
Երէկ Լիբանանի ցոյցերը շարունակուեցան աւելի եւս մեծ տարողութեամբ, 
որուն ընթացքին ցուցարարները մարդկային խորհրդանշական շղթայ մը 
կազմեցին Լիբանանի հիւսիսէն մինչեւ հարաւ երկարող ծովեզերքի գիծին 
վրայ շուրջ 175 քլմ երկարութեամբ, իրենց միասնականութեան որպէս 
կենդանի պատկեր:
Մարոնիներու Պատրիարքը իր կարգին կոչ ուղղեց Լիբանանի պատաս-
խանատու անձնաւորութեանց լսելու ժողովուրդին ու գործադրելու անոնց 
պահանջները «քանի ուշ թէ» շեշտեց ան: Պատրիարքը իր այս կոչը ըրաւ 
Կիրակի օրուայ պատարագին ընթացքին:
Ռաաի հաստատեց, որ ժողովրդային այս ընդվզումը լիբանանցի ժողովուրդը 
համախմբեց մէկ դրօշի տակ:, բան մը, որ իշխանութիւնները չեն կրնար 
անտեսել: 
Պատարագին ներկայ էին մեծ թիւով քաղաքական գործիչներ:
Ժողովուրդը կը շարունակէ ճամբաները փակ պահել իրենց բողոքին աւելի 
եւս կշիռ տալու համար, որուն համար իշխանութիւնը անցնող օրերուն 
քանի մը ապարդիւն փորձ ըրաւ բանալու: Ճամբաները սակայն դարձեալ 
փակուեցան ցուցարարներուն կողմէ:
Այսօր իշխանութիւնը որոշած է ամէն գնով բանալ ճամբաները, որուն դիմաց 
ժողովուրդը ուշ գիշերին սկսաւ իր ինքնաշարժերով փակել մայրուղիները, 
դժուարացնելու համար զանոնք բանալու ամէն փորձ:
Շաբաթավերջին կարգ մը լուրեր տարածուեցան վարչապետ Հարիրիի 
հրաժարական տալու հաւանականութեան մասին, սակայն շաբաթավերջը 
աւարտեցաւ առանց նման բան մը պատահելու:
Դպրոցները, դրամատուներն ու մեծ հաստատութիւնները կը շարունակեն 
փակ մնալ:

Լսեցէ՛ք Ժողովուրդին Քանի Ուշ Չէ. 
Պատրիարք Ռաաի 
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Այսօր կը թեւակոխենք 
Լիբանանի ժողովրդային 
ընդվզումին 12րդ օրը: 
Հակառակ իշխանութեան 
որոշ զիջումներու փորձե-
րուն, ըստ երեւոյթին անոնք 
տակաւին լաւ չեն ըմբռնած 
ժողովուրդի ընդվզումին 
խորքն ու տարողութիւնը:  Այս 
իրավիճակը պատկերաւոր 

ասացուածք մը ունի արաբերէն լեզուին մէջ, որ կ՛ըսէ.- «Ժողովուր-
դը մէկ ձորի մէջ է. իշխանութիւնը՝ ուրիշ ձորի»:
Իշխանութեան մօտ սպառած է ժողովուրդին վստահութիւնը 
շահելու կամ անոնց փողոցներէն ու հրապարակներէն դուրս բերել 
համոզելու ամէն կարելիութիւն եւ խաղ, որուն մէջ օգտագործուած 
են ամէն տեսակի հոգեբանական տեսութիւններ: Ժամանակի 
վրայ գրաւ դնելու հին ու նոր ձեւն ալ ժամանակը փաստեց, որ 
ազդեցութիւն չունի ալ կորսնցնելիք չունեցող ժողովուրդի մը 
համար, որոնք ի տես այս փորձերուն եւ ամէն մէկ պաշտօնական 
յայտարարութենէ կամ զիրենք ճնշելու փորձէ ետք շատ աւելի 
ուժգին հակազդեցութիւն ըրին աւելի եւս ամրապնդելով իրենց 
շարքերն ու միակամութիւնը:
Երէկ, Կիրակի օր կազմակերպուած Լիբանանի ամբողջ երկայնքին՝ 
հիւսիսէն հարաւ մարդկային շղթայ մը կազմելու խորհրդանշական 
շարժումը, որ բողոքարար ժողովուրդը յաջողցուց, շատ կարեւոր 
ցոյց մըն էր, հաչս իշխանութեան, որ ըստ երեւոյթին անոր 
միջոցաւ դարձեալ իրեն ուղղուած «նամակն» ալ չհասկցաւ կամ 
լուրջի չառաւ:
Իշխանութիւնը այսօր պիտի փորձէ ամէն գնով ճամբաները 
բանալ, որուն լուրին ի տես ժողովուրդը ամէն տեսակի նախա-
զգուշութեան քայլ առաւ իր ընդվզումին ամէն կարեւոր զէնքերէն 
մին՝ ճամբաները փակելը, իր ձեռքին մէջ պահելու համար: 
Իշխանութիւնը գիտէ, որ ճամբաներուն բացումը բաւականին 
պիտի թեթեւցնէ իր ուսին բեռը եւ ցոյցերու ազդեցութիւնը 
նուազագոյնի իջեցնէ: Ժողովուրդը հասկցած է այս խաղը: Ուժերու 
հաւասարութեամբ բռնցքամարտ մըն է, որ տեղի կ՛ունենայ, 
որուն աւելի եւս շարունակութիւնը ճիշդ է, որ կրնայ յոգնեցնել 
ժողովուրդը,՛ սակայն հաստատ է, որ աւելի եւս պիտի վարկաբեկէ 
իշխանութիւնը: 
Կը մնայ խուսափիլ արիւնահեղութենէ, որուն մասին լաւ կը 
գիտակցի բանակի հրամանատարութիւնն ու ներքին գործոց 
նախարարութիւնը, որոնք ամենայն զգուշութեամբ կը վարուին 
եւ միշտ չէ, որ բառացիօրէն  կը գործադրեն քաղաքական իշխա-
նութեան հրահանգները, որոնք շատ յաճախ կամայական ու 
անհեռատես կը թուին ըլլալ: Քաղաքական իշխանութիւնը այսօր 
կը դիմէ իրեն ենթակայ զինուորական մէկ այլ մասնաբաժնի, որն 
է պետական անվտանգութեան ջոկատները:
Օրը յղի է ամէն տեսակի հաւանականութիւններով եւ կը կար-
ծեմ, որ ճակատագրական է բռնցքամարտի երկու կողմերուն ալ 
համար:
Դարձեալ գնդակը վարչապետին դաշտին մէջն է, որմէ կ՛ակն-
կալուի քաջ եւ ինքնազոհ վերաբերմունք առաջքը առնելու 
անվերականգնելի վտանգներու, որոնք երկիրը կրնան տանիլ 
այնպիսի տեղ, որմէ ետ դարձը շատ  դժուար կրնայ ըլլալ: 
Պատմական օրեր կ՛ապրինք: 
Բարի եւ ապահով օր քեզի սիրելի ընթերցող:

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Տեսանկիւն

«Ժողովուրդը Մէկ Ձորի Մէջ է. 
Իշխանութիւնը՝ Ուրիշ Ձորի»

Լիբանանեան Èáõñ»ñ
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«Անհրաժեշտ Է Դիմել Անմիջական Ու Գործնական Քայլերու՝ 
Ժողովրդային Պահանջներուն Դիմաց»

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս
Այսօր 10-րդ օրն է լիբանանցի 
ժողովուրդին ըմբոստութեան։ 
Ըմբոստութիւն փտածութեան, 
ընկերային-տնտեսական անար-
դարութեան, կաշառակերութեան 
եւ այլ յոռի երեւոյթներուն դէմ։ 
Առաջին իսկ վայրկեանին Մենք 
յստակ կերպով ըսինք, թէ ժողո-
վուրդին հետ ենք՝ ամբողջութեա-
մբ բաժնելով ժողովուրդին մտա-
հոգութիւնը, ընդվզումը ու պոռթ-
կումը։
Արդարեւ, այս ըմբոստութեամբ, 
որուն ռահվիրաները դարձան 
կիներն ու երիտասարդները, 
լիբանանցի ժողովուրդը գործ-
նապէս վկայեց, թէ ինք միակամ 
է եւ դէմ է անարդարութիւն ու 
փտածութիւն սերմանող կառոյց-
ներու ու անձերու։ Այս դրական 
երեւոյթը արժանացաւ բոլորին, 
ինչպէս նաեւ միջազգային համայն-
քին գնահատանքին ու զօրակ-
ցութեան։ Լիբանանի փողոցնե-
րուն մէջ ինքզինք նոյն դրօշին տակ 
որպէս մէկ ամբողջութիւն արտա-
յայտող ժողովուրդին պահանջնե-
րը կը մնան արդար։
Վերջին քանի մը օրերուն, 
հակառակ Հանրապետութեան 
նախագահին կողմէ տրուած 
հրապարակային խոստումին, 
թէ ինք պատրաստ է լսելու 
ցուցարարները եւ ընդառաջելու 
անոնց սպասումներուն՝ յար-
գելով Սահմանադրութեան տրա-
մադրութիւնները, Լիբանանի դրօշ-
ներուն առընթեր սկսան հոս ու հոն 
այլ դրօշներ երեւնալ եւ դրական 
մթնոլորտը խանգարող երեւոյթներ 
պարզուիլ։ Անհրաժեշտ է շուտով 
առաջքը առնել նման մտահոգիչ 
երեւոյթներուն։
Լիբանանեան բանակն ու ներքին 
ապահովական ոյժերը իրենց պար-
տականութիւնը կը կատարեն 
բարձրագոյն աստիճանի 
նախանձախնդրութեամբ եւ 
զգուշաւորութեամբ՝ անդոր-
րութիւնը պահպանելով եւ 
ցուցարարներուն քաղաքացիա-
կան ազատութիւնը յարգելով։ 
Դարձեալ վերջին քանի մը օրե-
րուն, ապահովական ոյժերուն 
եւ ցուցարարներուն միջեւ հոս 

Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Թագուհի 
Շահնազարեան

Թագուհի Շահնազարեան 
(Թագուհի Շահնազարեան-
Զարեան, հոկտեմբերի 28, 1887, 
Կոստանդնուպոլիս, Օսմա-
նեան կայսրութիւն - յունիսի 
10, 1962, Հռոմ, Իտալիայ), հայ 
դաշնակահարուհի։
Ծնած է Կոստանդնուպոլիս: 
Տեղւոյն «Հայրենիք» օրաթերթի 
հիմնադիր, մտաւորական եւ 
հանրային գործիչ Յովհաննէս 
Շահնազարի եղբօր ընտա-
նիքին մէջ։ Ուսանած է Վենե-
տիկի Պենետէդդոյ Մարչել-
լոյ երաժշտանոցին մէջ։ 
Վենետիկ երթալու իր ճամ-
բուն վրայ «Մոնտենեկրօ» 
նաւին մէջ ծանօթացեր է 
Կոստան Զարեանին հետ, 
եւ անոնք ամուսնացեր են։ 
Վերադառնալով Կ. Պոլիս՝ 
դասաւանդած  է ամերիկեան 
քոլեճին մէջ, հանդէս եկած 
է համերգներով։ 1916-1921 
բնակած է Իտալիա:
1922ին ընտանիքի հետ 
հաստատուած է Հայաստան: 
Երեւանի պետական երաժշ-
տանոցին մէջ դասաւանդած է 
դաշնամուր  եւ երաժշտութեան 
տեսութիւն։ 
Հանդէս  եկած է նաեւ մենա-
համերգներով։ 1924ին վերա-
դարձած է Եւրոպա, ունեցած 
է համերգներ։ Կեանքի վերջ-
ին տարիներուն Թագուհին  
մանրամասն գրի առած է 
Զարեանի եւ իր համատեղ 
կեանքի հանգամանալից 
պատմութիւնը, ինչպէս նաեւ 
գրողի կեանքի 1930էն ետք 
ինկած ժամանակի դէպքերուն 
ու իրադարձութիւններուն։ 
1936ին հաստատուած է Հռոմ, 
ուր մահացած է1962ի յունիսին 
10-ին:

ու հոն տեղի ունեցած միջադէպե-
րը մտահոգիչ են եւ անընդունելի։ 
Անհրաժեշտ է յարգել Լիբանանի 
բանակին հեղինակութիւնը ու 
զօրավիգ կանգնիլ անոր դերա-
կատարութեան։
Շարունակուող այս անորոշ ու վտան-
գալից կացութեան առաջքը շուտով 
պէտք է առնուի։ Անհրաժեշտ է, որ 
Հանրապետութեան նախագահը 
խորհրդակցաբար Խորհրդարա-
նի նախագահին, վարչապետին, 
համայնքային ու քաղաքական 
ղեկավարութեանց, ինչպէս նաեւ 
ցուցարարները ներկայացնող 
յանձնախումբին հետ, շուտով 
դիմէ գործնական քայլի։ Այդ քայլը 
կրնայ ըլլալ նոր կառավարութեան 
մը կազմութիւնը՝ բաղկացած 
մասնագէտներէ կամ հիմնական 
փոփոխութիւններ ներկայ կառա-
վարութեան մէջ։ Երկու պարա-
գաներուն ալ գոյութիւն ունին 
թէ՛ առաւելութիւններ եւ թէ 
անպատեհութիւններ, ներքին թէ 
արտաքին ճակատներու վրայ։ Պէտք 
է ընտրել նուազագոյն վնասաբեր եւ 
առաւելագոյն շահաբեր ճամբան՝ 
երկիրը դուրս բերելու ներկայ 
վտանգալից կացութենէն։
Դրական երեւոյթներու շարքին 
կ՚արժէ յիշել ընդհանրապէս 
միջազգային համայնքին ու յատ-
կապէս մեծ պետութիւններու, 
միջազգային տնտեսական ու 
ֆինանսական կառոյցներու 
զօրակցութիւնը՝ Լիբանանէն ներս 
քաղաքական փոփոխութեան եւ 

ներկայ կառավարութեան կողմէ 
պատրաստուած բարեկարգումնե-
րու գործադրութեան նկատմամբ։
Այս բոլորին դիմաց, բաժնելով 
հանդերձ ժողովուրդին դառնու-
թիւնն ու ընդվզումը, սպասելի 
է որ ժողովուրդը իրապաշտու-
թեամբ, խոհեմութեամբ ու հեռա-
տեսութեամբ մօտենայ ներկայ 
կացութեան շարունակման հետե-
ւանքներուն գծով եւ որոշ կող-
մեր ու մանաւանդ լրատուական 
միջոցներ հեռու մնան գրգռիչ 
քայլերէ ու արտայայտութիւններէ։
Լիբանանի հայ համայնքը, 
իբրեւ Լիբանանը կազմող 18 
համայնքներու շարքին եօթը 
գլխաւոր համայնքներէն մէկը, 
անբաժան մասը կը կազմէ 
Լիբանանի պետութեան ու 
անոր վարչական կառոյցին՝ 
իր իրաւունքներով ու պար-
տաւորութիւններով։ Մեր 
համայնքը եւս իր զաւակներուն 
ճամբով զանազան ձեւերով իր 
պահանջները, ընդվզումը ու 
մտահոգութիւնը կը շարունակէ 
արտայայտել։ Համայնքային 
պատասխանատուները, հոգեւո-
րական թէ աշխարհական, մնա-
յուն կապի մէջ են թէ՛ պետա-
կան եւ թէ այլ համայնքներու 
պատասխանատուներուն հետ եւ 
մօտէն կը հետեւին տեղի ունեցող 
զարգացումներուն։

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
Շաբաթ, 26  Հոկտ. 2019
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մէջ:
Ըստ դրուագին, Պաղտատին իր մէջ-
քի ականուած գօտին պայթեցուցած 
է իր հետ սպաննելով նաեւ իր երեք 
զաւակները երբ ամերիկեան ուժեր 
յաջողած են խուժել իր թաքստոցը, 

որ սուրիոյ տարածքին վրայ գտնուող 
խորունկ փորուած փակուղի մըն էր: 
Ինքնութիւնը հաստատող քննու-
թիւններէ ետք հաստատուած է, որ 
մարմինը Պաղտատիինն է եւ իր 
մահուան լուրը՝ ստոյգ:

Թրամփ Յայտարարեց Տաէշի Ղեկավար Պաղտատիի Մահը 
ԱՄՆ նախագահ Տոնալտ Թրամփ 
Կիրակի օր յայտարարեց, որ Ապու 
Պաքր Ալ Պաղտատին մահացած է 
իր թաքստոցին վրայ կատարուած 
ամերիկեան յարձակումի մը ընթաց-
քին: Դէպքը պատահած է սուրիոյ 
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Հոկտեմբեր 27-ի Զոհերու Յիշատակին

