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Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Անձրեւը Չընկճեց Ցուցարարներուն Ոգին

Լիբանանի ժողովրդային յեղափոխութիւնը երէկ թեւակոխեց իր 7րդ
օրը, որուն ընթացքին առաջին օրէն աւելի խանդավառ ու եռանդուն էին
ցուցարարները:
Անձրեւին տակ ժողովուրդը շարունակեց ուղղուիլ ցոյցերու համար իրենց
ժամադրավայր ընտրած հրապարակներն ու փողոցները: Շատեր յատուկ
հագուստներ հագած, ուրիշներ հովանոցներով:
Լիբանանի գրեթէ բոլոր մեծ քաղաքներուն մէջ երեւոյթը նոյնն էր: Ժողովուրդը
մէկ անձի պէս կը մերժէր հաւատք ընծայել ճնշումի տակ կառավարութեան
ներկայացուցած տնտեսական բարեփոխումներու ծրագիրը: Ժողովուրդը
անդրդուելի էր: Կառավարութեան անյապաղ հրաժարականը կը պահանջէր:
Առաւօտուն, որոշ բախումներ տեղի ունեցան լիբանանեան բանակին եւ
ցուցարարներուն միջեւ: Բանակը որոշ կէտեր ժամանած էր հրահանգուածը
կատարելու, որն էր ճամբաները ամէն գնով բանալ: Խնդիրները արագ
շրջանցուեցան եւ ժողովուրդը ողջագուրուելէ ետք բանակայիններուն հետ
խաղաղութեամբ շարունակեցին իրենց ցոյցերը:
Լիբանանի կրօնապետերը ժողով մը գումարեցին, որուն աւարտին անոնք
յայտարարութեամբ մը հանդէս եկան զօրավիգ կանգնելով ժողովուրդ ային
շարժումին մաղթելով, որ ան ընթանայ խաղաղ վիճակով:
Կը սպասուի, որ Լիբանանի նախագահ Միշէլ Աուն ժողովուրդին ուղղած
խօսքով մը հանդէս գայ այսօր:
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Îàâ
Կուռ Շարքերով
Շարունակենք Մասնակցիլ
Ժողովրդային Յեղափոխութեան
ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւնը կոչ
կ՛ուղղէ իր շարքայիններուն, համակիրներուն եւ ընդհանարապէս լիբանանահայութեան կուռ շարքերով
շարունակել մասնակցիլ Լիբանանի մէջ ընթացք առած
ժողովրդային յեղափոխութեան:
Կառավարութիւնը եւ տակաւին անոր մէջ մնալ յամառող անդամները
չկրցան տակաւին հասկնալ, որ կարելի պիտ չըլլայ շրջանցել ժողովրդային
բարկութիւնը: Անվստահութեան մեծ վիհ մը կայ իշխող կողմին
ու ժողովրդային խաւերուն միջեւ, որուն պատճառով ժողովուրդը
մերժեց կառավարութեան վերջերս վաւերացուցած տնտեսական
բարեկարգումներու ծրագիրը: Անկախ անոր բովանդակութեան կարեւորութեան բարեփոխումներու խոստումը շատ ուշացած եկաւ: Ամէն
պարագայի նշուած բարեփոխումները պիտի կարենայ կիրառել
արհեստավարժներէ կազմուած նախարարաց խորհուրդ մը միայն՝
հեռու քաղաքականութիւնէ, որ նաեւ պէտք է դիմէ խորհրդարանական
կանխահաս ընտրութիւններու, որուն մէջ նախարարները կողմ չըլլան
իրենց թեկնածութեամբ կամ քաղաքական այլ նպատակներով:
Սահմանադրական կարգերը պահպանելով պահանջուած հրաժարականին պէտք է յաջորդէ վերոյիշեալ թէքնոքրաթ կառավարութեան
մը կազմութիւնը, որ ներքին եւ արտաքին վստահութիւն կը ներշնչեն:
Ներկայ իշխող խումբին կողմէ սպառնալիքներու թէ ժողովուրդը
խաբելու ոեւէ միջոց անընդունելի է: Ծիծաղելի է նաեւ անձրեւներու եւ
ժողովուրդին թէական յոգնածութեան վրայ գրաւ դնելը: Ցոյցերը պիտի
շարունակուին աւելի եւս մեծ տարողութեամբ մինչեւ անոր ազնիւ
սակայն նաեւ տրամաբանական նպատակներուն իրագործումը, որուն
մէջ մեծ դեր ունինք իւրաքանչիւրս:
Մեզի համար անհասկնալի է տակաւին իր հրաժարականը չտուող
հայկական կողմին վերաբերմունքը կամ գրաւականը սակայն մեզի
համար սկզբունքային է այս եւ նման պարագաներու հայավարի
սկզբունքային կեցուածքը անկախ ամէն տեսակի դաշինքէ կամ
կապուածութենէ:
Հայ ժողովուրդի պատմութիւնը լեցուն է սկզբունքային վեհ կեցուածքներու օրինակներով: Մեր ժողովուրդը երկար պայքար մղած ազգ է յանուն
արդարութեան եւ իրաւունքի: Հիմնուելով այս շատ կարեւոր սկզբունքին
վրայ մենք չենք կրնար կողքին չելլալ լիբանանի մեր ճակատագրակից
քոյրերուն եւ եղբայրներուն:
Միասնաբար դէպի Օր 8: Միասնաբար դէպի բարիին յաղթանակը:

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
ԵԱՀԿ-ը Արցախի եւ Ատրպէյճանի
Սահմանագիծին Վրայ Դիտարկում
Իրականացուցած է
Արցախի Հանրապետութեան իշխանութիւններուն հետ ձեռք բերուած
համաձայնութեամբ, Հոկտեմբեր 23-ին, ԵԱՀԿ առաքելութիւնը հրադադարի
ծրագրային դիտարկում իրականացուցած է Արցախի եւ Ատրպէյճանի
սահմանագիծին վրայ՝ Արցախի Մարտունիի շրջանի Բերդաշեն գիւղէն
դէպի հիւսիս-արեւելք ինկած հատուածին:
Արցախի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարարութեան
փոխանցած տեղեկութիւններով՝ Արցախի Հանրապետութեան
պաշտպանութեան բանակի դիրքերէն դիտարկումը իրականացուցած են
ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի (ԳՆԱՆ) դաշտային
օգնականներ Կենատիէ Փեդրիգան (Մոլտովա) եւ Միխայիլ Օլարուն
(Մոլտովա):
Շար. Էջ 02
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«Եկեղեցին Ժողովուրդին Կողքին Պէտք Է Ըլլայ՝
Բոլոր Պայմաններուն Մէջ»

