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Նասրալլա Կոչ Ըրաւ Նոր Կառավարութեան մը
Արագ Կազմութեան

Փաշինեան ու Գարեգին Բ Քննարկեցին
Պետութիւն-Եկեղեցի Կապերը

Իր սովորականէն շատ աւելի մեղմ ելոյթով մը հանդսէ երէկ եկաւ Հըզպալլայի
առաջնորդ Հասան Նասրալլա: Հեռասփռուած ելոյթով մը ան կոչ ըրաւ արագ
կերպով կառավարութիւն մը կազմել, որ ժողովուրդին վստահութիւնը կը
վայելէ եւ կարողութիւնը կ՛ունենան լսել ժողովուրդին::
Ան ըսաւ, որ վերջին երկու շաբթուայ իր հիմնական մտահոգութիւնը երկիրը
քաղաքական պարապէ հեռու պահելն էր:
Ան հաստատեց, որ անցնող շաբաթներու ցոյցերը համայնքներէ զերծ
իրավիճակ մը պարզեց երկրին մէջ, ուր երիտասարդներ հակառակ իրենց
պատկանելիութեան տարբերութեան կողք կողքի մէկ պահանջով հանդէս
եկան:
Երէկ առաւօտեան դրամատնային համակարգը իր դռները բացաւ: Երկրի
ամբողջ տարածքին դրամատուներու մասնաճիւղերը աննախընթաց խճողում
մը ունեցան: Դրամատնային աշխատանքային ժամը երէկ բացառաբար
երկար եղաւ, որ պիտի շարունակուի նաեւ այսօր:
Դրամատուներուն մէջ սովորական գինով սակայն շուկայի վրայ երէկ
տոլարին գինը 1660ի:
Երէկ նոյնպէս ցուցարարները շարունակեցին իրենց բողոքը հանրապետութեան նախագահէն պահանջելով արագ ժամանակամիջոցի մէջ
վարչապետ նշանակել եւ անցնիլ նախարարաց խորհուրդի կազմութեան:
Լիբանանեան բանակը երէկ ամբողջ օրուայ ընթացքին փորձեց ճամբաները
բանալ, գտնուելով ամէն տեղ:

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան այսօր ներկայ գտնուեցաւ Գերագոյն հոգեւոր
խորհուրդի ժողովի նիստին:
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Բ-ն կարեւոր համարեց նմանօրինակ
հանդիպումները` խօսելու ինչպէս եկեղեցական խնդիրներու, այնպէս ալ
հայրենիքի առջեւ ծառացած մարտահրաւէրներու եւ մեր ժողովուրդին
յուզող հարցերու մասին:
« Ի հարկէ նման հանդիպումներու կարիքը եւ անհրաժեշտութիւնը կայ,
գուցէ աւելի յաճախ, քան տեղի կ՛ունենայ: Ընդհանուր առմամբ, ի հարկէ,
ինչպէս Վեհափառը նշեց, պետութիւն-եկեղեցի յարաբերութիւններուն հետ
կապուած քննարկումները շատ կարեւոր են, առաւել եւս նոր իրավիճակի եւ
նոր պայմաններու մէջ, որ այսօր ունինք Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ:
Այդ պայմաններն ու յարաբերութիւնները ունին բազմաթիւ նրբութիւններ եւ ես
յոյս ունիմ, որ այսօր այդ նրբութիւններու կարեւոր մանրամասնութիւններուն
մենք հնարաւորութիւն կ’ունենանք անդրադառնալու»,- ըսաւ Փաշինեան:
Վարչապետը կարեւոր նկատեց հասարակութեան մէջ խնդիրներու
կարգաւորումը փոխադարձ յարգանքի մթնոլորտին մէջ, բաց, անկեղծ, ուղիղ
երկխօսութեան եւ քննարկումներու միջոցով:
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը հաստատեց, որ Հայոց Եկեղեցին զօրավիգ է
հայոց պետականութեան` իր կարողութիւններու ներածին չափով նպաստելով
հայրենիքի զօրացման:

Համաշխարհային Վաճառանիշները` Made in
Armenia մակնիշով. Հայաստանի Մէջ
Բացուեցաւ Կարի Չորս Մեծ Գործարան
Կարգ մը համաշխարհային վաճառանիշներու հագուստները այսուհետեւ
պիտի արտադրուին Հայաստանի մէջ եւ արտահանուին եւրոպական
ու ռուսական շուկայ` «Պատրաստուած է Հայաստանի մէջ» մակնիշով:
«Արմենփրես»-ի հաղորդմամբ` Sartex, Asa Garment, Alex Textile and Texas
Production ընկերութիւններու կարի 4 գործարաններու բացումը տեղի
ունեցաւ Նոյեմբեր 1-ին: Ներկայ էր ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան, որ
ծանօթացաւ արտադրական գործընթացին, արտադրանքին:
«Այստեղ ապագային պիտի աշխատի աւելի քան 3000 մարդ: Արտադրանքը
հիմնականօրէն կ՛արտահանուի եւրոպական, նաեւ ռուսական շուկայ,
այստեղ իրացում չկայ: Բոլոր ապրանքները «Made in Armenia» մակնիշով
են»,-ըսաւ «Ասա Կանմենտ», «Ալեքս տեքստիլ» եւ «Տեքսաս փրոդաքշն»
ընկերութիւններու տնօրէն Մարատ Մովսիսեան:
Շար. Էջ 02
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Համաշխարհային Վաճառանիշները` Made in Armenia մակնիշով.
Հայաստանի Մէջ Բացուեցաւ Կարի Չորս Մեծ Գործարան

Պատմութեան
Մէջ Այսօր

Սկիզբը Էջ 01
«Սարտեքս» ընկերութիւնը հիմնադրած են իտալական «Սարթիս»
եւ հայկական «Ալեքս տեքստիլ»
ընկերութիւնները: «Սարտեքս»-ը
կը հանդիսանայ Հայաստանի մէջ
իտալական «Սարթիս»-ի ներկայացուցիչը: Ընկերութիւնը կը զբաղի յայտնի MaxMara, Moncler,
Peuterey, Dolce&Gabana, Dainese
եւ այլ հանրայայտ վաճառանիշներու
հագուստի արտադրութեամբ: Անոնք
կ՛արտահանուին Իտալիա, ուրկէ ալ
ամբողջ եւրոպական շուկայ: Մեր
նպատակը այն է, որ ստեղծենք այնպիսի մշակոյթ, որ Հայաստանի մէջ
հիւսուածեղէնը չզարգանայ միայն
անոր համար, որովհետեւ աշխատուժը աւելի աժան է: Մենք կ՛ուզենք,
որ «Made in Armenia» ապրանքային
նշանը ըլլայ որակի երաշխաւոր»,ըսած ընկերութեան տնօրէն Մխիթար Աղաբեկեան:
Ընկերութիւնը այժմ արդէն ունի 400
աշխատատեղ, կը նախատեսեն 7
արտադրական հոսքագիծէն հասնիլ մինչեւ 40 արտադրական հոսքագիծի, որ հնարաւորութիւն պիտի
տայ ընկերութեան մէջ ունենալ մինչեւ 2500 աշխատակից: Ներկայիս
ընկերութեան մէջ աշխատավարձի
երկու սանդղակ կայ` 100 հազար
դրամ եւ 70 հազար դրամ: 70
հազար կը ստանան անոնք, որոնք
դերձակի փորձ չունին: Սակայն

Ժան Պաթիսթ
Շարտէն

ընկերութեան նախաձեռնութեամբ
վերապատրաստումներէ ետք յետագային աշխատավարձերը պիտի
բարձրանան` հասնելով մինչեւ 170180 հազար դրամի:
Նորաբաց «Ասա Կարմենտ»-ը հայչինական ընկերութիւն է, որ այս
պահուն կը զբաղի ֆրանսական
Jennifer վաճառանիշի հագուստի
արտադրութեամբ: Ընկերութիւնը
բանակցութիւններ կը վարէ նաեւ
ZARA ապրանքանիշի հագուստ
արտադրելու համար: Այս պահուն
ան ունի 300 աշխատող, շուտով
աշխատակիցներու թիւը պիտի հասնի մինչեւ 1000-ի:

«Ալեքս տեքստիլ»-ը հագուստ
կ՛արտադրէ ռուսական ընկերութիւններու համար, իսկ «Տեքսաս
փրոդաքշն»-ը շապիկներ կ՛արտադրէ թէ ռուսական, թէ եւրոպական
վաճառանիշներու համար:
«Այսօր կրնանք արձանագրել, որ
հայկական արտադրանքը մրցունակ
է արտերկրի շուկաներու մէջ, եւ մեզի
համար հպարտանալու առիթ է, որ
աշխարհի տարբեր ծայրերու մէջ
կարելի է գնել հագուստ եւ պիտակի վրայ կարդալ` արտադրուած է
Հայաստանում», -ըսած «Ալեքս տեքստիլ»-ի սեփականատէր Աստղիկ
Ալեքսանեան:

Փրոքոփիս Փաւլոփուլոս Հայաստան Պիտի Այցելէ
Հայաստանի Հանրապետութեան
նախագահ Արմէն Սարգսեանի
հրաւէրին ընդառաջ՝ յառաջիկայ
օրերուն Յունաստանի նախագահ
Փրոքոփիս Փաւլոփուլոս պաշտօնական այցելութիւն մը պիտի
տայ Երեւան, իր տիկնոջ՝ Վլասիա
Փաւլոփուլոսի հետ։ Այս մասին կը
հաղորդէ «Ժամանակ»ը:
Նոյեմբերի 5-ին պիտի սկսի այս
պաշտօնական
այցելութիւնը,
որու ծրագիրը սկիզբ պիտի առնէ
դիմաւորման պաշտօնական արարողութիւնով՝ նախագահական
ապարանքի համալիրէն ներս։

Վարչապետներու
Հեռախօսազրոյց
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեան անցնող օրերուն հեռախօսազրոյց մը ունեցած է Ռուսաստանի վարչապետ Տիմիթրի
Մետվետեւի հետ։ Այս մասին կը
հաղորդէ Ժամանակ»:
Աւելի առաջ երկու վարչապետները
արդէն հանդիպած էին Մոսկուայի
մէջ։ Պաշտօնական աղբիւրներու
հաղորդումներով, վերջին հեռա-

խօսազրոյցի ընթացքին քննարկուեցաւ Մոսկուայի վերջին հանդիպման ընթացքին ձեռք բերուած
համաձայնութիւններու իրականացման ընթացքը։
Նիկոլ Փաշինեան եւ Տիմիթրի Մետվետեւ կարծիքներ փոխանակեցին
Հայաստան-Ռուսաստան յարաբերութիւններու օրակարգային հարցերուն շուրջ։

Արմէն Սարգսեան եւ Փրոքոփիս
Փաւլոփուլոս պիտի ունենան
առանձնազրոյց մը, որմէ վերջ
պիտի գլխաւորեն ընդլայնուած
կազմով պատուիրակութիւններու
բանակցութիւնները։ Նախագահները կը սարքեն նաեւ համատեղ մամլոյ
ասուլիս մը։
Յունաստանի նախագահը կ՚այցելէ
Ծիծեռնակաբերդի յուշահամալիրը,
նաեւ կը հիւրընկալուի Հայաստանի
Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյեանի եւ վարչապետ
Նիկոլ Փաշինեանի կողմէ։ Մայր Աթոռ
Սուրբ Էջմիածնի մէջ հիւր ղեկավարը

Ժան Պաթիսթ Շարտէն (ֆր.՝
Jean Baptiste Siméon Chardin,
նոյեմբերի 2, 1699, Փարիզ,
Ֆրանսայի թագաւորութիւն դեկտեմբերի 6, 1779, Փարիզ,
Ֆրանսայի թագաւորութիւն),
ֆրանսացի նկարիչ, ակադեմիկոս (1728)։
Սորուած է ակադեմիստ Պ.
Ժ. Գազի մօտ եւ Գեղարուեստի ակադեմիայի դպրոցում։
Ներկայացուցած նատիւրմորտներուն համար ընտրուած
է ակադեմիկոս (1728)։

կ՚ընդունուի նաեւ Ամենայն Հայոց
Տ.Տ. Գարեգին Բ. Կաթողիկոսին
կողմէ։ Երեւանի մէջ Փրոքոփիս
Փաւլոփուլոս կ՚այցելէ նաեւ Մատենադարան եւ հանդիպում մը կ՚ունենայ Հայաստանի յոյն համայնքի
ներկայացուցիչներուն հետ։
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Ռ

ամկավար Ազատական Կուսակցութեան դրօշին տակ ծառայած քաջամարտիկներու շարքին որպէս նուիրեալ հերոս, յանուն
հայ ժողովուրդի ազատագրութեան
պայքարին ծաւալած քաջագործութիւններուն եւ նուիրեալ հայրենասիրութեան կը պատկանի Չորք
Մարզպանի ազատագրական պայքարի գլխաւոր հերոս Մինաս Վարդանեանը, որ ծանօթ է որպէս Էվիկ Մինաս։
Մինաս Վարդանեան ծնած է 1887ին Չորք Մարզպանի Օճագլը գիւղը։
4 տարեկանին կը կորսնցնէ իր
հայրը ու կը մնայ մօր խնամքին։
Բայց դժբախտաբար պատանին 14
տարեկանին կը կորսնցնէ նաեւ մայրը։
Պատանին հեռու մնալով կրթութիւն
ստանալէ, կը հարկադրուի զբաղիլ
գիւղի մէջ հողագործութեամբ, ու հետզհետէ կը դառնայ սայլապան։
Հարազատներն ու ընտանիքի ծանօթները զինք զանազանելու գիւղի այլ
Մինասներէն, զինք Էվիկ Մինաս, կ՚անուանեն մօրը Էվայի անունով՝ Էվայի
որդիին կոչում տալով իրեն։
Կրթութեան տենչ չունենալով Մինասը իր ազատ ժամանակը նուիրած էր
որսորդութեան Չորք Մարզպանի մօտակայ անտառները թափառելով ու
դառնալով վարպետ նշանառու։
1908-ին Օսմանեան Սահմանադրութեան հռչակումէն ետք, Մինասն ալ կը
զինուորագրուի իր հասակակից Չորք Մարզպանի կարգ մը երիտասարդներու
հետ Օսմանեան բանակին։
1909-ի Ատանայի կոտորածէն երք, Կիլիկիոյ գիւղաքաղաքներէն զինուորագրուած հայ երիտասարդները միշտ ալ հետապնդման մէջ էին կառավարութեան գաղտնի սպասարկութեանց կողմէ ու կը հետապնդուէին որպէս
դասալիքներ։ 1913-ին Օսմանեան բանակի Կիլիկիոյ վաշտը կը պաշարէ Չորք
Մարզպանը պատրուակելով որոնելու բանակի դասալիքներ՝ գիւղաքաղաքի
շրջապատը գտնուող գիւղերէն։
Էվիկ Մինասը իր երեք ընկերներով թաքնուած էր իր ծննդավայրը, ընկերներէն
մէկը ծանօթ որսորդ Վահան Չոճուք Կարապետը կռուի բռնուելով զոհ կ՚երթայ
զինուորներու կրակոցէն, իսկ Մինասը միւս ընկերներուն հետ կը թաքնուի
Չորք Մարզպանի Նաճարլը հայկական գիւղը։ Ազգային Միութիւնը վախնալով
որ բանակը կրնայ յայտնաբերել միւսները, կը թելադրէ որ Էվիկը հեռանայ։
Կարգ մը տեղացիներու կողմէ Էվիկը կը թաքնուի մօտակայ անտառները
որոշ ժամանակի մը համար, ապա ծպտուած ու ինքնութիւնը փոխած կու
գայ մնալու Ատանա։
1915-ի սկզբնաւորութեան Էվիկը կը վերադառնայ Չորք Մարզպան միանալու
իր ընտանիքին։ Բայց եղերական թուականի Յունիսին, կը սկսի Չորք
Մարզպանի ու շրջակայ գիւղերու տեղահանութիւնը։
Տարագրութեան ճանապարհին Էվիկը իմանալով Միջագետքի ու Տէր Զօրի
ուղղութեամբ կատարուելիք բնաջնջումը, կը ձեռնարկէ իր ազգականներուն
պահել Պերեճիք գիւղաքաղաքի մօտ գտնուող Ալմալը գիւղը, որուն գիւղապետն էր իր վաղեմի բարեկամը Էտիպ պէյը, որ հասակ առած էր հայ մօր
խնամքի տակ։ Էտիպ պէյ կը համաձայնի Էվիկին ու իր հարազատներուն
տրամադրել գիւղին մէջ բնակարաններ, իսկ յաջորդ օրը Էվիկը կը յաջողի
Պերեճիք մեկնիլ, ու անցնող տարագրութեան կարաւաններէն փախցնել
երկու տասնեակ հայ անչափահաս երեխաներ ու բերել Ալմալը իր եւ կնոջ
խնամքին տակ պահելով։
Էտիպ պէյի բարեացակամ վերաբերմունքին տակ Էվիկի խնամքը վայելող
անչափահաս երեխաները եւ իր գերդաստանի հարազատները կը փրկուին
ծրագրուած ցեղասպանութենէն։
1918-ի աւարտէն առաջ, Համաշխարհային Ա. Պատերազմի աւարտէն ետք,
Էվիկ Մինասը իր գերդաստանով, ինչպէս նաեւ Միջագետքի ու Սուրիոյ
անապատներէն վերապրածները մաս առ մաս կու գան Չորք Մարզպան,
վերաբնակեցնելու իրենց ծխացող ու քարուքանդ պապենական տունը։ Կարճ