Դո՞ւն ալ Պրութուս...
	 	 Յուլիոս	Կեսար	Ք.Ա.	44	
 
Այո,	 Վազգէն	 Սարգսեան	 եւ	 Կարէն	 Դեմիրճեան	 ինկան	 եղբայրասպան,	
դաւադիր	գնդակներով:	Ինկան	իրենց	երկրի	խորհրդարանին	մէջ,	այն	երկրին	
որու	զարգացման	համար		իրենց	կեանքին	մեծ	մասը	նուիրած	էին:	Հռոմէացի	
ղեկավար	Յուլիոս	Կեսար	ալ	դաշունահարուեցաւ	Հռոմի	ծերակոյտին	մէջ,	
44	թուականին	Քրիստոսէ	առաջ:	Զինք	սպաննողներուն	մէջ	էր	նաեւ	իր	
որդեգիր	զաւակը՝	Պրութուսը:	Կեսարի	վերջին	խօսքն	էր	վերոյիշեալը:
Ուղիղ	քսան	տարիներ	առաջ,	27	Հոկտեմբեր	1999	թուականին,	սեւ	օր	մը,	
խումբ	մը	խուլիկան,	անոպայ	 ոճրագործներ	«յեղափոխութիւն»	 լոզունգը	
գործածելով	մտան	Հայաստանի	Խորհրդարանի	շէնքը	եւ	սպանեցին	ութ	
բարձր	 մակարդակի	 քաղաքագէտներ:	 Անոնք	 էին	 Վազգէն	 Սարգսեանը,	
որ	բանակի	հիմնադիրն	էր	եւ	ընտրուած	վարչապետ:	Անզուգական	անձ-
նաւորութիւն	 էր:	 Երկրորդը՝	 Խորհրդարանի	 նախագահ	 եւ	 Հայաստանի	
Խորհրդային	Միութեան	օրերու	առաջին	քարտուղար	եւ	երկրի	շինարար	
Կարէն	 Դեմիրճեանը:	 Երրորդ	 անձն	 էր	 Խորհրդարանի	 փոխ	 նախագահ	
Եուրի	Բախշեանը:	Չորրորդն	էր՝	Խորհրդարանի	երկրորդ	փոխ	նախագահ	
Ռուբէն	 Միրոյեանը:	 Հինգերորդն	 էր՝	 Հայաստանի	 օփերաթիւ	 հարցերու	
նախարար	 եւ	 Արցախի	 նախկին	 վարչապետ	 Լէոնարտ	 Պետրոսեանը:		
Վեցերորդն	 էր՝	 պատգամաւոր	 Արմենակ	 Արմենակեանը,	 եօթներորդը՝	
Հենրիկ	Աբրահամեանը,	իսկ	ութերորդը՝	Միքայէլ	Քոթանճեանը:	Բոլորն	ալ	
անզուգական	եւ	հայրենասէր	մարդիկ:
Այդ	 սեւ	 օրէն	 անցած	 են	 քսան	 երկար	 տարիներ,	 սակայն	 Հայաստանի	
պետական	համակարգը	եւ	դատախազութիւնը	տակաւին	չեն	կրցած	տալ	
ոճիրը	ծրագրողներուն	անունները	կամ	ոճիրին	պատճառները:	Նահատակնե-
րը	 բոլորն	 ալ	 հայրենասէր	 մարդիկ	 էին,	 շինարար,	 ստեղծող:	 Վազգէն	
Սարգսեանը	Հայաստանի	բանակի	հիմնադիրն	էր:	Կարէն	Դեմիրճեանը	իր	
օրերուն	շինած	էր	Երեւան	քաղաքի	մեթրօն,	Մարզահամերգային	Դահլիճը,	
բազմաթիւ	ջրամբարներ,	գործարաններ,	ոռոգման	ցանցեր:	Անզուգական	
եւ	 բարեհամբոյր	 մարդ	 էր:	 Միւս	 քաղաքագէտները	 	 գիտնականներ	 կամ	
ճարտարագէտներ	էին,	ապագայ	շէնշող	Հայաստանի	յոյսերը:	Սպանութեան	
պատճառները	մնացին	աղօտ,	սակայն	մի	քանի	զօրաւոր	վարկածներ	կային:	
Անոնցմէ	առաջինը	այն	էր,	որ	այդ	շրջանին	Ռուսիոյ	մէջ	աւարտին	կը	հասնէր	
տկարութեան	շրջանը,	որ	յաջորդած	էր	Խորհրդային	Միութեան	անկումին:	
Տկար	Ելցինին	կը	պատրաստուէր	յաջորդել	զօրաւոր	Վլատիմիր	Փութինը:	Այս	
փոփոխութեան	շրջանները	միշտ	ամենավտանգաւորներն	են,	որովհետեւ	
արտաքին	ուժեր	կրնան	օգտուիլ	այդ	միջանկեալ	շրջանի	բացթողումներէն:	
Կարէն	Դեմիրճեան	ոճիրէն	երկու	շաբաթներ	առաջ	այցելած	էր	ռուսական	
տումա	եւ	ապագային	երկու	պետութիւններու	խորհրդարաններուն	միջեւ	
համագործակցութեան	հիմերը	դրած	էր:	Այս	ոճիրին	ներքին	եւ	արտաքին	
ազդակներ	կային:	Այս	մարդիկը	զօրաւոր	էին	եւ	չէին	կրնար	ազգավնաս	բան	
պարտադրել	անոնց:	Ներքին	ուժեր	կային,	որոնք	ուրիշ	ծրագիր	մը	ունէին	եւ	
յոյս	չունէին	այս	քաղաքագէտներուն	զիջումներ	պարտադրել:	Այդ	ծրագիրը	
ամերիկացի	Փոլ	Կոպըլի	Զանգեզուրը	Արցախով	փոխարինելու	 ծրագիրն	
էր,	որու	կողմնակից	էին	Ռոպերթ	Քոչարեան,	Սերժ	Սարգսեան	եւ	Վարդան	
Օսկանեան:	 Ոճիրէն	 ետք	 իշխանութեան	 եկողները	այդ	 ծրագրի	տէրերն	
էին,	որոնց	իշխանութիւնը	տեւեց	մինչեւ	2018	թուական:	Սերժ	Սարգսեան	
պատրաստուած	 էր	 վերանորոգելու	 իր	 սակաւապետական	 համակարգի	
իշխանութիւնը,	երբ	օգտուելով	ժողովրդային	ներքին	խլրտումի	մթնոլորտէն,	
իշխանութեան	 հասաւ	 Նիկոլ	 Փաշինեան:	 1996-ին	 ԱՄՆ-ի	 քոնկրէսին	
ներկայացուած	Կովկասի	մասին	տեղեկագրի	մը	մէջ	կը	հաստատուէր,	որ	
առանց	խաղաղութեան	հաստատման	շրջանին	մէջ,	անկարելի	էր	շրջանի	
քարիւղը	եւ	կազը	արտաքին	շուկայ	հասցնել	եւ	զայն	օգտագործել	շրջանի	
զարգացման	համար:	ԱՄՆ	այս	ժամանակաշրջանին	կ’ուզէր	Կովկասի	մէջ	
իր	ազդեցութիւնը	զարգացնել:	Խաղաղութեան	անկարելի	էր	հասնիլ	առանց	
Հայաստանի	կամ	Ատրպէյճանի	զիջումներուն:	Կրնա՞յ	ըլլալ	որ	նահատակները	