Պատմութեան
Մէջ Այսօր

Շեշտեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Պքէրքէի Ժողովին
Այսօր՝ Չորեքշաբթի, 23 Հոկտեմբեր 2019-ի առաւօտեան,
Պքէրքէի մարոնիթ եկեղեցւոյ
Պատրիարքարանին մէջ, քրիստոնեայ հոգեւորականաց հանդիպում մը տեղի ունեցաւ,
մասնակցութեամբ եկեղեցւոյ
պետերու եւ եպիսկոպոսներու։
Հանդիպումին նպատակն էր
հաւաքական կեցուածք որդեգրել
շուրջ շաբաթէ մը ի վեր Լիբանանի մէջ տեղի ունեցող ժողովրդային ըմբոստութեան առնչութեամբ։
Սրտբաց մթնոլորտի մէջ տեղի
ունեցած հանդիպումի ընթացքին հոգեւորականներ մէկ կողմէն իրենց զօրակցութիւնը
յայտնեցին ժողովուրդին, իսկ
միւս կողմէն՝ մտահոգութիւնը
երկրէն ներս խորացող տնտեսական տագնապին գծով։
Անոնք շեշտեցին, թէ ժողովրդային ըմբոստութիւնը հետեւանք է երկրէն ներս տիրող
պետական-քաղաքական
պատասխանատուներուն մօտ
փտածութեան, ինչպէս նաեւ
անտարբերութեան, ժողովուրդը դիմագրաւող ընկերատնտեսական կարիքներուն նկատմամբ։ Անոնք ըսին, որ ոչ միայն
իշխանութիւն-ժողովուրդ
խրամատը լայնցաւ, այլ ամէն
տեսակ «թապու» քանդուեցաւ
եւ դիմակները վար առնուեցան։
Հետեւաբար, այս կացութեան
դիմաց անհրաժեշտ է դիմել յստակ ու գործնական քայլերու։
Երկու առիթներով խօսք առնելով
Վեհափառ Հայրապետը՝ շեշտեց
հետեւեալ կէտերը.1) Առաջին հերթին հարկ է
ողջունել ժողովուրդին միասնականութիւնը։ Առաջին անգամ
ըլլալով ժողովուրդը, հեռու
համայնքային, կուսակցական ու
քաղաքական բաժանումներէ, ինքզինք կ՚արտայայտէ որպէս մէ՛կ
ամբողջութիւն։
2) Անհրաժեշտ է, որ իբրեւ եկեղե-

Շիմոն Շիմոնովիչ

ցի, ժողովուրդին հետ ըլլանք, ո՛չ
ձեւական կամ տեսականօրէն, այլ
գո՛րծնապէս մեր զօրակցութիւնը
յայտնելով ժողովուրդին սպասումներուն նկատմամբ։

3) Ստեղծուած ընկերատնտեսական
ներկայ տագնապին լուծման գծով
նաեւ եկեղեցի՛ն պէտք է ստանձնէ իր պատասխանատուութիւնը,
աւելի՛ն կատարելու ժողովուրդին
համար, յատկապէս ընկերային, մարդասիրական, կրթական ու առողջապահական մարզերէն ներս։
4) Անհրաժեշտ է, որ առաջարկենք
Հանրապետութեան Նախագահին,
շուտով սկսելու խորհրդակցութեան՝
համայնքներու, կուսակցութիւններու եւ ցուցարարներու պատասխանատուներուն հետ, իմանայ անոնց
տեսակէտները եւ համապատասխան գործնական քայլերու դիմէ։

Իր խօսքին մէջ Նորին Սրբութիւնը նաեւ շեշտեց, թէ որպէս
եկեղեցի, ճիշդ է, մենք ըսելիք եւ
ընելիք պէտք է ունենանք, սակայն
քաղաքական
բնագաւառին
առնչուած հարցերուն գծով
մանրամասնութիւններու մէջ
պէտք չէ մտնենք. պէտք է շեշտենք, թէ անհրաժեշտ է յարգել
երկրին Սահմանադրութիւնը եւ
ժողովուրդին պահանջները։
Արամ Ա. Կաթողիկոսին տեսակէտը տեղ գտաւ հանդիպումին
յայտարարութեան մէջ, ուր աւելի
լայն ծիրի մէջ շեշտուեցաւ եկեղեցւոյ զօրակցութիւնը ժողովուրդին, բռնութենէ հեռու մնալու
հրամայականը եւ ժողովուրդին
կարիքներուն շուտով գոհացում
տալու անհրաժեշտութիւնը։
Յայտնենք, որ Վեհափառ Հայրապետին կողքին հանդիպումին մասնակից եղան նաեւ
Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդ Գերշ. Տ. Նարեկ Արք.
Ալեէմէզեան, Տնօրէն Ժողովի
ատենապետ Գերշ. Տ. Շահէ Եպս.
Փանոսեան, Կաթողիկոսարանի
Տեղեկատուական Բաժանմունքի վարիչ Հոգշ. Տ. Յովակիմ Վրդ.
Բանճարճեան եւ քրիստոնեայ-

Շիմոն
Շիմոնովիչ
(լեհ.՝
Szymon Szymonowic) (1558 թ.,
հոկտեմբերի 24, Լւով – 1629 թ.
մայիսի 5, Ցիրնիչին), լեհական
վերածնունթի շրջանի ծագումով հայ բանաստեղծ։
Նախնական
կրթութիւնը
ստացած է Գրագովի մէջ,
այնուհետև ուսանած է է
Ֆրանսայի, Պելճիքայի եւ
Իտալիոյ մէջ: 1590 ին ստացած է ազնուականի կոչում։
1601ին լեհ Գանցլեր Եան
Զամոյսկիի հետ հիմնած է
Զամոշչիի մարդասիրական
համալսարանը։
Անոր
գլուխգործոցներէն
կը նկատուի «Հովուերգութիւնները» (լեհերեն՝ Sielanki)։
Լատիներեն լեզուով գրուած
«Castus Joseph» եւ «Pentesilea»
տրամաներուն համար պարգեւատրուած է Հռոմի պապ
Գղեմես VIII-ի կողմէ։

իսլամ երկխօսութեան յանձնախումբի Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան ներկայացուցիչ Դոկտ.
Ժան Սալմանեան։
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Ամերիկեան Բարքեր
ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից
Հարսին Արտասովոր Ծաղկեփունջը . . .

Այս պատմութիւնը մեզի կու գայ ամերիկայի արեւմտեան ափի Օրէկըն
նահանգէն։ Ամուսնացեալ զոյգերն են Էատըմ եւ Պլէյր Թայսըն, իսկ կնքամայրն
է Ճէնա Սփէթզ։
Սովորութիւն է որ հարսը իր ձեռքին ունենայ ծաղկեփունջ մը, որ պսակի
արարողութեան ընթացքին կը փոխանցուի կնքամայրին։ Աւանդական
ծաղկեփունջի մասին խօսիլը աւելորդ կը համարեմ, քանի հասկնալի է
բոլորին համար։
Իսկ արտասովոր ծաղկեփունջը այս պարագային՝ կը բաղկանայ հաւու
տապկուած կտորներէ ( chicken nuggets), որը որպէս կերակուր՝ ընդհանրացած եւ սիրուած ճաշ մըն է ամերիկայի տարածքին։
Բայց ինչո՞ւ այս մասնայատուկ ծաղկեփունջը, որովհետեւ հարսին սիրած
ճաշն է եղեր՝ ըստ կնքամայրին։ Սակայն պէտք է անմիջապէս աւելցնեմ
որ իրական հաւի կտորներ չեն անոնք, այլ՝ արուեստական (տես նկարը),
հասկնալի պատճառներով . . .
Զարմանալի զուգադիպութեամբ մը՝ նորապսակ ամոլն ու վերոյիշեալ
ճաշատեսակը պատրաստող ընկերութիւնը անուանակիցներ են, Թայսըն։
Ուստի կնքամայրը կը դիմէ այս ընկերութեան՝ օգնութեան համար, եւ անոնց
պատասխանը կ՛ըլլայ դրական՝ հետեւեալ բովանդակութեամբ։
• Նախ՝ արուեստական տապկուած հաւու կտորներէ բաղկացած ծաղկեփունջ
մը կ՛ուղարկեն, պատրաստուած Շիքակոյէն ծաղկավաճառի մը կողմէ։
• Ապա՝ մէկ տարուայ ձրի տապկուած հաւու կտորներ կը խոստանան։
• Վերջապէս՝ Ընկերութեան Տնօրէն Նոէլ Ուայթ անձնական նամակ մը կը
ղրկէ, հետեւեալ խրատականով։
1. Ձեր օրերը սկսէք եւ վերջացուցէք զիրար համբուրելով եւ գրկելով։
2. Միշտ յիշեցուցէք զիրար թէ դուք իրարմէ անբաժան էք։
3. Երբեք գիշերները բարկացոտ անկողին մի՝ երթաք։

