խօսք»ին մէջ, հիմնականին մէջ ըսուած է, թէ ցարդ 
այս դեկրետի մասին գրուած խօսքերը եղած են երկու հակադիր՝ դրական 
եւ ժխտողական կարծիքներ, որոնք անբաւարար եղած են սպառիչ կերպով 
լուսաբանելու զայդ, Հայոց Պատմութեան անծանօթ ընթերցողներուն։ 
Ուրեմն, ինք պիտի ներկայացնէ բոլոր պատմական իրականութիւնները այն 
մասին թէ՝ ի՞նչ էին Արեւմտահայաստանի հանդէպ իսկական կեցուածքները՝ 
Ցարական Կայսրութեան, Քերենսքիի ժամանակաւոր կառավարութեան 
եւ Հոկտեմբերեան Յեղափոխութեան, եւ յաւելեալ ճիգ պիտի չթափէ 
ընթերցողը համոզելու, այլ՝ անոր դատումին պիտի թողու եզրակացութիւնը, 
ներկայացուած առարկայական տուեալներուն լոյսին տակ։
Ուրեմն, Դոկտ. Վլ. Պետրոսեանի մենագրութեան յատակագիծը հետեւեալն է.
1 –  Ցարական Ռուսաստանի կեցուածքը
2 –  Ժամանակաւոր կառավարութեան կեցուածքը
3 –  Թրքահայաստանի մասին դեկրետի որդեգրումը՝
ա) Ստեփան Շահումեանի առաջարկած ծրագիրը
բ) Թրքական պատուիրակութեան ներկայացուցած հաշտութեան նախագիծը
գ) Վահան Տէրեանի վկայութիւնը
դ) Վահան Տէրեանի տեղեկագիրը
ե) Վահան Տէրեանի նախագիծը դեկրետին
զ) Թրքահայաստանի մասին դեկրետը
է) Ստալինի յօդուածը
ը) Թրքահայաստանի անկախութեան մասին դեկրետի գործադրութեան 
երաշխիքները
4 –  Փոխան վերջաբանի
Հատորի վերջաւորութեան խմբագրութիւնը տեղաւորած է «Յաւելուած-
ներ»ու բաժին մը, որ կը բաղկանայ 11 փաստաթուղթերէ.
1) Դեկրետի վերջնական բանաձեւը,
2) Ֆրանսահայոց Ազգային Խորհուրդի դիմումը Ֆրանսայի՝ որ անմիջապէս 
հռչակէ Թրքահայաստանի ինքնավարութիւնը,
3) Ֆրանսայի Կոմկումի պաշտօնաթերթ “L’Humanité”ի 17 Յունուար 1918 
թուակիր համարի Ա. կողքի քլիշէն, ուր կ՚երեւի Դեկրետի ֆրանսերէն 
բանաձեւը,
4) Աշխատաւոր եւ շահագործեալ ժողովուրդներու իրաւանց յայտարարու-
թիւնը,
5) Աշխատաւոր եւ շահագործեալ ժողովուրդներու իրաւունքներու շուրջ 
սովետական կառավարութեան Յայտարարութեան նախագիծի 2-րդ էջի 
քլիշէն,

ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Արեւմտահայաստանի մասին կատարուած 
բոլոր պաշտօնական յայտարարութեանց 
հետ բաղդատած՝ բոլշեւիկեան դեկրետը, 
ամէնէն անկեղծն ու լուրջն է։
ԶՕՐ. ԱՆԴՐԱՆԻԿ
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ՀԲԸՄ- ՀԵԸ  Անդրանիկ Սեւան Շարժումին  Սկաուտական  Նոր Տարեշրջանի   
Բացումը

Լոյս Տեսաւ Գալուստ Կիւլպենկեանի Մասին 
Պատմող Գիրքին Հայերէն եւ Ռուսերէն 

Թարգմանութիւնները

Լիբանանահայ Կեանք

Մշակութային Արձագանգ

Աւանդութիւններու պահպանումը   
համոզում դարձած է ՀԲԸՄ-ՀԵԸ  
Անդրանիկի սկաուտական զոյգ  
շարժումներուն  համար: 
Յիշատակելի խարուկահանդէսով 
մը տարեշրջանը փակելէ  ետք,  ՀԵԸ 
Անդրանիկ Սեւանը, Շաբաթ, 12  
Հոկտեմբեր  2019-ի յետմիջօրէին, 
ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի Շրջանակային  
Յանձնաժողովի, ՀԵԸ-ի Կեդրոնա-
կան Վարչութեան, ՀԵԸ-ի զանա-
զան  միաւորներու վարչութեանց, 
ծնողներու, միութենականներու  
եւ բարեկամներու ներկայութեան  
հանդիսաւորապէս կատարեց 
սկաուտական նոր տարեշրջանին 
բացումը:
 ՀԵԸ  Անդրանիկ  փողերախումբը, 
Լիբանանի, Հայաստանի, ՀԲԸՄ- 
ՀԵԸ-ի եւ ՀԵԸ-ի փողերախումբի 
դրօշներով, մուտք գործեց ՀԲԸՄ- 
ՀԵԸ-ի Զապէլ Մովսէսեան  կեդ-
րոնի   շրջափակը: Անոր հետեւե-
ցան ՀԵԸ Անդրանիկ Սեւան 
սկաուտական շարժումի խումբե-
րը, իրենց փոխխմբապետներուն 
եւ խմբապետներուն առաջնոր-

