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Լիբանանեան Èáõñ»ñ
Բողոքարարներ Սաֆատիի Տունը
Պաշարեցին

Շարք մը բողոքարարներ հաւաքուեցան Մոհամմատ Սաֆատիի Պէյրութի
բնակարանին շուրջ հազիւ, որ լուր տարածուեցաւ, թէ Սաֆատի կրնայ
վարչապետ նշանակուիլ: Բողոքարարները լոզունգներ բարձրացուցին
ամբաստանելով Սաֆատին որպէս ոչ աւելի նուազ փտածութեան խորհրդանիշ:
Սաֆատիի հաւանական նշանակման մասին լուրերը սկսան աւելի ստոյգ
դառնալ երբ Ազգային Ազատ Հոսանք կուսակցութեան առաջնորդ Ժըպրան
Պասիլ ադ մասին յատարարեց:
Ըստ աղբիւրներու, Մուսթաքպալ հոսանքը, Ազգային Ազատ Հոսանք
կուսակցութիւնը, Ամալը եւ Հըզպալլան պիտի առաջադրեն Մոհամմատ
Սաֆատիի անունը, որպէս Վարչապետ:
Այս առումով դարձեալ Ժըպրան Պասիլ հանրութեան տեղեկացուց, որ
երեսփոխանական խորհրդակցութիւնները կրնան Երկուշաբթի օր կատարուիլ:
Ժողովրդային ընդվզումի 30րդ օրը շատ մը շրջաններու մէջ ցոյցերն ու
հաւաքները շարունակուեցան, հակառակ այն փաստին որ Լիբանանեան
բանակը յաջողեցաւ շատ մը փակ ճամբաներ ի վերջոյ բանալ:
Երէկ դպրոցներն ալ իրենց դռները բացին սակայն դրամատուները մնացին
փակ:
Լիբանանի տարածքին գործող հիւանդանոցներու պաշտօնէութիւնն ու
բժիշկները ցոյցեր կատարեցին ահազանգելով բժշկական պիտանի գոյքերու պակասին մասին:
Շաբաթավերջին կլիման յանկարծակի փոխուեցաւ: Երէկ տեղատարափ
անձրեւներ ողողեցին լիբանանի տարածքին շատ մը ճամբաներ:
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P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Աղէտի Գօտիին Մէջ 227 Ընտանիքներու
Բնակարան Պիտի Տրամադրուի

Կառավարութիւնը 14 Նոյեմբերի իր նիստին որոշեց աղէտի գօտիի 227
ընտանիքներու բնակարանային խնդիրները լուծել՝ բնակարաններու գնման
վկայագիրներ (ԲԳՎ) տրամադրելով:
Քաղաքաշինութեան կոմիտէի նախագահի առաջին տեղակալ Արմէն
Ղուլարեան ըսաւ, որ նախագիծին նպատակը երկրաշարժի հետեւանքով
անօթեւան մնացած 227 ընտանիքներու բնակարանային խնդիրի լուծումն է՝
Արագածոտնի, Շիրակի ու Լոռիի մարզի գիւղական բնակավայրերուն մէջ: Այդ
ընտանիքներու բնակարանային հարցը որոշուած է լուծել 2020 թուականին:
Ըստ Ղուլարեանի՝ այդ նպատակով կառավարութեան պահեստային ֆոնտէն
խնդիրի լուծման պիտի տրամադրուի 1 միլիառ 291 միլին 600 հազար դրամ:
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան այս առումով քանի մը նշում կատարեց:
«Նախ եկէք արձանագրենք, որ այս պահուն Հայաստանի մէջ կայ երկրաշարժէն տուժած 453 ընտանիք, որոնց նկատմամբ պետութիւնն ունի
պարտաւորութիւն, այդ պարտաւորութիւնը դէ իւրէ (իրաւապէս-Խմբ.)
արձանագրուած է: Մենք քաղաքական խնդիր դրած էինք հնարաւորինս
արագ լուծել մեր հայրենակիցներու հարցը, նաեւ 2020 ամավարկին մէջ այս
նպատակով յատկացուող գումարները մօտ վեց անգամ աւելցուցած ենք:
Միւս տարի նախատեսուած է 3 միլիառ դրամ այդ նպատակի համար: Երբ կը
քննարկուէր 453 շահառուներու հարցը, խորհրդակցութեան մասնակցիներէն
ոմանք կը պնդէին, որ այս քաղաքացիներու խնդիրը ԲԳՎ-ներով կարելի չէ
լուծել, որովհետեւ հիմնականօրէն գիւղական բնակավայրերու մէջ ապրող
են: Անոնք կը նախընտրեն, որ շինարարութեան տարբերակով լուծենք: Մենք
որոշեցինք՝ եկէք իրենց հարցնենք, եւ արդիւնքները զգայացունց են, ըստ
էութեան այդ քաղաքացիներու ուղիղ կէսը ցանկութիւն յայտնած է, որպէսզի
ԲԳՎ-ով ձեռք բերէ բնակարան»,- յայտնեց Նիկոլ Փաշինեան:
Յաջորդ կէտը այն է, որ վերջին տարիներուն աղէտէն տուժած ընտանիքներուն բնակարաններ տրամադրելու գործընթացը մօտաւորպէս եղած է
տարեկան 40-45 ընտանիքի: Այս որոշմամբ կառավարութիւնը առնուազն
4-5 անգամով կ՛աւելցնէ այս թիւը:

Աւելի Քան 30 Նորածին Ապօրինի
Որդեգրուած է Արտասահմանցիներու Կողմէ
ՀՀ ազգային անվտանգութեան ծառայութիւնը Նոյեմբեր 14-ին հաղորդեց,
որ Հայաստանի երկու քաղաքացիներ, օգտագործելով իրենց կապերը
հանրապետական մանկաբարձական հաստատութիւններէն մէկուն, շարք
մը պետական գրասենեակներու, ինչպէս նաեւ մանկատներու մէջ, ՀՀ
օրէնսդրութեան կոպիտ խախտումով կազմակերպած են ՀՀ քաղաքացի
հանդիսացող 3 տասնեակէ աւելի երեխաներու որդեգրումները խնամքը
ստանձնած Իտալիոյ քաղաքացիներու կողմէ:
Շար. Էջ 02
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Աւելի Քան 30 Նորածին Ապօրինի Որդեգրուած է Արտասահմանցիներու Կողմէ
Սկիզբը Էջ 01
«Մանկաբարձական հաստատութեան կարգադրիչ եւ այլ կառավարչական
գործառոյթներով
օժտուած շարք մը ծառայողներ,
ըստ նախնական համաձայնութեան, ուղղակի դիտաւորութեամբ`
շահադիտական դրդումներով,
2016-2018 թուականներու ընթացքին ընկերային կամ անձնական
խնդիրներու պատճառով յղիութեան ընդհատման համար ընկե-

րութեան ծննդատուն դիմած
մէկ տասնեակէ աւելի կանանց`
առանձին պարագաներու նաեւ
յղիութեան փաստը բարձրաձայնելու սպառնալիքով, նորածինի
հիւանդութիւնը չափազանցնելու
եւ սուտ տեղեկութիւններով հոգեբանօրէն ճնշելու եղանակով, մղած
են որդեգրման նպատակով հրաժարիլ երեխայէն ու կամքին հակառակ
տալ որդեգրման համաձայնութիւն,
ինչպէս նաեւ որոշ պարագաներու

չեն խորշած յղի կիներէն` մատուցած
բժշկական ծառայութիւններու դիմաց
որպէս կաշառք գումար ստանալէն:
Գրաւոր համաձայնութիւն ստանալէ ետք նորածիններուն մեծ
մասը` ուղեկցուող բժշկական փաստաթուղթերով, տեղափոխուած
են մանկատներ: Նշուած հաստատութիւններու
պաշտօնատար
անձիք, չարաշահելով իրենց
պաշտօնի
լիազօրութիւնները,
բժշկական փաստաթուղթերուն