ժամանակի մէջ կարելի կը դառնայ վերագտնել Չորք Մարզպանի ազգային
կեանքը, եկեղեցին ու դպրոցը։ Կը վերակազմուի Ազգային Միութիւնը ու կը
կազմուի ինքնապաշտպանութեան կոմիտէն։
Նորակազմ ինքնապաշտպանութեան կոմիտէն որպէս հրամանատար
կ՚ընտրէ մուսա լեռցի վերակազմեալ հնչակեան, որ յետագային պիտի դառնար
յայտնի Ռամկավար գործիչ՝ Զօրա Իսկէնտէրեանը, իսկ հրամանատարի
տեղակալ կը նշանակուի Էվիկ Մինասը։
Զօրա Իսկէնտէրեանի կնքահայրութեամբ Էվիկը կը միանայ վերակազմեալ
շարքերուն, Չորք Մարզպանի համար կը կազմուի տեղական ակումբ, ու
որպէս շրջանակ կեդրոն ունենալով Ատանան։ Արդէն Չորք Մարզպանի
հայութիւնը վերագտած էր իր երբեմնի հայաբոյր եռուզեռը։
1919 թուականի ամրան թուրք կառավարութեան ենթակայ Կարա Հասան
Փաշան իր կազմակերպուած հրոսակախումբով կը պաշարէ Չորք Մարզպանի
շրջակայ անտառները, հոն գտնուող ազգային կեանքը մօտէն հսկելու, ինչպէս
նաեւ նեղելու գիւղացիները առեւտուր ընելու մօտակայ գաւառներուն հետ։
Նոյնիսկ հրոսակախումբը սկսած էր նեղել ու թալանել հայ գիւղացիները։
Չորք Մարզպանի մօտակայ ցանկատարածքին Կարա Հասան կը յաջողի
գերի վերցնել Էվիկի աներձագը՝ Կէօլ Իսկէնտէրին։ Չորք Մարզպանի
համար այս դէպքը ալեկոծում կը յառաջացնէ ու Ազգային Միութիւնը կը դիմէ
շրջանի կառավարող պաշտօնատար կոմիսարին, որ անտարբերութեամբ
կը մօտենայ հարցին։
Կարա Հասան առիթէն օգտուելով սպառնալիքներով լեցուն ազդարարագիր
մը կ՚ուղարկէ Էվիկի հասցէին, Ազգային Միութիւնը բողոքի դիմում կը կատարէ Կիլիկիա գտնուող՝ ֆրանսական հրամանատարութեան տակ գտնուող հայ
կամաւորապետ ամերիկահայ Ճիմ Զանգալեանին։ Անյապաղ Զանգալեան կը
ներկայանայ ֆրանսացի կոմիսարին յայտնելու բողոքը, որ Կարա Հասանի
հրոսակախումբը զինաթափ ընել ու հեռացնեն Չորք Մարզպանի շրջանէն։
Քոմիսարին պատասխանը կ՚ըլլայ որ բաւարար ուժ չունինք այդ քայլին
դիմելու։ Էվիկը ընդվզած կը դիմէ իր ծրագրին, ու իմանալով որ մօտակայ
անտառի լեռնանցքէն դէպի Ատանա պիտի անցնի Կարա Հասանի քրոջ
երիտասարդ որդին, ու դարանակալ կը յաջողի զինաթափել երիտասարդին
ընկերակցող ոստիկաններուն ու գերի առնել Կարա Հասանի երիտասարդ
քրոջ որդին ու բերել Չորք Մարզպան ու բանտարկել ինքնապաշտպանութեան
կոմիտէի մօտ։ Այս դէպքին յաջորդ օրը թուրք կառավարութիւնը կը
համաձայնի ֆրանսացի կոմիսարին հետ, ու պայման կը դրուի Ազգային
Միութեան որ Էվիկը իր խումբով զինաթափ ըլլայ եւ յանձնուի ֆրանսական
հրամանատարութեան, բայց Էվիկը իմանալով դրուած պայմանը իր խումբով
կու գայ անտառային իր թաքստոցը։ Չորք Մարզպանի Ազգային Միութիւնը
վախնալով ֆրանսական ցասումէն որոշում կը կայացնէ թուրք երիտասարդը
յանձնել թուրքերուն։ Որոշումը կը փոխանցուի դաշնակցական Պաղտասար
Պալեան աղային, որ գերեվարուած թուրք երիտասարդը յանձնէ թուրքերուն։
Պալեան անյապաղ կը կատարէ առնուած որոշումը։ Էվիկ իմանալով այս
բոլորը, իր խումբով գաղտնի կը մտնէ Չորք Մարզպան, ու իր տան մէջ ծեծի
կ՚ենթարկէ Պալեանը, առանց տեղեակ ըլլալու Ազգային Միութեան որոշումէն։
Միայն Զօրա Իսկէնտէրեան կը յաջողի զինք զսպել ու իմացնել պատահածը։
Էվիկ պայման կը դնէ Ազգային Միութեան, որ միջոց գտնուի ազատելու իր
աներձագը, որ պիտի արժէր 1000 լիրա, որպէս տուրք վճարելու Կարա Հասան
աւազակապետին, ֆրանսացիները զգալով Էվիկ Մինասի ներկայութեան
վտանգը Չորք Մարզպանի մէջ, դարձեալ կը դիմեն Ազգային Միութեան,
որ Էվիկը յանձնուի հրամանատարութեան, բայց իզուր Էվիկը իր խումբով
դարձեալ ապաստանած էր իր թաքստոցը։ Կարա Հասանի հրոսակները Կէօլ
Իսկէնտէրը յանձնելէ ետք, յաջողած էին շուկայի մէջ սպաննել երկու հայեր
ու նոր խլրտում յառաջացնել։
Ֆրանսական հրամանատարութիւնը այս շրջանին, Մուսթաֆա Քեմալին
հաճոյք պատճառելու համար աննշան դէպքերը ուռճացնելով, մարտունակ
Չորք Մարզպանի մէջ նոր քրէական գործեր յարուցանել կը ձեռնարկէ։
Ազգային Միութիւնը ըմբոստ ու կարծր կեցուածք ցոյց կու տայ, հետզհետէ
զօրացող ինքնապաշտպանութեան կոմիտէն յենարան ունենալով։ Ֆրանսացի
կոմիսարը կ՚որոշէ Զօրա Իսկէնտէրեանը հրաւիրել խորհրդակցութեան,
որպէս հակա-ֆրանսական խլրտումներու հեղինակը ու ձերբակալել զինք,
բայց Իսկէնտէրեան իմանալով լարուած թակարդը, կը դիմէ փախուստի։
Ազգային Միութիւնը զինք կը փոխարինէ իր օգնականին յանձնելով
հրամանատարի պաշտօնը՝ այսինքն Էվիկ Մինասին։ Իսկ Իսկէնտէրեան
կը վերադառնայ իր ծննդավայրը Մուսա Լեռ, ուր յետագային պիտի դառնար
յայտնի կուսակցական գործիչ։
Շար. Էջ 06
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Մշակութային Արձագանգ