դութեամբ: 
Լիբանանի, Հայաստանի, ՀԲԸՄ-ի, 
ՀԵԸ-ի եւ ՀԵԸ Անդրնաիկ Սեւա-նի   
քայլերգներուն  յոտնկայս ունկնդ-
րութենէն ետք, ՀԵԸ Անդրանիկ 
Սեւան սկաուտական շարժումի  ընդ-
հանուր խմբապետ Կարեն Պաս-
մաճեան տուաւ հաւաքը սկսելու 
ազդանշանը:  
Քոյրեր Նարին Սերայտարեան  
(քառավել) եւ Զէյնա Քարամ (արե-
նուշական խմբապետուհի) հայե-
րէն եւ արաբերէնով բարի գալուստ 
մաղթեցին ներկաներուն: 
ՀԵԸ Անդրանիկ Սեւանի սկաու-
տական վարչութեան ատենապետ  
Նշան Ղորղորեան բարի գալուստի  
խօսքին մէջ թուեց անցնող 
տարեշրջանի  ՀԵԸ Անդրանիկ 
Սեւանի   գործունէութեան կարեւոր  
հանգրուանները:
 ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութեան 
ատենապետ Վիգէն Չերչեան յայտ-
նեց, թէ բոլոր  ՀԵԸ-ականներուն 
համար  մեծ  ուրախութիւն  է 
բարձրացնել ՀԵԸ Անդրանիկ 
Սեւան սկաուտական շարժումին  

նոր տարեշրջանի վարագոյրը. 
«Տարի մը ամբողջ  հետեւեցանք, 
մասնակցեցանք Ձեր փայլուն 
աշխատանքին, ներքին եւ հրա-
պարակային ձեռնարկներուն,  
դաստիարակչական  միջոցառում-
ներուն  եւ այս բոլորին  հայելին   
հանդիսացող «Միշտ Պատրաստ»  
պարբերաթերթին: Տակաւին, ո՞վ 
կրնայ մոռնալ անցնող ամրան  
աննախընթաց բանակումը եւ 
խարուկահանդէսը: 
Վստահ եմ, որ  բազմաթիւ  ծրա-
գիրներ եւ երազներ ունիք յառա-
ջիկայ  տարուան համար, բայց 
առաւել վստահ եմ,  ինչպէս՝ երէկ, 
վաղը՝ նոյնպէս, հաւաքական եւ 
միասնական աշխատանքով յաջո-
ղութեան պիտի հասցնէք   Ձեր 
ծրագիրները: Վստահ եմ, որ նոր 
անդամ-անդամուհիներ  պիտի  գան  
խտացնելու ՀԵԸ Անդրանիկ Սեւան  
սկաուտական շարժումին  շարքերը:  
Այս ուրախ  առիթով,  ողջոյնի ջերմ  
խօսքեր կ’ուղղեմ  ՀԵԸ Անդրանիկ 
Սեւան ակումբի Գործադիր Մար-
մինի անդամներուն, ՀԵԸ Անդ-
րանիկ Սեւան սկաուտական շար-

ժումի  ընդհանուր  խմբապետին 
եւ խմբապետական  կազմի բոլոր 
անդամներուն, արծուիկներուն,  
գայլիկներուն, սկաուտներուն, 
արենուշներուն, քառաւելներուն, 
երէցներուն, սկաուտական ծնո-
ղական  վարչութեան անդամ-
ներուն, ինչպէս նաեւ  բոլոր միու-
թենականներուն». ըսաւ  Վիգէն 
Չերչեան եւ յաջողութեան մաղ-
թանքով աւարտեց իր խօսքը:  
AEL-ի խօսքը  փոխանցեց    քոմիսէր  
Փերուզ Թիւթիւնճեան:   SDL-ի խօս-
քը՝  քոմիսէր   Աւօ Քարաքեշիշեան:
Շնորհակալութեան խօսքերէն ետք  
պարգեւատրուեցաւն խումբերու 
տիպար անդամ-անդամուհիները, 
որուն յաջորդեցին փոխանցումները:  
Ներկաները շնորհաւորեցին նոր  
պաշտօններ ստանձնած  քոյրերը եւ 
եղբայրները միաժամանակ վայելեցին  
ծնողաց  վարչութեան պատրաստած   
հիւրասիրութիւնը:
Վարձքը կատար բոլոր աշխա-
տողներուն: 

ՀԵԸ-Ի ՄԱՄԼՈՅ ԵՒ 
ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ

Փորթուկալահայ գործարար եւ 
բարեգործ Գալուստ Կիւլպենկեանի 
մասին պատմող «Պարոն հինգ 
տոկոս» գիրքին հայերէն եւ ռուսերէն 
տարբերակները ներկայացուեցան 
ընթերցասէրներու ուշադրութեան:
Գիրքին շնորհանդէսը տեղի ունեցաւ 
Հոկտեմբեր 15-ին: Ան տեսած է «Էդիթ 
պրինտ» հրատարակչութեան, իսկ 
թարգմանած է Սիլվա Յովակիմեանի 
կողմէ։
Ջոնաթան Քոնլինի այս գիրքը կը 
բացայայտէ Կիւլպենկեանի հարու-
ստ կենսագրութիւնը: Գիրքը ստեղ-
ծուած է Կիւլպենկեանի արխիւի 
ուսումնասիրութիւններու հիման 
վրայ:
Գալուստ Կիւլպենկեան (1869-
1955) հայ մեծանուն գործարար է 
եւ բարեգործ:  Ան անցեալ դարա-

սկիզբը քարիւղի ընկերութեան 
ներկայացուցիչ քարիւղային դիւա-
նագիտութեան մէջ ամենաազդեցիկ 
դէմքերէն մէկը: Ուսումնասիրած է 
Միջագետքի քարիւղի պաշարները 
եւ զբաղուած քարիւղի արտահանու-
մով: 1930-ին Փարիզի մէջ ընտրուած 
է Հայկական բարեգործական ընդ-
հանուր միութեան նախագահ:
Կիւլպենկեանի կտակին համաձայն` 
1956-ին Լիզպոնի մէջ հիմնուած 
է «Գալուստ Կիւլպենկեան» հիմ-
նադրամը, որ ֆինանսական մեծ 
աջակցութիւն կը տրամադրէ Սփիւռ-
քի հայ մշակութային միութիւննե-
րուն, հայկական դպրոցներուն եւ 
հոգեւոր հաստատութիւններուն, 
կրթաթոշակներ՝ հայ աշակերտնե-
րուն եւ ուսանողներուն:
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Հոկտեմբեր 19-ին Պիտի Նշուի Երեւանի Հիմնադրութեան 2801-ամեակը