մէջ ծննդատան կողմէ նշուած
սուտ ախտորոշումներու օգտագործմամբ, խախտած են ՀՀ
քաղաքացիներու կողմից այդ երեխաները որդեգրելու իրաւունքի
առաջնահերթութիւնը` անուղղակի
խոչընդոտելով անոնց որդեգրումը ՀՀ
քաղաքացիներու կողմէ», -ըսուած է
հաղորդագրութեան մէջ:
ՀՀ ԱԱԾ քննչական ծառայութեան
մէջ յարուցուած է քրէական գործ, կը
կատարուի նախաքննութիւն:

Էրտողանի Հակահայկական Ելոյթը Թրամփի Հետ Հանդիպման Ժամանակ
Նոյեմբեր 13-ի ուշ երեկոյեան տեղի
ունեցաւ ԱՄՆ նախագահ Տանըլտ
Թրամփի եւ Թուրքիոյ նախագահ
Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի հանդիպումը: Հանդիպման թեմաները
շատ էին` Սուրիա, քրտական հարց,
Ս-400-«Փաթրիոթ» համակարգեր,
ահաբեկիչներ եւ այլն: Սակայն
մեզի համար աւելի ուշագրաւ էր
հանդիպման ընթացքին Հայոց
Ցեղասպանութեան թեմային անդրադարձը:
Կանխատեսելի էր, որ Էրտողան
պիտի քննադատէ ԱՄՆ Ներկա-

յացուցիչներու պալատին կողմէ
Հոկտեմբեր 29-ի Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչցող բանաձեւը.
ան ատիկա «ամօթալի քայլ» որակեց:
«ԱՄՆ Ններկայացուցիչների պալատի` Հայոց Ցեղասպանութեան
վերաբերեալ որոշումը, ընդունուած
Հանրապետութեան տօնին (Հոկտեմբեր 27-ը Թուրքիոյ մէջ կը նշուի
որպէս անկախութեան հռչակման
օր) օրը, ամօթալի է: Մեր ազգի
պատմութեան մէջ չկայ բիծ մը,
որուն համար մենք պատասխան
չենք տուած: Մենք բացած ենք մեր

արխիւները բոլոր հետազօտողներու
առջեւ: Հայաստանին ըսած ենք` եկէք
համատեղ պատմական յանձնաժողով բանանք: Ցուցադրեցինք մեր
բոլոր լաւ մտադրութիւններն ու
քաղաքական կամքը: Եթէ դուք ալ
ունիք արխիւներ` բացէք: Մենք
բացած ենք: Թուրքիոյ Զինուորական արխիւներուն մէջ կայ
մօտ մէկ միլիոն փաստաթուղթ,
ըսինք` հրամեցէք, չեկան: Ինչո՞ւ
չեն գար, որովհետեւ գիտեն` եթէ
սկսին իրենց աշխատանքin, չեն
գտներ այն, ինչ կը փնտռեն: Ըսին,
որ այս գործը պատմաբաններուն
գործն է, քաղաքագէտներունն է,
հնագէտներունը: Թող անոնք ըսեն:
Հակառակ պարագային՝ մնացած
բոլոր քայլերը քաղաքական են,
անոնք մեզ չեն ստիպեր յետքայլ
կատարելու: Հայերը դեռ ժամանակ մը առաջ տարբեր տեղերու

մէջ որպէս քոչուոր կը թափառէին:
Նոյն կերպով Թուրքիոյ մէջ որպէս
քոչուոր ապրած են եւ հարկադրաբար արտաքսուած: Գիտէ՞ք, որ Թուրքիոյ մէջ 100 հազար հայ կայ, 60
հազարը մեր քաղաքացիներն են,
մնացածն ալ ներգաղթեալ են: Մենք
անոնց չենք արտաքսած, մարդկային վարուած ենք: Հայաստանը մեր
երկու երկիրներու միջեւ 2009-ին
կնքուած արձանագրութիւնները
վաւերացնելէ խուսափած է: Սփիւռքն ալ կը շարունակէ մեր երկիրը
սեւցնող արշաւը»,- ըստ Yerkir.am-ի`
յայտարարած է Էրտողանը:
Նախապէս տեղեկացուած էինք,
որ ԱՄՆ ծերակուտական Լինտսի
Կրեհեմ Էրտողանի հետ հանդիպումէն ետք արգելք դրած էր
Ծերակոյտի ներկայացուած` Հայոց
ցեղասպանութիւնը ճանչցող բանաձեւին վրայ:

ԱՄՆ Ծերակոյտին Կողմէ Հայոց
Ցեղասպանութեան Ճանաչման
Արգելափակումը Հերթական Գործարքի
Հետեւանք է. Արեւելագէտ
Սպիտակ տունը հանրապետական
ծերակուտական Լինսի Կրահամի
միջոցով արգելափակեց Հայոց
Ցեղասպանութեան ճանաչման
թիւ 150 բանաձեւին քննարկումը
Ծերակոյտին կողմէ՝ հաշուի առնելով Թուրքիոյ կարեւորութիւնը ամերիկեան ռազմավարական ծրա-

գիրներուն Մերձաւոր Արեւելքի
եւ Սուրիոյ մէջ: Այս մասին, ըստ
Armenpress.am-ի, Նոյեմբեր 15-ին
կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ ըսած է ՀՀ ԳԱԱ արեւելագիտութեան ուսումնարանի տնօրէն Ռուբէն Սաֆրաստեան:
Շար. Էջ 06
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Հայոց Եկեղեցւոյ Պատմութիւն.
Հարցումներ Եւ Մտահոգութիւններ
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Վ

երջերս Հայաստանի Կրթութեան նախարար Արայիկ Յարութիւնեան
յայտարարեց, որ Հայաստանի դպրոցներուն մէջ դասաւանդուող կարգ
մը առարկաներ վերանայման կարիք ունին: Այդ դասանիւթերուն
մէջ է նաեւ Հայոց եկեղեցւոյ պատմութիւնը, որ 2004 թուականէն ի վեր
կրթական համակարգին մէջ որպէս պարտադիր առարկայ կը դասաւանդուի:
Շատեր մտահոգութիւն յայտնեցին, որ նախարարին այդ յայտարարութեամբ
առարկան պիտի հանուի դասաւանդուելու կարգէն: Այս նիւթը ծաւալուն
քննարկումներու տեղի տուաւ Հայաստանի հասարակութենէն ներս,
մանաւանդ՝ եկեղեցական ասպարէզին մէջ:
Ստորեւ կը ներկայացնենք Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի «Վաչէ եւ Թամար
Մանուկեան» մատենադարանի տնօրէն Տ. Արարատ Քահանայ Պօղոսեանի
յօդուածը, որ քննարկումները լաւագոյնս վերլուծող մտահոգութիւն մըն է.
Վերջին օրերուն համացանցի մէջ, մամուլի էջերուն վրայ, հեռատեսիլէն եւ
հանրային զանազան շրջանակներէն կրկին բուռն քննարկումներու առիթ
դարձած է «Հայոց եկեղեցւոյ պատմութիւն» առարկան հանրակրթական
դպրոցներուն մէջ որպէս պարտադիր առարկայ դասաւանդել-չդասաւանդելուն կամ «Հայոց պատմութեան» դասագիրքերուն մէջ ներգրաւելուն հարցը:
Հարցը ա՛լ աւելի կը խճճուի եւ բուն շրջագիծէն դուրս կու գայ, երբ
մեր ժամանակներուն առկայ տեղեկատուական հնարաւորութիւններուն
շնորհիւ այս հարցին առթիւ կարծիք կը յայտնեն որոշակի հանրային
ճանաչում ունեցող անհատներ (որոշ պարագաներու՝ մարդոց խումբեր կամ
կազմակերպութիւններ), որոնք, մեղմ արտայայտուած ըլլալու համար ըսենք,
որ կը տիրապետեն նիւթին ո՛չ պատմագիտութեան, ո՛չ կրօնագիտութեան
եւ ո՛չ ալ մանկավարժութեան տեսանկիւնէն (նշենք, որ Հայ Առաքելական
Եկեղեցւոյ պատմութեան մասին խօսելով, նախ եւ առաջ պէտք է հիմնարար
գիտելիքներ ունենալ Հայոց ընդհանրական Հայրապետական Աթոռին,
վերջինիս նուիրապետական աթոռներուն՝ Աղուանէն (Գանձասարի),
Աղթամարի եւ Սիսի կաթողիկոսութիւններուն, Երուսաղէմի եւ Կ. Պոլսոյ
Հայոց պատրիարքութիւններուն, պատմական գաղթօճախներուն, ներքին
եւ արտաքին թեմերուն, հայ հոգեւոր ու նիւթական մշակոյթի պատմութիւններուն, ինչպէս նաեւ՝ եկեղեցական մատենագրութեան մասին):
Որոշակի կերպով հետեւելով զանազան հարթակներու վրայ ընթացող
քննարկումներուն, մեզի համար զատած ենք աւելի շատ շրջանառուող
հարցադրումներէն մէկը, որ հիմնականօրէն առաջ կը քաշէ «Հայոց
եկեղեցւոյ պատմութիւն» առարկան հանրակրթական դպրոցներէն հանելու
կամ լաւագոյն պարագային «վայելցնելու» գաղափարին կրողները. իրենց
փաստարկները հիմնաւորելու համար վերջիններս կը պնդեն, թէ Հայ
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ պատմութիւնը կը հանդիսանայ հայ
ժողովուրդի պատմութեան անբաժանելի մասը, ուստի ատոր անջատ
դասաւանդումը անիմաստ է եւ «Հայոց եկեղեցւոյ պատմութիւն» առարկան
պէտք է ուղղակիօրէն ներառուի կամ .պատշաճեցուիե «Հայոց պատմութիւն»
առարկային:
Թերեւս վերոնշեալ պնդումէն զատ կարելի է նշել նաեւ մի քանի այլ հարցեր եւ
ենթահարցեր, որոնք առկայ են ընթացող քննարկումներուն մէջ, սակայն մեզի