Յիշեցնեմ որ Թայսըն հաւու ընկերութեան կեդրոնատեղին է Թէքսաս
նահանգի Էլ Փասօ քաղաքը։
Բարիկամեցողութեամբ եւ Մասամբ Նորին . . .
Ալս պատմութիւնը մեզի կու գայ Ֆլօրիտա նահանգի Սարասոթա քաղաքէն։
Այդ քաղաքը գտնուող Siesta Key Oyster Bar գինետուն-ճաշարանի յաճախորդները հետեւեալ բարի սովորութիւնը որդեգրած են, առ ի երախտագիտութիւն
իրենց հանդէպ ցուցաբերուած հոգածութեան։
Իսկ ի՞նչ է այդ գեղեցիկ սովորութիւնը։ Հիմա թոյլ տուէք բացատրեմ։ Ուրեմն
այդ գինետուն-ճաշարան յաճախող մարդիկը աւանդութիւն դարձուցած են
մէկական տոլարնոց թղթադրամներ ստորագրել եւ փակցնել կամ պատերուն
վրայ եւ կամ ալ կախել առաստաղէն (տես նկարը), ապագայի գործածութեան
համար։

Իսկ ապագայի գործածութիւնը միայն բարեսիրական նպատակ պէտք է
հետապնդէ։ Օրինակ՝ այս տարի բարեսիրական այդ նպատակը հանդիսացաւ,
օգնել Պահամասի փոթորիկէն վնասուած ընտանիքներուն։ Պահամասը՝
Ատլանտեան ովկիանոսի մէջ կղզի մըն է, ոչ շատ հեռու Ֆլորիտայէն։
Եթէ կը հետեւիք լուրերուն՝ պէտք է տեղեակ եղած ըլլաք որ Տորիան փոթորիկը
մեծ աւերներ գործեց Պահամասի մէջ, որուն հետեւանքով բազմաթիւ
ընտանիքներ կորսնցուցին իրենց տուները եւ բաւական ալ մարդկային զոհ
տուին անոնք։
Վերադառնալով մեր Բարիկամեցողութեան արարքին՝ վերոյիշեալ գինետունճաշարանի տնօրէնութիւնը որոշած է հաւաքել պատերուն եւ առաստաղին
վրայ դիզուած տոլարները եւ ղրկել զանոնք Պահամաս։
Իսկ հետաքրքրական է գիտնալ որ այդ գործողութիւնը շաբաթներ տեւած
է եւ ի վերջոյ կրցած են հաւաքել զանոնք, որոնց գումարը հասած է 14,000
տոլարի։
Ամերիկեան Բարքերու իմ սիւնակներս յաճախ կ՛արձանագրեն մեզի խորթ
եւ տհաճ սովորութիւններ, սակայն պէտք է ըսել որ տգեղի կողքին կայ նաեւ
գեղեցիկը՝ եւ ահա այսօրուան դէպքը որպէս անոր ապացոյց։

Նոր Գիրք. Նոր Բացայայտումներ
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Ա

յս տարի Մեծն Բրիտանիոյ մէջ լոյս տեսաւ ամերիկա-անգլիական
ծագումով պատմաբան Ճանըթըն Քոնլինի «Պարոն Հինգ տոկոս.
Աշխարհի ամենահարուստ մարդու՝ Գալուստ Կիւլպէնկեանի բազմաթիւ
կեանքերը» խորագրով անգլերէն գիրքը: The Guardian օրաթերթը զայն
անուանեց աշխարհի ամենահարուստ մարդուն մասին գրուած լաւագոյն
գիրքը: Թերթը այս գիրքին առիթով նաեւ Գալուստ Կիւլպէնկեանը բնորոշեց
իբրեւ մեր օրերու համաշխարհային անվերահսկելի քարիւղային հսկաներու
նախահայր:
Ճանըթըն Քոնլին հայ մեծահարուստ, հաւաքորդ եւ բարերար, Միջին Արեւելքի
քարիւղի առեւտուրով հարստացած նշանաւոր մարդու մասին այս գիրքը
գրելու նախաձեռնութիւնը ստանձնած է 2012 թուականին: Եօթ տարի
տեւած աշխատանքը տուած է արդիւնքը, եւ ան գիրքը նուիրած է Գալուստ
Կիւլպէնկեանի 150-ամեակին, որ լրացաւ այս տարի՝ 2019-ին:
Գիրքը թարգմանուած է նաեւ հայերէնի եւ ռուսերէնի: Օրեր առաջ, Երեւանի
մէջ տեղի ունեցաւ թարգմանուած գիրքերուն շնորհանդէսը: Հայերէն եւ
ռուսերէն գիրքերը թարգմանած եւ հրատարակած է Հայաստանի «Էտիթ
փրինթ» հրատարակչութիւնը (թարգմանիչ՝ Սիլվա Յովակիմեան), իսկ
շնորհանդէսը կայացաւ «Էլիթ փլազա» կեդրոնի «Գալուստ Կիւլպէնկեան»
սրահէն ներս:

Շար. Էջ 06
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Քաթալոնական Սանթ Հիլըրի Սագալմ
Քաղաքը Ճանչցած է Հայոց
Ցեղասպանութիւնը

Քաթալոնական Սանթ Հիլըրի
Սագալմ քաղաքը ճանչցած է
Հայոց Ցեղասպանութիւնը: Այս
մասին կը յայտնէ Սպանիոյ մէջ
ՀՀ դեսպանութիւնը: «Քաղա-

քային խորհուրդին Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչնալու խնդրանքով դիմած էր Քաթալոնիոյ «Արարատ» հայկական միութիւնը»,- կը
տեղեկացնեն դեսպանութենէն:

Ազատ Արցախ

Շուշին Ջրամատակարարման Նոր
Համակարգ Պիտի Ունենայ

Արցախի
քաղաքաշինութեան
նախարարութեան պատուերով
Շուշիի
արհեստագիտական
համալսարանի ուսանողներուն
կողմէ պատրաստուած է Շուշի
քաղաքի ջրմաքրման կայանի եւ
նոր ջրամբարներու կառուցման
նախագիծը:
Ըստ «Արցախփրես»-ի՝ Հայաստանի ազգային ճարտարագիտական
համալսարանի փրոֆէսոր, նախագիծի գլխաւոր ճարտարագէտ Պարգեւ Բալջեան ըսած է, որ Շուշիի
ջրամաքրման կայանը շատոնց է՝
չ՛շօգտագուծուիր: Ինչպէս նաեւ 2
ջրաւազանները, որոնք կը գտնուին
Շուշիի վերեւը, լեցուած են ցեխով եւ
ջրաբերուկներով, որուն պատճառով ջուրին որակը իջած է եւ ջուրը
պղտորած։
Ըստ նախագիծի գլխաւոր ճար-