Խաղաղութեան Աղօթք Գամիշլիի Ս. Յակոբ Եկեղեցւոյ Մէջ

«Հայփոստ»-ը Յաղթած է Նամականիշներու Եւրոպական Մրցոյթին

Մշակութային Արձագանգ

Սուրիահայ Օրագիր

Պատիւ Արժանաւորին

Երեւանի քաղաքապետարանը 
կը տեղեկացնէ, որ Հոկտեմբեր 
19-ին՝ քաղաքի օրը պիտի տօնեն 
մայրաքաղաքի բոլոր վարչական 
շրջաններու մէջ:
Այս տարուան ընտրուած է  «Սրտու-
մս Երեւան» կարգախօսը։
 «Պիտի ներկայացուի մէկ տարուան 
հաշուետուութիւնը, տեղի պիտի 
ունենայ նաեւ պարգեւատրման 
արարողութիւն եւ մշակութային 
մաս»,- ըսած է Երեւանի քաղա-
քապետի տեղակալ Տիգրան Վիրա-
բեան:
 Երեւանի ծննդեան տօնին պիտի հնչէ 
մանսուրեանական երաժշտութիւն: 
Այս օրերուն Տիգրան Մանսուրեանի 
«Հետեւի՛ր արեւին, արի՛ Երեւան» 
ստեղծագործութեան հիման վրայ կը 
նկարահանուի տեսահոլովակ, ուր 
ընդգրկուած են մշակութային յայտ-
նի գործիչներ, արուեստագէտներ, 
պետական ու քաղաքական դէմքեր, 
որոնց շարքին՝ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ 

Փաշինեան եւ Երեւանի քաղաքապետ 
Հայկ Մարութեան:
«էրեբունի – Երեւան 2801»-ի ձեռ-
նարկները պիտի սկսին ժամը 13:00-
ին, իսկ հիմնականը՝ 19:00-22:00:
Վարչական շրջաններու մէջ պիտի 
հնչեն ամենատարբեր ոճերու երաժշ-
տութիւն: Աջափնեակի մէջ պիտի 
ըլլայ էստրադային համերգ, Աւանի 
մէջ ծրագիրը մանկապատանեկան 
է: Դասականներու սիրահարներուն 
Երեւանը կը հրաւիրէ Արաբկիր: 
Հայկական ճազի երգիչները ելոյթ 
պիտի ունենան Դաւթաշէնի մէջ: 
Էրեբունիի մէջ՝ ժողովրդական երգ ու 
պար, Կեդրոնին մէջ` փոփ համերգ: 
Մալաթիայի մէջ՝ էստրադային, 
Նոր Նորքի մէջ` էլեկտրոնային, 
իսկ Նորք-Մարաշի՝ ազգագրական 
երաժշտութիւն: Ռոքի հայ երգիչները 
ելոյթ պիտի ունենան Նուբարաշէն, 
հեղինակ-կատարողները` Շէնգա-
ւիթի մէջ: Քանաքեռ-Զէյթունի մէջ՝ 
ռեթրօ երաժշտութիւն:

«էրեբունի-Երեւան 2801» պաշտօ-
նական ձեռնարկը ու համերգը տեղի 
պիտի ունենայ Ա.Սպենդիարեանի 
անուան օփերայի եւ պալէի ազգա-
յին ակադեմիական թատրոնին մէջ: 
Ելոյթ պիտի ունենան Յովհաննէս 
Չէքիջեանի ղեկավարած Ազգային 

Կիրակի, 13 Հոկտեմբեր 2019-ի 
առաւօտուն Գամիշլիի Ս. Յակոբ 
եկեղցւոյ մէջ Ս. եւ Անմահ Պատարագ 
մատուցուեցաւ Սրբոց թարգմանչաց 
տօնին առիթով, նախագահութեա-
մբ Ճեզիրէի Հայոց Առաջնորդական 
Փոխանորդ Հոգշ. Տէր Լեւոն Աբղ. 
Եղիայեանի։
Օրուան պատարագիչն էր Արժ. Տէր 
Պսակ քհնյ. Պէրպէրեան։
Յընթացս պատարագին, ներկայ 
հաւատացեալ ժողովուրդը դպրաց 
դասին հետ միասնաբար իր աղօթքը 
բարձրացուց ի բարձրեալն Աստուած 
Ճեզիրէի եւ ամբողջ Սուրիոյ խաղա-
ղութեան համար։
Նոյն օրը միջօրէի ժամը 1։00-ին, 

ակադեմիական երգչախումբը եւ 
Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ 
նուագախումբը:
Ժամը 22:00-ին տեղի պիտի 
ունենայ վարչական շրջաններու 
միաժամանակեայ հրավառութիւն:

Գամիշլիի գլխաւոր թաղամասին 
մէջ, հոգեշնորհ հայր սուրբը, ազգա-
յիններու ընկերակցութեամբ, իր 
մասնակցութիւնը բերաւ թրքա-
կան բարբարոսական ներխուժման 
դէմ բողոքի հաւաքին։ Հաւաքուած 
բազմութիւնը ողջունեց սուրիական 
բանակին մուտքը Սուրիոյ հիւսիւսա-
րեւելեան շրջաններ։