համար այս պահին զատած ենք վերոնշուածը՝ առաւելաբար ելլելով վերջին
շրջանին հնչեցուած կարծիքներէն: Անշուշտ թէ՛ այստեղ ներկայացուած
հարցադրումը եւ թէ՛ որեւէ հանրային հարթակի վրայ հնչեցուածը, բայց
մեր կողմէ չյիշատակուածները կարեւոր նշանակութիւն ունին հարցին
համակողմանի ուսումնասիրման եւ հնարաւորինս յստակ սահմանման
համար, սակայն ելլելով մեր աստուածաբանական եւ պատմագիտական
կրթութենէն, մենք կը փափաքէինք անդրադառնալ մանաւանդ նշուած
հարցադրումին:
Ուսումնասիրելով Հայոց պատմութիւնն ընդհանրապէս եւ Հայ Առաքելական
Սուրբ Եկեղեցւոյ պատմութիւնը մասնաւորապէս՝ ոեւէ մէկը, կը կարծենք, որ
չի կրնար հերքել այն հանգամանքը, որ 301 թուականին քրիստոնէութիւնը
Հայաստանի մէջ պետական կրօնք հռչակելէն եւ Եկեղեցւոյ պետական
կարգավիճակ տալէն ետք՝ հայ ժողովուրդը ամենաբարձր մակարդակով
որդեգրած է քաղաքականութիւն մը, ըստ որուն այլեւս հայ ժողովուրդի
քաղաքական եւ եկեղեցական-կրօնական ուղղութիւնները պէտք է ընթանային նոյն հունով: Հուն մը, որով շարժելով եւ անցնելով որոշակի պատմական
եւ գոյափոխման փուլեր՝ քրիստոնէութեան ընդունում, պետականացում
եւ ազգայնացում՝ շուրջ երկու հազարամեակ իր անընդհատ գոյութեամբ
Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին դարձած է ՀԱՅ ինքնութեան որոշիչ
տարրերէն մին (արդէն իսկ 5-րդ դարու կիսուն՝ Աւարայրի դաշտին մէջ, Հայ
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին եւ անոր դաւանանքը ժողովուրդին համար
դարձած էին «մորթի գոյն»):
Վերոնշեալ համաթեքստին մէջ, անշուշտ, քրիստոնէութեան պետականացումէն յետոյ թէ՛ տեսականօրէն, թէ՛ գործնականին մէջ կարելի չէ
տարանջատել Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ պատմութիւնը Հայ
ժողովուրդի պատմութենէն կամ՝ հակառակը: Ասիկա փաստ մըն է, որուն
քննարկումը նոյնիսկ խնդուք կը յառաջացնէ: Աւելին ըսենք. Հայ ժողովուրդի
պատմութեան անքակտելի մասը կը կազմեն նաեւ ուրիշ դաւանանք ունեցող
հայերուն պատմութիւնը, սակայն եթէ Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին
եւ Հայոց պետականութիւնը, անկախ զանազան հարցերէ, ընթացած
են միեւնոյն հունով՝ դարերու ընթացքին կերտելով Հայուն մեզի ծանօթ
ինքնութիւնը, ապա նոյնը չենք կրնար ըսել մեր ազգի պատմութեան ընթացքին
եղած այլադաւաններուն մասին՝ ջանալով որեւէ կերպ չվիրաւորել կամ
չթերագնահատել այլ դաւանանք ունեցող տարբեր անհատ գործիչներուն
դերն ու վաստակը Հայոց ընդհանուր պատմութեան ընթացքին:
Այսպէսով կ՚ունենանք իրավիճակ մը, որուն համաձայն հարիւրամեակներ
շարունակ ազատ պետականութեան գոյութեան եւ չգոյութեան պայմաններուն տակ, Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ կը վերապահուի Հայ ժողովուրդի աշխարհընկալման եւ բարոյահոգեբանական կերպարի ձեւաւորման
յետագայ ընթացքը: Այդ մէկը իրականացնելու համար Եկեղեցւոյ շնորհուած
է իրաւական եւ ա՛լ աւելի կարեւոր կրթական գործունէութիւն ծաւալելու ողջ
պատասխանատուութիւնը, որ իրականացնելու ընթացքին բոլորին յայտնի
են այն ձեռքբերումները, որ ունեցած է Հայ ազգը Հայ Առաքելական Սուրբ
Եկեղեցւոյ հոգեւորականութեան նուիրեալ գործունէութեան շնորհիւ (Գիրերու
գիւտէն մինչեւ սեփական օրէնսդրութիւն եւ այլն): Ահա թերեւս նաեւ այս
հանգամանքն է, որ շատերուն համար Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ
կու տայ նաեւ ինքնութեան պահպանման եւ ինչու ոչ նաեւ զարգացման
գործառոյթ (նշենք, որ հայ մշակոյթը՝ թէ՛ հոգեւոր եւ թէ՛ նիւթական, յղացուած,
ծնած, պահուած է եւ կը շարունակուի պահպանուիլ Հայ Առաքելական Սուրբ
Եկեղեցւոյ եւ Հայ եկեղեցականի կողմէ, նաեւ՝ Հայրենիքէն դուրս):
Թերեւս մեր կողմէն կատարուած հնարաւորինս սեղմ վերլուծութիւնն ու
ատոր արդիւնքները շատերուն անընդունելի ըլլան, սակայն տակաւին
հարիւր տարի առաջ Հայ ժողովուրդը ահա այս սկզբունքներով էր, որ
կ՚առաջնորդուէր: Սկզբունքներ, որոնք փոխուեցան 20-րդ դարուն սկիզբը
Հայոց ցեղասպանութենէն եւ պոլշեւիկացումէն ետք:
Ի՞նչ տեղի ունեցաւ Հայոց պատմութեան ամենաողբերգական այդ իրադարձութիւններուն հետեւանքով: Նախ, հայութիւնը, ֆիզիքապէս բնաջնջուելով եւ հայրենազրկուելով քանի մը անգամ նօսրացաւ եւ կորսնցուց
իր բնօրրանին մեծագոյն հատուածը՝ նաեւ իր ինքնութեան մաս կազմող
հոգեւոր-մշակութային հսկայական ժառանգութիւնը: Ցեղասպանութեան
յաջորդած պոլշեւիկացմամբ հայութեան փրկուած հատուածը իր Հայրենիքին փոքր հատուածին վրայ կորսնցուց հնարաւորութիւնը՝ ազատօրէն
հաղորդուելու իր հոգեւոր-բարոյական ինքնութեան անքակտելի մասը
դարձած Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ հետ՝ ուրիշ անհաւատ, իսկ
որոշ պարագաներու՝ կեղծ գաղափարախօսութիւններով աւելի ու աւելի
հեռացուելով որպէս ազգային հանրութիւն՝ իր գոյութեան բազմադարեայ
ընթացքը ապահովող հոգեւոր-բարոյական հենքէն:
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Ազնիւ Նախաձեռնութիւն