տարագէտին` նախ հին ջրաւազաններուն փոխարէն պիտի կառուցուին նորերը` հաշուի առնելով
քաղաքի յետագայ զարգացումը:
Արդիւնքով պիտի լուծուի մօտ 10 000
բնակիչի ջուրով ապահովելու հարցը: Երկրորդ՝ պիտի վերականգնուի
շահագործումէ դուրս եկած մաքրման
կայանը, իսկ նախկին աղբիւրներէն
եկած ջուրի մաշուած խողովակները
պիտի փոխուին: Հաշուի առնելով
քաղաքի յետագայ զարգացումը`
անհրաժեշտ է փնտռել նոր ջրաղբիւր,
որմէ լրացուցիչ ջուր պիտի տարուի
Շուշի։
Պալջեան նշած է, որ մօտ 1.5 տարուան մէջ կատարած աշխատանքներուն արդիւնքով այս բոլոր խնդիրներու լուծումը ներառուեցաւ նախագիծին մէջ: Ներկայիս արդէն իսկ
ընթացքի մէջ են շինարարական
աշխատանքները: Սկսած են երկու
մեծ ջրաւազաններու եւ մաքրման
կայանի վերականգնումը: Ծրագիրը
կ՛իրականացուի Արցախի պետական
ամավարկի ֆինանսաւորմամբ:
Ըստ անոր՝ աշխատանքները կը
նախատեսուի մինչեւ տարեվերջ
աւարտել:

«Աղբարիկս. Ազնաւուրներու
Ոդիսականը» Թատերերգութիւնը`
Նուիրուած Շառլ Ազնաւուրին

ՀՀ կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի եւ մարմնամարզութեան
նախարարութեան, Հայաստանի
մէջ Ֆրանսայի Հանրապետութեան դեսպանութեան եւ Հայկական
Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան աջակցութեամբ` այսօր Երեւանի Յովհաննէս Թումանեանի
անուան պետական տիկնիկային
թատրոնին, Հոկտեմբեր 24-ին
Գիւմրիի Վ. Աճեմեանի անուան
պետական դրամատիկական թատրոնին, Հոկտեմբեր 26-ին Գորիսի Վ.
Վաղարշեանի անուան պետական
դրամատիկական թատրոնին մէջ
տեղի պիտի ունենայ Շառլ Ազնա-

ւուրին նուիրուած` Այիտա ԱզնաւուրԿարվարենցի «Փոքր եղբայր» ինքնակենսագրական գիրքին հիման վրայ
ստեղծուած «Աղբարիկս. Ազնաւուրներու ոդիսականը» թատերերգութիւնը:
Բեմադրիչ` Կայետան Վասար, համագործակցութեամբ` Լոռ Ռոլտանի:
Հեղինակներ` Լոռ Ռոլտան, Գայետան Վասար, Արմէն Վերդեան:
Թարգմանիչ` Արմէն Բաղդասարեան:
Բեմադրութեան գաղափարը` Արմէն
Վերդեանի եւ Լոռ Ռոլտանի: Դերակատարութիւնը` Լոռ Ռոլդանի եւ
Գրիգոր Դաշնակեանի:

05

ÐÇÝ·ß³µÃÇ / 24.10.2019

Մշակութային Արձագանգ

Հայաստանի Ազգային Պատկերասրահին Մէջ Պիտի Բացուի «Փրկեալ Ձեռագործք
Հայոց» Ձեռագործական Ցուցահանդէսը
Պարզուեցաւ`ընդհանրապէս հայկական բառը չի նշուիր: Այդ աշխատանքները կը ներկայացուին, որպէս
օսմանական, թրքական, երբեմն`
յունական: Ցանկացայ գնել զանոնք
տարբեր վաճառասրահներէ, մասնաւոր հաւաքածոներէ, բերել Հայաստան եւ ցուցադրել այստեղ»,- նշեց
Աշուղաթոյեան:
Ան շեշտեց, որ հրատարակած են
գիրք, ուր զետեղուած է ցուցանմուշներուն մէկ մասը, միւս մասը ներկայացուած է ցուցահանդէսին:
«Ուրախ եմ, որ այսօր հնարաւորութիւն ունինք առանց ոեւէ
մէկուն հաշուետու ըլլալու ըսել, որ
կը ցուցադրենք մեր նախնիներու

Աստուածաբան, իրաւաբան Նարեկ
Վան Աշուղաթոյեանի` արեւմտահայոց ձեռագործի անձնական
հաւաքածոն կը ներառէ Վանի,
Ուրհայի, Մարաշի, ինչպէս նաեւ
հայերու կողմէ ժամանակին լայնօրէն օգտագործուող այլ կարի
տեսակներով հարուստ ասեղնագործական բացառիկ ցուցանմուշներ: Աշխատանքները` սրբիչներ, սաւաններ եւ այլ կենցաղային
իրեր, որոնք ստեղծուած են 16501915 թուականներուն, պիտի
ներկայացուին «Փրկեալ ձեռագործ հայոց» ցուցահանդէսին
մէջ: Ցուցահանդէսի բացման
հանդիսաւոր
արարողութիւնը

ժառանգութիւնը, եւ շատ կարեւոր է,
որ հանրութիւնը ատիկա իմանայ»,շեշտեց ան:
Ազգագրագէտ Հրազդան Թոքմաջեան անդրադառնալով ձեռագործ
աշխատանքներուն՝ ընդգծեց, որ
վերջին տասը տարուան ընթացքին
ասեղնագործութեան եւ ձեռագործ
աշխատանքներու
նկատմամբ
հետաքրքրութիւնը աճած է, որուն
պատճառը անոնց մասին հրատարակուած գիրքերն են, ինչպէս նաեւ
տարբեր կազմակերպութիւններու`
մշակութային միութիւններու, հիմնադրամներու գործունէութիւնն է:
Ցուցահանդէսը բաց պիտի մնայ
մինչեւ Նոյեմբեր 23:

տեղի պիտի ունենայ Հոկտեմբեր
23-ին Հայաստանի ազգային պատկերասրահին մէջ:
Լրագրողներու հետ զրոյցի ժամանակ
Նարեկ Վան Աշուղաթոյեան պատմեց, որ ասեղնագործ բացառիկ
նմուշներու մասին սկսած է հետաքրքրուելու, երբ իր տան մէջ յայտնաբերած է հայկական ձեռագործի
քանի մը պատառիկ: Անոնք իր
պապէն` նկարիչ Յովհաննէս Շարամբէեանէն ժառանգած գործեր են:
«Երբ ձեռքս առի դժուար ուղի
անցած
նմուշները,
որոշեցի
ուսումնասիրել ու հասկնալ, թէ
անոնք ինչպէս կը մատուցուին
միջազգային աճուրդներու մէջ:

Կոմիտաս Վարդապետի Երաժշտական Ժառանգութեան Մասին Գիրք՝ Թրքերէնով

“Մարմարա” կը հաղորդէ. Պատմաբան Օսման Քէօքէրի «Պիր Զամանլար Եայընճըլըք» հրատարակչատունը թրքերէն հետաքրքրական
հատոր մը հրատարակած էր
Կոմիտաս վարդապետի ծննդեան
150-ամեակին առիթով։ Նորատիպ
հատորը, որ այս երկրին մէջ արդէն
քաջածանօթ Կոմիտաս վարդապետը թուրք հասարակութեան աւելի
յստակ ու աւելի մանրամասնեալ
կերպով կը ծանօթացնէ, պատրաստուած է Մելիսա Պիլալի ու Պուրճու