Նոր Հրատարակութիւններ
Պատրաստեց` ԳԷՈՐԳ ԵԱԶԸՃԵԱՆ
– Ալթունեան Ժանին, «Վայրերու
վերացումը», PUF հրատարակչութիւն, Փարիզ, 2019, 276 էջ
(ցեղասպանութեան ականատես
վկայի հայատառ թրքերէն վկայութեան թարգմանութիւնը դստեր
կողմէ եւ վկայութեան հոգեբանական
վերլուծումը) (ֆրանսերէն):
– Բախչինեան Ֆելիքս, «Խաւարին
չհաւատալու, խաւարին չտրուելու
պոէզիա», հրատարակիչ՝ «Հայաստանի Ֆրիտեոֆ Նանսեն հիմնադրամ»,
«Տիգրան Մեծ» հրատարակչութիւն,
Երեւան, 2019, 216 էջ (12,4 x 14,6 սմ.)
(Մուշեղ Իշխանի բանաստեղծական
արուեստին վերլուծումը): Գիրքի
հովանաւորն է Վարուժան Գէորգ
Եսայեանը:
– Եկաւեան Տիգրան, «Պատմութեան
կողմէ մոռցուածները՝ Արեւելքի
փոքրամասնութիւնները», «Ռոշէ»
(Rocher) հրատարակչութիւն, Փարիզ,
23 հոկտեմբեր 2019, 228 էջ (Միջին
Արեւելքի ազգային ու կրօնական
փոքրամասնութիւններուն այժմու վիճակը ու դիմագրաւած մարտահրաւէրները) (ֆրանսերէն):
– Զիֆլիօղլու Վերճիհան, «Սթամպուլի հայերը գոյատեւման ու
վերացման միջեւ», «Սոսիալ»
հրատարակչութիւն, Սթամպուլ,
2019, 165 էջ (13 x 19,5 սմ.)
(Սթամպուլի հայութեան վերջին
տասնամեակներու խնդիրները,
լուսանկարներ) (թրքերէն):
– Համաստեղ, «Աղօթարան»,
հայերէնէ թարգմանեց Վարդան
Մատթէոսեան, Ա. Մ. Ն.ի արեւելեան անթիլիասական թեմի առաջնորդարանի «Սիս» հրատարա-

կութիւն, տպարան «Delta Printing»,
Նիւ Եորք, 2018, 67 + 53 էջ (13 x
19,5 սմ.) (67 էջը՝ հայերէն բնագիրին
վերատպութիւնը, 53 էջը՝ անգլերէն
թարգմանութիւնը` թեմի առաջնորդ
Անուշաւան եպս. Դանիէլեանի ներածական խօսքով): Լոյս տեսած է
Անուշաւան սրբազանի ընտրութեան
առիթով՝ հայ եւ օտար քանի մը
մեկենասներու գումարներով:
– Մանճիկեան Յակոբ եւ ԱւետեանՄանճիկեան Քնար, «Հարիւրամեակ
Քեսապի Ուսումնասիրաց Ընկերութեան եւ նոյնանուն երկրորդական
վարժարանին», Ա. հատոր, Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան
տպարան, Անթիլիաս – Լիբանան,
2018 (լուսանկարներ, փաստաթուղթերու շարադրանքներ կամ
պատճէններ, Քեսապի շրջանի
վարչական քարտէսը): Հատորը լոյս
տեսած է տէր եւ տիկին Սեպուհ
եւ Սիլվա Մանճիկեաններու մեկենասութեամբ:
– Մուղալեան Սաթօ, «Մոխիրներու
խնճոյք – Երուսաղէմի մէջ հայկական
յախճապակիի աւանդութեան հիմնադիր Դաւիթ Օհաննէսեանի կեանքն ու արուեստը», Սթանֆորտի
համալսարանի հրատարակչութիւն,
Ա. Մ. Ն., ապրիլ 2019, 440 էջ
(հեղինակը գրած է իր մեծ հօր կեանքի
ու արուեստի մասին) (անգլերէն):
– Յարութիւնեան Համազասպ,
«Դիւանագէտի
գրառումներ»,
խմբագիր՝ Ալպերթ Նալպանտեան,
«Էտիթ փրինթ» հրատարակչութիւն,
Երեւան, 2018, 276 էջ + 14 էջ
լուսանկարներու
ներդիր
էջ
(15,1 x 20,8 սմ.) (1943-էն սկսեալ

խորհրդային դիւանագիտութեան
մէջ զգալի աւանդ ունեցած, 19591963-ին Գանատայի մէջ Խ. Ս.
Հ. Մ.ի դեսպանի յուշագրական
օրագիրը) (ռուսերէն. կայ նաեւ
հայերէն առանձին տպագրուած
տարբերակը):
– «Յորդանանի հայերը – Գիտաժողովի նիւթեր», հրատարակութիւն
Հայկազեան
համալսարանի
Հայկական սփիւռքի ուսումնասիրութեան կեդրոնի, Հայկազեան
համալսարանի հրատարակչութիւն,
Պէյրութ, 2019 (Պէյրութի Հայկազեան
համալսարանին մէջ 22-24 մայիս
2016-ին կայացած գիտաժողովի
զեկուցումներու ժողովածուն):
– Նալպանտեան Վարդգէս, « «Կ’ուզեմ
դրօշակով մը մեռնիլ» – Եթովպիա.
Պատրանքներս եւ խաբկանքներս»,
հեղինակային հրատարակութիւն,
2019, 210 էջ (15,2 x 22,9 սմ.)
(եթովպիահայ գործարար հեղինակին
ու ընդհանրապէս գաղութին ապրած
ծանր կեանքը Եթովպիոյ 1974-ի
յեղափոխութենէն ետք) (անգլերէն):
– Սաֆրաստեան Ռուբէն, «Մուսթաֆա Քեմալ – Պայքար Հայաստանի
Հանրապետութեան դէմ 1919-1921
թթ.», «Տիր» հրատարակչութիւն,
Երեւան, 2019:
– Սնապեան Պօղոս, «Աղքատներուն
աւանդութիւնը», հայերէնէ թարգմանեց Նորա Արիսեան, հրատարակութիւն Սուրիոյ մշակոյթի նախարարութեան Սուրիական գիրքի
ընդհանուր տեսչութեան, Տամասկոս,
2019, 135 էջ (7 պատմուածք եւ
Պ. Սնապեանի կենսագրութիւնը)
(արաբերէն):
– (Ինը հեղինակներ), «Ցեղասպանութեան
հետեւանքով
հայ