Յասմիկ Տէր Գրիգորեան-Աբրահամեան Երեւանի Պատմութեան
Թանգարանին Նուիրեց Յարգի Ձեռագործներ

Սեպտեմբեր 17-ին, Նիւ Ճըրզիաբնակ Յասմիկ Տէր Գրիգորեան
– Աբրահամեան, Երեւանի պատմութեան թանգարանին նուիրեց
ժառանգ ստացած, աւելի քան
տարուայ պատմութիւն ունեցող
ձեռագործները:
1920 թուականին, Այնթապի
պաշարման օրերուն Յասմիկի
մեծ մայրը՝ Ազնիւ Տէր-Գրիգորեան
ապաստանեցաւ Զմիւռնիա (ներկայիս՝ Իզմիր), ուր 1922-ին, ուր
տեղի ունեցաւ ահաւոր Մեծ Հրդեհը:
Փրկուելու համար, մեծ թիւով յոյն եւ
հայ գաղթականներ, իրենք զիրենք
ջուր նետեցին: Հրդեհէն փախչելով՝
տասնեակ հազարաւոր հայեր եւ
յոյներ գաղթական դարձան: Անոնց
մէջն էր նաեւ Յասմիկի մեծ մօր մեծ

հայրը՝ Գրիգոր Տէր Գրիգորեանը:
Մօտաւորապէս 32 հազար հայեր,
տեղւոյն ամբողջ՝ 36,000 քրիստոնեայ
բնակչութենէն, նաւերով գաղթական տարուեցան Այնթապէն (այժմ՝
Կազիայնթապ) եւ Զմիւռնիայէն
դէպի յունական՝ Միթիլինի կղզին, որ
նաեւ կը կոչուի Լեսւոս եւ կը գտնուի
Եգէական ծովուն հիւսիսը՝ Թուրքիոյ
եզերքին մօտակայքը:
Այդ ժամանակ Յասմիկի մօր մեծ
մայրը՝ Ազնիւ, յղի էր իր երրորդ
զաւակով: Ան տեղեակ չէր թէ, ո՞ւր է
իր ամուսինը, երբ տիրող թոհուբոհին
մէջ իր երկու անչափահաս զաւակներով կը տեղափոխուի յունական
Փիրէա քաղաքը, որուն ծանր
կեանքին չկարենալով յարմարիլ,
ձեռքը անցած սպիտակ կտորներու

եւ շղարշներու վրայ կը սկսի
բանիլ «շուքի գործ» եւ վաճառել
զանոնք՝ ապրուստ ապահովելու եւ
զաւակներուն կարենալ պահելու
համար:
Ամերիկացի միսիոնարները կը
բացայայտեն Ազնիւի տաղանդը եւ
կը հետաքրքրուին անոր ձեռային
աշխատանքներով: Պատուէրներ
կու տան հայ մօր, որպէսզի ան իր
զաւակներով կարենայ գոյատեւել
իր ձեռքի աշխատանքով: Վեց ամիս
ետք Ազնիւ կը գտնէ իր ամուսինը եւ
ընտանիքը կը վերամիանայ: 1923ին կը ծնի Ճոնը, որ աւելի ուշ պիտի
դառնար Յասմիկի կնքահայրը:
Ասեղնագործ այս նմուշները Յասմիկ ժառանգած է իր մեծ-մեծ մօր-

մէն՝ Ազնիւ Տէր Գրիգորեանէն:
Հաւանական է, որ հայկական
«շուքի գործ»-ի այս կտորները
աւելի արժէքաւոր են, իրենց պատմութեամբ ու ապրած կեանքով, քան
իրենց ներկայացուցած գծագրային պատկերներով եւ մոթիֆներով:
Աւելի քան 90 տարուան իրենց
գոյութեամբ՝ այս գործերը լուռ վկաները կը հանդիսանան Յասմիկի
մեծ-մեծ մօր՝ Ազնիւ Տէր Գրիգորեանի
եւ իր ընտանիքին ապրած դժուար
կեանքին, 1915-ի ցեղասպանութեան
յաջորդած՝ Զմիւռնիոյ Մեծ Հրդեհին,
անոր յաջորդած գաղթականութեան
տարիներուն եւ դէպի Յունաստան
տարագրուած հայութեան մէկ
հատուածի ապրած ոդիսականին:

Լիբանանահայ Օրագիր

Սուրիոյ Հայ Աւետարանական Համայնքին Վերականգնումի Եւ Մարդուժի
Պատրաստման Բարգաւաճման Ծրագիրը Ընթացք Առաւ
Հովանաւորութեամբ Սուրիոյ Հայ
Աւետարանական
Համայնքին,
համագործակցութեամբ Միջին
Արեւելքի Եկեղեցիներու Խորհուրդին, Կիրակի, 11 Նոյեմբեր 2019-ին
երիտասարդութեան բարգաւաճման եւ զարգացման երկրորդ փուլով իրականացուող ծրագիրին
մեկնարկը կատարուեցաւ, Հայ
Աւետարանական Բեթէլ եկեղեցւոյ
«Փօլատեան» սրահէն ներս։
Կազմակերպող մարմինին անունով
Մարիա Պօզեագալեան բացման խօսք
արտասանելով նախ հակիրճ կերպով
ներկայացուց ծրագիրին նպատակը, նախորդ տարուան աշխատանքներն ու մասնակիցներուն ընթացքը:
Ապա տեսերիզի ցուցադրութեամբ
ներկայացուեցաւ նախորդ շրջանին իրագործուած դասընթացքներէն, վկայականաց ու սպասներու
բաշխման հանդիսութենէն պատկերներ: Պօզեագալեան յայտնեց,
որ 200 երիտասարդ/ուհիներ

պիտի մասնակցին զանազան
դասընթացքներու, ինչպիսին են՝
համակարգչային, բջիջային հեռաձայնի նորոգութեան, տպագրական
նկարներու ձեւաւորման, վարսայարդարումի, երթեւեկային գրասենեակներու տնօրինման, խոհարարական, կարի եւ գեղագիտական
դասընթացքներ:
Այնուհետեւ խօսք առաւ Սուրիոյ
Հայ Աւետարանական Համայնքի Պետ Վեր. Յարութիւն Սելիմեան։ Ան յայտնեց, որ սոյն նախաձեռնութիւնը կ’ապացուցէ Սուրիոյ
Հայ Աւետարանական համայնքի
գործուն մասնակցութիւնը Սուրիոյ
վերաւորակաւորման եւ վերաշինութեան համընդհանուր ծրագիրին: Ապա կարեւոր համարեց
նման ձեռնարկները երիտասարդութեան համար, որպէսզի անոնք
իրենց ապագայի կերտման ճամբուն
խրախուսուին եւ յաջողութիւն ձեռք
բերեն:

Համայնքապետ Վերապատուելին
դիտել տուաւ, որ դասընթացքի
աւարտին իւրաքանչիւր մասնակցողի պիտի շնորհուի համապատասխան վաւերական վկայագիր, իսկ
առաջնակարգները պիտի ստանան
պիտանի սպասներ՝ վերսկսելու նոր
արհեստներ եւ այլ աշխատանքներ։
Բացման հանդիսութեան իրենց
ներկայութիւնը բերած էին պետա-