Եըլտըզի կողմէ եւ ի լոյս կը բերէ
տեղեկութիւններու կարգին հետաքրքրական
փաստաթուղթեր,
նամակներ, նկարներ, Կոմիտաս
վարդապետի
երաժշտական
գործունէութեան մասին իր կենդանութեան շրջանին կամ անոր
մահէն ետք գրի առնուած յօդուածներ։
Գիրքը կը կոչուի «Քալպիմ Օ
Վիրան Էվլէրէ Պենզեր» ¤Սիրտս
կը նմանի այդ փլած տուներուն)։
Անիկա ունի ենթախորագիր մըն
ալ. «Կոմիտաս Վարդապետին
Երաժշտական Ժառանգութիւնը»։
Թէեւ երաժշտական կտոր մը լրիւ
կը ծանօթացուի այդ կտորը մտիկ
ընել տալով միայն, այլ ոչ թէ այդ
երաժշտութեան մասին յօդուած
գրելով, բայց եւ այնպէս, այս
հատորը շատ բան կը սորվեցնէ
Կոմիտաս վարդապետի կեանքին
ու երաժշտութեան մասին։ Եւ մենք,
որքան ալ լաւ ճանչնանք Կոմիտաս
վարդապետը, որքան ալ ուսումնասիրութիւններ կարդացած կամ
գրի առած ըլլանք Կոմիտաս վարդապետին մասին, սորվելու շատ

բան կը գտնենք այս հատորին մէջ։
Ուստի հայ երաժշտասէրը այս
հատորին համար շատ շնորհակալ
պիտի ըլլայ հրատարակիչին եւ երկու
հեղինակներուն՝ Մելիսա Պիլալին եւ
Պուրճու Եըլտըզին։
Գիրքը կը բացուի նամականիով
մը։ Այստեղ հրատարակուած են
Կոմիտասի կողմէ զանազաններու
գրուած նամակներ։ Ապա կը
հրատարակուին նաեւ յիշողութիւններ Կոմիտասէն։ Կը յաջորդեն
յօդուածներ, որոնք կը վերջանան
Մելիսա Պիլալի ու Պուրճու Եըլտըզի ստորագրութեամբ հրատարակուած երկու յօդուածներով։

Մասնագիտական տուեալներով
օժտուած այս երկու յօդուածները,
իրենց կարգին, գիրքի մը տարողութիւնը ունին։ Գիրքին վերջաւորութեան լուսանկարներու հաւաքածոյ մը կայ, որ ինքնին թանգարանի մը համազօր է։
Կոմիտաս 150 տարեկան է ու դեռ
կը շարունակէ ապրիլ, ու պիտի
շարունակէ ապրիլ, որքան ատեն որ
պիտի ունենանք մէկ կողմէ Մելիսա
Պիլալներ ու Պուրճու Եըլտըզներ,
մէկ կողմէ ալ շնորհալի երգիչներ,
որոնք մեզի պիտի երգեն Կոմիտաս։
Կոմիտաս վարդապետը առանձինն
ամբողջական հայ երաժշտութիւն է։
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Նոր Գիրք. Նոր Բացայայտումներ
Սկիզբը Էջ 03
Այս գիրքը պատմաբան Ճանըթըն Քոնլին գրած է Գալուստ Կիւլպէնկեանի
արխիւին հիման վրայ՝ ուսումնասիրելով եւ հրապարակելով նիւթեր, որոնց
մէկ մասը մինչեւ այսօր անյայտ էին:
Անգլիոյ Սաութհեմփթըն քաղաքի համալսարանին մէջ պատմութեան
դասախօս Տքթ. Ճանըթըն Քոնլին «Կիւլպէնկեան» հիմնարկէն դրամաշնորհ
ստացած է, իսկ հիմնադրամէն ներս պահպանուող Կիւլպէնկեանի թղթածրարը ուսումնասիրելու համար ստացած է մուտքի բացարձակ արտօնութիւն:
Կիւլպէնկեանի կեանքը ամբողջութեամբ ներկայացնելու համար ստեղծուած
է նաեւ պատմաբաններու վերահսկիչ յանձնախումբ մը, իսկ Քոնլինին
տրուած է ազատ շարադրելու լիազօրութիւն: Ահաւասիկ, այս նախանձելի
պայմաններով է, որ ան գրած է գիրքը:
Հիմնադրման օրուընէ առ այսօր «Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմնարկը իր
խորհուրդի կազմին մէջ տեղ մը յատկացուցած է Կիւլպէնկեան ընտանիքէն
մէկ անդամին: Ներկայիս այդ տեղը կը զբաղեցնէ Մարտին Եսայեան, որ
յաջորդած է իր հօրը՝ Միքայէլին՝ Գալուստ Կիւլպէնկեանի թոռան: Մարտին
Եսայեան արժէքաւոր տեղեկութիւններ տրամադրած է իր մեծ հօր՝ Միքայէլի
մասին եւ մասնակցութիւն ունեցած է գիրքի ստեղծման, նաեւ գիրքի
հեղինակին տրամադրած է Նուպար Կիւլպէնկեանի անձնական արխիւը:
Քոնլինի գրածէն կը տեղեկանանք, որ Կիւլպէնկեան ընտանիքէն սերող եւ
աշխարհի զանազան վայրերուն մէջ ապրող բոլոր մարդիկը բարեացակամ եղած
են հեղինակին հանդէպ եւ աջակցած իրենց նշանաւոր նախահօր՝ Գալուստ
Կիւլպէնկեանի մասին վերջապէս ամբողջական տպագիր աշխատութիւն
մը ստեղծելու գործին մէջ: Ան շնորհակալութիւն կը յայտնէ Կիւլպէնեկան
ընտանիքի անդամներուն՝ Մարտին Եսայեանի մօրը՝ Թինային, կնոջ՝
Թրէյսիին, Կիւլպէնկեան ընտանիքի միւս անդամներուն՝ Էտուարտ Կրտսերին
ու Քարմէն Կիւլպէնկեանին, Մելինէ Ֆրանքեանին, Մարք Սեմուէլսընին,
որոնք հեղինակին հետ կիսած են իրենց յիշողութիւնները, թուղթերը,
հիւրընկալութիւնը՝ Միացեալ Նահանգներ, Ֆրանսա, Բրիտանիա, Փորթուգալ:
Նոյնը կը վերաբերի նաեւ Դաւիթ Էսքերճեանին, որ բարեացկամօրէն
արտօնած է օգտուիլ Կիւլպէնկեանի լոնտոնեան գրասենեակի մասին իր
հօր մանրամասնօրէն գրած օրագրերէն:
Կիւլպէնկեան իր կեանքին մեծ մասը շարժումի մէջ անցուցած է, եւ այս գիրքին
հեղինակը նոյնպէս բաւական ճամբորդած է եւ համագործակցած՝ ուրիշ
հետազօտողներու հետ, որոնք Իսթանպուլի, Մոսկուայի, Սեն Փեթերսպուրկի
արխիւներուն մէջ գտած եւ թարգմանած են ռուսերէն, օսմաներէն եւ թրքերէն
փաստաթուղթեր:
Քոնլին 2014 թուականին հիմնարկի Հայկական համայնքներու բաժնի
տնօրէն Ռազմիկ Փանոսեանին հետ շրջագայած է նաեւ Թուրքիոյ մէջ՝ Էրման
Օհանեանի եւ Օզան Օզավցիի հետ փորձելով հասկնալ Կիւլպէնկեանի
ժամանակաշրջանի ձգած ժառանգութիւնը:
Էրման Օհանեան եւ Օզան Օզավցի օգնած են նաեւ գիրքի հեղինակին՝
թարգմանելու տեղեկութիւններու նոր փունջ մը, որ ան ձեռք ձգած է
Իսթանպուլի, Կեսարոյ եւ Ատանայի ճամբորդութեան ընթացքին՝ Տ. Արք.
Արամ Աթէշեանի, Սարգիս Սերովբեանի, Սարգիս Տելկիի եւ Լեւոն Էրարսլանի
նիւթերէն: Քոնլին Թուրքիա այցելած է նաեւ 2015 թուականին: Միաժամանակ
անոր առջեւ բաց եղած է նաեւ բրիտանական քարիւղա-կազային BP
ընկերութեան արխիւին այն մասը, որ անհրաժեշտ էր գիրքը գրելու համար:
Կիւլպէնկեան որքան որ քարիւղի գործի գիտակ էր, նոյնքան եւ ելեւմտական
ու տնտեսագիտական հարցերու մասնագէտ, ուստի գիրքի հեղինակին
հնարաւորութիւն տրուած է նաեւ ուսումնասիրութիւններ կատարել Լոնտոնի, Փարիզի, Ռուպէքսի, Ֆրանքֆուրթի, Իսթանպուլի դրամատնային
արխիւներուն մէջ:
Օտար մասնագէտներու եւ գիտնականներու կարգին Քոնլին երախտագիտութիւն յայտնած է նաեւ կարգ մը հայ մասնագէտներու, ինչպէս՝
Խաչիկ Մուրատեանին, Նարեկ Սեֆերեանին, Անի Պաքքալեանին:
Գիրքին մէջ տեղ գտած են նաեւ Կիւլպէնկեան ընտանիքի տոհմածառը
եւ լուսանկարներ: Այդ լուսանկարներուն մէջ կան Կիւլպէնկեանի գեղարուեստական անկրկնելի հաւաքածոյին լուսանկարները, եւ գիրքը կարդալով,
Կիւլպէնկեան որքան որ հիացմունք կը պատճառէ իբրեւ տաղանդաւոր, հմուտ
գործարար եւ բարերար, նոյնքան ալ՝ իբրեւ բարձրաճաշակ գեղարուեստի
սիրահար: Այնուամենայնիւ, ինչպէս հեղինակը կը փաստէ, Գալուստ
Կիւլպէնկեանի կեանքին պատմութիւնը շատ բաներու մասին է, բայց ոչ
երբեք՝ աղքատութենէն դէպի հարստութիւն գացած մարդու մը:
Ան փոքր տարիքէն ընտանիքի հարստութիւնը վայելած է, եւ տակաւին
երեխայ, Եւրոպայի եւ Ասիոյ շատ մը քաղաքներ ճամբորդելը առօրեային
մաս կազմած է, քանի որ ընտանիքին մէկ ոտքը Վոսփորի մէկ ափին էր,
միւս ոտքը՝ միւս:
Ընտանեկան տունը եւ Գալուստ Կիւլպէնկեանի առաջին՝ ԱրամեանՈւնճեան դպրոցը Գատըգիւղ էին՝ քաղաքի ասիական կողմը: Ընտանիքին
գրասենեակներն եւ պահեստները եւրոպական կողմն էին՝ Իշխանաց