ժողովրդի
կորուստների
եւ
հատուցման կառուցակարգերի
մեթոտաբանական հիմքերը», հրատարակիչ՝ ՀՀ ԳԱԱ պատմութեան
հիմնարկ, «Տիր» հրատարակչութիւն,
Երեւան, 2019, 608 էջ: Աշխատութիւնը հրատարակութեան երաշխաւորած է ՀՀ ԳԱԱ պատմութեան
հիմնարկի գիտական խորհուրդը:
– Փինկէ Քաթերին, «Լուսանկարչութիւնը Օսմանեան Կայսրութեան
մէջ – Հայկական պատմութիւն
մը», «Էլիթիս» հրատարակչութիւն,
Փարիզ, 8 նոյեմբեր 2018, 192 էջ
(19 x 26 սմ.) (նիւթեր Օսմանեան
Պետութեան մէջ լուսանկարչութեան արուեստի հայ վարպետներուն
մասին, բազմաթիւ լուսանկարներ
Փիեռ տը Կիրոռի դիւանէն) (ֆրանսերէն):
– Քիզեր Հանս-Լուքաս, Անտերսըն
Մարկարէթ Լավինիա, Պայրաքտար
Սեյհան եւ Շմուց Թոմաս (խմբագիրներ), «Օսմանցիներու վախճանը.
1915-ի ցեղասպանութիւնը եւ
թրքական ազգայնականութեան
քաղաքականութիւնը», I. B. Tauris
հրատարակչութիւն, Լոնտոն, 2019,
384 էջ (Հայոց ցեղասպանութեան
մասին հայ, թուրք ու եւրոպացի
հեղինակներու գիտական յօդուածներու ժողովածու) (անգլերէն):
– Քիւրքման Կարօ, «Օսմանեան
շրջանի արքունի ոսկերիչները, 18531871», խմբագիր՝ Մեսութ Կէօք,
«Քորփուս» հրատարակչութիւն,
Սթամպուլ, 2019, 469 էջ (հայոց
նպաստը օսմանեան ոսկերչական
պալատական արուեստին, բազմաթիւ գունաւոր լուսանկարներ) (թրքերէն): Հատորը լոյս տեսած է Այտա
Այվազի «զօրակցութեամբ»:

«Ժամանակակից Դասականներ»

Երեւանի մէջ երէկ սկսաւ «Ժամանակակից դասականներ» փառատօնը, որ պիտի շարունակուի մինչեւ
նոյեմբերի 9-ը։ «Արմէնփրէս»ի
հաղորդումներով, այս փառատօնի

օրերուն Հայաստանի մէջ կը հիւրընկալուին աշխարհի զանազան
երկիրներէն մեծանուն երգահաններ,
յօրինողներ եւ մենակատարներ,
որոնք կը համախմբուին Երեւանի

մէջ։ Անոնց կը միանան նաեւ
հայկական երաժշտութեան կենդանի առասպելներէն Տիգրան
Մանսուրեան։ Փառատօնի ծիրէն
ներս նախատեսուած համերգներէն
իւրաքանչիւրը
պիտի
նուիրուի երգահաններէն մէկուն։
Համերգներուն ժամանակ պիտի
ներկայացուին տուեալ հեղինակներու ստեղծագործութիւններէն։
Երեւանի «Կոմիտաս» թանգարանկաճառին մէջ այս փառատօնին
ընդառաջ տեղի ունեցաւ մամլոյ
ասուլիս մը, որու ատենախօսներն
էին Տիգրան Մանսուրեան, Հայաստանի Պետական սիմֆոնիք նուագախումբի
գեղարուեստական
ղեկավար ու գլխաւոր խմբավար
Սերկէյ Սմբատեան եւ Եւրոպայի
աջակցութեան մշակութային հիմնադրամի նախագահ Կոնստանդին
Իշխանով։ Հարկ է նշել, որ անոնք

մամլոյ ասուլիսին զուգահեռ՝
ծաղիկներ ալ խոնարհեցին Կոմիտասի արձանին առջեւ, որ կը գտնուի
թանգարանին մուտքին։
Փառատօնի առաջին համերգը
նուիրուած
կ՚ըլլայ
Տիգրան
Մանսուրեանին, այս վերջինը
նշեց որ սա աննախընթաց իրադարձութիւն մըն է հայ երաժշտութեան բնագաւառին մէջ։ Իր
կարգին, Իշխանովն ալ դիտել
տուաւ, որ այս փառատօնը ունի
իւրայատկութիւն մը։ Այսպէս, ո՛չ
միայն հնարաւոր է տեսնել մեծանուն
արուեստագէտները, այլ նաեւ ծանօթանալ անոնց հետ։
Հարկ է նշել, որ այս փառատօնը
կազմակերպուած է Հայաստանի
Կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի
եւ մարմնամարզի նախարարութեան
աջակցութեամբ։
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Մշակութային Արձագանգ

Կոմիտասի Թանգարանին Մէջ՝ «Ուսուցիչը» Ցուցադրութեան Բացում
Կոմիտասի 150-ամեակին առիթով,
Հոկտեմբեր 29-ին, Կոմիտասի
թանգարան-հիմնարկին մէջ բացումը կատարուեցաւ «Ուսուցիչը»
ժամանակաւոր ցուցադրութեան:
Այս մասին կը հաղորդէ “Արմենփրես”։
Ցուցահանդէսը նուիրուած է Կոմիտաս ուսուցիչին եւ անոր սաներուն.
կան բաժանումներ՝ «Գէորգեան
ճեմարան-առաջին քայլեր», «Անուանի աշակերտներ՝ Վահան Տէր
Առաքելեան, Սպիրիդոն Մելիքեան»,
«Կոմիտասի հինգ սաները», «Կոմիտասեան դպրոց՝ Մարգարիտ Բաբայեան», «Կոմիտասը եւ մանուկները»:
Բաժիններուն մէջ ներկայացուած
են Գրականութեան եւ արուեստի թանգարանի, ինչպէս նաեւ
Հայաստանի ազգային արխիւի
ֆոնտերու շուրջ 200 փաստաթուղթեր, լուսանկարներ, անձնական իրեր, որոնց գերակշիռ
մասը առաջին անգամն ըլլալով կը
ցուցադրուի:
«Ցուցադրութեան մէջ արտայայտուած են Կոմիտասի կրթա-

դաստիարակչական մօտեցումները: Կը կարծեմ՝ այս ցուցահանդէսը
պիտի ծառայէ իր նպատակին, եւ
մենք պիտի կարենանք հետագային
աւելի լայնածաւալ ներկայացնել
Կոմիտասի՝ կրթութեան, ուսուցման
վերաբերող ուղերձները»,- նշեց
Կոմիտասի թանգարան-հիմնարկի
տնօրէն Նիկոլա Կոստանդեան:
Ցուցադրութիւնը համադրող Մարինէ Հարոյեան ընդգծեց, որ ցուցադրութիւնը կառուցուած է Կոմիտասի՝
ուսուցիչներուն եւ մանուկներուն
ուղղուած ուղերձներուն վրայ:
Անդրադառնալով կարեւորագոյն
ցուցանմոյշներուն՝ ան առանձնացուց Սողոմոն Սողոմոնեանի
սարկաւագութեան վկայականը,
Ամենայն Հայոց կաթողիկոսին յայտարարութեան փաստաթուղթը,
որով ան Քարա-Մուրզան կը հանէ
ճեմարանին մէջ երաժշտութեան
ուսուցիչի պաշտօնէն եւ անոր
փոխարէն կը նշանակէ Կոմիտասը:
«Կոմիտասի արխիւէն պահպանուած է նաեւ անոր ստերեոսկոպը:

Այս գործիքը ժամանակին շատ
տարածուած էր: Լուսանկարիչները այս գործիքին համար քարտեր
կը պատրաստէին: Գործիքի օգնութեամբ հնարաւոր կը դառնար ծաւալային տեսնել լուսանկարը»,- յայտնեց
ան:

Միացեալ ցուցադրութիւնը, որուն
նախաձեռնած են Կոմիտասի թանգարան-հիմնարկը եւ Ե. Չարենցի
անուան գրականութեան եւ արուեստի թանգարանը, պիտի տեւէ
մինչեւ 1 Մարտ 2020։