զոհ	գացին	աշխարհաքաղաքական	վերադասաւորումի	այս	ծրագրին:	
Ոճրագործներուն	գլուխն	էր	նախկին	կուսակցական	մը՝	Նայիրի	Հունանեան,	որ	
կապեր	ունէր	նաեւ	Թուրքիոյ	հետ	եւ	իր	խումբը	կը	բաղկանար	7	ազգականնե-
րէ	եւ	ընկերներէ:	Անոնք	բոլորն	ալ	ուղեղնին	լուացուած	մարդիկ	էին:	Այնքան	
ատելութեամբ	լեցուած	էին	Վազգէնին	եւ	ընկերներուն	հանդէպ:	Արդէն	ոճիրէն	
ամիսներ	առաջ	սկսած	էր	Վազգէնի	եւ	ընկերներուն	դէմ	շղթայազերծուած	
փտածութեան	ամբաստանութիւն	մը:	Անոնց	ետեւ	մեծ	ուժ	մը	կար,	ծրագրող	
եւ	 օգնող:	 Անոնք	 միայն	 գործադրող	 խամաճիկներ	 էին:	 Երեւակայեցէք	
Հայաստանի	 նախագահ	 Ռոպերթ	 Քոչարեան	 Ռուսիայէն	 կը	 սպասէր	
հակաահաբեկչական	«Ալֆա»	ջոկատի	ժամանումը,	որպէսզի	հաշուեյարդա-
րի	 ենթարկէր	 ոճրագործները,	 սակայն	 Հայաստանի	 պաշտպանութեան	
նախարար	Վաղարշակ	Յարութիւնեանի	հրամանով	փակուեցան	Երեւան	
քաղաքի	բոլոր	մուտքերը:		Այս	ձեւով	ողջ	մնացին	ոճրագործները:	Քոչարեան	
անվախօրէն	մտաւ	Խորհրդարանի	շէնքը	եւ	բանակցեցաւ	Նայիրիին	հետ:	
Ապագային	Վաղարշակ	Յարութիւնեան	պաշտօնազրկուեցաւ:	Ուրիշ	հարցում	
մըն	ալ	 մնաց	անպատասխան:	 Հրացանները	 ինչպէ՞ս	 կրցած	 էին	 մտցնել	
Խորհրդարան:	Ո՞ւր	էր	Ազգային	Անվտանգութեան	ծառայութիւնը,	մանաւանդ	
որ	 Հունանեան	 անոնց	 դիտման	 կէտերէն	 մէկն	 էր:	 Այս	 ծառայութեան	
գլուխն	էր	Սերժ	Սարգսեանը:	Դատավարութիւնը	կայացաւ,	սակայն	միայն	
ոճրագործները	ցմահ	բանտարկութեան	դատապարտուեցան:	Ծրագրողներու	
կամ	պատուիրատուներու	մասին	խօսք	չեղաւ:	Ոճրագործներէն	մի	քանին	
բանտին	 մէջ	 «անձնասպան»	 կամ	 «ելեկտրահար»	 եղան,	 տարօրինակ	
պայմաններու	մէջ:		Ապագային	ոճիրի	քննութիւնը	կատարող	զինուորական	
դատախազ	Գագիկ	Ճհանկիրեան	 իշխող	 համակարգին	 ներկայացուց	 իր	
մանրամասնօրէն	պատրաստուած	տեղեկագիրը,	սակայն	դատավարութիւնը	
չբացայայտեց	ծրագրող	եւ	գործադրող	կողմերը:	Ճհանկիրեան	պաշտօնի	
բարձրացում	 ստացաւ,	 ձեւով	 մը	 որպէս	 գնահատանք	 իր	 լռութեան	 ու	
համագործակցութեան	համար:	Քոչարեանի	իշխանութեան	շրջանին	անյայտ	
պայմաններու	մէջ	նաեւ	սպաննուեցան	քսանէ	աւելի	անձնաւորութիւններ,	
որոնք	 կրնային	 որեւէ	առնչութիւն	 ունենալ	 հոկտեմբերեան	 ոճիրին	 հետ:	
Այս	 ոճիրներէն	 որեւէ	 մէկը	 չբացայայտուեցաւ...Ազդեցիկ	 Երկրապահ	
Կամաւորական	 Միութեան	 պահանջները	 լռութեան	 մատնելու	 համար	
օգտագործուեցան	պաշտօնի	 բարձրացումի	 եւ	 հաշուեյարդարի	տարբեր	
միջոցներ...	
Հեգնականը	այն	է	որ	մենք	թուրքէն	արդարութիւն	կը	սպասենք,	սակայն	մենք	
իրարու	հանդէպ	արդար	չենք:	Արդարութիւն	պահանջող	հայ	ժողովուրդը	
մինչեւ	այսօր	կը	սպասէ	արդարութեան:	Կը	սպասէ	այն	օրուան,	երբ	յայտնի	
պիտի	դառնան	իր	քաղաքական	աւագանին	գլխատելու	ոճիրը	պատուիրող	
եւ	ծրագրող	ոճրագործները:	Հայաստանի	պետութեան	կայացման	մէջ	մեծ	
դեր	ունի	այս	քստմնելի	ոճիրին	բացայայտումը:

Քաղաքական Հարթակ 

Հիմնուելով ազատ խօսքի եւ բազմակարծութեան իրաւունքի 
ջատագով մեր դաւանանքին վրայ, տեղ կու տանք  սոյն յօդուածին՝ 
որոշ վերապահութիւններով: Խմբագրութիւնս պատասխանատու 
չէ յօդուածին մէջ տեղ գտած կարգ մը անճիշդ տեղեկութիւններուն 
ինչպէս նաեւ հեղինակին կատարած շատ յաճախ զգացական եւ 
ոչ անպայման առարկայական եզրայանգումներուն:

Խմբ.

Լրատուութեան Գործընկեր
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Լիբանանի Հայոց Թեմին Մէջ Աղօթք Լիբանանի Խաղաղութեան Համար

Լիբանանահայ Կեանք

Հանդիսապետութեամբ Լիբանա-
նի հայոց առաջնորդ գերաշնորհ 
տ. Նարեկ արքեպիսկոպոսի, երէկ 
կիրակի 27 հոկտեմբեր 2019-ին 
Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ 
մատուցուեցաւ ս. պատարագ եւ 
կատարուեցաւ աղօթք Լիբանանի 
խաղաղութեան համար։ Պատարագը 
մատուցեց Լիբանանի թեմի քարոզիչ 
հոգշ. տ. Անանիա ծ. վրդ. Գուճանեան։ 
Իր պատգամին մէջ սրբազան հայրը 
յայտնեց, թէ խաղաղութեան համար 
աղօթողը միաժամանակ կը գործէ 
խաղաղութեան հաստատումին 

համար, որ մարդկային բնա-
կան մղում եւ կեցուածք է, միա-
ժամանակ աւելցնելով, որ քրիս-
տոնէական խոր իմացումով խաղ-
աղութեան հաստատումը միայն 
ոչ-պատերազմական վիճակը չէ, 
այլ՝ ընկերային ներդաշնակու-
թիւնն է, համերաշխութիւնը, սէրը, 
բարութիւնը, արդարութիւնը, 
համակեցութիւնը, որուն տիպար 
ու կենդանի օրինակը ըլլալու կոչու-
ած է Լիբանանը, եւ որուն մենք 
եւս որպէս համայնք մեր շինիչ 
մասնակցութիւնը բերած ենք, կը 
բերենք եւ պիտի շարունակենք 
բերել։ Սրբազանը նկատել տուաւ, որ 
Աստուծոյ զաւակը կոչուելու արժա-
նի դառնալը հայ քրիստոնեային 

աստուածատուր շնորհն է։ Աստու-
ծոյ զաւակը զԱստուած կ՛ապրի եւ 
կ՛ապրեցնէ, ան նաեւ աստուածային 
խաղաղութեան եւ մարդկային բարե-
րարութեան դեսպանն է։ «Մեր 
խաղաղութեան առաքեալ ըլլալը, 
Հայ եկեղեցիով կը յատկանշուի, եւ 
իւրաքանչիւրս զանազան պատաս-
խանատուութեամբ, բայց միաս-
նաբար կը մասնակցինք խաղա-
ղութեան հաստատումի նուիրական 
աշխատանքին» շեշտեց սրբազա-
նը աւելցնելով, որ իբրեւ Աստուծոյ 
եւ ազգի ընտանիքը՝ եկեղեցւոյ 

հարազատ զաւակները պիտի աղօ-
թենք, որ խաղաղութեան իշխանը՝ 
Քրիստոս, Լիբանանի ամբողջական 
խաղաղութիւն պարգեւէ, որպէս-
զի վերադառնանք մեր բնականոն 
կեանքին։ Շարունակելով իր խօս-
քը սրբազանը անդրադարձաւ 23 
հոկտեմբերին Պքըրքէի մէջ տեղի 
ունեցած քրիստոնեայ հոգեւոր 
պետերու եւ եպիսկոպոսներու հան-
դիպումի ընթացքին Մեծի Տանն 
Կիլիկիոյ Արամ Ա. կաթողիկոս-
ին ընդգծած չորս կէտերուն.- ա) 
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 եկեղեցի, ժողովուրդին 
հետ ըլլանք, ո՛չ ձեւական կամ 
տեսականօրէն, այլ գո՛րծնապէս 
մեր զօրակցութիւնը յայտնելով 
ժողովուրդին սպասումներուն 
նկատմամբ։ 3)Ստեղծուած ընկե-
րատնտեսական ներկայ տագ-
նապին լուծման գծով նաեւ 
եկեղեցի՛ն պէտք է ստանձնէ իր 
պատասխանատուութիւնը, աւելի՛ն 
կատարելու ժողովուրդին համար, 
յատկապէս ընկերային, մար-
դասիրական, կրթական ու առող-
ջապահական մարզերէն ներս։ 4) 
Անհրաժեշտ է, որ առաջարկենք 

Հանրապետութեան Նախագահին, 
շուտով սկսելու խորհրդակցութեան՝ 
համայնքներու, կուսակցութիւննե-
րու եւ ցուցարարներու պատասխա-
նատուներուն հետ, իմանայ անոնց 
տեսակէտները եւ համապատաս-
խան գործնական քայլերու դիմէ։
«Այսօրուան աղօթքով մենք եւս 
կը շեշտենք եկեղեցւոյ զօրակ-
ցութիւնը ժողովուրդին եւ անոր 
կարիքները շուտով գոհացնելու 
անհրաժեշտութիւնը» հաստատեց 
առաջնորդը նկատել տալով, որ մեզ 

դիմագրաւող մարտահրաւէրին 
դիմաց այս բոլորը կատարելը կը 
խտանայ եկեղեցաբանական 
մէկ  եզրի մէջ՝ ապաշխարութիւն, 
որ իրաւ քրիստոնեային կեանքի 
ճանապարհն ու հոգեդարձն է առ 
Աստուած։ Եզրափակելով իր խօսքը 