Հայաստանի ազգային նամա-
կատարութեան ընկերութիւնը` «Հայ-
փոստ»-ը, յաղթած է 2019-ի նամա-
կանիշներու համաեւրոպական 
առցանց մրցոյթին եւ արժանացած 
է առաջին մրցանակին:
1lurer.am-ի փոխանցմամբ` 
մրցանակը «Հայփոստ»-ի ներ-
կայացուցիչին յանձնած են Միա-

ցեալ Թագաւորութեան Նոր-
մանտեան կղզիներու Ջերսի 
քաղաքին մէջ, ուր տեղի ունեցած է 
«Փոստեւրոպայ» միջազգային լիա-
գումար համաժողովը: Հաւաքին 
մասնակցած են 52 եւրոպական 
երկիր, նամակատութեան ոլորտի 
150 ղեկավար:

Լրատուութեան Գործընկեր
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Սկիզբը Էջ 03

Շար.  յաջորդ  թիւով

Եզակի Դեկրետը
«Թրքահայաստանի Մասին» Դեկրետի

100-Ամեակին Նուիրուած Հատորը

6) Ռուսաստանի Սոցիալիստա-
կան Դաշնակցային Հանրապետու-
թեան սահմանադրութեան 1918 
թուի նախագիծի Գլուխ Գ.ի 6-րդ 
կէտի էջին քլիշէն, ուր յիշուած է 
Հայաստանի ազատ ինքնորոշման 
իրաւունքին հռչակումը,
7) “Le Matin” թերթի գրութեան 
ամբողջական տեքստը «Հայոց 
Մարտիրոսութիւնը» վերնագրով,
8) Թրքահայաստանի մէջ գոր-
ծադրուած ջարդերուն տեղահա-
նութեանց քարտէսը,
9) 1916 թուի Սայքս-Փիքօ գաղտնի 
համաձայնութեան քարտէսը,
10) 1916 թուին Արեւմտահա-
յաստանի մէջ ռուսական բանակին 
գրաւած տարածքին քարտէսը,
11) 1922 թուի Նոյեմբեր 22-ի Վ. 
Ուիլսոնի գծած քարտէսը։

• • •
1 – ՑԱՐԱԿԱՆ ՌՈՒՍԱՍ-ՏԱՆԻ 
ԿԵՑՈՒԱԾՔԸ ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԱՍ-
ՏԱՆԻ ՀԱՆԴԷՊ
«Ճիշդ գնահատելու համար Թրքա-
հայաստանի անկախութեան 
մասին «Դեկրետ»ին արժէքը, 
հարկ է նախ ծանօթանալ 
Արեւմտահայաստանի հանդէպ 
Ցարական Ռուսաստանի եւ իր 
արեւմտաեւրոպական դաշնակիցներուն վարած քաղաքականութեան՝ Ա. 
Աշխարհամարտի օրերուն, նաեւ՝ Քերենսքիի բուրժուական (Փետրուարեան 
Յեղափոխութեան) ժամանակաւոր կառավարութեան կեցուածքին», կը գրէ 
Դոկտ. Վլատիմիր Պետրոսեան։
Հեղինակը պարկեշտօրէն, մէկ առ մէկ, կը յիշէ Ռուսաստանի արտ-
գործնախարար Սազոնովի հայանպաստ բոլոր թելադրութիւնները Ցարին, 
միաժամանակ կը շեշտէ՝ թէ մէկ կողմէ Բրիտանիա-Ֆրանսա ճակատը եւ 
միւս կողմէ՝ Ցարական Ռուսաստան կը շարժէին իրենց սեփական նեղ 
շահերուն թելադրած իրարու հակառակ ուղղութեամբ։ Ամէն անգամ, որ 
Ռուսաստան պաշտպանէր Արեւմտահայաստանը, Բրիտանիա-Ֆրանսա 
դաշինքը կը կանգնէր Թուրքիոյ կողքին (ինչպէս օրինակ՝ 1878-ին, երբ 
Սան Սթեֆանոյի դաշնագրի հայանպաստ Յօդ. 16-րդը՝ Բրիտանիոյ եւ 
Գայզերական Գերմանիոյ դաւաճանութեամբ, փոխարինուեցաւ Պերլինի 
դաշնագրի հայավնաս Յօդ. 61-րդով, որ 180 աստիճան շրջեց ոչ միայն 
16-րդի թուանշանները, այլեւ՝ բովանդակութիւնը)։ Եւ՝ ամէն անգամ որ 
այդ դաշինքը կանգնէր ի նպաստ Արեւմտահայաստանի, Ցարը կը կանգնէր 
Թուրքիոյ կողքին, եւ երկու կողմերն ալ երբ կանգնէին Արեւմտահայաստանի 
կողքին, ատիկա չի նշանակեր՝ Արեւմտահայաստանի անկախութիւնը կամ 
ինքնավարութիւնը, այլ՝ ատոր ենթակայութիւնը մէկուն կամ միւսին…։ 
Եւ վերջին հաշուով, հակառակ Սազոնովի արդար եւ հայանպաստ 
թելադրութիւններուն, Ցարը կը հետեւէր Կովկասի մէջ ներկայացուցիչի 
ցուցմունքներուն, որոնք հայավնաս էին։ Այդ ներկայացուցիչը դէմ էր 
Արեւմտահայաստանի անկախութեան կամ ինքնավարութեան, 
որովհետեւ «Ռուսաստան, որ ուժգնօրէն պաշտպանեց Հայաստանի 
մէջ խորին բարենորոգումներու անհրաժեշտութիւնը, չի կրնար համա-
ձայնիլ Արեւմտահայաստանի անկախութեան, քանի որ հայերը այդ 
տարածքի բնակչութեան միայն մէկ քառորդը կը ներկայացնեն, 
եւ՝ փոքրամասնութիւնը չի կրնար տիրապետել բնակչութեան մեծա-
մասնութեան վրայ։ Ռուսաստան համաձայն կ՚ըլլայ որ հայերը ունենան 
կրօնակրթակենցաղային ինքնավարութիւն…, ենթակայ մնալով՝ Ռու-
սաստանի գերիշխանութեան»։
Սազոնովի ամէնէն լուրջ ստրատեգիական եւ Ռուսաստանի համար 
ալ խիստ կենսական ու գոյութենական հայանպաստ թեզն ու պատ-
ճառաբանութիւնը, ըստ մեր հաստատ համոզումին, հետեւեալն էր.