կան աւագանիի ներկայացուցիչներ,
Հայ Աւետարանական Համայնքի
մարմիններու ներկայացուցիչներ,
ուսումնարաններու տնօրէններ,
դասատուներ եւ մասնակիցներ:
Սոյն ծրագիրը եզակի է իր բովանդակութեամբ եւ որակով:
Լուսին Ապաճեան-ՉիլԱբօշեան
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Ազնիւ Նախաձեռնութիւն

ՀՀ Նախագահի Աջակցութեամբ Ընթացք Առած են Օշականի Եկեղեցւոյ
Որմնանկարներու Վերականգնման Աշխատանքները
Ան շեշտեց, որ աշխատանքները
արդէն սկսած են եւ, հաւանաբար,
պիտի աւարտուին մէկ ամիսէն:
Վերականգնումը կ՛իրականացնէ
Որմնանկարներու վերականգման
գիտահետազօտական կեդրոնը`
Արժանիկ Յովհաննիսեանի ղեկավարութեամբ: Յովհաննիսեանի խօսքով` որմնանկարը բաւականին լաւ
վիճակի մէջ է` հակառակ անոր, որ
տարիներ առաջ ծածկէն թափանցած
անձրեւաջուրերը որոշ մասերու մէջ
քայքայած են ներկի շերտը: «Առաջին փուլով նախ կը մաքրենք վրայի
փոշիացած շերտը, յետոյ` տեղի պիտի
ունենայ ամրակայում, այնուհետեւ
նորէն մաքրելու գործընթաց»,-տեղեկացուցած է մասնագէտը:
Հայաստանի Հանրապետութեան
նախագահ Արմէն Սարգսեանի
օժանդակութեամբ կը վերականգնուի քսաներորդ դարու հայկական
կոթողային արուեստի լաւագոյն
ստեղծագործութիւններէն մէկը`
Օշականի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց
եկեղեցւոյ «Փառք հայ գիրին եւ
դպրութեան» եզակի որմնանկարը:
Անիկա 1964-1966 թուականներուն
ստեղծած են նկարիչներ Յովհաննէս
Մինասեանը եւ Հենրիկ Մամեանը:
«Արմենփրես»-ի հաղորդմամբ`
Նոյեմբեր 14-ին լրագրողները մեկնեցան Օշական` տեսնելու կատարուող աշխատանքները:
«Ինչպէս Մեսրոպ Մաշտոցն է հայ
հոգեւոր մշակոյթի անգերազանցելի

Նկարիչ Յովհաննէս Մինասեանի
աւագ որդին` Մարտին Մինասեան, խօսելով որմնանկարի իւրայատկութեան մասին, յիշեցուց, որ 700
տարի Հայաստանի մէջ որմնանկար
չէ եղած: «Մենք ժամանակին ունեցած ենք լաւ որմնանկարներ, բայց
այդ արհեստագիտութիւնը երկար
տարիներ կորսուած էր: Նախքան
այս աշխատանքին լծուիլը հայրս
բազմաթիւ փորձարարական գործեր կ՛ընէր, որպէսզի պարզէր`
արդեօք մարած կիրի վրայ յատուկ
ներկերով աշխատելու գաղտնիքը
վերականգնուա՞ծ է: Ներկերը չոր
ներկեր էին` բերուած Ֆրանսայէն»,պատմած է ան:

գանձ, այնպէս ալ անոր գերեզմանի վրայ կառուցուած եկեղեցին հայ
հոգեւոր ճարտարապետութեան
անգերազանցելի գանձ է ոչ միայն
ճարտարապետական լուծումներով,
այլեւ ներսի բացառիկ որմնանկարով, որ ստեղծուած է 20-րդ դարու
կէսերուն` Վազգէն վեհափառի
օրհնութեամբ ու տնօրինութեամբ:
Որմնանկարի վերականգնումը անհրաժեշտ էր, որովհետեւ անիկա
օրէ օր կը կորսնցնէր իր գեղեցկութիւնը: Մեր բարձրաձայնած խնդրին
արձագանգեց ՀՀ նախագահը եւ
յանձն առաւ աջակցիլ այս գոհարի
վերականգնմանը»,-նշած է եկեղեցւոյ
հոգեւոր հովիւ Տէր Վիգէն քահանայ
Մանուկեան:

Սփիւռքահայ Կեանք

Կոմիտաս... Հիւսթընի Մէջ

Նուագահանդէս Երաժշտագէտի, Բանահաւաքի Եւ Հայ Ոգիի
Վերաստեղծման Ռահվիրայի Ծննդեան 150-Ամեակին Առիթով

ՅՈՎՍԷՓ ՄԵԼՔՈՆԵԱՆ
Կոմիտասի անունը մեր ժողովուրդի արդի պատմութեան եւ կեանքի զարգացումին հետ կապուած
կառոյցային անուն մըն է, որուն
դիմաց ո՛չ միայն ակնածանք,
ազգային
երախտագիտութիւն
եւ ինքնագիտակցութիւն կը զգայ
ու կ՚ապրի ամէն հայ, այլ համամարդկային մշակոյթի փրկարար
աշխատանքին եւ պահպանման
կարեւորութեան գիտակից ոեւէ
երկրամասի պատկանող անհատ
Կոմիտասը կրնայ իրը նկատել, եւ ըստ
այնմ՝գնահատել անոր կատարած
սխրանքը։
Ահա թէ ինչպիսի խորհրդածութիւններէ անցայ Կիրակի, 22
Սեպտեմբեր
2019 թուականի
կէսօրին, ներկայ գտնուելով Հիւս-

թընի Ս. Գէորգ Հայաստանեայց
առաքելական եկեղեցիին մէջ
Կոմիտասի ծննդեան 150-ամեակին
նուիրուած նուագահանդէսին՝ RADIX
քառեակի կատարողութեամբ։
Նուագահանդէս մը, որ ուշագրաւ էր
մի քանի պատճառներով։
Կոմիտասի յիշատակին նուիրուած
եւ եկեղեցւոյ խորանին առջեւ
կատարուած այդ երաժշտական
ձեռնարկը խորիմաստ բնոյթ մը եւ
տարողութիւն մը ստացաւ աղօթատեղիի խոհրդապաշտ մթնոլորտին
մէջ։ Յայտագրին մէջ ընդգրկուած
եւ հիանալի ընտրութեան արդիւնք
եղող Կոմիտասեան եղանակները
աղօթքի նման քուլայ-քուլայ բարձրացան խորանէն եւ եկեղեցիի
նստարանները գրաւող ստուարաթիւ
ներկաներու սրտին եւ հոգիին մէջ
տեղաւորուեցան։
Շար. Էջ 08