կղզիներ, Մարմարա ծովին վրայ: Հեղինակը անգամ մը եւս կը յիշեցնէ, որ
վաճառականներ եւ լումայափոխներ եղած են Կիւլպէնկեանները, որոնք
կանոնաւոր հաղորդագրութեան մէջ էին օսմանեան մեծ քաղաքներու՝
Իզմիրի, Պէյրութի եւ Պաղտատի գործընկերներուն հետ, ինչպէս նաեւ կապեր
ունէին հեռաւոր երկիրներու հետ, որոնք նախկինին օսմանեան էին, ինչպէս՝
Պուլկարիա, Եգիպտոս եւ այլն: Անոնք Օսմանեան կայսրութեան անմշակ
բուրդն ու բամպակը, մոհերն ու ափիոնը կ՚արտածէին եւ կը ներմուծէին
կերպասեղէն Մանչեսթըրէն, ապակեղէն՝ Ֆրանսայէն, կազի իւղ՝ Պաքուէն:
Կիւլպէնկեանները իրենց ընտանիքը կը ներկայացնէին որպէս արեւելեան, որ անոնց համար կը նշանակէր հայրիշխանական: Երեխաները կը
դաստիարակէին դայեակները, մասնաւոր ուսուցիչները, տնային դաստիրակչուհիները, եւ ծնողքին մօտ անոնց մուտքը սահմանափակ էր:
Հայրերը պատկառելի մարդիկ էին, որոնց խօսքը օրէնք էր: Անոնք հոգ
կը տանէին, որ իրենց որդիները գործարարութիւն սորվէին, աշխատէին
արտասահմանի կամ կայսրութեան մէջ ոեւէ ազգականի մօտ: Անոնք
նաեւ ամուսնութիւններ կը դասաւորէին, եւ որդիները պարտաւոր էին
ամուսնանալ նոյն դասին պատկանող ոեւէ հայու հետ եւ ոչ՝ օտար եւ
անյայտ ծագումով մէկու մը հետ (առաջ անցնելով ըսենք, որ այս պայմանը
յետագային խախտած են Կիւլպէնկեանի եղբայրներէն մէկը, որդին եւ
ուրիշներ ալ): Մասնաւոր ուսուցիչը կամ ընտանիքի ոեւէ սպասաւոր, երբեմն
նոյն ընտանիքին մէջ քանի մը սերունդներու կը ծառայէր, եւ երբ կը ծերանար
եւ այլեւս կարող չէր ծառայելու, ապա զայն չէին հեռացներ, այլ պայմաններ
կ՚ապահովէին եւ յա-ճախ անոնք ընտանեկան վիճաբանութիւններու
ժամանակ ոչ-պաշտօնական հաշտարարի դեր կը կատարէին:
Այդպիսի ծառայողներէն էր Պարոն Սեդրակ Դեւգանձը, որ եղած էր Գալուստ
Կիւլպէնկեանի, իսկ յետագային նաեւ անոր որդիին՝ Նուպարին ուսուցիչը:
Երբ 1893 թուականին Սարգիս Կիւլպէնկեան Գալուստ Կիւլպէնկեանը
ղրկեց Մարսէյլ ուսանելու, անոր ուղեկցած է Պարոն Դեւգանձը: Ան Գալուստ
Կիւլպէնկեանին ուղեկցած է, որպէսզի նաեւ Սարգիս Կիւլպէնկեանին
զեկուցէ անոր առաջընթացին մասին, ինչպէս նաեւ տղան հեռու պահէ
մոլորութեններէ:
Գալուստ Կիւլպէնկեան Մարսէյլի մէջ հանգրուանած է իր քեռիին՝ Յակոբ
Սելեանին տան մէջ: Մեկնելէն առաջ Սարգիս Կիւլպէնկեան նամակ մը յղած
է Սելեանին. «Մենք չենք փափաքիր Գալուստը գիշերօթիկ դպրոց ղրկել,
քանի որ ան միշտ մղձաւանջներ կ՚ունենայ: Ընդհուպ մինչեւ Մարսէյլ մեկնիլը
ան իր մայրիկին սենեակին մէջ կը քնանար: Չի կրնար արտայայտել իր
միտքերը: Մայրը միշտ կը փայփայէր զայն, այդ պատճառով ալ ջղային է ու
ամչկոտ: Գրեթէ բառ չ՚ըսեր: Թուրքիոյ մէջ ոեւէ աղջկայ «բարեւ» ալ չ՚ըսեր:
Իմ կարծիքովս՝ ան այդ մէկը անբարոյ կը նկատէ: Զայն Եւրոպա կը ղրկենք՝
յոյս ունենալով, որ բնաւորութիւնը կը փոխուի»:
1884 թուականի ամրան, Գալուստ Կիւլպէնկեան, արդէն առանց Դեւգանձի
ուղեկցութեան, Լոնտոն կը մեկնի: Ան բաւական առաջընթաց արձանագրած
էր թէ՛ ուսման, թէ՛ հմտութիւններու, թէ՛ մարդկային յարաբերութիւններ
կառուցելու առումով, եւ ընտանիքը համարձակօրէն զայն նոյնիսկ գիշերօթիկ
ղրկած է:
Գիրքին մէջ նաեւ մանրամասն անդրադարձ կայ Գալուստ Կիւլպէնկեանի եւ
անոր ապագայ կնոջ՝ Նուարդ Եսայեանի վաղ մտերմութեան եւ Կիւլպէնկեան
եւ Եսայեան ընտանիքներու յարաբերութիւններուն մասին, որպէս քաղաքի
երկու հարուստ ընտանիքներ: 1878 թուականին ընտանիքներէն Սերովբէ
Կիւլպէնկեան եւ Յովհաննէս Եսայեան նշանակուած են Իսթանպուլի Սուրբ
Փրկիչ Ազգային հիւանդանոցի հոգաբարձու: Երկու մտերիմ ընտանիքները
յաճախ նաեւ սպասաւորներ կը փոխանակէին: Օրինակ՝ Գալուստի համար
որպէս դաստիարակ ծառայելէ ետք Դեւգանձը նաեւ Նուարդին հայերէնի
դասեր տուած է:
Պահպանուած են նաեւ Գալուստ Կիւլպէնկեանի եւ Նուարդի առաջին
սիրային նամակները, երբ Գալուստը քսան տարեկան էր, իսկ Նուարդը՝
տասնչորս: Նոյն տարին իսկ ամուսնութեան առաջարկութիւն կատարուած է
Նուարդին, բայց սիրահարներուն հայրերը՝ Յովհաննէս Եսայեանը եւ Սարգիս
Կիւլպէնկեանը, եկած են այն համաձայնութեան, թէ Նուարդը տակաւին
պզտիկ է ամուսնանալու համար, հակառակ որ Նուարդին մայրը՝ Վերժինէն
տասնչորս տարեկանին ամուսնացած էր:
Կիւլպէնկեաններուն պէս Եսայեաններն ալ Կապադովկիայէն էին՝ Կեսարիայէն, բայց անոնցմէ շատ աւելի վաղ ելած էին այնտեղէն եւ Իսթանպուլ
հաստատուած: Նաեւ անոնք Կիւլպէնկեաններէն աւելի վաղ Մեծն Բրիտանիոյ
մէջ ընտանեկան վաճառատուներու ճիւղեր բացած էին: Ի վերջոյ, 1892
թուականին Լոնտոնի մէջ կ՚ամուսնանան, երկու երեխայ կ՚ունենան՝ ՆուպարՍարգիս եւ Սիրվարդ-Ռիթա: Ռիթան կ՚ամուսնանայ նոյնպէս Եսայեան
ընտանիքէն մէկու մը՝ Գէորգ Եսայանին հետ, որ իր մօր՝ Նուարդի զարմիկին
որդին էր: Անոնք ամուսնացան 1920 թուականին եւ այդ ամուսնութիւնը,
ինչպէս գիրքին մէջ կը նկարագրէ, սիրոյ վրայ հիմնուած չէր:
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Սկիզբը Էջ 03
Գիրքին մէջ կը կարդանք Կիւլպէնկեանի դստեր
յետագայ կապին մասին (1932-1937, ռուս ներգաղթեալ նկարիչ Փոլ Մակին հետ), ինչպէս նաեւ
Նուպարի ողջ կեանքը քննութեան տակ առնուած
է, կ՚երեւին Գալուստ Կիւլպէնկեանի որդիին
ամուսնութիւնները, մոլութիւնները, կիներու հանդէպ թուլութիւնները, իր հօր հետ ունեցած վէճերը՝
միասին աշխատած տարիներուն, ժամանակ առ
ժամանակ գժտուիլը, յետոյ՝ հաշտուիլը, այնուհետեւ հօր գործէն անկախանալը, հոգեկան անկայունութիւնը եւ այլն:
Միաժամանակ կը ներկայացուի նաեւ Նուարդի
եւ Ռիթայի միջեւ եղած լարուածութիւնը. մայր ու
դուստր, իրենց բնաւորութեամբ չափազանց նման
ըլլալով, նաեւ հակասութիւններ ունէին: Բայց
մայրը աւելի ծանր կը տանէր որդին՝ Նուպարը
անորոշ ու անկայուն վիճակներու մէջ տեսնելով եւ
կը խոստովանէր, որ ատոր մէջ ինքն ու ամուսինը
իրենց մեղքի բաժինն ունին:
Նուարդէն պահուած այսպիսի նամակ մը զետեղուած է գիրքին մէջ. «Զիս ահաւոր յանցաւոր կը
զգամ, որ այսպէս անյոյս ձեւով քեզ մեծցուցած
եմ… մեր մոլորեալ սէրն ու սարսափելի թուլութիւնը
քեզի այսօր 40 տարեկանին դարձուցած են առանց
պատասխանատուութեան… առանց իտէալի…
առանց նպատակի… յոգնած ինքզինքէդ ու միւսներէն… առանց յարգանքի ձգտելու… Միայն
նիւթական յարմարաւէտութիւն՝ որեւէ գինով եւ
առանց քու կողմէդ նուազագոյն ջանք թափելու,
աս է կարծես քու կարգախօսդ: Ես սարսափելի
դժբախտ եմ»:
Գիրքին հեղինակը կ՚եզրակացնէ, որ Գալուստ
Կիւլպէնկեան Նուարդը առանձին ձգած էր, կինը
ինքը զբաղած էր Նուպարի ճգնաժամին, ինչպէս
նաեւ Ռիթային հարցերով եւ այլեւս չէր դիմանար:
1937 թուականի յունիսին Նուարդ կը գրէ. «Այնքան
յոգներ եմ… Կ՚ուզեմ մեռնիլ…»:
Ակներեւ է մանաւանդ Նուարդի կեանքի վերջին
տարիներուն ամուսիններու միջեւ եղած խզումը
եւ պահպանուած ձեւական յարաբերութիւնները՝
յանուն հասարակութեան մէջ իրենց վայելած
դիրքին:
Գիրքին մէջ ակնառու կերպով կը տեսնենք
նաեւ Գալուստ Կիւլպէնկեանին ազդեցութիւնը՝
համաշխարհային քաղաքականութեան մէջ եւ