«Եթէ Գերմանիա եւ Թուրքիա կ՚ուզեն Հայաստան մը, առանց հայերու, 
որովհետեւ կ՚ուզեն քանդել այն արգելքը, որ գոյութիւն ունի մէկ կողմէ 
թուրքերու եւ քիւրտերու, եւ միւս կողմէ Ռուսաստանի թաթարներուն 
միջեւ, Ռուսաստանի թիւ մէկ խնդիրը կ՚ըլլայ այս հայկական արգելքին 
ամէն գնով պահպանումը։ Ուրեմն, հայութեան պահպանումը ստի-
պողական է»։
Այս խօսքերով, Սազոնով Ցարի ուշադրութիւնը կը հրաւիրէր Փանթուրքիզմի 
վտանգին վրայ, որուն առաջին քայլը կը պահանջէր՝ հողային անմիջական 
կապ հաստատել Թուրքիոյ եւ Ազրպէյճանի միջեւ…, Հայաստաններու 
վերացումով։
Հեղինակը կ՚եզրակացնէ. «Ցարական Ռուսաստանը իր կողմէ պատերազմով 
գրաւուած ու շահուած Արեւմտահայաստանի տարածքին վրայ կառավարա-
կան դրութիւն մը հազիւ պատրաստած, վրայ հասաւ 1912 թուի Փետրուարին 
բուրժուական յեղափոխութիւնը, ընդմիջելով պատրաստուած այդ դրութեան 
գործադրութիւնը»։

2 – ՔԵՐԵՆՍՔԻԻ ԲՈՒՐԺՈՒԱԿԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՒՈՐ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ 
ԿԵՑՈՒԱԾՔԸ
Ռուսաստանի մէջ Փետրուարի բուրժուական յեղափոխութիւնը, 2 Մարտ 
1917 թուին, իշխանութեան աթոռը տուաւ Քերենսքիի ժամանակաւոր 
կառավարութեան, իսկ 7 Նոյեմբեր 1917 թուին, Հոկտեմբերեան բան-
ուորագիւղացիական յեղափոխութիւնը վերջ դրաւ այդ կառավարութեան։ 
Ընդամէնը 8 ամիս եւ 5 օր տեւած այդ իշխանութիւնը նախ լուծարեց 
ցարական ռեժիմին կարգադրութիւնը Արեւմտահայաստանի մասին, եւ զայդ 
դրաւ Անդրկովկասի համար կազմուած ՕԶԱԿՕՄ կոչուող միաւորին մէջ, 
որուն մէջ կ՚իյնային նաեւ Արեւելահայաստանը, Վրաստանը եւ Ազրպէյճանը։
Ռուսական՝ բանակին կողմէ գրաւուած Արեւմտահայաստանի նահանգներէն 
միայն Էրզրումը, Վանը եւ Պիթլիսը հայկական համարելով, այդ երեք 
նահանգները դրաւ երեք կառավարիչներու հսկողութեան տակ։ Միայն 
Պիթլիսի համար նշանակեց հայ կառավարիչ մը՝ Համբարձումեան անունով։
Իսկ ՕԶԱԿՕՄ-ի մէջ, հայերը, վրացիներն ու ազերիները ներկայացուած էին՝ 
դաշնակցականներու, վրաց մենշեւիկներու եւ ազերի մուսաւաթականներու 
կողմէ։ ՕԶԱԿՕՄ-ի մէջ տիրական ուժերն էին վրաց մենշեւիկները եւ 
ազերի մուսաւաթականները, իսկ հայ դաշնակցականները՝ ամբողջական 
մեկուսացումի մէջ էին։ Որովհետեւ՝ մենշեւիկները կը սիրաբանէին 
Գայզերական Գերմանիոյ հետ, եւ մուսաւաթականները՝ Օսմանեան Կայս-
րութեան հետ, իսկ դաշնակցականները՝ Յակոբ Զաւրեանի միջոցով լաւ 
կապեր ունէին Քերենսքիի հետ, որուն կառավարութիւնը ժամանակաւոր էր, 
եւ՝ թշնամական կեցուածք ունէին յառաջխաղացող ռուս կոմունիստներու դէմ։
Ուրեմն, ժամանակաւոր բուրժուական կառավարութիւնն ալ, Ցարական 
Ռուսաստանի նման, դէմ էր հայկական անկախութեան, եւ աւելին ըլլալով՝ 
չէր ճանչնար ամբողջ գրաւեալ Արեւմտահայաստանի հայկականութիւնը, 
այլ միայն՝ Էրզրումի, Վանի եւ Պիթլիսի…։ Ուրեմն, Արեւմտահայաստանի 
համար խեր չկար ոչ Ցարիզմէն եւ ոչ ալ Բուրժուազիայէն։

3 – ԹՈՒՐՔԱՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ ԴԵԿՐԵՏԻ ՈՐԴԵԳ-
ՐՈՒՄԸ
ա) Ստեփան Շահումեանի առաջարկած ծրագիրը
Հեղինակը՝ Ստ. Շահումեանի կեցուածքը Արեւմտահայաստանի անկա-
խութեան հարցին հանդէպ, պարզուած կը համարէ, 1917 թուի 6 Հոկտեմբե-
րին՝ Ռուսաստանի Սոցիալ Դեմոկրատ (բոլշեւիկ) կուսակցութեան շրջանային 
համագումարին անոր ունեցած ելոյթին մէջ։ Ան Անդրկովկասը բաժնած է 
երեք անջատ տարածքներու՝ վրացի, հայ եւ ազերի ժողովուրդներուն համար.
- Վրացիներուն՝ Արեւմտեան Անդրկովկասի Քութայիսի, Պաթումի եւ 
Թիֆլիսի մէկ մասը։
- Ազերիներուն՝ Պաքուի եւ Եղիսաբեթոփոլի մէկ մասը եւ Տաղստանը։
- Հայերուն՝ Արեւելեան Անդրկովկասի Երեւանի, Կարսի շրջաններու եւ 
Եղիսաբեթոփոլի եւ Թիֆլիսի մէկ մասը։ Գալով Արեւմտահայաստանի՝ 
նախընտրելի էր որ մնար անկախ։ Իսկ եթէ կ՚՛ուզեր ըլլալ ռուսական 
հովանաւորութեան տակ, պէտք է միանար Արեւելահայաստանին։
Հեղինակը կ՚ընդգծէ այն, որ Ստ. Շահումեան պատմականօրէն ճշգրիտ 
սահմանները գծած է Անդրկովկասի երեք ժողովուրդներուն, որոնց մէջ 
անոնք եղած են բնիկ ժողովուրդներ, ինչպէս Թիֆլիսի նահանգի մէկ մասը, 
եւ՝ Նախիջեւանը եւ Ղարաբաղը, եւ Եղիսաբեթոփոլի մէկ մասը իրաւացիօրէն 
վերապահած է հայերուն…։
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Եթէ Չկանգնեցնէք Թուրքիան Սուրիոյ Մէջ, Պիտի Կրկնուի 
1915-ի Հայոց Ցեղասպանութիւնը. Օսման Պայտեմիր

Շրջանային Èáõñ»ñ

Թուրքիոյ քրտական Ժողովուրդներու ժողովր-
դավարական կուսակցութեան նախկին պատ-

գամաւոր, Տիարպեքիրի նախկին քաղաքապետ 
Օսման Պայտեմիր խիստ արձագանգած է Սուրիա 
ներխուժելու Թուրքիոյ քայլերը:
Թրքական Sabah–ի փոխանցմամբ` Պայտեմիր 
յայտարարած է, որ եթէ չկանգնեցնեն Թուրքիան 
Սուրիոյ մէջ, ապա պատմութիւնը պիտի կրկնուի, 
եւ 1915–ի Հայոց Ցեղասպանութիւնը պիտի 
կրկնուի քիւրտերու հետ:
Պայտեմիրի այս խօսքերուն հետ կապուած արդէն 
անոր դէմ Թուրքիոյ մէջ հայց ներկայացուած է:
Նշենք, որ Օսման Պայտեմիր այցելած է Հայաս-
տան եւ Ծիծեռնակաբերդի մէջ ծաղիկներ խոնար-
հած Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերու յիշա-
տակին:

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

ԱՍԱՏՈՒՐ
(1943)
«Լուսինը հսկում է»

17 2019
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

ՄԱՇՏՈՑ ՔՀՆ. ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆ

Շշուկ Ու Շրշիւն

Աշնան մշուշում շշուկ ու շրշիւն,
— Բարդիներն են բաց պատուհանիս տակ,—
Դու ես, որ դարձեալ թախիծով յիշում,
Կանչում ես նորից կարոտով յստակ։

Անտես ու յուշիկ իմ շուրջը շրջում,
Եւ շշնջում ես, և անուշ շրշում,
Պայծառ տրտմութեամբ ինձ ես անրջում
Ու գաղտնի սիրով սիրում ու յիշում։

Ամպերը ճերմակ երամով անցան
Թռչունների պէս,— լուսեղէ՜ն երազ,—
Դո՛ւ ես, որ դարձեալ ժպտացիր անձայն
Քո հեռու հեռուից, անյայտ ու անհաս։

Ջրերն են անվերջ միգում հեկեկում,
— Իմ սիրտն է լալիս կարոտով անհուն,—
Թւում է, որ դու տխրութեամբ անքուն
Ինձ ես որոնում աղօտ աշխարհում։

Եւ ժպտում ես ինձ, ակնարկում քնքուշ
Ու գաղտնի սիրով սիրում ու յիշում,
Եւ շշնջում ես, և շրշում անուշ,
Անտես ու յուշիկ իմ շուրջը շրջում։