06

Þ³µ³Ã / 16.11.2019

Հայոց Եկեղեցւոյ Պատմութիւն.
Հարցումներ Եւ Մտահոգութիւններ
Սկիզբը Էջ 03
Հակառակ այս բոլոր խոչընդոտներուն եւ պատմութեամբ ամրագրուած
հալածանքներուն՝ մեր ժողովուրդը 1988-1994 թուականներու ընթացքին կրցաւ իր վճռական դիրքորոշմամբ ու արեան գնով ձեռք ձգել մեր
պատմական Հայրենիքի փոքր հատուածին վրայ իր ազատ ինքնորոշման
իրաւունքը (այս համաթեքստով շատ կը շահարկուի այն միտքը, որ
Հայաստանի ինքնորոշումն ու ազատագրական պայքարը իրականացուց
խորհրդային դաստիարակութիւն ստացած սերունդը: Առանց այլեւայլ
մանրամասնութիւններու, ուղղակի նշենք, թէ բաւական է վերանայիլ այդ
տարիներուն վաւերագրուած բազմաթիւ պատկերներուն, հասկնալու
համար, թէ ի՞նչ արժեհամակարգի ներկայացուցիչներ էին Արցախեան
գոյամարտի յաղթանակ կերտողները, որոնք մարտի ելած էին թիկունքներուն
եւ բազուկներուն Խաչի նշանը կրելով): Ստեղծուած է իրավիճակ մը, երբ
ցեղասպանութեան եւ պաշտօնական անաստուածութեան եօթանասուն
տարիներու համակարգային ճնշումներէն ետք, ամբողջ ժողովուրդը պէտք
էր ուղղորդել հայ դարաւոր ինքնութենէն բխող եւ այդ նկարագրին հարազատ
հոգեւոր-ազգային արժեհամակարգ, ուր ալ պէտք է վերակառուցուէր Հայոց
պետականութիւնը, որ պիտի դառնար աշխարհով մէկ ցրուած հայութեան
թէ՛ ֆիզիքական եւ թէ՛ հոգեւոր-մշակութային անվը-տանգութեան երաշխիքը:
Այս նպատակին հասնելու համար կրկին մեծագոյն դերը պէտք է ունենար Հայ
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, որուն մասին իմացութիւնը հայաստանաբնակ
հայութեան (ինչպէս նաեւ՝ յետխորհրդային տարածքի վրայ բնակող հայութեան համար, որ քննարկումի ուրիշ նիւթ մըն է) ճնշող մեծամասնութեան
քով կը սահմանափակուէր նախնիներէն ժառանգուած յիշողութեամբ կամ
խորհրդային հասարակարգի կողմէ հրատարակուած անաստուածութեան
նիւթով ու գրականութեամբ: Պարզ է, որ թէ՛ մէկը եւ թէ՛ միւսը բաւարար
չէին հայ ժողովուրդին իր հարազատ Եկեղեցւոյ վարդապետութենէն բխող
արժեհամակարգին մասին անաչառ ու անհրաժեշտ գիտելիք տալու: Նշուած
խնդիրը լաւագոյնս հնարաւոր էր լուծել հանրակրթական դպրոցներուն
մէջ համապատասխան պարտադիր առարկայի ներդրմամբ եւ անիկա
դասաւանդող մասնագէտ ուսուցիչներու պատրաստմամբ, որ եկեղեցիպետութիւն փոխգործակցութեան հետեւանքով (Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածնի եւ Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան միջեւ
համաձայնագիրը ստորագրուած է 22 օգոստոս 2002-ին) հնարաւոր եղաւ
իրականացնել 2004 թուականին՝ Հայաստանի դպրոցներուն մէջ «Հայոց
եկեղեցւոյ պատմութիւն» պարտադիր առարկային ներդրմամբ, որուն որպէս
արդիւնք «պիտի ունենանք ոչ միայն մեր պատմութեան քաջածանօթ գիտակ
նոր հայորդեաց սերունդ, այլ հայրենասէր, նուիրեալ, բարի քրիստոնեաներ,
ազնիւ քաղաքացիներ, որոնց հայեացքին առջեւ յստակութեամբ պիտի գծուի
մեր ժողովուրդին վաղուան օրը, անոր առաքելութիւնը դէպի նոր դարեր,
նոր հազարամեակներ» (Գարեգին Բ. Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, տե՛ս
«Էջմիածին», 2002, Ը., էջ 37):
Ինչո՞ւ «Հայոց եկեղեցւոյ պատմութիւն», այլ ոչ թէ «Կրօնքներու պատմութիւն», «Կրօնական բարոյագիտութիւն» կամ ուղղակի «Կրօնք», ինչպէս
կարգ մը երկիրներու մէջ:
Այս հարցին պատասխանելու համար կարեւոր է հասկնալ 1990-ականներէն
մինչեւ 2000-ականներու սկիզբը Հայաստանի մէջ տիրող ընդհանուր
դրութիւնը: Ժամանակաշրջան մը, երբ սեփական Եկեղեցւոյ եւ կրօնքի
հանդէպ գիտելիքներու պակասն ու երկրին մէջ տիրող ընկերային-տնտեսական պայմանները պարարտ հող էին աշխարհի զանազան կէտերէն խոտոր ճանապարհներով Հայաստան ներթափանցող բազմաբնոյթ
կրօնական հոսանքներուն համար, որոնք ուղղակիօրէն գործածելով մարդոց
ներքին պահանջքը դէպի հոգեւորը, իրենց տարատեսակ «փրկչական
վարդապետութիւններ»ը կը հրամցնէին ժողովուրդին՝ յաճախ ներկայացնելով
որպէս Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ ճշմարիտ վարդապետութիւն, իսկ
որոշ պարագաներու՝ Աստուածաշունչի անուան տակ մարդոց բաժնելով
այլ կրօնքներու եւ դաւանանքներու սուրբ գիրքեր: Կը կարծենք, որ
աւելորդ է առանձին մանրամասնութեամբ նշել նաեւ այն, որ կրօնական
այդ հոսանքներէն որոշները պատերազմական իրավիճակին մէջ գտնուող
երկրի մը համար ուղղակիօրէն կը քարոզէին զէնք չառնել եւ չդիմել
ինքնապաշտպանութեան (մինչդեռ, ինչպէս դարեր շարունակ, այնպէս
ալ այսօր, Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին կը շարունակէ մնալ հայ
ազատագրական պայքարի գաղափարախօս, իսկ Հայ եկեղեցականը՝ ի հարկին նաեւ առաջամարտիկ): Ուստի, այսպիսի պայմաններու մէջ, օրհասական անհրաժեշտութիւն էր ժողովուրդին անջատ մանրամասնութեամբ
ծանօթացնել Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ պատմութիւնը՝
փաստագրական պատմագրութենէն զատ ներկայացնելով նաեւ Հայ
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ կառուցուածքային, վարդապետական,
ծիսա-տօնական եւ աւանդոյթային առանձնայատկութիւնները: Նշուածին