Լոյս Տեսած է «Երուսաղէմի Հայկական Թաղամասի Գաղտնիքները» Գիրքը

Լոյս տեսած է Երուսաղէմի
Հայոց պատրիարքարանի դիւանապետ Հայր Կորիւն վարդապետ
Պաղտասարեանի
առաջին`

«Երուսաղէմի հայկական թաղամասի գաղտնիքները» գիրքը: Հրատարակութեան շնորհիւ՝ մարդիկ
պիտի ծանօթանան հետաքրքրական

Պատիւ Արժանաւորին

Վանաձորի Մէջ
Տեղադրուեցաւ Զօրավար
Անդրանիկի Յուշարձան
Հանրապետութեան երրորդ քաղաքին՝ Վանաձորի հիմնադրութեան
191-ամեակին առիթով տեղի ունեցաւ
զօրավար Անդրանիկի յուշարձանի
բացումը: Այս մասին կը հաղորդէ
“Փանորամա”-ն։
Արձանը տեղադրուեցաւ քաղաքի
այն հատուածին մէջ, ուր կը սկսի

զօրավար Անդրանիկի անունը կրող
փողոցը: Ան կառուցուած է 2019ին՝ համաժողովրդական նուիրատուութիւններով, «Ինտերկապ»
բարեսիրական կազմակերպութեան նախաձեռնութեամբ եւ
Վանաձորի քաղաքապետարանի
աջակցութեամբ:

եւ ուշագրաւ պատմութիւններու`
նուիրուած Հայկական Երուսաղէմին
եւ այնտեղ հայերու հետքերուն: Այս
մասին կը հաղորդէ Armenpress.am-ը։
Անդրադառնալով գիրքի պատմութեան` Հայր Կորիւն վարդապետ
Պաղտասարեան ըսած է, որ գրեթէ
17 դար հայ եկեղեցին Սուրբ Երկրին մէջ` յատկապէս Երուսաղէմի
եւ միւս կարեւոր քաղաքներուն,
ներկայութիւն ունի, որուն ընթացքին
այնտեղ կ՝իրականացնէ շատ
կարեւոր առաքելութիւն: Գիրքը նախ
կ՝անդրադառնայ այդ առաքելութեան:
Երկարուձիգ դարերու ընթացքին
հայ եկեղեցին Սուրբ Երկրին մէջ
ստեղծած է պատմամշակութային եւ
հոգեւոր հարուստ ժառանգութիւն, որ
յաւուր պատշաճի չէ ներկայացուած
հասարակութեան: Դիւանապետը
այս գիրքով փորձած է անդրադառնալ հայկական այդ ժառանգութեան`

զանոնք հասանելի դարձնելով հայ
ժողովուրդին եւ օտարներուն:
Գիրքը կը թարգմանուի անգլերէն
եւ եբրայերէն: Յաջորդ տարի կը
նախատեսուի երկրորդ եւ երրորդ
գլուխներու հրատարակումը` ներառելով, ընդհանուր առմամբ, 60
պատմութիւն: Ընթերցասէր հասարակութիւնը գիրքը կրնայ ձեռք բերել
Երեւանի գրախանութներէն:
Անդրադառնալով Երուսաղէմի հայ
համայնքին` Հայր Կորիւն վարդապետ Պաղտասարեան կարեւոր կը
համարէ, որ համայնքին մէջ բոլորը
այսօր կ՝ապրին զբաղած կեանքով,
գրեթէ գործազրկութիւն չի նկատուիր
տեղի հայերուն մէջ: Անոնց մեծ մասը
յատկապէս կը զբաղի առեւտուրով,
ինչպէս նաեւ կան տաղանդաշատ
արուեստագէտներ, արհեստաւորներ
եւ գրասենեակային աշխատողներ:
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ՌԱԿ-ի Երախտաւորները

ՄԻՆԱՍ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ

(Հանրածանօթ Էվիկ Մինասը)
(1887 Չորք Մարզպան – 1973 Երեւան)
Սկիզբը Էջ 03
1920 թուականի գարնան, Չորք Մարզպանը արդէն իր շրջակայ գիւղերով
պաշարուած էր Կարա Հասանի ընդարձակուած հրոսակախումբով, ու
հնարաւորութիւնը գրեթէ աքցանուած էր յարաբերելու մօտակայ Կիլիկիոյ
այլ շրջաններուն հետ։
Այս ահաւոր վիճակէն դուրս գալու համար Ազգային Միութիւնը կը դիմէ
յարգուած ազգային Գառնիկ Էֆէնտի Կոյօղլանեանին, որ մեկնի Փայաս
հանդիպելու ֆրանսական զինուորական հրամանատարին, որուն պատասխանը պիտի ըլլար ժխտական, պատրուակելով որ անհրաժեշտ միջոցները
չկան ցրուելու Կարա Հասանի չեթէները։ Այս լուրը ահազանգի կը մատնէ Չորք
Մարզպանի հայութիւնը, Էվիկ Մինաս իմանալով այս սադրիչ լուրը, դուրս
կու գայ իր թաքստոցէն ու զինուած կը յառաջանայ կառավարական շէնք ու
պատանդ կը վերցնէ թուրք փոխ-կոմիսարը տանելով իր հետ անտառային
թաքստոց։
Էվիկի այս քայլը անյապաղ կը հասնի Ալեքսանտրէթ ու Ատանա։ Անմիջապէս
ֆրանսական հոգատար կառավարութիւնը հեռագիր կ՚ուղարկէ Ազգային
Միութեան, պահանջելով Էվիկ Մինասի յանձնումը կոմիսարին, ապա թէ
ոչ պիտի դիմուի ամենախիստ ռազմական միջոցներու։ Այս հեռագիրը
ստորագրուած էր Կիլիկիոյ կառավարիչ՝ գնդապետ Էտուար Պրեմոնի եւ
ֆրանսական ուժերու հրամանատար՝ զօրավար Տիւ Ֆիէոյի կողմէ։
***
Ծանօթ.- 1966-ի այս հեռագրի պատճէնը Զօրա Իսկէնտէրեանի կողմէ
յանձնուեցաւ Հայաստանի պատմութեան թանգարանին։
Այս հեռագիրը լոյսին տակ Ազգային Միութիւնը կը ստիպուի համոզել
Էվիկին, որ յանձնէ փոխ կոմիսարը, բայց Պրեմոն թուրքական ճնշումի ու
Մուսթաֆա Քեմալի ցանկութեամբ բաւարար չի գտներ կարգադրութիւնը
ու կը դիմէ Կայազօրքի հրամանատարին, յայտնաբերելու Էվիկի թաքստոցը։
Մուսթաֆա Քեմալի հրահանգով այս անգամ Կարա Հասանի կը միանայ
ուրիշ հրոսակապետ Տանա Պորուկը, որոնց հրոսակախումբերը Չորք
Մարզպանը կը շրջափակեն, ամբողջապէս անդամալուծելով առեւտրական
կեդրոն համարուող Կիլիկիոյ այս գիւղաքաղաքը։
Դարձեալ Ազգային Միութեան կողմէ Գառնիկ Էֆէնտին կ՚անցնի գործի ու
ճանապարհ կը գտնէ հասնելու Ալեքսանտրէթ, բայց իզուր նոյն պատասխանը
կը ստանայ զինուորական հրամանատարութենէն։
Շաբաթ մը ետք Յուլիս 1920-ի սկզբնաւորութեան, ֆրանսացիներու այս
անարգ քայլը փոթորկացնելով Չորք Մարզպանի հայութիւնը, Էվիկ Մինասի
առաջնորդութեամբ կը սկսին մունետիկի միջոցաւ արթնցնել Չորք Մարզպանի ամբողջ բնակչութիւնը թէ՝ ֆրանսական դաւաճանութեան զոհ պիտի
դառնայ իրենց գիւղաքաղաքը, եւ օրական հայ զոհեր կան շրջակայ գիւղերուն
մէջ թուրք չեթէներու կողմէ։ Էվիկ Մինաս ինքնապաշտպանութեան կոմիտէի
իր կորիզը կազմով մարտականներով կը հաւաքէ 14-էն 70 տարեկան հայ
տղամարդիկը ու կը զինէ զանոնք կացիններով ու դաշոյններով։ Կազմուած
կորիզին կը միանան Փոթուր Օղլու Մեսրոպը եւ Կիւտիկ Խաչերը, որոնք
իրենց մարտիկներով լաւ գիտէին թուրք չեթէներու թաքստոցները։
Յարձակումի ազդանշանը տրուելէն ետք, 3 կողմէ պաշարելով Կարա Հասանի
եւ Տանա Պորուկի կայանները, քեմալական երկու մեծ չեթէներու հրոսակները
փախուստի կը դիմեն, իսկ Չորք Մարզպանցի հեծելազօրայիններն ալ կը
կոտորեն փախստականները երկու օրուայ ընթացքին, Կարա Հասանն ու
Տանա Պորուկը կը փախչին իրենց գիւղերը։ Էվիկի հրահանգով, թուրքերը
փախուստի մատնելէ ետք հայ մարտիկները իրենց խմբապետներով հրոյ
ճարակ կը դարձնեն թուրքական չորս մեծ գիւղեր։ 1920-ի Յուլիս 22-23
օրերուն պատահած այս յաղթարշաւին հետեւանքով, տարագրուած ու իր
ծննդավայրէն հեռացողները կը վերադառնան Չորք Մարզպան ու Կիլիկիոյ
այլ շրջանները։ Պէտք է ըսել նաեւ որ Չորք Մարզպանի 1896-ի եւ 1909-ի
անպարտ ինքնապաշտպանութեանց յաջորդեց 1920 Յուլիսի նախայարձակ ու
աննախընթաց յաղթարշաւը, ասպետական ֆրանսացի զարմանքը դառնալով։
Յաղթարշաւէն երկու շաբաթներ ետք, Միհրան Տամատեան պիտի հռչակէր
Կիլիկիոյ անկախութիւնը, որ ֆրանսական տխրահռչակ դաւադրութեամբ
միայն պիտի տեւէր 1 օր (Օգոստոս 4-5)։ Իսկ այս ժամանակաշրջանին
տակաւին Չորք Մարզպանի Ազգային Միութիւնը իր պաշտօնը կը շարունակէր, ու կը հսկէր ինքնապաշտպանութեան կոմիտէի գործերը։
1921-ի սկզբնաւորութեան մուսալեռցի դաշնակցականներ փորձ կը կատարեն
տեղափոխել Չորք Մարզպանի մէջ գտնուող զինամթերքը Մուսա Լեռ,
պատրուակելով Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան խորհրդայնացումէն