սրբազանը կոչ ուղղեց անհատաբար 
եւ հաւաքաբար ընդունիլ, որ մեղք 
գործած ենք, զղջալ գործուած մեղքին 
համար, որոշել անգամ մըն ալ մեղքի 
թակարդին մէջ չիյնալ եւ հատուցել 
մեղքին պատճառած վնասը։  
«Տէր ողորմեա»-ի ժամանակ աղօթք 
կատարուեցաւ Լիբանանի խաղա-
ղութեան համար, որուն իր մաս-
նակցութիւնը բերաւ ներկայ հաւա-
տացեալ ժողովուրդը իր կարգին 
ընթերցելով խաղաղութեան աղօթ-
քը։
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Ազատ Արցախ

Արցախի կառավարութեան նախա-
ձեռնութեամբ ու հայ-իրանական 
աշխատանքային խմբի մաս-
նակցութեամբ՝ Շուշիի Վերին մզկի-
թի վերականգնումն աւարտուել 
է: Որ կառոյցն իրանական է՝ 
հաստատում էին պատմական 
աղբիւրները: Աշխատանքների 
ընթացքում դա վերահաստատե-
ցին ուսումնասիրողներն ու շինա-
րարները: «Մզկիթի ոչ արձանագ-
րութիւններում, ոչ աղբոյրներոմ որե-
ւէ ադրբեջանական կամ թուրքա-
կան տառ անգամ չենք հանդիպել»,- 
ընդգծում է արեւելագէտ Ռուբէն 
Մելքոնեանը:
Ազրպէյճանական հետքեր, այնու-
ամենայնիւ, գտնուել են, խոստո-
վանում է գիտնականը: Մզկիթը 
1990-ականներին, ամենայն հաւա-
նականութեամբ, ազրպէյճանցի 
դիպուկահարների համար հարթակ 
է ծառայել: «Աշխատանքների 
ընթացքում մզկիթի հարակից 
աշտարակներում տեսել ենք դիպու-
կահարների փամփուշտների պար-
կուճներ»,- սրանք մնացել են դեռ 
1990-ական թուականների սկզբից, 
երբ Շուշիից ազրպէյճանցիները 
գնդակոծում էին Ստեփանակերտը:

Պատերազմի եւ ժամանակի վնա-
սները վերացուել են 2014-ից մեկ-
նարկած վերականգնողական 
աշխատանքների ընթացքում:  
Արցախի կառավարութեան կողմ-
ից առաջարկուած գաղափարին 
սատար են կանգնել Արևելեան 
պատմական ժառանգութեան 
վերածնունդ  եւ Հայաստանի զար-
գացման նախաձեռնութիւններ 
հիմնադրամները: Նախագծման եւ 
վերականգնման աշխատանքներին 
նաեւ Իրանից հրաւիրուած մաս-
նագէտներն են մասնակցել: ՀՀ 
Կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի 
եւ սփորթի արեւելագէտ նախարարը 
նախաձեռնութիւնը հեռանկարային 
ու հետաքրքիր է համարում: 

«Հետաքրքիր է նրանով, որ կարող 
է դառնալ տարածաշրջանում մու-
սուլմանական, իսլամական մշա-
կոյթի ուսումնասիրման կենտրոն»,- 
նշում է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարար Արայիկ 
Յարութիւնեանը:
Վերականգնուած մզկիթը ոչ միայն 
Շուշիի գրաւչութիւնն է աւելացնե-
լու, այլեւ հայ-իրանական կապերի 
ամրապնդմանն է նպաստելու, 
համոզուած է Արցախի մշակոյթի, 
երիտասարդութեան հարցերի եւ 
զբօսաշրջութեան նախարարը: 
«Ինքը գործելու է որպէս հայ-
իրանական գիտամշակութային 
կենտրոն: Այս համալիրն իրօք հայ-
իրանական կապերի ամրապնդ-
մանն է ծառայելու»,- մանրամասնել 
է Լեռնիկ Յովհաննիսեանը:

Մզկիթի ամբողջութեամբ վերա-
կանգնուել է՝ պատմական դիմա-
գծին համահունչ: Ռուբէն Վար-
դանեանն ընդգծում է՝ հողի տիրոջ 
հոգեբանութիւնն է ստիպում 
պատասխանատու լինել այն ամենի 
համար, ինչ ունենք այս հողի վրայ: 
«Ամեն ինչը, ինչը մեր հողի վրայ 
է՝ մերն է: Այն, ինչը մենք պէտք է 
անենք՝ պահպանենք եւ յարգենք 
պատմութիւնը: Հայաստանը պէտք 
է լինի ուժեղ, յաջողուած, հայ-
կական, յարգելով նաեւ ուրիշների 
պատմութիւնը: Ցոյց տալով, որ ոչ 
միայն ուրիշներից ենք պահանջում, 
այլեւ ինքներս ենք ուրիշներին տալիս 
ինչ-որ բան»,- ընդգծում է Հայաստա-
նի զարգացման նախաձեռնութիւն-

ներ հիմնադրամի համահիմնադիր 
Ռուբէն Վարդանեանը:
Վերականգնուել է նաեւ մզկիթի 
հարեւանութեամբ գտնուող շէնքը, 
որը նախկինում որպէս կրօնական 
դպրոցի շէնք է ծառայել: Այժմ 

այն յաւակնում է պարբերաբար 
արեւելագէտների հաւաքատեղի 
դառնալ: Բարեկարգուել, մաքրու-
ել է նաեւ շրջակայ տարածքը: 
Արցախի հոգեւոր առաջնորդը 
այդ աշխատանքներին խանդով չի 
վերաբերում: Համոզուած է՝ հենց 

այդպէս էլ պէտք է վարուի հողի 
իրական տէրը: «92-ին, մայիսի 
9-ին եւ ասել եմ՝ ոչ-ոք ոչ մի մզկիթ 
չվնասի: Սա մեր պատմութեան 
մասն է եւ մենք առերեսւում ենք մեր 
պատմութեանը՝ ի տարբերութիւն 
մեր երկու հարեւանների, որ ջնջում 
են այդ հետքերը: Սա կրօնական, 
մշակութային կոթող է, որ մեր դրա-
ցի պարսիկ ժողովուրդն է կառուցել: 
Իրենք մեր վանքերը նորոգում են: 
Նոյնն էլ մենք պէտք է անենք»,- 
արուածն այսպէս է գնահատում 
Պարգեւ արքեպիսկոպոս Մար-
տիրոսեանը:
Շուշիի Վերին Մզկիթի բացումով 
տրուեց «Ավրորա» ֆորումի միջո-
ցառումների մեկնարկը: Ռուբէն 
Վարդանեանը մանրամասնում 
է՝ մեկնարկը Շուշիում էր, բայց 
միջոցառումներն ընդգրկելու են 
Հայաստանի մի շարք բնակավայրեր: 

«Ավրորա» ֆորումի աշխատանք-
ները կաւարտուեն հոկտեմբերի 
21-ին:  Հայաստանի զարգացման 
նախաձեռնութիւններ հիմնադրամն 
առաջիկայում Արցախում հանդէս 
կգայ նոր նախաձեռնութիւնով:

Ստեփանակերտ

ՆՈՐԱՅՐ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Արցախի 
Աշխատակից
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Շար. Էջ 07

Հանճարները Եւ Սէրը
Նիքոլօ Փականինի Եւ Կոմսուհի Փոլինա Պորկէզէ

Իտալացի հռչակաւոր երաժշտա-
հան, անկրկնելի ջութակահար, 
կիթառահար Նիքոլօ Փականին-

ին ծնած է 27 Հոկտեմբեր, 1782թ., 
Իտալիա՝ Ճենովա: Ան իր ժամանակի 
ամենայայտնի, ամենատաղանդաւոր եւ 
առեղծուածային ջութակահարն էր, որ 
իր գործերով մարդոց սիրտերը կը յուզէր: 
Վաղաժամ ծնունդ ըլլալով, Նիքոլօն 
բաւական հիւանդոտ էր: 
Անգամ մը անոր մօրը հրեշտակ մը 
կ’այցելէ երազին մէջ եւ կը յայտնէ, թէ 
իր երկրորդ երեխան փայլուն ապագայ 
պիտի ունենայ: Անոր հայրը, որ պարզ 
վաճառական մըն էր, սակայն շատ կը սիրէր երաժշտութիւնը, լսելով 
կնոջ պատմածը, անսահման կ’ուրախանայ եւ վստահ կ’ըլլայ որ իր տղան 
աշխարհահռչակ երաժիշտ պէտք է դառնայ: Հաւատալով մարգարէական 
երազին, հայրը վեց տարեկան փոքրիկ Նիքոլոյին կը սորվեցնէ ջութակ 
նուագել, եւ առաջին իսկ դասերէն պարզ կ’ըլլայ որ պզտիկը բնածին փայլուն 
լսողութեամբ օժտուած է: Հետեւաբար ան կը ստիպէ անդադար պարապել՝ 
զրկելով անոր ամէն մանկական հետաքրքրութիւններէն եւ խաղերէն: Յաճախ 
դուռը կը կղպէ եւ չի ձգեր տղան դուրս ելլէ (զրկելով նոյնիսկ կտոր մը հացէն)՝ 
մինչեւ որ ինք գոհ ըլլայ անոր նուագէն: Նիքոլօն ստիպուած կ’ըլլայ ժամեր 
շարունակ՝ առանց դադարի գործիքը նուագել, ինչի արդիւնքին ձեռք կը բերէ 
«փայտացում» հիւանդութիւնը: 
Օր մը, ան ծայրայեղ վիճակի մէջ կ’իյնայ եւ կը մարի: Բժիշկները մահ 
կ’արձանագրեն, եւ երբ ծնողքը կը պատրաստուի թաղել անոր, հրաշք կը 
կատարուի. փոքրիկը կ’արթննայ եւ դագաղին մէջ կը նստի: 
Երեխայի առողջանալէն վերջ, հայրը դարձեալ անոր կը յանձնէ ջութակը: Եօթը 
տարեկանին փոքրիկ Նիքոլօն հիանալի կը տիրապետէ ջութակին, իսկ արդէն 
ութ տարեկանին տեղի կ’ունենայ անոր առաջին համերգը՝ Փարմայի մէջ: 
Դեռեւս պզտիկ տարիքին ան արդէն ջութակի համար շարք մը ստեղ-
ծագործութիւններ կը յօրինէ (որոնք, դժբախտաբար, չեն պահպանուած), 
եւ 11 տարեկանին տուած համերգի ընթացքին՝ այլ հանրայայտ ստեղ-
ծագործութիւններու հետ, Նիքոլօն կը նուագէ նաեւ իր առաջին հեղինակային 
գործերը: Շուտով անոր անունը հանրայայտ կը դառնայ: Եւրոպացի 
շատ ջութակահարներ կու գան անոր հետ մրցելու, բայց Փականինին 
անգերազանցելի կը մնայ: Ան ոչ միայն ջութակ հրաշալի կը նուագէր, 
այլեւ՝ կիթառ: Հայրը գիտակցելով որ արդէն կրնայ լաւ գումար վաստկել 
զաւակի տաղանդին շնորհիւ, երաժշտական առաջին շրջագայութիւնը կը 
կազմակերպէ Հիւսիսային Իտալիոյ տարածքին՝ Փիզա, Ֆլորենցիա, Պոլոնիա, 
Միլան եւ Լիվորնօ: 
Ջութակահարի առաջին բեկումնային համերգը տեղի կ’ունենայ 1813թ., 
Միլանի Լա Սքալա օփերային թատրոնին մէջ, որ հսկայական յաջողութիւն 
կը բերէ անոր: 
Փականինիի փառքը Եւրոպայի սահմաններէն ներս կը տարածուի, երբ 1828-
ին ան Վիեննայէն կը սկսի իր համերգային շրջագայութիւնը՝ շարունակելով 
Գերմանիոյ, Ֆրանսայի, Լեհաստանի եւ Պոհէմայի (ներկայիս՝ Չեխիա) 
խոշոր քաղաքներու մէջ: Փականինին ցնցող յաջողութիւն կ’ունենայ բոլոր 
այն երկիրներու մէջ, ուր համերգ կու տայ եւ համերգի տոմսակները մեծ 
գումարներ կ’արժեն: Անոր համերգներն այնքան պահանջուած կ’ըլլան 
որ այդ շրջագայութիւնը իր աւարտին կը հասնի տասը տարի անց միայն: 
Ջութակահարը խոշոր կարողութիւն ձեռք ձգելով՝ «պարոն»-ի տիտղոս կը գնէ: 
Փականինիի՝ ջութակի համար գրած ստեղծագործութիւններն աշխարհի 
ամենադժուար երաժշտական գործերէն են, որոնք շատ յաճախ նուագել չեն 
կրնար նոյնիսկ ամենատաղանդաւոր երաժիշտները: Սակայն Նիքոլօն ատոնք 
զարմանալի թեթեւութեամբ կը նուագէր: Իսկ անոր 24 տատանումները 
(կապրիսները) մինչեւ այսօր կը համարուին այն բարձունքը, որ նուագել 
կ’երազեն վիրթուոզ-ջութակահարները: Մարդոց մէկ մասը վստահ էր, թէ ան 
գործարքի մէջ է սատանային հետ, ուրիշներ անոր հրեշտակ կը համարէին. 
սովորական մահկանացուները չեն կրնար այդքան տաղանդաւոր ըլլալ, 
վստահ էին անոնք: Պատահած է որ անոր համերգի ընթացքին ունկնդիրներէն 
ոմանք ուշակորոյս ինկած են: 
Սակայն, Փականինիով հիանալէն աւելի՝ շատեր կը չարախօսէին եւ կը 
նախանձէին անոր: Անգամ մը, համերգէն առաջ, չարակամներ կը թուլցնեն 

անոր ջութակի լարերը, եւ համերգի ժամանակ ատոնք կը կտրուին: 
Փականինիին ատիկա բոլորովին արգելք չի հանդիսանար՝ ան հանդարտօրէն 
կը շարունակէ նուագել մէկ լարի վրայ, իսկ հանդիսատեսը զարմանքէն կը 
քարանայ: Տաղանդաւոր երաժիշտին համար մէկ լարն անգամ բաւարար 
էր գլուխգործոցներ նուագելու համար: Անոր ձեռքերու մէջ մէկ ջութակը 
ամբողջ նուագախումբի կը փոխարինէր: 
Ի դէպ, Փականինին զարմանալի ցրուած ու մոռացկոտ անձ մըն էր: Անիկա 
նոյնիսկ չէր յիշեր ո՞ր թուին ծնած էր ինք, եւ կ’ըսէր, թէ իր յիշողութիւնը ոչ 
թէ իր գլուխին, այլ մատներուն մէջ է, երբ ջութակը կը բռնէ: 
Փականինին կը մահանայ 57 տարեկանին՝ 27 Մայիս, 1840-ին, Նիցցայի 
(Նիս) մէջ: Մահէն քանի մը օր առաջ անոր 
քահանայ մը կ’այցելէ, սակայն Փականինին 
չի կրնար խոստովանիլ իր մեղքերը (ըստ 
որոշ աղբիւրներու՝ այդ ժամանակ երաժիշտը 
զրկուած էր խօսելու կարողութենէն, իսկ ըստ 
ուրիշներու՝ Նիքոլօն քահանային ըսած էր, թէ 
տակաւին կանուխ է այդ ծէսը կատարելը): 
Եկեղեցականները, որ հերետիկոս հռչակած 
էին Նիքոլօն, կ’արգիլեն անոր մարմինը թաղել 
որեւէ քրիստոնեայ երկիրի մը մէջ: Փականինի 
աճիւնը աւելի քան տասը անգամ տեղէ-
տեղ կը տեղափոխուի:Նիքոլոյին, նախ իր 
ընկերները, գաղտնի կը թաղեն հայրական 
տունին մօտ: Եւ միայն 36 տարի անց՝ 1876թ., անոր աճիւնը հանգիստ կը 
գտնէ. իր որդւոյն՝ Աքքիլեսի ջանքերով, անոր մարմինը քրիստոնէական ծէսի 
արարողութեամբ, հողին կը յանձնուի Փարմայի գերեզմանատունին մէջ: 1893-
ին չեխ ջութակահար Ֆրանթիշէք Օնտրիցէք Փականինիի թոռ Աթիլլային 
կը համոզէ թոյլ տալ տեսնել Նիքոլոյին մարմինը: Այդ արտասովոր դէպքէն 
յետոյ՝ 1896թ., հանճարին աճիւնը վերջնականապէս կը վերայուղարկաւորուի 
Փարմայի նոր գերեզմանատունին մէջ, եւ կը վերականգնուի անոր մեծ 
փառքը, որ առ այսօր ոչ ոք գերազանցած է: Երկրորդ Փականինի տակաւին 
չէ ծնած աշխարհին վրայ: 

Փականինիի կեանքը անչափ հարուստ էր 
զարմանալի եւ միաժամանակ ողբերգական 
իրադարձութիւններով: Ան առասպել մըն էր 
դեռեւս իր ապրած օրերուն: Սակայն այսօր 
կ’ուզենք անդրադառնալ ոչ թէ հանճարեղ ջութա-
կահարի գործունէութեան, այլ անոր մեծ սիրոյ 
պատմութեանը: Սէր, որու մասին քիչ բան յայտնի 
է... ջութակահարը իր սէրը գաղտնի կը պահէր 
սիրտին մէջ եւ մէկու մը չէր պատմեր այդ մասին. 
միայն քանի մը ականատեսներու եւ մտերիմ 
ընկերներու պատմածներէն ի յայտ եկած է Փոլինայի 
եւ Փականինիի սիրոյ պատմութիւնը: 
Մեծարգոյ ջութակահարէն շատեր կը վախնային. կը 

սարսափէին, երբ բեմ կը բարձրանար նիհար, երկար ու բարակ մատներով այդ 
տաղանդաւոր երաժիշտը։ Անոր ձեռքերուն 
մէջ ջութակը եւ՛ կ’երգէր, եւ՛ կ’ոռնար, ինչ-
պէս մարդը՝ հոգեկան տառապանքներու 
ժամանակ։ 
Իր արտաքինին ու դիւրագրգիռ բնաւորու-
թեան պատճառով շատեր կ’աշխատէին չմօ-
տենալ իրեն: Այո՛, շատեր կը վախնային անկէ. 
շատեր, բայց ո՛չ Փոլինա Պորկէզէն, որ ո՛չ 
մէկ բանէ եւ ո՛չ մէկէն կը վախնար։ Անիկա, 
անշուշտ, միակ կինը չէր, որ կը ձգտէր դէպի՝ 
«սատանան մարմինի մէջ» երաժիշտը... 
Բայց, արդեօ՞ք բոլոր կանանց փոխադարձ 
զգացումով կը պատասխանէր հանճարեղ 
ջութակահարը, որ մեծ փառքին հետ նաեւ 
խաղամոլի եւ կնամոլի անուն շահած էր: Հոգեւորականները կը խօսէին 
անոր եւ չար ուժերու կապի մասին, իսկ կանայք կը խենթանային անոր 
երաժշտութեան համար։ Սակայն, տաղանդաւոր երաժիշտի ամենաբուռն 
կապը կնոջ մը հետ կ’ըլլայ, որ անտարբեր էր մաէսթրոյի երաժշտութեան 
հանդէպ։ Հռչակաւոր ջութակահարին սիրտը կը գերէ մէկ այլ հռչակաւոր 
անձնաւորութեան՝ կայսր Նափոլէոն Պոնափարթի գեղեցկուհի քոյրը.... 
Պայծառ, կրակոտ, կուրացնող գեղեցկութեան տէր այդ կինը նուաճած 
էր Եւրոպայի ամենաճանչցուած այր մարդոց սիրտերը: Անոր հանդէպ 
անտարբեր չմնաց նաեւ հանճարեղ ջութակահարը:
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ՔԱՈՍ

Ծով էր շառաչուն․ քամի ու գիշեր,
Ներսում՝ սեղաններ, ծիծաղ ու աղմուկ.
Բաժակներ անթիւ ու շիշե՜ր, շիշե՜ր,
Ու մի մոռացում լոյսերում տամուկ։

Ու հնչող նւագ, ու խմիչք հոսուն,
Ալիք՝ փշրւող անյոյս շառաչով․
Կանաչ լոյսի շերտ մթութեան փոսում,
Մեռնող արձագանգ, հեռո՜ւ, հառաչող։

Ու կուշտ մարմիններ, անփոյթ ու խոշոր․
Մութի մէջ կորչող անյայտ ճանապարհ,
Ու շրթեր խոնաւ, աչքեր վաւաշոտ․
Արաբ պարուհու կրքոտ պորտապար։

Ու յետոյ փողոց, յետոյ կէսգիշեր․
Ծովափ, հորիզոն մութ ու անյատակ.
Ու ցնցոտիներ, ու մերկ մարմիններ,
Քաղցած ու նիհար ձգւած պատի տակ։

Իսկ այնտեղ ներսում՝ նւագ ու գինի,
Ու կարմիր լոյսեր, կին ու երգ ու պար․
Այնտեղ՝ խրախճանք ցոփ ու վայրենի,
Արաբ պարուհու կրքոտ պորտապար։

Հանճարները Եւ Սէրը
Նիքոլօ Փականինի Եւ Կոմսուհի Փոլինա Պորկէզէ

Գեղեցկուհին, որուն մարմինը անթերի եւ կատա-
րեալ էր, գրեթէ ոչ մէկուն կը մերժէր. անոր՝ երկրի 
եւ Եւրոպայի ամենաանբարոյ կինը կը համարէին: 
Վաղ տարիքէն Մարիա-Փաոլեթթան («ընտանեկան 
անունով»՝ Փոլինա) աչքի կ’իյնար դէպի այր մարդ-
իկ ցուցաբերած իր արտակարգ սիրով։ Ճաշակելով 
մարմնական սէրը պզտիկ տարիքէն, անիկա չէր ալ 
փորձեր բարեպաշտ երեւնալ... կը սիրէր աղմկա-
լից խրախճանքներ, զուարճանքներ: Փոլինային 
ամենեւին չէին հետաքրքրեր տաղաչափութիւնը, 
գեղանկարչութիւնը, երաժշտութիւնը, ան լսել 
անգամ չէր ուզեր կրթութեան մասին եւ իր սիրե-
կաններուն կ’արգիլէր իրեն հետ իմաստուն 
բաներու մասին զրուցել: Սեւամորթ ծառաները 
Փոլինային ձեռքերու վրայ շալկած կը տանէին 
լողաւազան։ Ան այնքան համարձակ էր որ մեր-
կացաւ քանդակագործ Քանովի առջեւ, եւ վերջինս 
հմայիչ բնորդուհիէն քանդակեց Վեներայի մերկ 
արձանը, որով հետագային հիացան բոլորը։ 
Նափոլէոն, որ շատ կը փորձէր կարգի հրաւիրել 
իր անբարոյ քոյրը, կ’որոշէ ամուսնացնել անոր 
զօրավար Շարլ Լեգլէրգին հետ։ Վերջինս՝ անչափ 
հաւատարիմ ըլլալով Պոնափարթին, կայսեր 
հրամանով կ’ամուսնանար նոյնիսկ սատանա-
յին հետ։ Իսկ Փոլինան դրական կ’ընդունի այդ 
ամուսնութիւնը՝ ոչ մեծ խոչընդոտ մը համարելով 
իր յետագայ արկածներու համար։ Երբ Նափոլէոնը 
Լեգլէրգին Հնդկաստան կը ղրկէ, ամուսնոյն նոր 
աշխատավայրին մէջ ալ Փոլինան անվերջ կը 
սիրաբանէ անոր աշխատակիցներուն հետ։ 
Փոլինայի եւ Շարլի ամուսնութիւնը 5 տարի 
կ’երկարի եւ կ’աւարտուի Լեգլէրգի մահով, իսկ 
22-ամեայ այրին՝ առանց տխրելու, ուրախութեամբ 
կը վերադառնայ Փարիզ։ 
Յաջորդ տարին եղբայրը նոր փեսացու մը կը 
գտնէ՝ իշխան Քամիլլօ Պորկէզէ, որ շատ յարմար 
էր Փոլինայի համար. հարուստ էր եւ ազնիւ։ Լաւ 
գիտնալով Փոլինայի գէշ համբաւը, Պորկէզէն 
կը գոցէ աչքերը ատոր վրայ, քանի որ իրեն 
համար աւելի կարեւոր էր իր ապագայ յաջող 
գործնական ընթացքը՝ որ պիտի ապահովէր այդ 
ամուսնութիւնը կայսեր քրոջը հետ։ Սակայն, կարճ 
ժամանակ անց Պորկէզէն, այլեւս չհամակերպելով 
Փոլինայի ծայրայեղ անբարոյ կենցաղին հետ, 
խենթացած՝ անամօթ վարքէն, բաւական մեծ 
կարողութիւն տալով՝ կ’առաջարկէ իրարմէ զատ-
զատ ապրիլ, եւ կնոջը ապրելու կը ղրկէ դղեակի 
մը մէջ՝ Թուրին: Ճիշդ այդ ժամանակ՝ 1806թ. շքեղ 
պալատի տիրուհին կը ծանօթանայ տարօրինակ 
եւ խորհրդաւոր՝ արդէն հանրայայտ Փականինիի 
հետ։ 
Անոնք կը հանդիպին Փոլինայի քրոջը՝ Էլիզայի 
տունը, որու քով Նիքոլօն օրինական կ’աշխատէր։ 
(Յետագային Փականինին խոստովանած է որ 
Էլիզայի հետ նոյնպէս սիրային կապի մէջ եղած է)։ 
Փականինի, որ անչափ կը սիրէր հարստութիւնն ու 
շքեղութիւնը, կ’արձագանգէ Փոլինայի «կանչին»: 
Ան «Դամասկոսի Կարմիր Վարդ» կը կոչէ Փոլի-
նային: Անոնք միշտ միասին կ’ըլլան, սակայն 
երաժշտութեան հանդէպ անտարբեր տիկնոջը 
կը գերէ միայն ջութակահարի սատանայական 
արտաքինը։ Իսկ Փականինին, որ աշխարհը 
կ’ընկալէր միայն երաժշտութեան միջոցով, կը 
խենթանայ այդ կնոջ համար. «Ձեր մարմինը՝ 
ամենակատարեալ երաժշտական գործն է»,-կ’ըսէր 
ան։ 
Ի պատասխան Փոլինան, որ լուրջ չէր վերաբե-
րեր Փականինիին, կը խնդար. ջութակահարը 

ընդամէնը մէկն էր իր բազմաթիւ սիրեկաններէն։ 
Շատ շուտով ան կը լքէ Նիքոլոյին եւ կ’երթայ 
անոր ընկեր, երաժշտահան Պլանճինիին մօտ։ 
Իսկ խաբուած եւ ընկերոջ կողմէն դաւաճանուած 
Փականինին Թոսքանիա կը մեկնի։ 
(Չնայած իր ծայրայեղ անբարոյական կենցաղին՝ 
Փոլինան հաւատարիմ կը գտնուի եղբօր հանդէպ. 
ընտանիքէն միայն ան Նափոլէոնի հետ Էլպա 
կ’երթայ եւ նիւթապէս կ’օգնէ անոր)։ 
Ժամանակ մը վերջ, կը վերահաստատուի հռչա-
կաւոր ջութակահարին կապը Լա Սքալայի երգչու-
հի Անթոնիա Պիանքային հետ (որուն հետ կապ 
ունեցած էր նաեւ նախկինին), եւ 1825թ. անոնք 
որդի մը կ’ունենան՝ Աքիլլես: Աքիլլեսի ծնունդէն մէկ 

ամիս առաջ, քաղցկեղէն կը մեռնի 45 տարեկան 
Փոլինան, եւ միայն զաւակին լոյս աշխարհ գալը 
կ’ամոքէ Նիքոլոյի անսահման վիշտը, որ Փոլինայի 
մահը պատճառած էր։ Ջութակահարի նախկին 
ընկե-րըն ու մրցակիցը անոր կը գրէ. «Յիշե՞ց քեզ, 
արդեօք, կոմսուհին, Նիքոլօ՛... կը կարծեմ՝ ո՛չ... ան 
իր նախկին սիրեկաններուն մատներու արանքէն 
կը նայէր...»: 
Երբ Փոլինան մահամերձ կ’ըլլայ, ամուսինը՝ 
Քամիլլօն, կը ներէ անոր բոլոր մեղքերը: 
Ըստ կտակի, Փոլինային կը թաղեն գոց դագաղով, 
եւ քովը կը դնեն Քանովի Վեներայի արձանը, 
որպէսզի բոլորը յիշեն անոր շքեղութիւնն ու 
գեղեցկութիւնը։ 
1837-ին Փականինին համերգներ կու տայ Թուրինի 
մէջ, բայց յաջորդ տարին իր առողջական վիճա-
կը կտրուկ կը վատանայ: 1839-ին, բժիշկներու 
ցուցումով ան կը հաստատուի Մարսէյլ, կարճ 
ժամանակ յետոյ կը տեղափոխուի Նիցցա: 
Կեանքի վերջին օրերուն, ան աննկարագրելի 
տանջանքներ կը կրէ, եւ բոլորովին կորսնցնելով 
ձայնը, իր ըսելիքները թուղթի վրայ կը գրէ: 
Իր վերջին գրութիւնը հետեւեալն է. «Կարմիր 
վարդեր... Կարմիր վարդեր... Ատոնք գոց կարմիր 
են եւ, կարծես թէ, վնասակար...»: 
Փոլինայի մահէն յետոյ, Նիքոլօն 15 տարի կ’ապ-
րի, այդպէս ալ չհաշտուելով սիրելիի կողմէն 
լքուած ըլլալու իրողութեան հետ։ Անոր մարմինը՝ 
զարդարուած ժամանակի բոլոր կանոններու 
համաձայն, կը դրուի մեծ դահլիճի մը մէջ: Մարդոց 
հսկայական բազմութիւն կու գայ հրաժեշտ տալու 
տաղանդաւոր երաժիշտին, որ վարպետօրէն կը 
տիրապետէր իր գործիքին: 
Իր կտակին մէջ երաժիշտը կը գրէ. «Ես կ’արգի-
լեմ ցանկացած հոյակապ յուղարկաւորութիւն: 
Չեմ ուզեր որ նկարիչները հոգեհանգիստի 
արարողութիւն կատարեն ինծի համար.... Ջու-
թակս կը կտակեմ Ճենովային, որպէսզի յաւերժ 
հոն պահուի»: 
Մահէն առաջ՝ զառանցանքի մէջ, Փականինի 
դժուարաւ կը շշնջայ «Դամասկոսի Կարմիր 
Վարդ»ին անունը... 
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ՄՕՏ ՕՐԷՆ

Լոյս Կը Տեսնեն
ՌԱԿ-ի 98-ամեակին Առիթով

(ՌԱԿ Մատենաշարէն)

«Հայ Մամուլի Տարի»ուան 
Առիթով

(Զարթօնք Մատենաշարէն)

¸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:

Համաչափութիւն

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Հայաստանի Արտաքին գործոց նախարար Զօհրապ Մնացականեան 
յայտարարեց, որ Արցախի բնակչութեան անվտանգութեան միակ երաշխաւո-
րը Երեւանն է։ Այս մասին կը հաղորդէ »Ժամանակ»ը:
Զօհրապ Մնացականեան, որ եղաւ հիւրը BBC-ի վարկանիշային «Hard 
Talk» հաղորդաշարին, մեկնաբանութիւններ ըրաւ Լեռնային Ղարաբաղի 
հակամարտութեան շուրջ։ Ան այս առթիւ ըսաւ.
«Հայաստան կը շարունակէ յանձնառու մնալ ղարաբաղեան հակամարտու-
թեան խաղաղ կարգաւորման եւ այս ամբողջին մէջ Արցախի կարգավիճակը 
եւ անվտանգութիւնը մեր հիմնական առաջնահերթութիւններն են։ Այս 
համատեսքին մէջ պատահական չէր արտաքին գործոց նախարարի 
անդրադարձը Ատրպէյճանի կողմէ Արցախի բնակչութեան դէմ իրականացու-
ած մարդու իրաւանց լուրջ խախտումներուն, որոնք կը շարունակուին 
առ այսօր։ Հնարաւոր չէ հասնիլ հակամարտութեան վերջնական եւ 
յարատեւ լուծման, որովհետեւ քանի տակաւին չկան Արցախի բնակչութեան 
անվտանգութեան համար լուրջ երաշխիքներ, որոնց շարքին թերեւս 
ամենակարեւորն է Արցախի կարգավիճակը՝ ինչ որ չի կրնար ըլլալ աւելի 
ցած, քան ունինք այսօր»։
Հարցազրոյցի տեւողութեան Մնացականեան յայտնեց, որ հիմնախնդիրը 
չի կրնար լուծուիլ առանց կողմերու յանձնառութիւններու ողջմիտ համա-
չափութեան։ Մնացականեան շարունակեց.
«Միջազգային հանրութեան համար անգամ մը եւս յստակօրէն ընդգծուեցաւ, 
որ հնարաւոր չէ ակնկալել հակամարտ կողմերէ մէկէն փոխզիջումներ, երբ 
միւս կողմը նոյնիսկ ելոյթներու մակարդակի վրայ պատրաստ չէ խօսիլ անոնց 
մասին։ Այս համատեսքին մէջ կարեւոր էր շեշտադրումը, թէ Հայաստանի նոր 
իշխանութիւնները արդէն իսկ դրսեւորած են կառուցողականութիւն՝ բազմիցս 
շեշտելով, որ ղարաբաղեան հակամարտութեան հաւանական լուծումը պէտք 
է ընդունելի ըլլայ բոլոր երեք կողմերուն համար։ Մինչդեռ Ատրպէյճան ո՛չ միայն 
հանդէս չէ եկած պատասխան քայլով մը, այլեւ՝ ամենաբարձր մակարդակի 
վրայ կը շարունակէ իր ռազմատենչ յայտարարութիւնները։ Հնարաւոր 
չէ յանձնառու ըլլալ զիջումներու, երբ դիմացինդ պատրաստ է ամէն պահ 
հարուածելու։ Ամփոփելով կրնաք փաստել, որ Հայաստանի արտաքին գործոց 
նախարարին կողմէ հնչեցուած հիմնական տեսակէտներու ընտրութիւնը 
պատահական չէր, որովհետեւ անոնց հիմքին կային համամարդկային 
արժէքները եւ սեփական պետութեան շահու գիտակցումը»։  