համաթեքստին մէջ այդ կարելի չէր իրականացնել «Հայոց պատմութիւն»
առարկային հետ՝ որոշակիօրէն աւելցնելով եւ վերաշարադրելով Հայ
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ վերաբերեալ խորհրդային հասարակարգին
օրով դուրս հանուած եւ աղաւաղուած հատուածները: Այս առարկային
միջոցով պէտք է աճող սերունդին նախ ներկայացուէր հարազատ Եկեղեցին, որմէ ետք միայն հնարաւոր կը դառնար դասաւանդել զանազան
կրօնքներու մասին: Ասիկա կարեւոր նշանակութիւն ունէր կրօնքներու
մասին բովանդակ առումով պատկերացում չունեցող հանրութեան մէջ
անհատական եւ հաւաքական առումով աղճատուած ինքնաճանաչողութեան
վերականգնման եւ եօթանասուն տարիներու փակ «վարագոյրի»ն բացուելէն
ետք յարափոփոխ աշխարհին մէջ չտարրալուծուելու տեսանկիւնէն: Ահա
թերեւս հիմնական պատճառը, որ տուեալ բովանդակութեամբ առարկան, այդ
ժամանակահատուածին ներդրուելով հանրակրթական դպրոցներուն մէջ,
կոչուեցաւ ոչ թէ «Կրօնքներու պատմութիւն», «Կրօնական բարոյագիտութիւն» կամ ուղղակի «Կրօնք», այլ՝ «Հայոց եկեղեցւոյ պատմութիւն»:
Այսպիսով, կարող ենք յստակ ըսել, որ առարկային տուեալ անուանումով երբեք
փորձ չէ կատարուած Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ պատմութիւնը
տարանջատել Հայ ժողովուրդի պատմութենէն: Ասիկա կեղծ դիտարկում մըն
է, որուն տրամաբանութեան հետեւելու պարագային, պէտք է ըսենք, թէ ինչո՞ւ
զատ կը դասաւանդենք Հայոց պատմութիւնը, եթէ անիկա համաշխարհային
պատմութեան մաս կը կազմէ, եկէք դպրոցներուն մէջ դասաւանդենք միայն
համաշխարհային պատմութիւն եւ բոլոր հարցերը «կը լուծուին» (այս
տրամաբանութեամբ կարող են միասնական դասագիրքերով ներկայացուիլ
օրինակ՝ համաշխարհային Գրականութիւնը եւ Հայ գրականութիւնը,
Աշխարհագրութիւնը եւ Հայաստանի աշխարհագրութիւնը): Ինչո՞ւ անպայմանօրէն կ՚ուզենք այս խնդիրը դիտարկել Հայ ազգի քաղաքական եւ
եկեղեցական-կրօնական պատմագրութեան հակադարձման տեսանկիւնէն:
Ինչպէս արդէն նշեցինք, հարցին այսպիսի մօտեցում ցոյց տալը արհեստական
հակասութիւններ կարող է յառաջացնել եւ բազմաթիւ վտանգներով լեցուն
հանգուցակէտին կարող է բերել:Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ
պատմութիւնն ու Հայ ժողովուրդի պատմութիւնը միասնաբար դասագիրքերով, միեւնոյն դասաժամերուն դասաւանդելու միակ տարբերակը տակաւին
մէկ դար առաջ ցոյց կու տայ հայ իրականութեան մեծագոյն գիտնականներէն
մէկը՝ Մաղաքիա Արքեպիսկոպոս Օրմանեանը, որ իր եռահատոր հիմնական
աշխատութիւնը անուանեց ոչ թէ Հայոց եկեղեցւոյ պատմութիւն կամ Հայ
ժողովուրդի պատմութիւն, այլ ուղղակի՝ «ԱԶԳԱՊԱՏՈՒՄ», առաջնորդուելով
անշուշտ այն պարզ ճշմարտութեամբ, որ թէ՛ Հայ Առաքելական Սուրբ
Եկեղեցւոյ եւ թէ՛ Հայ ժողովուրդի պատմութիւնը բովանդակ առումով մէկ
եւ նոյն ազգի՝ Հայ ազգի անքակտելի, անբաժան պատմութիւնն է:
Հարցին մօտենալու անոր որդեգրած տրամաբանութիւնը հարցին ամբողջական եւ հայեցակարգային լուծման փայլուն օրինակն է, որ մեր համոզմամբ
կարելի է կիրառել նաեւ մեր օրերուն: Սակայն հայ իրականութեան
ներկայ պատկան մարմինները վերջին ժամանակներուն ստեղծուած
մթնոլորտին մէջ ունի՞ն այնպիսի քաղաքական կամք եւ ազգային այնպիսի
ինքնագիտակցութիւն, որ հայրենի դպրոցներուն մէջ հիմնեն «Ազգապատում»
անունն ու բովանդակութիւնը կրող հանրակրթական առարկայ մը:
Յ.Գ. Անշուշտ անհերքելի է, որ հանրակրթութեան ոլորտին մէջ կան
տարիներով կուտակուած բազմաթիւ հարցեր՝ կապուած թէ՛ դասագիրքերու,
թէ՛ դասաւանդման մեթոտներու, թէ՛ ուսուցիչներու պատրաստման եւ թէ՛
եղած օրէնսդրական խնդիրներուն հետ: Սակայն հարցերը պէտք է լուծել
քննարկումներու կառուցողական մթնոլորտով, այլ ոչ թէ եղածը քանդելու,
չերկխօսելու ապակառուցողական գործելաոճով:
«Ժամանակ»/Պոլիս
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ԱՄՆ Ծերակոյտին Կողմէ Հայոց Ցեղասպանութեան
Ճանաչման Արգելափակումը Հերթական Գործարքի
Հետեւանք է. Արեւելագէտ
Սկիզբը Էջ 02
Արեւելագէտը կ՝ակնկալէր, որ ԱՄՆ
Ներկայացուցիչներու պալատին
կողմէ Հայոց Ցեղասպանութիւնը
ճանչցող բանաձեւին ընդունումէն
ետք կ՝իրականանան անդրգուլիսային բանակցութիւններ ԱՄՆ-ի եւ
Թուրքիոյ միջեւ:

«Այդ անդրգուլիսեան բանակցութիւններուն գագաթնակէտը եղաւ
ԱՄՆ նախագահ Տանըլտ Թրամփի
եւ Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ
Թայիփ Էրտողանի հանդիպումը,
որուն ժամանակ ներկայ եղած է ԱՄՆ
հանրապետական ծերակուտական
Լինսի Կրահամը:
Շար. Էջ 07
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Բանաստեղծ Ժագ Ս. Յակոբեանի Յիշատակին
Փրոֆ. ՕՇԻՆ ՔԷՇԻՇԵԱՆ

Հ

այ գրականութեան կարեւոր, ինքնադրոշմ
եւ ինքնուրոյն բանաստեղծներէն Ժագ Ս.
Յակոբեան մահկանացուն կնքեց 2 Նոյեմբեր 2019-ին, Փասատինա, Քալիֆորնիա, 102
տարեկան հասակին։ Յուղարկաւորութիւնը
կատարուեցաւ ընտանեկան պարագաներու
ներկայութեան։
Ծնած էր Երուսաղէմ, 1917-ին, ապա երկու տարի
ետք ընտանեօք փոխադրուած են Եգիպտոս։ Մաս
նագիտութեամբ եղած է դեղագործ։ Զանազան
պատճառներու բեռումով ընտանեօք փոխա
դրուած են երկիրէ երկիր՝ Աւստրալիա, կրկին
Եգիպտոս, Լիբանան, կրկին Աւստրալիա եւ վեր
ջապէս 1967-ին Փասատինա, Քալիֆորնիա, ուր
կ՚ապրին ընտանեօք 52 տարիներէ իվեր։
Փոքր տարիքէն հետաքրքրութիւն ցոյց տուած
է գրականութեան հանդէպ եւ գրած է բանաստեղծութիւններ ֆրանսերէն լեզուով, ապա՝
ամբողջութեամբ հայերէնով։ Իր երախայրիքը,
«Գաղտնի ճամբան», լոյս տեսաւ 1938-ին, արժանանալով Վահան Թէքէեանի, Նիկոլ Աղբալեանի
եւ Շահան Պէրպէրեանի քաջալերանքին ու
մանաւանդ գնահատանքին։

Աշխատակցած է Սփիւռքի զանազան գրական
պարբերաթերթերու. «Զուարթնոց», «Ակօս»,
«Անի», «Նայիրի», «Բագին»...։
Հրատարակած է շուրջ 40 հատորներ, որոնցմէ
քանի մը հատը արձակ եւ մէկը՝ թատրերգութիւն։
1949-ին լոյս տեսաւ «Վերածնունդ» հատորը
անկիւնադարձ մը ստեղծելով իր կեանքին մէջ.
հոգեփոխուելով դարձաւ իսկական հաւատացեալ մը։ Քանի մը խորագիրներ իր երկերէն.
«Մասիսածին», «Յիսուսաբոյր», «Հրաշադար»,
«Ջահերթ», «Ուլունքաշար»։
«Թէքէեան Վահան Աստուածախոյզը» կարեւոր
ներդրում ունեցող արձակ հատոր մըն է, ինչպէս
նաեւ «Մարդ մը մեռաւ» բանաստեղծութիւններու
գիրքը, որ նուիրուած է մշտադալար յիշատակին
Թէքէեանին, որուն սնարին կողքն էր Յակոբեան,
երբ Թէքէեան հոգին աւանդեց։
Ժագ Յակոբեանի գրելու եւ արտայայտուելու
կիրքը նմանը չունի մեր գրականութեան մէջ եւ
բարեբախտաբար իր ստեղծագործութիւնները լի
են նորութիւններով, անկեղծութեամբ, սիրով եւ
բարձր մակարդակով։ Կ՚արտայայտուի կեանքի
զանազան երեւոյթներու մասին՝ ամպհովանիի
տակ առնելով մարդկային միտքն ու հոգին յուզող
զանազան հարցերը։