այդ մէկը կ՚ըլլայ անոր դիրքին շնորհիւ: Շատ մեծ
տէրութիւններու ղեկավարներ յաճախ ստիպուած
հաշուի կը նստէին անոր կարծիքին հետ: Սան
Ռեմոյի խորհրդակցութեան ժամանակ քարիւղային ընկերութիւններու միջեւ տարածքներու
բաժանման հարցին շուրջ տարաձայնութիւններ
կային: Կիւլպէնկեան կը վերցնէ կարմիր մատիտը
եւ կը գծէ իւրաքանչիւր պետութեան տիրոյթին
սահմանները, այդ պատճառով ալ Սան Ռեմոյի
պայմանագիրը կոչուած է «Կարմիր գիծի» պայմանագիր: Այս մասին զատ գլուխ մը կայ գիրքին
մէջ:
Լոնտոնի ձեռնարկատիրութեան ասպարէզին
մէջ ստացած իր կրթութիւնն էր, որ օգնած էր
Կիւլպէնկեանին՝ Մերձաւոր Արեւելքի մէջ հաստատել գերազանց շփումներ, իսկ Օսմանեան
կայսրութեան ենթակայութեան տակ գտնուող
ասիական տարածքներու վրայ դառնալ գտնուած
քարիւղի եկամուտի 5 տոկոսին տէրը: Այդ հինգ
տոկոսը, որքան որ հարստացուցած է զայն, նոյնքան եւ հարցերու դուռ բացած է, եւ անոնցմէ մէկը՝
իր սեփական զաւկին կողմէ, որ դատի տուած է
իր հայրը՝ հինգ տոկոսին մէջ ինքն ալ բաժնեմաս
ունենալու համար:
Չափազանց վիրաւորուած է Կիւլպէնկեան իր
որդիին առած այս քայլէն, եւ միայն Նուարդին
թախանձագին խնդրանքներէն ետք Նուպար ետ
վերցուցած է դատական հայցը:
1950-ականներուն Կիւլպէնկեան կը նկատուէր
աշխարհի ամենահարուստ մարդը: Երբ մահացաւ,
ան իրմէ ետք ձգեց 5 միլիառ փաունտ կարողութիւն:
Ճանըթըն Քոնլին կը գրէ, որ Կիւլպէնկեան կը
փափաքէր Մեծն Բրիտանիոյ կամ Միացեալ
Նահանգներու մէջ թանգարան հիմնել, սակայն
հարկային վախերով պայմանաւորուած՝ իր
անունը կրող հիմնարկը եւ թանգարանը կը հիմնէ Փորթուգալի մէջ: Ան միաժամանակ նաեւ
պարտէզով տուն ունենալու երազանք ունէր,
մանաւանդ կ՚երազէր զայն ունենալ իր ծննդավայր
Իսթանպուլի մէջ, բայց, հսկայ կարողութիւններու տէր մարդը, պանդոկներու մէջ ապրելէ ետք,
մահացաւ նոյնպէս պանդոկի մէջ՝ լքելով աշխարհը,
որուն զարգացման մէջ ինքն ալ ունեցած էր իր
լուման:

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Մահերգ նահատակաց
Անոնց համար որ ինկան
Ըզմեզ ազատ ուզելով՝
Սրտերը մեր քովէ քով
Կ’ըլլան այսօր մէկ խորան։
Անոնց հոգւոյն պաշտամունք
Մեր մեն մի խոհն է հիմա,
Դէպի անոնց կ’ամբառնայ
Մեր յոյսն ու սերն իբրեւ խունկ
Եւ մեր ցաւի սըկիհէն
Անոնց մարմինն ու արիւնն
Իբր անսահման սրբութիւն
Մենք կ’ընդունինք սրբօրէն։
Վահան Թէքէեան

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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2019
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

«Ժամանակ»/Պոլիս
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ԵԱՀԿ-ը Արցախի եւ Ատրպէյճանի Սահմանագիծին Վրայ
Դիտարկում Իրականացուցած է
Սկիզբը Էջ 01
Սահմանի հակառակ կողմէն դիտարկումը
իրականացուցած են ԵԱՀԿ ԳՆԱՆ դաշտային
օգնական Օկնեն Եովիչը (Պոսնիա եւ Հերցեկովինա) եւ անձնական օգնական Սայմոն
Թիլըրը (Մեծ Բրիտանիա):
Դիտարկումը անցած է ըստ նախատեսուած
ժամանակացոյցի:
Դիտարկման առաքելութեան արցախեան կողմէն
ուղեկցած են Արցախի Հանրապետութեան
արտաքին գործոց նախարարութեան եւ
պաշտպանութեան նախարարութեան ներկայացուցիչները:
Հայկական Լուրերուն շար. Էջ 08

ՍԱՐՕ ԿԱԼԵՆՑ
(1946 – 2017)
«Յուշ»

08

ÐÇÝ·ß³µÃÇ / 24.10.2019

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

Ուրֆայի Հայրենակցական Միութիւն
Անդամական Ընդհանուր Ժողով

ՄԱՐԱՇԻ ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ
Այսու կը յայտնենք թէ Լիբանանի Մարաշի հայրենակցական
միութեան վարչութիւնը սկսած է ընդունելու ԿԱՐԻՔԱՒՈՐ
հայրենակիցներուն 2019-2020 տարեշրջանի կրթանպաստի
դիմումները:
Կը խնդրուի հայրենակիցներէն անձամբ ներկայանալ վարչութեանս գրասենեակը ամէն Երկուշաբթի,Չորեքշաբթի կամ
Ուրբաթ օրերը կ.ե.ժամը 3:00 էն 7:00: Ընդունման վերջին
պայմանաժամն է Ուրբաթ 29 Նոյեմբեր 2019-ին,որմէ ետք
ներկայացուած դիմումները պիտի մերժուին:
Բարի վերամուտ բոլորին:
ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՄԱՐԱՇԻ ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ
ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
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Նայիրի Յունանեան Պայմանական Վաղաժամ
Ազատ Արձակման Դիմում Ներկայացուց

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 Ներկայացում
- Նոր վարչութեան ընտրութիւն
Ծանօթ: Ներկաներուն թիւը մեծամասնութիւն պիտի
նկատուի ժամը 10:30-ին:
Ուրֆայի Հայրենակցական Միութեան Վարչութիւն

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ
Ս. ՆՇԱՆ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ
ԱՆՈՒԱՆԱԿՈՉՈՒԹԻՒՆ
Կիրակի 27 Հոկտեմբեր 2019-ին, Գիւտ Խաչի Կիրակին, Եկեղեցւոյս Անուանակոչութեան տօնն է: Այն հաւատացեալները,
որոնք կը փափաքին ոչխար նուիրել կամ մասնակցիլ նիւթական նուէրով, թող բարի ըլլան կապ պահել Թաղականութեան
քարտուղարութեան հետ:
Հեռ.01-981102/3 ամէն օր 8:30-1:00:
ԹԱՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Ս. ՆՇԱՆ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ

«Հոկտեմբերի 27-ի» գործով ցմահ
դատապարտուած Նայիրի Յունանեան, որ իր պատիժը կը կրէ
«Երեւան Կենտրոն» բանտին մէջ,
դիմած է վաղաժամ ազատ արձակման խնդրանքով։ Այս մասին լրատուամիջոցներու հետ զրոյցի մը
ընթացքին յայտնեց Հայաստանի
առողջապահութեան նախարարութեան քրէակատարողական ծառայութեան հանրային կապերու բաժինի
պետ Նոնա Նաւիկեան։
Նաւիկեանի համաձայն՝ այս տարի
կ՛ամբողջանայ Յունանեանի դատապարտման 20 տարին. ան պայմանական ազատ արձակման համար

ներկայացուցած է դիմում, որ ընթացքի մէջ է։
Նայիրի Յունանեան 1999-ի Հոկտեմբեր 27-ին եղբօր, քեռիին եւ
քանի մը այլ անձերու հետ զինուած
յարձակում գործած էր Հայաստանի
Հանրապետութեան Ազգային ժողովին վրայ, երբ տեղի կ՛ունենար
Ազգային ժողովի նիստ։
Յիշեցնենք, որ Գործողութիւններու
հետեւանքով զոհուած են ՀՀ ԱԺ
նախագահ Կարէն Դեմիրճեանը,
վարչապետ Վազգէն Սարգսեանը եւ
6 այլ պետական գործիչներ ու ԱԺ
պատգամաւորներ, 8 մարդ վիրաւորուած է:

Լրատուութեան Գործընկեր
¸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:

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý
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