ՎԱՀԱՆ ՏԷՐԵԱՆ

Դանիէլեան Գիրեր

Եւրոպացի հայագէտներ եւ հմուտ հայ բանասէրներ 
ընդարձակ եւ խղճամիտ ուսումնասիրութիւններէ 
ետք հասած են այն եզրակացութեան թէ՝ հայ 
ժողովուրդը քրիստոնէութենէն առաջ առան-
ձին գիրեր ունեցած է։ Այս ուսումնասիրութեան 
համաձայն այդ գիրերը հետեւեալները յայտնուած 
են. ա, բ, գ, դ, ե, զ, թ, լ, խ, կ, մ, յ, ն, շ, ո, պ, ս, վ, 
տ, ր, ց, ք. որ քսաներկու են։
Սակայն հայոց լեզուի հնչումները ժամանակի 
ընթացքին շատնալով, այս քսաներկու գիրերը 
անբաւական կ՚ըլլան հայ լեզուի մէջ գտնուած 
բոլոր հնչիւնները պատկերացնելու. ուստի չէին 
գործածուիր եւ մոռցուած էին։
Միայն Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց իր ստացած 
մասնաւոր տեղեկութեան համաձայն, Միջագետք 
երթալով Դանիէլ Եպիսկոպոսէն ստացաւ վերո-
յիշեալ քսան երկու գիրերը՝ որոնք անոր քով 
պահուած էին, այդ պատճառով ալ կը կոչուէին 
«Դանիէլեան գիրեր»։
Ուստի, Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց Վարդապետ 
երկար ջանքերով եւ աստուածային շնորհքի 
օգնութեամբ կրցած է հայ լեզուի հնչիւնները 
պատկերացնող պակաս գիրերը գտնել եւ աւելցնել 
Դանիէլեան գիրերու վրայ, ինչպէս որ կը կարծեն 
հմուտ բանասէրներ։
Ուրեմն, բանասէրներու համոզումով եւ ըստ իրենց 
կարծիքին՝ շատ հաւանական կը թուի, որ Սուրբ 
Մեսրոպ Մաշտոց Վարդապետի գտած գիրերը 
հետեւեալները պիտի ըլլան. ժ, ծ, հ, ձ, ղ, ճ, չ, ջ, ռ, 
փ, ր, է, ի, ւ. որ թուով տասնչորս հատ են, ինչպէս 
յայտնի է եւ, օ, ֆ վերջէն աւելցուած է հայերէն 
այբբենարանին վրայ։  
Եւ ինչպէս յայտնի է, Հայ գիրերու գիւտը պատա-
հած է 404 թուականին Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի 
ձեռքով։
Արդարեւ, Սուրբ Սահակ Պարթեւի եւ Սուրբ 
Մեսրոպ Մաշտոցի ժամանակ հայերէն ձայնաւոր 
գիրերու պակասութիւնը շատ զգալի էր, ասոր 
համար Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց Սուրբ Սահակ 
Պարթեւի հաճութեամբ կը ճամբորդէ  Միջագետքի 
եւ Ասորիքի շրջանները, որպէսզի հայերէն գիրը 
կատարելագործէ։ Ուստի, Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց 
քանի մը գիտնականներու հետ կը տեսնուի, 
սակայն օգուտ մը կարելի չըլլար ստանալ. այն 
ատեն կ՚առանձնանայ քարայրի մը մէջ, եւ գիշեր 
ցորեկ աղօթքով պարապած միջոցին, «տեսիլք»ին 
մէջ կը յայտնուի աներեւոյթ թաթ մը՝ որ քարի վրայ 
զանազան գիրեր կը գրէ։
Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց այս գիրերը ձեւի առնելով 
կը դառնայ իր երկիրը։ Սուրբ Սահակ Պարթեւ 

Հայրապետ Հայոց՝ գիրերու գիւտը իմանալով՝ շատ 
կ՚ուրախանայ, եւ ժողովուրդի մեծ բազմութիւնով 
կը դիմաւորէ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը, եւ քանի 
մը օր տօն կը կատարուի հայերէն գիրերու գիւտին 
համար։
Սուրբ Սահակ Պարթեւի եւ Սուրբ Մեսրոպ 
Մաշտոցի աշակերտներէն Յովսէփ Պաղնացին 
եւ Եզնիկ Կողբացին Բիւզանդիոնէն կը բերեն 
յունարէն Աստուածաշունչի ընտիր օրինակ մը 
եւ ուրիշ եկեղեցական գիրքեր։ Այս ուղղութեամբ 
Սուրբ Սահակ Պարթեւ եւ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց 
իրենց աշակերտներուն օգնութեամբ յունարէն 
Աստուածաշունչը կը թարգմանեն հայերէնի։ 
Թարգմանութիւնը կը կատարուի շատ գեղեցիկ 
լեզուով եւ ճշդութեամբ, այնպէս որ եւրոպացի 
հայագէտ գիտնականներ Աստուածաշունչի 
թարգմանութիւններու մէջ հայերէնը ամենէն 
լաւը գտնելով, անուանած են զայն «Թագուհի 
թարգմանութիւններու»։ Սուրբ Գիրքի թարգ-
մանութենէն ետք, երկրի բոլոր մասերուն մէջ 
բազմաթիւ դպրոցներ կը բացուին հայերէն գիր եւ 
հայերէն Աստուածաշունչը սորվեցնելու համար։
Բացուած վարժարանները բաւական չհամարելով, 
աշակերտներու մէջէն ընտրեցին խելացի, ուշիմ 
եւ փափկաձայն պատանիներ, եւ ղրկեցին Եդե-
սիա, Կեսարիա, Աղեքսանդրիա, Աթէնք, Հռովմ եւ 
Բիւզանդիոն՝ ուր ուսում եւ գիտութիւն կը ծաղկէին 
եւ ժամանակին բարձրագոյն դպրոցները կային։
Սուրբ Սահակ Պարթեւի եւ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտո-
ցի հիմնած դպրոցներէն շատ մը աշակերտներ 
հասած են. ասոնք իրենց վարդապետներու հետ 
միասին «Թարգմանիչներ» կը կոչուին եւ երկու 
կարգի կը բաժնուին։
Առաջին կարգի աշակերտներ անոնք են՝ որոնք 
ձայնաւոր գիրերու գիւտի միջոցին հասակաւոր 
էին եւ իրենց վարդապետներուն օգնեցին թարգմ-
անական գործերու մէջ։ Ասոնցմէ նշանաւորներն 
են՝ Յովսէփ Վայոցձորէն, Ղեւոնդ Երէց, Եզնիկ 
Կողբացի, Կորիւն, Յովսէփ Պաղնացի, եւ այլն։
Երկրորդ կարգի աշակերտները անոնք են՝ որոնք 
իրենց վարդապետներուն հիմնած դպրոցնե-
րուն մէջ վարժուելէ ետք ղրկուեցան նշանաւոր 
քաղաքներ իրենց ուսմունքը կատարելագործելու։ 
Անոնցմէ նշանաւորներն են՝ Մովսէս Խորենացի, 
Մամբրէ Վերծանող, Դաւիթ Անյաղթ փիլիսոփայ, 
Գիւտ Կաթողիկոս, Յովհան Մանդակունի, Եղիշէ, 
Ղազար Փարպեցի, եւ այլն։
Աստուածաշունչի եւ եկեղեցական գիրքերու 
թարգմանութենէն ետք ժամասացութիւնը առհա-
սարակ «Հայերէն լեզու»ով սկսաւ կատարուիլ, 
եւ այս միջոցը շատ օգնեց հայ ժողովուրդի քրիս-
տոնէական կրթութեան…։