ետք, նոր փորձ կատարել դարձեալ Կիլիկիան անկախացնելու։
Էվիկը իմանալով այս բոլորը, ինչպէս նաեւ անոնց կողմէ սպանութիւնը
իր գաղափարի ընկերոջ Զօրա Իսկէնտէրեանի եղբօր, ծեծի կ՚ենթարկէ
մուսալեռցիներուն, որոնք կը փախչին ու կը հեռանան։
Չորք Մարզպանն ու հերոս Էվիկը շատ պիտի չվայելէին իրենց ծննդավայրին
մէջ կերտուած յաղթանակը, որովհետեւ 1921-ի Անքարայի համաձայնագրով,
կիլիկիահայութիւնը պէտք էր պարպէր իր բնակավայրերը ու տարածուէր
սուրիական մօտակայ շրջաններ։ Այս յորդորը նաեւ լսելի կը դառնար
մանաւանդ երբ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս Սահակ Խապայեանի
կողմէ կը հրահանգուէր։ Յանցապարտ Ֆրանսան հայաբնակ Կիլիկիան
Թուրքիոյ յանձնելէ ետք, չէր մոռցած հետապնդելու այն փախստական
հայերը, որոնց դէմ դատական որոշում առնուած էր, որոնց շարքին էր
Էվիկը, որ իր հարազատներով եկած էր հաստատուելու Ալեքսանտրէթ։
Սահակ Խապայեան Կաթողիկոսը իմանալով Էվիկի դէմ եղած 101 տարուայ
ազատազրկման որոշումը, կը դիմէ Փարիզ գտնուող քաղաքական գործիչ՝
Արշակ Չօպանեանին, որ իր երաշխաւորութեամբ Էվիկ կը ներկայանայ
Ալեքսանտրէթի ֆրանսական զինուորական ատեանը, որ եղած վճիռը կը
սահմանափակէ 1 տարիով։ 4 տարիներու հայդուկային Չորք Մարզպանի
հերոսը բանտարկուած կը մնայ տարուայ մը համար, Ալեքսանտրէթի
մէջ։ 1923-ին դուրս գալէ ետք բանտէն նոր միջավայրի մէջ կը նուիրուի
կուսակցական նուիրեալ գործի՝ 1921 Հոկտ. 1-ին Պոլսոյ մէջ կազմաւորուած
ՌԱԿ-ի առաջին Կեդրոնական Վարչութեան կողմէ կազմուած Ալեքսանտրէթի
կառոյցէն ներս։ Կարճ ժամանակի ընթացքին հայկական նոր համայնք մը
ստեղծուած էր ծովափնեայ Ալեքսանտրէթի մէջ, իսկ Մինասը դարձած էր
աշխոյժ գործիչ իր կողքին ունենալով յայտնի ռամկավար երախտաւորներ
Մարտիրոս Տէր Ստեփանեանն ու Արիս Շաքլեանը։ Մուսա Լերան հերոսն
ալ թողելով իր ծննդավայրը եկած էր միանալու Էվիկին։ ՌԱԿ-ի Պոսթոն
հրատարակուող «Պայքար» պաշտօնաթերթի ատենի խմբագիր՝ Հրաչ
Երուանդ, ՌԱԿ Գ. Ընդհանուր Պատգամաւորական ժողովէն ետք կու գայ
Ալեքսանտրէթ ծանօթանալու տեղւոյն ծաղկող համայնքին, ու առաջին
հերթին կը հանդիպի Էվիկ Մինասին ու Եսայի Եաղուպեանին, անզուգական
երկու ռամկավար հերոսներուն։ Յուզումնալի էր պահը Էվիկի համար, երբ
Հրաչ Երուանդ կը յանձնէր իրեն «Պայքար»ի այն օրինակը ուր զետեղուած
էր Չորք Մարզպանի մէջ Էվիկի կատարած քաջագործութիւնները ու
կը յանձնէ շնորհակալական խօսքեր պարունակող ՌԱԿ Կեդրոնական
Վարչութեան ատենապետ՝ Արշակ Չօպանեանի յատուկ նամակը անսակարկ
կուսակցականին ուղղուած։
30-ական թուականներուն Ռամկավար Կուսակցութիւնը կազմակերպուած
կը մասնակցի Ալեքսանտրէթի մարզային խորհրդարանի ընտրութեանց ու
յաղթական դուրս գալով կ՚ունենայ իր ընտրուած թեկնածուները, որոնց
շարքին մուսալեռցի երախտաւոր Յակոբ Դաւիթեանը։
1938-ի Ալեքսանտրէթի պարպումին հետեւանքով Էվիկը կու գայ ընտանիքով
հաստատուելու Հալէպ, ու միանալու Չորք Մարզպանի իր հարազատներուն,
ինչպէս նաեւ ՌԱԿ-ի Հալէպի կառոյցին։
Հալէպի մէջ Ռամկավար Կուսակցութեան պաշտօնաթերթ «Եփրատ»ը
յա-ճախ թիրախ դարձած էր դաշնակցութեան տեղւոյն կառոյցին կողմէ։
Հետզհետէ գաղափարական պայքարը կը սրուի 1943-ին, առհասարակ
եկեղեցական պայքարի պատճառով, ու «Եփրատ»ի խմբագիր Արիս
Շաքլեանի կեանքը չվտանգելու համար յարմար կը նկատուի Էվիկին
վստահիլ, որ զինեալ մի քանի երիտասարդներով ապահովութիւնը ստանձնէ
խմբագրատան ու աշխատակազմին։
1945-ի Խորհրդային Հայաստան մեկնող Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ընտրութեան, պատուիրակութեան մէջ էր ամերիկեան բանակի հարիւրապետ,
ամերիկահայ կամաւորներու անզուգական առաջնորդ եւ ՌԱԿ-ի երախտաւոր
Ճիմ Չանգալեանը, որ վերադարձին եկած էր Հալէպ։
Շար. Էջ 07

07

Þ³µ³Ã / 2.11.2019

ՌԱԿ-ի Երախտաւորները

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

ՄԻՆԱՍ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ

Ծառի Յետեւից

(Հանրածանօթ Էվիկ Մինասը)
(1887 Չորք Մարզպան – 1973 Երեւան)
Սկիզբը Էջ 03
Հանրայայտ ատենոյ «Օթէլ Պարոն»ի մէջ կը
հանդիպի Էվիկին, ու կը վերյիշէ Կիլիկիա գտնուած
շրջանին գաղտնի հանդիպումը Մինասին հետ։
1945-ի աւարտէն առաջ «Եփրատ»ի մէջ Ազատ
Եափուճեան իր հակադաշնակցական յօդուածին
համար, Հալէպի մէջ կը դաշունահարուի, իրեն
պաշտպանութեան կը հասնի Էվիկը, զինք ստոյգ
մահէ փրկելով։ Այս դէպքէն ետք դաշնակցական
տեռորի կ՚ենթարկուի Էվիկը, իր հեռաւոր մէկ
հարազատի 19-ամեայ տղուն կողմէ, բայց իր
ճարպիկութեամբ կը յաջողի զէնքը գրաւել ու
երիտասարդը ծպտեալ կը փախչի Ամման։
1946-ի ամրան ազգահաւաքի ազդանշանին,
Հալէպէն առաջին ներգաղթողներէն կ՚ըլլայ
Էվիկ Մինասը ու իր հետ նաեւ տարիներու իր
գործակիցը՝ խմբագիր Արիս Շաքլեանը։ Հայրենիք հաստատուելէն ետք Շաքլեան ու Մինաս
իրենց ընտանիքներով կը ջանան համախմբել
ներգաղ-թող Չորք Մարզպանի հայրենակիցները
Խորհրդային Հայաստանի մէջ։
Յետագային իրենց կը միանայ աւելի ուշ Մարտի-

րոս Տէր Ստեփանեանը, որուն պաշտօն կ՚առաջարկուի դասաւանդելու Էջմիածնի Գէորգեան Ճեմարանէն ներս։
Խորհրդային Հայաստանի մէջ Մինասի յարաբերութիւնը յաճախակի կը դառնայ Մուսա Լերան
հերոսին՝ Եսայի Եաղուպեանի հետ, ինչպէս նաեւ
«Զարթօնք» օրաթերթի երիտասարդ խմբագիր՝
Գրիգոր Պեքերէճեանի հետ։
Հայրենական տարիները շատ ալ չեն խանդավառէր ձիու վրա մարտնչող հայդուկին, որուն վիճակուած էր միայն հայրենասիրութեամբ հասնիլ իր
կեանքի վերջալոյսին։
Երեւանի մէջ իր քաջագործութիւններով ծանօթ
Չորք Մարզպանի նուիրեալ հայորդին, յաւիտեան
իր աչքերը կը փակէր 1973-ին 86 տարեկան
հասակին։
***
Լոս Անճելըսի հայահոծ գաղութէն ներս իր
հրապարակագրութեամբ ծանօթ գիրքերու
հեղինակ է երախտաւորի որդին Մարտիրոս
Վարդանեանը, որուն հետ առիթ ունեցած ենք
մօտէն ծանօթանալու։

Համացանցի Վրայ

Բազկամարտի Աշխարհի Ախոյեանին Գրառումը

Վախկոտ եղնիկ էր կարծես, զգոյշ մօտեցաւ պատին,
Դէմքի կէսը դուրս հանեց ծառի յետևից.
Սիրտը շփոթ, փոթորիկ, մի փունջ գիժ
մազ ճակատին,
Մի աչքով աչքով արեց ծառի յետևից։
Տղան իր շուրջը նայեց, եկաւ յոյզով
անսահման,
Սիրոյ քչփչոց լսւեց ծառի յետևից.
—Աղջի՛կ, իմ անուշ սիրա՛ծ, աղջի՛կ, դու
իմ աննման,
Համբոյրի շրշիւն լսւեց ծառի յետևից։
Սրտի բաբախ, հևք ու վախ, ու անջատում
ակամայ,
Տղան դուրս եկաւ գնաց ծառի յետևից.
—Տղա՛յ, մեռնո՜մ եմ, մեռնում, տղա՛յ, խենթ
եմ քեզ համար,
Ու խո՜ւլ հեծկլտանք լսւեց ծառի յետևից...

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

02

2019
ՆՈՅԵՄԲԵՐ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Ռումանիոյ Քոսթանսա քաղաքին մէջ
կայացած հաշմանդամութիւն ունեցողներու
բազկամարտի աշխարհի ախոյեանութեան
ՀՀ Զինուած ուժերու փոխգնդապետ Սարգիս
Ստեփանեան դարձաւ ախոյեան:
«Շնորհակալ եմ ձեզի` բարի խօսքեր ու
դրական լիցքեր փոխանցելու համար: Դուք
էք ինծի ուժ տուողը: Կը հանդիպենք շուտով`
մեր սիրելի հայրենիքին մէջ: Կը սիրեմ բոլորդ»,«Ֆէյսպուք»ի մէջ գրած է Ստեփանեան:
Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Արցախի

Հանրապետութեան «Արիութեան համար»
մետալակիր փոխգնդապետ Ստեփանեանը
Եւրոպայի կրկնակի եւ աշխարհի արդէն
քառակի ախոյեան է: Վիրաւորուած է 2014ին Արցախի պաշտպանական շրջաններէն
մէկուն մէջ հակառակորդին ներթափանցման
գործողութիւնը ետ մղելու ժամանակ վիրաւոր ծառայակից ընկերը ականապատուած
տարածքէն հանելու ատեն՝ կորսնցնելով 2
ոտքն ու աջ ձեռքը:

ՄԱՐԴԻՆ ԱԳՈՂԼԵԱՆ
(1958)
«Ծաղրածու աշնանը»
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ՄՕՏ ՕՐԷՆ
ՌԱԿ Շուշան-Վարդենի Ակումբ

ԱԿՈՒՄԲԻ ՕՐ

Լոյս Կը Տեսնեն
ՌԱԿ-ի 98-ամեակին Առիթով
(ՌԱԿ Մատենաշարէն)

Շաբաթ 2 Նոյեմբեր 2019
Ժամ՝ 20:30էն սկսեալ
Վայր՝ Թէքէեան Կեդրոն Ժըմմէյզի - 7րդ յարկ
Մասնակցութիւն՝ 10$

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

«Հայ Մամուլի Տարի»ուան
Առիթով
(Զարթօնք Մատենաշարէն)

Կը հրաւիրենք մեր ժողովուրդի զաւակները մասնակցելու հոգեպարար արարողութեանց եւ աղօթակից դառնալու
ձեռնադրեալին՝ իր աստուածահաճոյ նուիրումին մէջ։
Դիւան Ազգային առաջնորդարանի

Լրատուութեան Գործընկեր

ՄԱՀԱԶԴ
ՔԱՀԼ-ի Հայ Տարեցներու Տան տնօրէնութիւնը,
խնամակալութիւնը եւ տիկնանց օժանդակ
յանձնախումբը կը գուժէ իր երկարամեայ եւ
վաստակաւոր տիկնանց օժանդակ յանձնախումբի
ատենապետուհիին՝
ԱՆԱՀԻՏ ԷՊԼԻՂԱԹԵԱՆ-ի
մահը, որ պատահեցաւ Հինգշաբթի,
31 Հոկտեմբեր 2019-ին:

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
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