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Ի՛նչ կ’ուզես արա՛,
Միայն մի՛ լացիր.
Ի՛նչ կ’ուզես արա՝ դրանից բացի՛.Ճչա՛,
Բարկացի՛ր,
Դրժի՛ր,
Ուրացի՛ր,
Ասա «չեմ ուզում» ամենից վա՛տը,Թoղ ես զայրոյթից կրծեմ իմ թաթը.
Միայն, լսո՞ւմ ես,
Այդպէս մի՛ լացիր...
Քո լացի առաջ ես միշտ անզօ՛ր եմ,
Եւ, սուրբ էլ լինեմ, միշտ .... մեղաւոր եմ:
ԳԷՈՐԳ ԷՄԻՆ
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ԱՄՆ Ծերակոյտին Կողմէ Հայոց Ցեղասպանութեան
Ճանաչման Արգելափակումը Հերթական Գործարքի
Հետեւանք է. Արեւելագէտ
Սկիզբը Էջ 02
Այդ հանդիպումէն ետք ան արգելափակած է
Ծերա-կոյտին կողմէ շրջանառութեան մէջ
դրուած Օսմանեան կայսրութեան մէջ Հայոց
Ցեղասպանութեան մասին բանաձեւը: Այսինքն`
ակնյայտ է, որ ձեռք բերուած են որոշակի համաձայնութիւններ Թուրքիոյ եւ ԱՄՆ-ի միջեւ: Հաշուի
առնելով Թուրքիոյ կարեւորութիւնը ամերիկեան ռազմավարական ծրագիրներուն Մերձաւոր
Արեւելքի եւ Սուրիոյ մէջ, Սպիտակ տունը ծերակուտական Կրահամի միջոցով կասեցուց բանաձեւին յետագայ ընթացքը: Հերթական անգամ
տեղի ունեցաւ գործարք ԱՄՆ-ի եւ Թուրքիոյ միջեւ,
որ խոչընդոտեց պատմական արդարութեան
եւ բարոյականութեան վրայ հիմնուած այս
բանաձեւին յետագայ ընթացքը»,- ընդգծած է
Սաֆրաստեան:

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

16

2019
ՆՈՅԵՄԲԵՐ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Մեր Զօրակցութիւնը Կը Յայտնենք Վենետիկ Քաղաքին
եւ Անոր Բնակչութեան. Իտալիոյ Մէջ ՀՀ Դեսպանութիւն
Իտալիոյ մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան
դեսպանութիւնը հանդէս եկած է յայտարարութեամբ:
Դեսպանատան Facebook-ի էջին նշուած է հետեւեալը.
«Մեր զօրակցութիւնը կը յայտնենք Վենետիկ
քաղաքին եւ անոր բնակչութեան:
Քաղաք-թանգարան Վենետիկը համաշխարհային
ժառանգութեան թանկարժէք գանձ է, ուր իր
ուրոյն տեղը ունին նաեւ հայկական հոգեւոր,
գիտակրթական եւ մշակութային ժառանգութեան
մարգարիտները:
Ուշադրութեամբ կը հետեւինք ստացուող լուրերուն եւ յոյսով ենք, որ ներդրուող ջանքերուն
շնորհիւ Վենետիկին պատուհասած բնական
աղէտին հետեւանքները հնարաւորինս պիտի

մեղմուին։
Քեզ հետ ենք, Վենետիկ»:

ՅՈՎՍԷՓ ՓՈՒՇՄԱՆ
(1877 – 1966)
«Արեւելեան նաթիւրմոր»
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Սփիւռքահայ Կեանք

Կոմիտաս... Հիւսթընի Մէջ

Նուագահանդէս Երաժշտագէտի,
Բանահաւաքի Եւ Հայ Ոգիի
Վերաստեղծման Ռահվիրայի
Ծննդեան 150-Ամեակին Առիթով

Սկիզբը Էջ 05
Յայտագրին մէջ ընդգրկուած էին
Կոմիտասեան ծանօթ եղանակներ
ինչպիսին են, օրինակի համար,
«Քելէ-քելէ», «Չինար ես», «Գարուն
ա», «Երկինքն ամպել ա», «Կռունկ»,
«Վաղարշապատի պար» եւ հոյլ մը
այլ եղանակներ։ Քառեակը խոր
զգայնութեամբ եւ կատարողական
բացառիկ հմտութեամբ կատարեց
Կոմիտասեան իւրաքանչիւր եղանակ, անոր ոգին, մարդկային յուզականութիւնը եւ ազգային բնորոշիչ յատկութիւնները երեւան բերելով
եւ փոխանցելով ներկայ երաժշտասէր հասարակութեան։
Երկրորդ ուշագրաւ պարագան
այն էր որ RADIX քառեակը թաւջութակներէ կազմուած խումբ մըն
էր ու հետեւաբար երաժշտական
մատուցումը իր մարտահրաւէրները
ունէր։
Իսկ ամէնէն հետաքրքրականը
այն էր որ այդ քառեակի չորս
անդամներէն երեքը օտարներ
էին։ Խումբի պատասխանատու
արուեստագիտուհի Յասմիկ Վարդանեանի կողքին, քառեակին մաս
կը կազմէին ուքրանացի Վիաշեսլաւ Տոպրուշքին, ռուս Սոնիա
Մաթուսովա եւ քորէացի Հաիւք
Քուոն՝ Կոմիտասի յիշատակին, գործին եւ վաստակին նուիրուած այս
երգահանդէսը դարձնելով իսկապէս
միջազգային տարողութիւն ունեցող
տօնախմբութիւն մը։
Քառեակի երիտասարդ անդամներէն իւրաքանչիւրը նշանակալից
գեղարուեստական վաստակաւոր
եւ բեղուն ճամբայ մը կտրած է արդէն
թէ՛ տեղական եւ թէ՛ միջազգային
բեմերու վրայ արժանանալով մրցանակներու եւ երաժշտասէրներու
գնահատանքին։ Զիրենք իրար
միացնողը Հիւսթընի համալսարանի երաժշտական դպրոցէն ներս
գործող, եւ նորոգ հանգուցեալ,
Փրոֆ. Վահրամ Սարաճեանի
երաժշտական
հոգեզաւակներ
ըլլալու պարագան է։ Արդարեւ,
խումբին չորս անդամներէն երեքը
իրենց երաժշտական բարձրագոյն
ուսումը եւ կրթութիւնը Հիւսթընի
մէջ ստացած են Փրոֆ. Սարաճեանի

հոգատարութեան տակ։
Խումբին երիտասարդ հիմնադիր
եւ պատասխանատու Յասմիկ
Վարդանեան ծնած է Երեւան եւ
տեղւոյն երաժշտական դպրոցներէ
բարձրագոյն ուսում ստանալէ ետք,
ելոյթներ ունեցած է աշխարհի
համբաւաւոր բեմերու վրայ եւ
բազմաթիւ մրցանակներ շահած
է իբրեւ մենակատար։ Անցեալին
մաս կազմած է Երեւանի Կոմիտասի
անուան քառեակին ու այժմ Հիւսթընի
մէջ կը հետեւի երաժշտական մարզի
մէջ իր դոկտորայի աստիճանին։
Բացման կարճ խօսքով մը տիկին
Նանսի Թիւթիւնճեան, Եկեղեցւոյ
Խնամակալ մարմինի անունով,
ներկաներուն ներկայացուց Կոմիտասի դէմքը, վաստակն ու երաժշտական ժառանգութեան պատկերը։ Նուագահանդէսի աւարտին
Ս. Գէորգ Եկեղեցւոյ հովիւ Տէր
Մարտիրոս Քհնյ. Յակոբեան իր
գնահատանքը արտայայտեց այն
գեղարուեստական վայելքին համար,
որ քառեակի անդամները ընծայեցին
ներկաներուն։
Այս տարուայ ընթացքին սփիւռքի
տարածքին տեղի կ՚ունենան
Կոմիտասի ծննդեան 150-ամեակի
նուիրուած բազմաթիւ գեղարուեստական ձեռնարկներ, ակադեմական հանդիպումներ եւ բանախօսութիւններ։ Հիւսթընի մէջ կազմակերպուած այս երաժշտական
ցերեկոյթը իր տեսակին մէջ եզակի նախաձեռնութիւն մըն էր, ու
գաղութի պատասխանատուներու
աշխատանքը իր հիանալի արդիւնքը
տուաւ։
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Լրատուութեան Գործընկեր
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Ողբ. Ընկ. Հրայր Հովիւեանի մահուան Ա. տարելիցին առիթով,
Կիրակի 17 Նոյեմբեր 2019ին հոգեհանգստեան պաշտօն
պիտի կատարուի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր տաճարին մէջ
Անթիլիաս, յաւարտ Ս. Պատարագի:
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