«Ժամանակ»/Պոլիս
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Ուրֆայի Հայրենակցական Միութիւն
Անդամական Ընդհանուր Ժողով

Ուրֆայի Հայրենակցական Միութեան Անդամական ընդհանուր 
ժողովը տեղի պիտի ունենայ Կիրակի 27 Հոկտեմբեր 2019-ին 
կէսօրէ առաջ ժամը 10:00-ին միութեան ակումբին «Ներսէս 
Պէրպէրեան» սրահին մէջ:
Օրակարգ՝
- Երկամսեայ նիւթաբարոյական Գործունէութեան Ներկայա-
ցում
- Նոր վարչութեան ընտրութիւն
Ծանօթ: Ներկաներուն թիւը մեծամասնութիւն պիտի 
նկատուի ժամը 10:30-ին:

Ուրֆայի Հայրենակցական Միութեան Վարչութիւն

Հայկազեան
Հայագիտական
Հանդէսի

ԼԹ. (39րդ) հատորի

 Շնորհանդէս

Չորեքշաբթի, 23 Հոկտեմբեր 2019, երեկոյեան ժամը 7ին,

Հայկազեան Համալսարանի Հանդիսասրահ

¸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:

Ð²ÖÜàÚ Ðºðàê²Ø²ðîÆ 
99-²Øº²ÎÆÜ ²èÆÂàì 

Ø²î²ÔÆ ²ô²Ü¸²Î²Ü
ä²îð²êîàôÂÆôÜ

Ð³×ÝáÛ Ñ»ñáë³Ù³ñïÇ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõÝ ÝáõÇñáõ³Í
³õ³Ý¹³Ï³Ý Ù³ï³ÕÇ å³ïñ³ëïáõÃÇõÝÁ ï»ÕÇ åÇïÇ
áõÝ»Ý³Û Þ³µ³Ã, 19 ÐáÏï»Ùµ»ñ 2019-ÇÝ£

Ð»ï»õ³µ³ñ, Ïáã ÏÿáõÕÕ»Ýù µáÉáñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñáõÝ, áñ
Çñ»Ýó Ù³ï³Õóáõ áãË³ñÁ Ï³Ù ÝáõÇñ³ïáõáõÃÇõÝÝ»ñÁ
÷áË³Ýó»Ý Ð³×ÝáÛ Ð³Ûñ»Ý³Ïó³Ï³Ý ØÇáõÃ»³Ý ·ñ³ë»Ý-
»³Ï, ê. ¶¿áñ· »Ï»Õ»óõáÛ ËáñÑñ¹³ïáõÝÁ Ï³Ù ßñçáÕ
Ñ³Ý·³Ý³ÏÇãÝ»ñáõÝ£

Ð²ÖÜàÚ Ð²ÚðºÜ²Îò²Î²Ü 
ØÆàôÂº²Ü ì²ðâàôÂÆôÜ 

ԵՌԱԿ - Արմենական Պատանեկան Շարժում
                             

 ԱԿՈՒՄԲԻ ՕՐ
Օր՝ Շաբաթ 19 Հոկտեմբեր 2019                                

Ժամ՝ 20:30էն սկսեալ

Վայր՝ Թէքէեան Կեդրոն Ժըմմէյզի - 7րդ յարկ          
Մասնակցութիւն՝ 20,000 լ.ո.

ՅԻՇԱՏԱԿԻ ԵՐԵԿՈՅ
ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ

ՓՐՈՖ. ԵՐՈՒԱՆԴ   ՂԱԶԱՆՋԵԱՆԻՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՄԲ՝

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-Ի  ՎԱՀՐԱՄ ՓԱՓԱԶԵԱՆ ԹԱՏԵՐԱԽՈՒՄԲԻ
60-ԱՄԵԱԿԻ  ՅՈԲԵԼԵՆԱԿԱՆ  ՄԱՐՄԻՆԻ

ԽՕՍՔ Կ’ԱՌՆԵՆ՝

ՅԱԿՈԲ ՂԱԶԱՆՋԵԱՆ
ՊԱՐՈՅՐ ԱՂՊԱՇԵԱՆ

ՇԱՀԷ  ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆ

ՏԵՂԻ Կ’ՈՒՆԵՆԱՅ ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ, 24  ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2019, 
ԵՐԵԿՈՅԵԱՆ ԺԱՄԸ 8.30-ԻՆ

ՀԲԸՄ-Ի ՏԵՄԻՐՃԵԱՆ ԿԵԴՐՈՆԻՆ ՄԷՋ

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ուրֆայի հերոսամարտի նահատակներուն, ինչպէս նաեւ 
Ուրֆայի հին եւ նոր Ննջեցեալներուն հոգւոյն, հոգեհանգստեան 
պաշտօն պիտի կատարուի Կիրակի 20 Հոկտեմբեր 2019-ին 
հետեւեալ երեք եկեղեցիներուն մէջ.
Մարաշի Սուրբ Քառասնից Մանկանց եկեղեցի 
Պուրճ Համուտի Հայ Կաթողիկէ Ս. Փրկիչ եկեղեցւոյ մէջ 
Մարաշի Հայ Աւետարանական եկեղեցւոյ մէջ:
Ծանօթ` յետ հոգեհանգստեան արարողութեանց, հոգեսուրճ, 
Ս. Քառասնից Մանկանց եկեղեցւոյ դահլիճին մէջ:


