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Ֆրանսախօսութեան միջազգային 
կազմակերպութեան (ՖՄԿ) 36-րդ 
նստաշրջանի նախարարական համա-
ժողովը տեղի ունեցաւ Մոնաքոյի մէջ։ 
Ժողովի մասնակցեցաւ նաեւ Հայաս-
տանի Արտաքին գործոց նախարար 
Զօհրապ Մնացականեան։ Այս մասին 
կը հաղորդէ «Ժամանակ»ը:
Հարկ է նշել, որ Մնացականեան 
ներկայիս ՖՄԿ-ի նախարարական 
համաժողովի նախագահն է։ Մոնաքոյի 
հաւաքի ժամանակ ան հանդէս եկաւ 
ելոյթով մը։ Իր խօսքով՝ խաղաղութիւ-
նը, համերաշխութիւնը, բոլորի կողմէ 
բաժնուած հիմնարար արժէքները կը 
շարունակեն մնալ համակեցութեան 
հիմքին՝ հանդիսանալով ընդհանուր 
ժառանգութեան մէկ մասը եւ առկայ 
խնդիրներու լուծման բանալին։ 
«Առանց յանուն խաղաղութեան, ինչ-
պէս նաեւ ծայրայեղականութեան ու 
ահաբեկչութեան սպառնալիքներուն 
դէմ մեր համախմբման, այդ աղէտը պիտի շարունակէ ծառայել իր նպատա-
կին։ Կարեւոր է կրկին վերահաստատել մեր աջակցութիւնը ահաբեկչութեան 
դէմ պայքարին», ըսաւ Մնացականեան։
Ելոյթի ժամանակ նախարարը անդրադարձաւ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի 
հիմնախնդրին։ Ան ըսաւ. «Մենք կը հաւատանք մարդու իրաւանց համ-
ընդհանրութեան եւ անոնց պաշտպանութիւնը պէտք է տարածուի ամբողջ 
մարդկութեան վրայ։ Ուստի մենք համոզուած ենք, թէ Լեռնային Ղարաբաղի 
հակամարտութեան պարագային պէտք է ապահովուի մարդու իրաւանց 
պաշտպանութիւնը՝ ներառեալ Արցախի ժողովուրդի տնտեսական եւ 
ընկերային իրաւունքները։ Արցախի ժողովուրդը իրաւունք ունի տնօրինել իր 
ճակատագիրը եւ կառուցել աւելի լաւ ապագայ մը իր յաջորդ սերունդներուն 
համար»։
Մինչ այդ, Մոնաքոյի մէջ Մնացականեան առանձին հանդիպում մըն ալ 
ունեցաւ Ֆրանսախօսութեան միջազգային կազմակերպութեան ընդհանուր 
քարտուղար Լուիզ Մուշիքիվապոյի հետ։

Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարարութիւնը դատապարտած է ԱՄՆ 
Քոնկրէսի ստորին պալատի՝ Ներկայացուցիչներու պալատին կողմէ Հայոց 
Ցեղասպանութեան ճանաչման բանաձեւին ընդունումը: Այս մասին կը 
հաղորդէ Ermenihaber.am-ը՝ վկայակոչելով Sabah-ը։
«Մենք կը մերժենք «Հաստատելով Հայոց Ցեղասպանութեան վերաբերեալ 
Միացեալ Նահանգներու արձանագրութիւնները» վերնագրուած թիւ 296 
փաստաթուղթը: Ներքին քաղաքական նկատառումներով ընդունուած այդ 
որոշումը որեւէ առնչութիւն չունի պատմութեան եւ իրաւունքի հետ»,- նշուած 
է Թուրքիոյ ԱԳՆ-ի յայտարարութեան մէջ։
Կը շեշտուի այն հանգամանքը, որ եթէ որոշ ուժեր, չկարենալով Սուրիոյ մէջ 
«խաղաղութեան ակունք» ռազմագործողութիւնը կանխել, կը կարծեն, թէ 
այս կերպով կրնան վրէժխնդիր ըլլալ Անգարայէն՝ կը սխալին։
«Այս որոշումը Թուրքիոյ կառավարութեան եւ ժողովուրդին համար չունի 
որեւէ վաւերականութիւն: Բանաձեւին այս նախագիծը չ՝ենթադրեր որեւէ 
իրաւական պարտաւորութիւն եւ այլ բան չէ, քան ԱՄՆ-ի հայկական լոպպիին 
եւ Թուրքիոյ դէմ գործող շրջանակաները գոհացնելու նպատակով առնուած 
քաղաքական քայլ»:

Ցուցարարները դարձեալ փողոցները իջան ու ճամբաները փակեցին 
նախագահ Աունի խօսքէն ետք: 
Բոլոր կարեւոր ճամբաները Լիբանանի հիւսիսէն հարաւ փակուեցան մեծ 
թիւով բողոքարարներու կողմէ, որոնք յուսախաբ էին նախագահին խօսքէն:  
Ճամբաները փակուեցան այրող անիւներով:
Նախագահ Աուն երէկ երեկոյեան ժամը 8:30ին, իր պաշտօնավարութեան 
երրորդ տարեդարձին առիթով խօսքով մը հանդէս եկաւ ուղղուած լիբա-
նանցիներուն: Հակառակ անոր, որ նախագահը փորձեց ցուցարարները 
գոհացնող արտայայտութիւններով հանդէս գալ, սակայն բողոքարար 
ժողովուրդը  նախագահին խօսքին բովանդակութիւնը շատ ընդհանրական 
նկատեցին, բան մը, որ իրենց ակնկալութիւններուն համեմատ չէր:  
Բանակը ինչպէս, որ առաւօտուն ըրած էր, խաղաղ միջոցներով դարձեալ 
գիշերուայ մինչեւ ուշ ժամերը փորձեց փակուած ճամբաները խաղաղ կերպով 
վերստին բանալ, կարգ մը տեղեր յաջողելով իսկ այլ տեղեր հանդիպելով 
ճամբան փակ պահելու ժողովուրդին վճռականութեան:
Նախագահին կը մնայ կարճ ժամանակամիջոցի մը ընթացքին ձեռնարկել 
սահմանադրութեամբ ճշդուած երեսփոխանական խորհրդակցութիւնները, 
որպէսզի յստականայ վարչապետի անունը, որ իր կարգին պէտք է կազմէ 
կառավարութիւն մը, որ պէտք է վայելէ ժողովուրդին վստահութիւնը:

Մոնաքոյի Մէջ ԺողովՑուցարարները Դարձեալ Փողոցները 
Գրաւեցին Աունի Արտասանած Խօսքէն Ետք

Շար. Էջ 02
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Թուրքիոյ Պաշտօնական Արձագանգը՝ ԱՄՆ-ի 
Մէջ Հայոց Ցեղասպանութեան Բանաձեւի 

Ընդունման Վերաբերեալ
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Սուրիոյ Մէջ Մարդասիրական Առաքելութիւն Իրականացնող Հայ 
Սակրաւորները 116000քմ Տարածք Ականազերծած են

Այս Տարի Աւելի Շատ Ջանք Պիտի Գործադրենք. Չաւուշօղլուն՝ 
Արցախեան Հակամարտութեան Մասին

Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Գոնրատ Միակի 

Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ

Սուրիոյ մէջ մարդասիրական 
առաքելութիւն իրականացնող հայ 
մասնագէտներու երրորդ խումբի 
սակրաւորները, Հոկտեմբեր 8-30, 
ճարտարագիտական հետազօտու-
թեան եւ մաքրման աշխատանքներու 
ժամանակ, ականազերծած են 1500քմ 
տարածք։ Ըստ Armenpress.am-ի՝ 

Մարդասիրական ականազերծման 
եւ փորձագիտական կեդրոնի հասա-
րակայնութեան հետ կապերու 
պատասխանատու Նազելի Էլպա-
գեան յայտնած է, թէ ընդհանուր 
առմամբ՝ Փետրուար 15-էն մինչ օրս 
հայ մասնագէտները մաքրած են 
116000քմ տարածք։

Նոյն ժամանակահատուածին 
մարդասիրական խումբի բժիշկ-
ները մասնագիտական օգնու-
թիւն ցուցաբերած են 688 մար-
դու։ Հայաստանցի բժիշկները 
սուրիացի մասնագէտներուն հետ 
գործակցութեամբ իրականացու-
ցած են հիւանդ զինուորականնե-
րու եւ տեղի խաղաղ բնակչութեան 
հետազօտութիւններ ու բժշկական 
միջամտութիւններ։
Վիրաբուժական օգնութիւն ստա-
ցած է 39 քաղաքացի, ներգան-
կային մասնագէտի դիմած է 76 
մարդ, անմիջական բուժում ստա-
ցող հիւանդներուն թիւը 86 է, 
դիմածնօտային հետազօտութեան 
ենթարկուած է 11 մարդ, կանացի 
բժիշկները բուժած են 191, մաշ-
կաբանները՝ 104, ատամնաբոյժը՝ 
13 հիւանդ։ Հայ մասնագէտները 
աջակցած են 108 երեխայի: Ընդ-
հանուր առմամբ՝ Փետրուար 15-էն 
մինչ օրս բժշկական օգնութիւն ցու-
ցաբերուած է 6288 քաղաքացիի։
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արարողութեան ժամանակ, անդ-
րադարձած է արցախեան հակա-
մարտութեան։ Այս մասին կը հաղոր-
դէ Ermenihaber.am-ը՝ վկայակոչելով 
Haberler-ը։
Չաւուշօղլուի խօսքերով, Թուրքիան 
կողմ է, որ «Լեռնային Ղարաբաղի եւ 
Ատրպէյճանի գրաւուած տարածք-
ներու խնդիրը» լուծուի դիւանա-
գիտական ճանապարհով եւ ՄԱԿ-ի 
ԱԽ-ի ու Եւրոպայի խորհուրդի 
ընդունած որոշումներուն ծիրէն 
ներսմ:
«Խնդրի կարգաւորման համար 
այս տարի աւելի շատ ջանք պիտի 
գործադրենք»,- ըսած է Չաւուշօղլուն։

մէջ իրականացուող «Միջնորդա-
կան 6-րդ համաժողով»-ի բացման 

Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախա-
րար Մեւլութ Չաւուշօղլուն, Պոլսոյ 
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Գոնրատ Միակի (էստ.՝ Konrad 
Vilhelm Mägi, նոյեմբերի 1, 
1878, Հելլենուռմէ, Վալգամաայ, 
Էսդոնիայի Հանրապետութիւն 
- օգոստոսի 15, 1925, Տարտու, 
Էստոնիայի Հանրապետու-
թիւն), էսդոնիացի նկարիչ, 
բնանկարիչ։
Գոնրատ Միակին մաս-
նագիտական նախնական 
կրթութիւնը ստացած է 1899-
1902, մասնակցելով Դար-
դուի՝ Գերմանացի աշխա-
տաւորներու միութեան նկար-
չական դասընթացներուն։ 
1903ին կ՛ ընդունուի Սանկտ-
Պետերուրգժկիի Թեքնիքա-
կան նկարչութեան՝ Շտիկլիցի 
անուան կեդրոնական ուսում-
նարան, սակայն 1905ին 
յեղափոխական դէպքերու 
պատճառով ստիպուած կ՛ըլ-
լայ ձգել ուսումը։ 1906ին 
ամառը նկարիչը կ՛անցնէ 
Աթլանթեան կղզիներուն վրայ: 
Այնտեղի հիասքանչ բնութեն-
էն ներշնչուելով ստեղծած է 
բնանկարներ։
1910ին առաջին անգամ Էսդո-
նիա կը ղրկէ իր մի քանի 
նկարները:
1912ին կը վերադառնայ հայ-
րենիք՝ Էսդոնիա։ 
Գոնրատ Միակին եղած է 
Դարդուի նկարիչներու Pallas 
միութեան հիմնադիրներէն 
մէկը, իսկ յետագային՝ նաեւ 
կերպարուեստի նոյնանուն 
դպրոցի հիմնադիրներէն։

Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախա-
րարութեան յայտարարութեան մէջ 
կը յիշեցուի, թէ ինչպէս Հայաստանը 
հրաժարած է 1915-ին տեղի ունեցածը 
ուսումնասիրելու համար համատեղ 
յանձնաժողով ստեղծելու Թուրքիոյ 
առաջարկէն։
Ըստ Թուրքիոյ ԱԳՆ-ի՝ Ներկայա-
ցուցիչներու պալատին ընդունած 
բանաձեւը պիտի բարդացնէ թուրք-
ամերիկեան յարաբերութիւնները։
«Անկասկած այս որոշումը ստուեր 
կը նետէ ԱՄՆ-ի Ներկայացուցիչնե-

րու պալատի վարկանշին վրայ եւ 
բացասականօրէն պիտի անդրա-
դառնայ Թուրքիոյ հասարակութեան 

մէջ ԱՄՆ-ի վերաբերեալ ընկա-
լումներուն»,- ըսուած է յայտա-
րարութեան մէջ։

Թուրքիոյ Պաշտօնական Արձագանգը՝ ԱՄՆ-ի Մէջ Հայոց 
Ցեղասպանութեան Բանաձեւի Ընդունման Վերաբերեալ
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ԱՐԱՔՍ ՓԱՇԱՅԵԱՆ 
ՀՀ Գիտութիւնների Ազգային Ակադեմիա,
Արեւելագիտութեան Ինստիտուտ

Յորդանանի Հայերը

Օրերս Հայկազեան Համալսարանի Հայկական Սփիւռքի ուսում-
նասիրութիւնների կենտրոնը հրատարակեց «Յորդանանի Հայերը» 
վերտառութեամբ հերթական հատորը (519 էջ), որտեղ ամփոփու-

ած են նոյն խորագրով 2016 Մայիսի 22-24ը Պէյրութում անցկացուած 
գիտաժողովի նիւթերը։ Նշենք, որ Հայկազեան Համալսարանն արդէն 
միքանի տարի է, ինչ նախաձեռնել է Սփիւռքի հայ համայնքներին վերաբերող 
եւ շարունակական բնոյթ կրող գիտաժողովների շարք, որոնց նիւթերը 
յետագայում հրատարակւում են։  
Ներկայ հատորի մէջ տեղ են գտել Փրոֆ. Հինտ Ապու Շաարի «Յորդանանի 
պատմութիւնը օսմանեան եւ անկախութեան շրջանում 1850-1946», Փրոֆ. 
Քլոտ Մութաֆեանի «Հայկական աւատները Յորդանանում 12-14րդ դդ.», 
Դոկտ. Հիլմար Քայզէրի «Հայ տեղահանուածները Հաուրանում եւ Քարաքում 
Հայոց Ցեղասպանութեան շրջանում»), Դոկտ. Ճոն Արմաճանիի «Յորդա-
նանի սահմանադրութիւնը եւ փոքրամասնութիւնների իրաւունքները», 
Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեանի «Փոքրապատում ՀԲԸՄ Ամմանի (1929-
1955), Ռուսէյֆայի (1939-61), Զարքայի (1941-59) եւ Քարաքի (1941-46) 
մասնաճիւղերուն», նաեւ՝ «Ժողովրդագրական քաղուածքներ Ամմանի Ս. 
Թադէոս եկեղեցիի պսակի, մկրտութեան եւ մահուան տոմարներէն 1922-
2013»), Դոկտ. Աննա Օհաննէսեան-Շարփէնի «Հայ կանանց ժառանգները 
Հարաւային Յորդանանում», Ալին Պենէեանի «Հայերը Յորդանանի հիւսիսում 
եւ հարաւում»),  Սիլվա Պաղսարեան-Մենեքշեանի «ՀՄԸՄ Ամման. մեկուսի 
մասնաճիւղ», Յակոբ Սերփէքեանի «Ռուսէյֆայի հայերը», Գէորգ Մսրլեանի 
«Հայերի ներգաղթը Յորդանանում եւ քաղաքացիութեան ձեռք բերումը 1928-
1954», նաեւ՝ «Իրպիտի եւ Հիւսիսային Յորդանանի հայերը», Եղիա Թաշճեա-
նի «Թագաւորների լուսանկարիչը. Յակոբ Պէրպէրեանի կենսագրութիւնը», 
Սիլվա Սարգսեան-Հայրապետեանի «Հայ համայնքի ձեւաւորումը Ամման-
ում», Ռոզէթ Ալեմեան-Մահսերէճեանի «Յորդանանի ազգային մարզա-
կան միութիւնը», Արսինէ Ճամպազեանի «Յորդանանի Հայ Օգնութեան 
Միութեան «Արազ» մասնաճիւղը», Ներսէս Ներսէսեանի «Յորդանանի 
հայ գաղութի դէմքեր եւ Յորդանանի հայկական եկեղեցիները», Հրածին 
Վարդանեանի «Սփիւռքահայութեան Հետ Մշակութային Կապի Կոմիտէն եւ 
յորդանանահայութիւնը 1964-1990», Մատլէն Մեծակոբեանի «Յորդանանի 
հայերը համարկման եւ մայր հայրենիքի հետ կապի միջեւ», Վիգէն Ասլանեանի 
«Յորդանանի հայերի մասնակցութիւնը հասարակական կեանքում», Դոկտ. 
Լուսին Թամինեանի «Սփիւռքահայ կնոջ ինքնութեան ձեւաւորումը», Դոկտ. 
Արաքս Փաշայեանի «Յորդանանի հայ համայնքը. արդի հիմնախնդիրներ», 
Դոկտ. Վահրամ Շեմմասեանի «Հայոց Ցեղասպանութեան վերապրողները 
Պաղեստինում եւ Անդրյորդանանում առաջին աշխարհամարտի վերջին»), 
Մարալ Ներսիսեանի «Յորդանանի հայ կրթօճախները»), Պերճ Ճամպազեանի 
«Յիշողութիւններ Յորդանանի հայ աւետարանական համայնքի մասին», 
Յարութ Չեքիճեանի «Հորդանանի հայերը. յուշեր, դրուագներ 1967-
1978»), Հերի Յակոբեանի «Հայ ընտանիք. յաւերժական ճամփորդութիւն» 
յօդուածները։ Հատորի վերջում «Յաւելուած» բաժինն է, որտեղ կան 
արժէքաւոր փաստեր համայնքի ազգային, կրթական, ժողովրդագրական, 
մարզական եւ այլ ոլորտների մասին։ Այստեղ տեղ է գտել ամմանահայ գրող 
Թադէոս Եսայեանի «Կեանքս ինչպէս որ էր» նոթագրութիւնը։ Նշուած 
բաժնում կան տեղեկութիւններ նաեւ հեղինակների մասին։ Կայ կարճ 
տեղեկատուութիւն գիտաժողովի մասին (զետեղուած են գիտաժողովի 
բացման եւ փակման խօսքերը, նաեւ՝ Գալուստ Կիւլպենկեան Հիմնարկի 
հայկական համայնքների բաժնի տնօրէն Դոկտ. Ռազմիկ Փանոսեանի ողջոյնի 
խօսքը)։ Գիտաժողովի կազմակերպիչներն իրենց երախտագիտութիւնն են 
յայտնել Պրն. Երջօ Սամուէլեանին, ինչպէս նաեւ Գալուստ ԳԿիւլպենկեան 
հիմնարկին՝ աջակցութեան համար։ Նշենք, որ հանդիսութեանը յաջոր-
դել է յորդանանահայ լուսանկարիչ Միրօ Գիզիրեանի լուսանկարչական 
ցուցահանդէսը։ Հայկազեան համալսարանի ռեկտորը նշել է, որ չնայած 
հայապահպանութեան եւ այլ ոլորտներում նկատուող որոշակի բացասական 
միտումներին, պէտք է փորձել հասկանալ, թէ ստեղծուած իրավիճակում, 
ի սպաս հայ համայնքների, ինչ շահեկան լուծումներ կարելի է գտնել: Իր 
հերթին Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեանը նկատում է, որ Միջին Արեւելքում 
հայապահպանութեան համար ներկայումս բաւական լուրջ մարտահրաւէրներ 
են ձեւաւորուել, սակայն մինչ օրս Հայաստանի Հանրապետութիւնը յստակ 
քաղաքականութիւն, առաւել եւս ռազմավարութիւն նմանօրինակ խնդիրների 
հետ կապուած՝ չունի։ Ըստ այդմ՝ հաշուի առնելով տարածաշրջանում 
հայ համայնքների մշուշոտ հեռանկարը, ճիշտ կը լինէր, եթէ Հայաստանի 
Հանրապետութիւնը գործնական քայեր ձեռնարկէր այդ ուղղութեամբ։
 Հատորի մէջ զետեղուած են Յորդանանի հայ համայնքի տարբեր փուլերին ու 

համայնքային կեանքին վերաբերող 
տասնեակ լուսանկարներ, որոնք 
ունեն բացառիկ վաւերագրա-
կան նշանակութիւն։ Նշենք, 
որ հատորում տեղ գտած բոլոր 
յօդուածներն արժէքաւոր են 
եւ աչքի են ընկնում գիտական 
կարեւորութեամբ՝ ընդգրկելով 
համայնքի պատմութեան տարբեր 
ժամանակահատուածներ ու իրար 
չկրկնող, տարաբնոյթ խնդիրներ: 
Դրանցից շատերը հիմնուած են 
արխիւային նիւթերի, դաշտային 
հետազօտութիւնների, սեփական 
ընտանիքների ու անձնական պատ-
մութիւնների վրայ: Հատորում զետե-
ղուած նիւթերն ու յօդուածները 
խիստ կարեւոր նշանակութիւն 
ունեն Հայոց Ցեղասպանութիւն-
ից եւ Կիլիկիայի հայաթափումից 
յետոյ ձեւաւորուած Յորդանանի 
հայ համայնքի ստեղծած նիւթական, հոգեւոր եւ ազգային մշակոյթի 
ուսումնասիրութեան ոլորտում։ Հատորում ներկայացուած են դէպի Յորդա-
նան հայերի գաղթի ուղիները, առաջին գաղթակայանները, հայ աղջիկների՝ 
պետուիինների հետ ամուսնանալու պատմութիւնները, Յորդանանում 
հայ համայնքի կայացման ամբողջ պատմութիւնը, հայաշատ քաղաքները, 
որոնք յետագայում կորցրեցին իրենց նշանակութիւնը, մի խօսքով՝ հայ 
համայնքի հաստատութենականացման գործընթացը։ Ներկայացուած են 
նաեւ Յորդանանում երեւելի հայերի գործունէութիւնը, հայերի ներդրումը 
Յորդանանի հասարակական, ընկերատնտեսական, մշակութային կեանքում 
եւ այլեւայլ ոլորտներում։ Քննարկման առարկայ են դարձել նաեւ հայ համայնք-
պետութիւն յարաբերութիւնները, Յորդանանում փոքրամասնութիւնների 
կարգավիճակը։ Առանձին յօդուածներում լուսաբանւում են Յորդանանում 
հայկական ինքնութեան խնդիրները, Յորդանանի հայ համայնքի անցեալի եւ 
ներկայի մարտահրաւէրները, Հայաստանի դերը յորդանանահայ համայնքին 
հայապահպանութեան խնդիրներում օգնելու հարցում։
Հարկ է նկատի ունենալ, որ հատորն ունի բացառիկ կարեւոր աղբիւրա-
գիտական նշանակութիւն, նոյնիսկ՝ հանրագիտարանային արժէք, 
քանի որ մինչ օրս Յորդանանի հայ համայնքի վերաբերեալ խորքային 
ուսումնասիրութիւններ չկային։ Համայնքի ամբողջական եւ բազմակողմ 
պատմութիւնը, կարելի է ասել, կարօտ էր հետազօտութեան։ Հատորը նոր 
լոյս է սփռում յորդանանահայերի նոր, նորագոյն եւ շրջանի խնդիրներին՝ 
առանձնացնելով այն մարտահրաւէրները, որոնց ներկայումս բախւում է 
համայնքը։
Նշենք, որ  Յորդանանում այժմ ապրում են մօտ 3000 հայեր:  Յորդանանի 
հայ համայնքը Սփիւռքի աւանդական համայնքներից է, ունի իր ներքին 
ենթակառուցուածքները: Համայնքը կազմուած է ընկերային եւ դաւանական 
տարբեր շերտերից: Ծանրակշիռ հատուածը Հայ Առաքելական Եկեղեցու 
հետեւորդներն են, աւելի փոքր մաս են կազմում հայ կաթոլիկները: Կայ 
երեք եկեղեցի՝ առաքելական ուղղուածութեամբ երկու` Ս. Թադէոս, Ս. 
Կարապետ եւ մէկ կաթողիկ: Ս. Թադէոս եկեղեցու շրջանակներում գոր-
ծում է վեցամեայ Իւզպաշեան-Կիւլպենկեան վարժարանը: Յորդանանի 
հայերն այդ երկրի լիիրաւ քաղաքացիներ են, ազատօրէն դաւանում են 
սեփական կրօնը՝ վայելելով թէ՛ Հաշիմեան իշխող թագաւորական ընտանիքի 
եւ թէ՛ հասարակութեան համակրանքն ու աջակցութիւնը: Հայերը լաւ 
համարում ունեն՝ որպէս երկրի նուիրեալ քաղաքացիներ: Նրանք աշխուժօրէն 
ներգրաւուած են երկրի տնտեսական եւ հասարակական կեանքում՝ 
մեծ փորձառութիւն ունենալով մի շարք արհեստների ու արուեստների 
ոլորտներում: Պետութեան կողմից ճանաչուած են որպէս կրօնական 
փոքրամասնութիւն: Պետութեան մօտ համայնքը, իսկ համայնքի առաջ 
պետութեանը ներկայացնում է Երուսաղէմի հայոց պատրիարքութեանը 
պատկանող Հայ Առաքելական Եկեղեցու Ամմանի հայոց եւ շրջակայից  
թեմը՝ ի դէմս պատրիարքական փոխանորդի: Ներկայումս հայերի ճնշող 
մեծամասնութիւնն ապրում է Ամմանում: Հայկական կառոյցները գտնւում 
են Ամմանի Ճապալ Աշրաֆիյէ թաղամասում: Հայ համայնքը որոշակի 
գործօն է նաեւ Յորդանան-Հայաստան երկկողմ յարաբերութիւնների եւ 
համագործակցութեան հարցում:
Հարկ է նկատի ունենալ, որ Յորդանանի հայ համայնքի առաջ ներկայումս 
ծառացած են հայապահպանութեանն առնչուող բազմաթիւ հրատապ 
խնդիրներ, որոնց չկարգաւորման դէպքում որոշ ժամանակ անց համայնքը 
կարող է որոշակիօրէն ուծանալ։ Համայնքը Հայաստանի աջակցութեան 
կարիքն ունի։ 
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Մեր Երախտագիտութիւնը Կը Յայտնենք ԱՄՆ Ներկայացուցիչներու 
Պալատին` Հայոց Ցեղասպանութիւնը Հաստատող Օրինագիծի Ընդունման 

Համար. «Աւրորա» Մարդասիրական Նախաձեռնութիւն

Ցեղասպանութիւն 100 + 4

«Աւրորա» մարդասիրական 
նախաձեռնութիւնը յայտարա-
րութիւն տարածած է ԱՄՆ Ներ-
կայացուցիչներու պալատի` Հայոց 
Ցեղասպանութիւնը հաստատող 
օրինագիծի քուէարկութեան վերա-
բերեալ:
Յայտարարութեան մէջ նշուած է.
«Աւրորա» մարդասիրական նախա-
ձեռնութեան գործընկերներու եւ 
աջակիցներու անունով կ՝ուզենք 
մեր երախտագիտութիւնը յայտ-
նել Միացեալ Նահանգներու Ներ-

կայացուցիչներու պալատին Հ. 
296 405-11 օրինագիծի ընդուն-
ման համար, որմով մէկ դար առաջ 
Օսմանեան կայսրութեան մէջ 1.5 
միլիոն անմեղ հայերու բնաջնջումը 
կը ճանչցուի իր իսկական անունով՝ 
իբրեւ Ցեղասպանութիւն։
«Աւրորա» մարդասիրական նախա-
ձեռնութիւնը՝ հիմնադրուած Հայոց 
Ցեղասպանութիւնը վերապրողներու 
անունով եւ ի երախտագիտութիւն 
զանոնք փրկողներուն, կը ձգտի 
զօրացնելու մերօրեայ հերոսները, 

որոնք աշխարհի բոլոր վայրերու մէջ 
կեանք ու յոյս կու տան անոնց, որոնք 
մարդասիրական օգնութեան խիստ 
կարիքի մէջ են։
Այժմ՝ իր ստեղծման հինգերորդ 
տարին, «Աւրորա» մարդասիրական 
նախաձեռնութիւնը ձեռնարկած է 
«Երախտագիտութիւնն՝ ի գործ» 
համաշխարհային շարժումը եւ 
աջակցած է աղքատութեան մէջ 
գտնուող եւ պատերազմներէ տուժած 
15 երկրի աւելի քան 850.000 մարդու։ 
Ծանրագոյն պայմաններու մէջ 
գտնուող մարդոց օգնող մերօրեայ 
հերոսներու ճանաչումով մենք յար-
գանքի տուրք կը մատուցենք Հայոց 
Ցեղասպանութեան նահատակ-
ներուն։
Պատմական այս քուէարկութեան 
պահը յատկանշական է, քանի որ 
ընդամէնը երկու շաբաթ առաջ 
«Աւրորա» մարդասիրական մրցա-
նակի մէկ միլիոն տոլարը յատկա-
ցուած է եզիտի իրաւապաշտպան 

Միրզա Տինայիին, որ «Իսլամական 
պետութեան» իրականացուցած 
վայրագութիւններուն ընթացքին 
օգնած է Իրաքի եզիտի համայնքի 
ամենախոցելի անդամներուն։

Վարդան Գրեգորեան՝ 
«Աւրորա» մարդասիրական 

նախաձեռնութեան 
համահիմնադիր

Նուպար Աֆէյեան՝ 
«Աւրորա» մարդասիրական 

նախաձեռնութեան 
համահիմնադիր

Ռուբէն Վարդանեան՝ 
«Աւրորա» մարդասիրական 

նախաձեռնութեան 
համահիմնադիր

Թոմ Քաթինա՝ 
«Աւրորա» մարդասիրական 

նախաձեռնութեան նախագահ

Մենք Պատմութիւն Կերտեցինք. Քիմ 
Քարտաշեան Անդրադարձած է 
Ցեղասպանութիւնը Ճանչցող 

Բանաձեւի Ընդունման

Յաջորդը Ծերակոյտի Բանաձեւն է. 
Թանկեան Անդրադարձած է 

Ցեղասպանութիւնը Ճանչցող 
Բանաձեւի Ընդունման

Աշխարհահռչակ հեռուստաաստղ 
Քիմ Քարտաշեան Instagram-ի իր էջի 
միլիոնաւոր հետեւորդներուն հետ 
կիսուած է ԱՄՆ Ներկայացուցիչներու 
պալատի՝ Հայոց Ցեղասպանութիւ-
նը ճանչցող պատմական բանա-
ձեւին ընդունման մասին հրապա-
րակումներով: «Այսօր մենք պատ-

մութիւն կերտեցինք»,- գրած է ան 
եւ ներկայացուցած է բանաձեւի 
քուէարկութեան արդիւնքները:
Քարտաշեան կիսուած է նաեւ 
Twitter-ի իր էջով եւ ընթերցողներուն 
տրամադրած՝  «The New Yor Times»-ի 
բանաձեւի ընդունման վերաբերեալ 
հրապարկման յղումը:

System of a Down ռոք խումբի 
մենակատար Սերժ Թանկեան 
անդրադարձած է ԱՄՆ Ներկա-
յացուցիչներու պալատի որոշման՝ 
Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչնալու 
բանաձեւ ընդունելուն վերաբերեալ: 
Facebook-ի իր էջին միջոցով 
Թանկեան շնորհակալութիւն յայտ-
նած է ԱՄՆ Ներկայացուցիչներու 
պալատին՝ Հայոց Ցեղասպանութիւ-
նը ճանչնալու բանաձեւի ընդունման 
համար:
«Շնորհակալ եմ ԱՄՆ Ներկայա-
ցուցիչներու պալատին ԱՄՆ 
պատմութիւնը եւ Հայոց Ցեղաս-
պանութիւնը պատշաճ կերպով 
բնութագրելու համար` ի յիշատակ 

իմ նախնիներու եւ անոնց բոլոր 
զոհուած հարազատներու: Ցեղաս-
պանութիւնը երբեք պէտք չէ 
օգտագործուի քաղաքական նպա-
տակայարմարութեան կամ բռնա-
պետին աւելի շատ ուղղաթիռներ 
վաճառելու համար: Ասիկա Թուրքիոյ 
համար աւելի պիտի դժուարացնէ 
այս հարցով ԱՄՆ պետական քար-
տուղարութեան հետ խաղալը, թէեւ 
ես վստահ եմ, որ պիտի փորձէ: 
Կարեւոր է, որ կան տնտեսական 
պատժամիջոցներ՝ կապուած Սուրիա 
Թուրքիոյ ապօրինի ներխուժման 
հետ: Յաջորդը Ծերակոյտի բանա-
ձեւն  է»,- գրած է Թանկեան:
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Էրզրումի Մէջ Վտանգուած է Մենուա Արքայի 3000-ամեայ Սեպագիր 
Արձանագրութիւնը

Ցեղասպանութիւն 100 + 4

Պատմամշակութային Արձագանգ

Այժմեան Թուրքիոյ Էրզրում (Կար-
ին) նահանգի Հորասան շրջանի 
Եազըլըթաշ գիւղին մէջ գտնուող 
եւ Վանի (Արարատեան) հայկական 
թագաւորութեան արքայ Մենուային 
վերագրուող մօտ 3 հազարամեայ 
ուրարտերէն սեպագիր արձանա-
գրութիւնը վտանգուած է: Գան-
ձագողերը փորձած են զայն կոտրել 
բրիչով:
Ըստ ermenihaber.am-ի՝ Աթաթուրքի 
համալսարանի մասնագէտ Ալփա-
սլան Ճէյլան յայտնած է, որ պատ-
մական կոթողը գանձագողերու կող-
մէ կրնայ ամէն պահ պայթեցուիլ, 
ուստի պատկան մարմիններուն կոչ 
ուղղած է կանխարգելիչ միջոցներ 
ձեռնարկելու:
Ալփասլան Ճէյլան 1998 թուակա-
նէն սկսեալ կ’աշխատի հետազօ-

տական աշխատանքներով: Այցե-
լելով Եազըլըթաշ գիւղ` ան ակա-
նատես եղած է պատմական գրաւոր 
յուշարձանին հանդէպ պատահած-
ներուն:
«Պատմութիւնը մեր ձեռքով ոչն-
չացնելու տարբեր ձեւ է սա: Այն 
ինչ որ թշնամին չի կրնար ընել, 
մենք մեր ձեռքով կ’ընենք: Ոսկի 
որոնելու համար կ’ընեն: Այս արձա-
նագրութեան վերջին տողը գրուած 
է. «Ով կ’ոչնչացնէ այս գրութիւնը, 
թող արժանանայ աստուածներու 
անէծքին»: Ժայռի յետնամասը ոսկի 
չկայ»,- ըսած է Ճէյլան:
Նշենք, որ Մենուայի այս արձա-
նագրութեամբ կը ներկայացուին 
արքայի նուաճողական արշա-
ւանքները:

Միջազգային Լրատուամիջոցները Գլխաւոր Լուրերով Կ՛անդրադառնան 
ԱՄՆ-ի Մէջ Ցեղասպանութեան Բանաձեւին Ընդունման

ԱՄՆ Ներկայացուցիչներու պալատ-
ին կողմէ Հայոց ցեղասպանու-
թեան ճանաչման բանաձեւի 
ընդունման գլխաւոր լուրերուվ 
կ՛անդրադառնան միջազգային լրա-
տուամիջոցները: «Արմենփրես»-ի 
հաղորդմամբ, BBC–ն կը գրէ, որ 
Ներկայացուցիչներու պալատը 
Օսմանեան Թուրքիոյ մէջ հայերու 
զանգուածային սպանութիւնը 
անուանեց ցեղասպանութիւն: 
«Տասնամեակներու ընթացքին 
առաջին անգամն է, որ Ներկայա-
ցուցիչներու պալատը նման միջոց-
ներ կը ձեռնարկէ: Առաջ նման 
փորձերը կը սահմանափակուէին 
մտավախութիւններով, թէ կրնայ 
վնասել Թուրքիոյ հետ յարաբե-
րութիւններուն»,- ըսուած է BBC-ի 
հրապարակման մէջ, ուր մէջբերում 
կը կատարուի ԱՄՆ քոնկրեսական 
Էտըմ Շիֆի խօսքը. «Մենք պիտի 
չըլլանք կուսակցութիւն, որ կը ժխտէ 
ցեղասպանութիւնը, մենք պիտի 
չլռենք, մենք պիտի չմոռնանք»:
Ամերիկեան Washington Post-ի 
յօդուածագիրին դիտարկմամբ` գրե-
թէ 100 տարի պահանջուեցաւ, որ 
ԱՄՆ Քոնկրեսի Ներկայացուցիչներու 
պալատին մէջ մեծամասնութիւնը 
ճանչնայ եւ հաստատէ, որ նման 
ոճրագործութիւն տեղի ունեցած 
է: Ինչպէս կ՛ըսուի բանաձեւին 
մէջ, ԱՄՆ կառավարութիւնը այլ-
եւս պէտք չէ զուգորդել «Հայոց 
ցեղասպանութեան կամ որեւէ այլ 
ցեղասպանութեան ժխտման հետ»: 
Թուրքիան կորսնցուցած է ԱՄՆ 

Ներկայացուցիչներու պալատի 
աջակցութիւնը, եւ «պատնէշը ճեղ-
քուած է Թուրքիոի դէմ առաջարկու-
ող պատժամիջոցներու ետին, որոնք 
նոյնպէս Երեքշաբթի հաւանութեան 
արժանացան Ներկայացուցիչնե-
րու պալատին կողմէ` նոր ազդակ 
հանդիսանալով Հայոց Ցեղասպա-
նութեան ճանաչման»:
Reuters խորհրդանշական, միեւնոյն 
ժամանակ պատմական անուանած է 
քուէարկութիւնը: «Տասնամեակներ 
շարունակ Քոնկրէսին մէջ Հայոց 
Ցեղասպանութեան ճանաչման 
նախաձեռնութիւնները կանգ կ՛առ-
նէին` պայմանաւորուած Թուր-
քիոյ հետ յարաբերութիւններու 
վատթարացման մտավախութեամբ 
եւ Անգարայի կառավարութեան 
կողմէ ազդու լոպպինկով»,-կը գրէ 
գործակալութիւնը:
«ԱՄՆ Ներկայացուցիչներու պալա-
տը ճանչցաւ Հայոց ցեղասպանու-
թիւնը` սատարելով նաեւ Թուրքիոյ 
նկատմամբ պատժամիջոցներուն» 
խորագիրով յօդուածին մէջ Euronews 
կը նշէ, որ խորհրդանշական, բայց 
պատմական քուէարկութիւնը, 
հաւանաբար պիտի յանգեցնէ 
Թուրքիոյ հետ լարուածութեան: 
«Վերջին 35 տարուան մէջ առաջին 
անգամ նման քուէարկութիւն տեղի 
ունեցաւ, որ ընդգծեց Քոնկրեսի 
հիասթափութիւնը Թուրքիոյ կառա-
վարութեան նկատմամբ, ի դէպ` 
ե՛ւ Դեմոկրատներուն, ե՛ւ Հան-
րապետականներուն կողմէ»,-ըսուած 
է հրապարակման մէջ:

Ria Novosti-ին յիշեցուցած է 1981-
ին ԱՄՆ նախագահ Ռանըլտ Ռէյկըն 
պաշտօնապէս կիրառած է այդ 
եզրոյթը, սակայն անոր յաջորդող 
նախագահները հրաժարած են 
կիրառելէ: ԱՄՆ-ի 50 նահանգներէն 
49-ը տեղական մակարդակով 
պաշտօնապէս ճանչցած է Հայոց 
Ցեղասպանութիւնը, սակայն դաշ-
նային առումով դեռ ճանաչում 
տեղի չէ ունեցած: Այդուհանդերձ, 
լրատուամիջոցը կը նշէ, որ ԱՄՆ-ը 
փաստացի ընդունած է հայերու 
ցեղասպանութիւնը 1951-ին, երբ 
Ուաշինկթըն դիմած է ՄԱԿ-ի 
Արդարադատութեան միջազգային 
դատարանին ` ի պաշտպանութիւն 
ցեղասպանութեան զոհերու (հայե-
րու, քրիստոնէաներու, հրէաներու եւ 
լեհերու): «Թուրքիան աւանդաբար կը 

ժխտէ մեղադրանքները` կապուած 
Հայոց Ցեղասպանութեան հետ եւ 
ծայրայեղ ցաւագին կ՛արձագանգէ 
այդ հարցին»,-ըսուած է ռուսական 
լրատուամիջոցը:
Թուրքիոյ ժխտողականութեան իր 
հրապարակման մէջ կ՛անդրադառ-
նայ նաեւ The Guardian: «Թուրքիոյ 
կառավարութիւնը երկար ժամա-
նակ հերքած է կոտորածը բնու-
թագրող ցեղասպանութիւն եզրոյ-
թը, լոպպիստական արշաւ իրա-
կանացուցած ԱՄՆ-ի եւ ամբողջ 
աշխարհի մէջ` խոչընդոտելով անոր 
կիրառումը», – նշուած է «ԱՄՆ 
Ներկայացուցիչներու պալատի 
մեծամասնութիւնը քուէարկեց Հայ-
ոց ցեղասպանութեան ճանաչման 
օգտին» վերտառութեամբ յօդուածին 
մէջ:
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ԱՐԵՒԻԿ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Չարլի Չափլինին Նամակը Իր Դստեր՝ Ժերալտինին Խոհեմութիւն Եւ Բարիք

Իւրաքանչիւր ծնող իր զաւկին համար կ՚ուզէ ամենալաւը։ Կը փորձէ 
հնարաւորինս լաւ դաստիարակութիւն ու կրթութիւն տալ իրմէ 
ծնունդ առածին։ Սակայն միշտ չէ, որ մենք՝ ծնողներս կը յաջողինք 

մեր սէրն ու զգացումները ճիշդ արտայայտել։ Յաճախ ծնողաց չափազանց 
նուիրուածութիւնն ու հոգատարութիւնը պատնէշ կը հանդիսանայ յաջողակ 
ու ինքնուրոյն մարդ հասցնելու գործին… Ամէն ինչ գեղեցիկ է, երբ չափ ու 
սահմանի մէջ է։ Այդ իսկ պատճառաւ կ՚ուզեմ ձեր ուշադրութեան ներկայացնել 
անմահ դերասան Չափլինի ազդու եւ խօսուն նամակը իր դստեր։
Տասներկու երեխաներու հայր Չարլի Չափլին այդ գեղեցիկ ու տպաւորիչ 
նամակը գրեց 76 տարեկան հասակին, յղելով իր 21-ամեայ աղջկան՝ 
Ժերալտինին, որ ինքզինքը կը փնտռէր փարիզեան պարի բեմերուն վրայ։
Յիրաւի, Չափլինի նամակը բաւական յուզիչ է, խորասոյզ ու անձնական։ 
Սակայն, միեւնոյն ժամանակ ան, կարծես հասցէագրուած ըլլայ մեզմէ 
իւրաքանչիւրին: Սա հայրական սիրոյ ու հոգատարութեան, տխրու-
թեան եւ ուրախութեան, հպարտութեան ու անհանգստութեան սքաչելի 
արտայայտութիւն մըն է:

***
Դստրիկս,
Հիմա գիշեր է: Ծննդեան գիշեր: Իմ փոքրիկ ամրոցի բոլոր անզէն պահա-
պանները կը քնանան: Քնացած են թէ՛ եղբայրդ, թէ քոյրդ: Նոյնիսկ մայրիկդ 
այլեւս կը քնանայ: Ես քիչ մնաց, որ արթնցնէի այդ նիրհող թռչնազգիները, 
մինչեւ կը հասնէի իմ աղօտ լուսաւորած սենեակը։
Որչափ հեռու եմ քեզմէ, սակայն թո՛ղ կուրանան իմ աչքերը, թէ քու պատկերը 
ակնթարթ մը անգամ կը հեռանայ իմ աչքին առջեւէն: Ան այստեղ է՝ իմ 
սեղանին, այստեղ՝ իմ սրտի մէջ:
Այդտեղ՝ հեքիաթային Փարիզին մէջ, դուն կը պարես փառահեղ թատրոնի 
մը բեմահարթակին վրայ… Գեղեցկուհի եղիր եւ պարէ, աստղ եղիր ու փայլէ։ 
Սակայն, եթէ հանդիսատեսի ցնծութիւնն ու շնորհակալութեան խօսքերը 
գինովցնեն քեզ, եթէ գլուխդ դառնայ քեզի ընծայուած ծաղիկներու բոյրէն, 
ապա քաշուէ անկիւն մը ու կարդայ իմ նամակը. դարձիր ունկնդիր քու հօր 
ձայնին:
Գիտե՞ս, թէ քանի գիշերներ եմ անցուցած քու մահճակալին մօտ, երբ 
դուն տակաւին պզտիկ էիր։ Քեզի կը պատմէի հեքիաթներ՝ թէ՛ քնացած 
գեղեցկուհիի, թէ մշտարթուն վիշապի մասին: Ես կը տեսնէի քու երազները, 
Ժերալտին, կը տեսնէի քու ապագան, քու այսօրը։ Ես կը տեսնէի բեմահար-
թակի վրայ պարող աղջիկ մը, երկինքի մէջ ճախրող պարիկ մը:
Պարէ՛… Այդ պարերու եւ ծափահարութիւններու որոտը քեզ կը հանեն 
երկինք։ Բարձրացիր այնտեղ, աղջիկս, բայց եւ վերադարձիր երկիր. 
դուն պիտի տեսնես, թէ ինչպէ՛ս կ՚ապրին մարդիկ, ինչպէ՛ս կ՚ապրին այն 
ծայրամասերու փողոցի պարուհիները։ Անոնք կը պարեն դողալով ցուրտէն 
ու սովէն: Ես եղած եմ այնպիսին, ինչպիսին անոնք են, Ժերալտին… Ես 
շատ հեքիաթներ պատմեցի քեզի այն երկար գիշերներուն, սակայն իմը՝ 
իմ հեքիաթը, չպատմեցի: Իսկ ան նոյնիսկ հետաքրքրական է: Հեքիաթ՝ 
քաղցած ծաղրածուի մը մասին, որ կը պարէր ու կ՚երգէր Լոնտոնի աղքատ 
թաղամասերուն մէջ, իսկ այնուհետեւ… կը խնդրէր ողորմութիւն…
Ահա այն՝ իմ հեքիաթը: Ես գիտեմ, թէ ինչ բան է սովը. ինչ է ըլլալ անօթեւան: 
Դեռ աւելին, ես ճաշակեցի ստորացնող մորմոքը ան թափառաշրջիկ 
ծաղրածուին, որու կուրծքին տակ փոթորիկ կար, հպարտութեան ամբողջ 
ովկիանոս մը, եւ այդ հպարտութիւնը կը մեռցնէին նետած դրամները…
Աւելի լաւ է խօսինք քու մասին:
Քու անուանը, Ժերալտին, կը հետեւի իմը՝ Չափլին: Այս անունով ես աւելի 
քան քառասուն տարի խնդացուցի մարդիկը: Սակայն անոնց խնդալէն աւելի՝ 
ես արտասուեցի։ Ժերալտին, այն աշխարհին մէջ, ուր կ՚ապրիս դուն, միայն 
պարերն ու երաժշտութիւնը չէ, որ գոյութիւն ունին… Կէս գիշերին, երբ 
դուրս կու գաս մեծ դահլիճէն, կրնաս մոռնալ քու հարուստ երկրպագուները, 
սակայն մի՛ մոռնար այն թաքսիի շարժավարը, որ քեզ տուն կը տանի։ Հարցուր 
անոր իր կնոջ մասին… Եւ եթէ անոնք դրամ չունին իրենց երեխայի համար 
շապիկներ գնելու, դրամ տուր անոր ձեռքը: Ես կարգադրած եմ, որպէսզի 
դրամատունէն վճարեն քու նմանօրինակ ծախսերը…
Ժամանակ առ ժամանակ օգտուէ մեթրոյէն, կամ շրջէ հանրաշարժով եւ աւելի 
յաճախ քայլէ, դիտէ քաղաքը: Զննէ մարդիկը, նայէ այրիներուն ու որբերուն։ 
Թէկուզ օրը անգամ մը ըսէ ինքզինքիդ. «Ես այնպիսին եմ, ինչպիսին, որ անոնք 
են»: Այո՛, դուն այնպիսին ես, ինչպիսին անոնք են, դստրիկս: Եւ նոյնիսկ աւելի 
պակաս: Արուեստը նախքան մարդուն թեւեր տալը, որպէսզի ան կարենայ 
ճախրել ամպերն ի վեր, սովորաբար կը կոտրէ անոր ոտքերը: Եւ եթէ օր մը 
յանկարծ ինքզինքդ վեր զգաս հասարակութենէն, անմիջապէս ձգէ բեմը: 
Նստէ՛ առաջին իսկ հանդիպած թաքսին ու գնա՛ Փարիզի արուարձանները:
Անոնք ինծի քաջածանօթ են: Դուն այնտեղ կը հանդիպիս բազմաթիւ 
պարուհիներու, այնպիսիներուն, ինչպիսին դուն ես, նոյնիսկ աւելի 

գեղեցիկներու, աւելի նազելիներու, աւելի հպարտներու, քան դուն ես: 
Քու թատրոնի լուսարձակներու կուրացուցիչ լոյսերը այնտեղ չկան: Անոնց 
լուսարձակը լուսինն է:
Նայէ, ուշադիր նայէ: Քեզի չի՞ թուիր, թէ անոնք քեզմէ լաւ կը պարեն։ 
Խոստովանէ, աղջիկս: Միշտ ալ կը գտնուի մէկը, որ քեզմէ լաւ կը պարէ ու 
քեզմէ լաւ կը խաղայ: Եւ յիշէ, Չափլինի ընտանիքին մէջ չէ եղած այնքան 
անտաշ մէկը, որ հայհոյեր կառապանին կամ ծաղրեր Սենի ափին նստած 
աղքատը:
Այս նամակի հետ մէկտեղ քեզի կը ղրկեմ չլրացուած դրամական չէք մը, 
որպէսզի դուն կրնաս ծախսել այնքան, ինչքան որ կ՚ուզես: Սակայն, երբ 
ծախսես երկու ֆրանք, մի՛ մոռնար ինքզինքիդ յիշեցնել, որ երրորդը քուկինդ 
չէ եւ պէտք է պատկանի այն անծանօթին, զոր ունի անոր կարիքը: Իսկ դուն 
կը գտնես այդպիսի մէկը: Ես կը խօսիմ դրամի մասին, որովհետեւ գիտեմ 
անոր դիւային ուժը: Գիտե՞ս՝ ես շատ ժամանակ անցուցած եմ կրկեսին մէջ ու 
միշտ երկիւղ մը զգացած եմ լարախաղացներու հանդէպ: Սակայն, աղջիկս, 
քեզի ճշմարտութիւն մը պիտի ըսեմ: Մարդիկ գետնի վրայ աւելի անհաստատ 
են, քան լարախաղացները՝ երերուն լարի մը վրայ: Թերեւս կրնայ պատահիլ, 
որ այս գիշեր քեզ կուրացնէ թանկարժէք ադամանդի մը փայլքը. այն ատեն 
ան ալ կ՚ըլլայ քու անյուսալի պարանը, եւ քու անկումը անխուսափելի է:
Կ՚ուզեմ հաւատալ, թէ Ծննդեան այս գիշերը հրաշալիքներու գիշեր է: Ես կը 
փափաքէի, որ հրաշք մը տեղի ունենար եւ դուն իսկապէս հասկնայիր այն 
բոլորը, ինչ որ ես ուզեցի ըսել քեզի:
Ես հրեշտակ մը չեմ եղած, սակայն կրցածիս չափ ջանացի ըլլալ մարդ։
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Միայն Թուրքիոյ Խորհրդարանը Կրնայ Բուժել 
Հայ Ժողովուրդին Վէրքերը. Կարօ Փայլան

Թուրքիոյ խորհրդարանի քրտամէտ 
Ժողովուրդներու ժողովրդավարա-
կան կուսակցութեան հայ պատ-
գամաւոր Կարօ Փայլան անդրա-
դարձած է ԱՄՆ Ներկայացուցիչնե-
րու պալատին կողմէ Հայոց Ցեղաս-
պանութեան ճանչման:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմեն-
փրես»-ը, «Ֆէյսպուք»-ի իր էջին 
վրայ Փայլան գրած է, որ տաս-
նեակ խորհրդարաններէ ետք 
Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչ-
ցուեցաւ նաեւ ԱՄՆ Քոնկրեսի 
Ներկայացուցիչներու պալատին 
կողմէ:
«Մեր ցաւը դարձած է ուրիշներու 
խորհրդարանի քննարկման առար-
կան, քանի որ իմ երկիրը 105 
տարիէ՝ կը հերքէ հայ ժողովուրդին 
մեծ ողբերգութիւնը: Միակ խորհր-
դարանը, որ կրնայ բուժել հայ ժողո-
վուրդին վէրքերը, Թուրքիոյ խորհր-

դարանն է, որուն ես անդամն եմ»,- 
նշած է ան:
ԱՄՆ Քոնկրեսի ներկայացուցիչներու 
պալատին մէջ Հոկտեմբեր 29-ին 
կայացած քուէարկութեամբ՝  ձայնե-
րու մեծամասնութեամբ ընդունուե-
ցաւ Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչ-
ցող բանաձեւը: Քուէարկութեան 
մասնակցած քոնկրեսականներէն 
կողմ քուէարկեց 405, դէմ` 11 քոնկ-
րեսական:
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ՄԱՇՏՈՑ ՔՀՆ. ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆ

Համացանցի Վրայ

Այն, Ինչ Տեղի Ունեցած Է Տատիկիս Հետ, Հնագէտներուն Հարցը 
Չի Կրնար Ըլլալ. Փայլան

Թուրքիոյ խորհրդարանի հայ պատգամաւոր 
Կարօ Փայլան արձագանգած է Էրտողանի 
քննադատութեան, որ կը վերաբերէր ԱՄՆ 
Ներկայացուցիչներու պալատին կողմէ Հայ-
ոց Ցեղասպանութիւնը ճանչցող բանաձեւի 
ընդունման։
Փայլան Twitter-ի իր էջին մէջ գրած է.
«Էրտողան Հայոց Ցեղասպանութեան վերա-
բերեալ ըսաւ. «Այս հարցը պատմաբաններուն 
գործն է: Այս հարցը հնագէտներուն գործն է: 
Այս հարցին թող քաղաքական աստառ չտան»:
Պատմաբանները չեն կրնար առերեսուիլ այն 
ցեղասպանութեան հետ, որ Թալէաթ փաշայի 

քաղաքական որոշումով իրագործուած է… այն, 
ինչ տեղի ունեցած է իմ (հօրական) տատիկիս 
հետ հնագէտներուն հարցը չի կրնար ըլլալ»:

Ա՜ՐԵՒ, Ա՜ՐԵՒ...

Ո՞ւր է այն կղզին—մի կտոր արեւ,
Արեւից պոկւել, ջրերն է ընկել.
Ո՞ւր է դրախտն այն կանաչատերեւ,
Որտեղից խափշիկ աղջիկն է եկել։

Բայց այս մշուշոտ հսկայ քաղաքում
Ի՞նչ կայ արեւոտ իր սիրտը գերող.
Մշուշ է տեսնում իր արեւ հոգում
Խափշիկ աղջիկը տխուր աչքերով։

Սրբում է մաքրում նորից ու նորից,
Արեւի մի տենչ իր աչքերի մէջ,
Արեւ չտեսաւ այլեւս այն օրից,
Երբ ընկաւ, կորաւ այս մշուշի մէջ։

Խոնաւ աչքերով նայում է հեռուն,
Ժպտում է, երգում ընդհատ հեւքերով,
Բայց թախիծ ունի իր լայն շրթերում
Խափշիկ աղջիկը տխուր աչքերով։

Խոհեմութիւն Եւ Բարիք

Ժողովրդական առածը կ՚ըսէ. «Արջը որսալէդ 
առաջ՝ չծախես անոր մորթը»։ Ասիկա կը 
նշանակէ՝ թէ պէտք չէ ծախսենք այն դրա-

մը, որ մեր ձեռքերուն մէջ չի գտնուիր տակաւին։ 
Ուստի խոհեմութեամբ պէտք է գործել, եւ շատ 
լաւատես պէտք չէ ըլլալ, այլ՝ իրատե՛ս։ Գործելէ 
առաջ խորհիլ, դատել եւ յետոյ որոշում տալ 
գործելու, եւ խուսափիլ հապճեպ որոշումներ տալէ։ 
Անխոհեմ կատարուած գործի մը մէջ անպայ-
ման պիտի գտնուին թերութիւններ, սխալներ՝ 
որոնք վնաս պիտի պատճառեն ենթակային։ 
Խոհեմութեամբ շարժիլ կը նշանակէ չափաւոր 
ըլլալ, նախ մտածել եւ յետոյ գործել։
Արդարեւ, խոհեմութիւնը այն առաքինութիւնն է, 
որ գործնական բանականութիւնը կը տրամադրէ 
տեսնելու բոլոր պարագաներու մէջ մեր «ճշմարիտ 
բարի»ն եւ ընտրելու արդար միջոցները զայն 
գործելու։
«Խորագէտը կը հսկէ իր քայլերուն» (ԱՌԱԿ. ԺԴ 
15)։ Նոյնպէս Առաքեալը կ՚ըսէ. «Եղէ՛ք զգաստ 
եւ ժուժկալ աղօթքին համար» (Ա ՊԵՏ. Դ 7)։ 
Խոհեմութիւնը «ուղիղ կանոնն է գործին», կ՚ըսէ 
Սուրբ Թովմաս Աքուինացի, Արիստոտէլէն ետք։  Ան 
չի շփոթուիր ո՛չ երկչոտութեան կամ վախին հետ, 
ո՛չ ալ երկդիմութեան եւ ծածկամտութեան հետ։ 
Ան կոչուած է «ռահվիրայ առաքինութիւններուն». 
ան կ՚առաջնորդէ միւս առաքինութիւնները՝ մատ-
նանշելով անոնց չափ եւ կանոն։ Խոհեմութիւնն 
է որ կ՚առաջնորդէ անմիջաբար խղճմտանքի 
դատողութիւնը։
Խոհեմ մարդը որ իր ընթացքը կ՚որոշէ եւ կ՚ուղղէ 
այս դատողութեան համեմատ, առաքինի մարդ է, 
որմէ կը բխին միւս առաքինութիւնները։
Շնորհիւ այս առաքինութեան՝ մարդիկ անսխալ 
կը գործադրեն բարոյական սկզբունքները 
առանձնայատուկ պարագաներուն մէջ եւ կը 
յաղթահարեն վարանումներուն եւ տարա-
կոյսներուն կատարելիք բարիին եւ զգուշանալիք 
չարին մասին։
Խոհեմութիւնը կը տրամադրէ արդար միջոցները 
ճշմարիտ բարիքը կատարելու եւ գործադրելու։ 
Ինչպէս բոլոր բարոյական առաքինութիւնները, 
խոհեմութիւնն ալ կ՚աճի դաստիարակութեամբ, 
վարժութեամբ, ինքնակամ արարքներով եւ ճիգին 
մէջ յարատեւութեամբ։ Աստուածային շնորհքը կը 
մաքրազտէ զանոնք եւ կը բարձրացնէ։
Խոհեմութիւնը, որպէս հիմնական առաքինութիւն 
կը տրամադրէ քրիստոնեաները ապրելու Ամե-

նասուրբ Երրորդութեան հետ յարաբերութեան 
մէջ։ Արդարեւ, «խոհեմութիւն»ը այն չորս 
առաքինութիւններէն մէկն է, որ առանցքային 
դեր կը կատարէ։ Այս պատճառով ան կոչու-
ած է «գլխաւոր առաքինութիւն»։ Ուստի խոհե-
մութեան հետ՝ արդարութեան, զօրութեան եւ 
ժուժկալութեան շուրջ կը խմբուին միւս բոլոր 
առաքինութիւնները։ «Ուղղամտութիւնը կը սիր-
է՞ք, լա՛ւ, առաքինութիւնները պտուղներն են 
անոր վաստակին, որովհետեւ ան կ՚ուսուցանէ 
ժուժկալութիւն եւ խոհեմութիւն, արդարութիւն 
եւ քաջութիւն» (ԻՄ Ը 7)։ Խոհեմութիւնը գովուած 
եւ յիշուած է Աստուածաշունչին բազմաթիւ անց-
քերուն մէջ տարբեր անուններու տակ։
Առ այս՝ մարդը կը ջանայ մեկնաբանել փոր-
ձառութեան տուեալները եւ ժամանակի նշանները՝ 
շնորհիւ խոհեմութեան առաքինութեան, շնոր-
հիւ խոհական մարդոց խրատներուն եւ Սուրբ 
Հոգիին եւ Անոր պարգեւներուն օգնութեամբ։ 
Մարդ երբեմն կը հակադրուի կացութիւններու, 
որոնք բարոյական դատաստանը կը դարձնեն 
նուազ ապահով եւ որոշումը՝ դժուա՛ր։ Բայց մարդ 
պէտք է միշտ փնտռէ ի՛նչ որ արդար է եւ բարի, 
եւ ջոկէ Աստուծոյ կամքը՝ որ արտայայտուած 
է աստուածային օրէնքին մէջ։ «Հասարակաց 
բարիք»ով, հասկնալու է «ամբողջութիւնը ընկե-
րային պայմաններուն», որոնք թոյլ կու տան թէ՛ 
խումբերուն, թէ՛ անոնց անդամներուն իւրա-
քանչիւրին, հասնիլ իրենց կատարելութեան աւելի՛ 
ամբողջական եւ աւելի՛ հեշտ կերպով։
Այս իմաստով «հասարակաց բարիք»ը կը շահագր-
գռէ բոլորին կեանքը՝ ամբողջ հասարակութիւնը։ 
Ան կը պահանջէ բնականաբար իւրաքանչիւր-
ին խոհեմութիւնը եւ դեռ աւելի՛ խոհեմութիւ-
նը անոնց, որոնք կը վարեն «իշխանութեան 
պաշտօն»ը։ Արդարեւ, խոհեմութիւնը կ՚են-
թադրէ՝ մարդու անձին յարգանքը, ընկերային 
բարեկեցութիւնը, բարեկարգութիւնը եւ բար-
գաւաճումը, որ համառօտումն է ընկերային 
բոլոր պարտականութիւններուն, եւ կ՚ընդգրկէ 
վերջապէս խաղաղութիւնը։
Մարդոց իրարմէ կախումը հետզհետէ կը 
սաստկանայ։ Ան տակաւ առ տակաւ կ՚ըն-
դարձակուի համայն աշխարհի տարածքով։ 
Մարդկային ընտանիքին միասնականութիւնը 
իրարու համախմբելով բնական հաւասար արժա-
նապատուութիւն վայելող արարածները, յառաջ կը 
բերէ «ընդհանրական հասարակաց բարիք» մը։
Եւ ահաւասիկ, այս կէտին է որ մեծ եւ կարեւոր դեր 
մը կը կատարէ «խոհեմութիւն»ը եւ կը բարեկարգէ 
բոլոր փոխյարաբերութիւնները…։

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 
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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:

ՌԱԿ Շուշան-Վարդենի Ակումբ
                             

 ԱԿՈՒՄԲԻ ՕՐ
Շաբաթ 2 Նոյեմբեր 2019

Վայր՝ Թէքէեան Կեդրոն Ժըմմէյզի - 7րդ յարկ          
Մասնակցութիւն՝ 10$

Լրատուութեան Գործընկեր

ՔԱՀԱՆԱՅԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՕԾՈՒՄ 

2-3 նոյեմբեր 2019-ին, Պուրճ Համուտի Ս. Վարդանանց 
եկեղեցւոյ մէջ  

Քահանայութեան կարգ պիտի ստանայ՝
Բարշ. Սարգիս սրկ. Մելքոնեան

Պատարագիչ, քարոզիչ եւ ձեռնադրիչ՝ 
Գերշ. Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոս

Առաջնորդ Լիբանանի հայոց
Շաբաթ, 2 նոյեմբեր, երեկ. ժամը 4.30-ին, կոչման 

արարողութիւն
Կիրակի, 3 նոյեմբեր, առաւ. ժամը 9.30-ին, սուրբ պատարագ

առաւ. ժամը 10.00-ին, ձեռնադրութիւն եւ օծում

Կը հրաւիրենք մեր ժողովուրդի զաւակները մասնակցե-
լու հոգեպարար արարողութեանց եւ աղօթակից դառնալու 
ձեռնադրեալին՝ իր աստուածահաճոյ նուիրումին մէջ։

Դիւան Ազգային առաջնորդարանի


