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Մամլոյ Արձակուրդ 
Լիբանանի Անկախութեան Տօնին առիթով, եւ հիմնուելով 
մամլոյ սենտիքային որոշումին վրայ, «Զարթօնք« պիտի ունենայ 
միօրեայ արձակուրդ:
Մեր յաջորդ թիւը լոյս պիտի տեսնէ, Երկուշաբթի 25 Նոյեմբեր 
2019ին:

Շար. Էջ 02

Լիբանանի յաջորդ կառավարութիւնը պէտք է ըլլայ կարող, արտադրող 
եւ փտածութենէ հեռու ըսաւ Լիբանանի հանրապետութեան նախագահ 
Միշէլ Աուն, Լիբանանի Անկախութեան Տօնին առիթով իր արտասանած 
հեռասփռուած խօսքին մէջ, որուն միջոցաւ ան Անկախութեան Տօնին 
76ամեակի նախօրէին իր խօսքով դիմեց Լիբանանցի ժողովուրդին:
«Ժամն է գործելու... որովհետեւ մենք ժամանակին հետ մրցումի մէջ ենք, 
մինչ կը դիմագրաւենք շատ մեծ եւ վտանգաւոր խնդիրներ» ըսաւ Աուն:
Աունի խօսքը եկաւ այն պահուն, երբ Լիբանանի տնտեսութիւնը կը գտնուի 
անկումի սեմին մինչ անոր կառավարութիւնը հրաժարած է:
Աունի դրական յայտարարութիւնները երէկ սակայն չընդգրկեցին երես-
փոխանական պարտադիր խորհրդակցութիւններու ժամկէտի մը ճշդումը, 
որ կրնար որոշ հանգստութիւն տալ 36 օրերէ ի վեր ցոյցեր կատարող 
ժողովուրդին, որոնցմէ շատեր իրենց դժգոհութիւնը արտայայտելու համար 
դարձեալ ճամբաներ փակեցին երէկ գիշեր:
Երէկ Լիբանանի տարածքին շարունակուեցան ցոյցեր, ի մասնաւորի 
դպրոցականներու մասնակցութեամբ, որոնք կառավարական հաստա-
տութիւններու մօտ այրեցին Լիբանա-
նի պատմութեան պետական դասա-
գիրքերը:
Այսօր ժողովրդային տօնակատարու-
թիւններ պիտի կատարուին տօնելու 
Լիբանանի անկախութեան տօնը ի 
բացակայութիւն պետական աւանդա-
կան տօնակատարութեան:

Նոր Կառավարութիւնը Պէտք Է 
Արտադրող Ըլլայ Եւ Հեռու Փտածութենէ. 

Աուն
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Լիբանանի Անկախութեան տօնին, իր որպէս անկախ Հանրա-
պետութիւն գոյառման 76ամեայ պատմութեան մէջ առաջին 
անգամը չէ, որ մենք քաղաքական եւ տնտեսական տագնապով 
կը դիմաւորենք մեր սիրելի հայրենիքին ազգային թիւ մէկ տօնը:  
Լիբանանեան վերջին իրադարձութիւնները եկան հաստատելու, 
որ այս երկրին մէջ բան մը փոխուած է: Ժողովրդային այս 
աննախընթաց յեղափոխութեան յաջողութեան պարագային 
(որուն հակառակը երեւակայելն անգամ աւելի քան ցնցիչ 
է)  երկրին հեռակայ բարօրութեան մասին լաւատեսութիւնը 
տեղին է եւ չի նմանիր անոր նորագոյն պատմութեան զանազան 
հանգրուաններուն ի դերեւ ելած յոյսերուն: Ժողովրդային 
յեղափոխութիւնը ունի իր փայլուն հեռանկարը այսօր, հոգ չէ, 
թէ անոր ընթացքը դանդաղ է եւ լեցուն՝ խոչընդոտներով:
Ի՞նչ է անկախութեան խորհուրդը այսօր, որ վեր է եւ շա՜տ աւելի 
կարեւոր քան տեսական գերիշխանութիւնն ու միջազգային 
ընտանիքի, որպէս երկիր, անդամ ըլլալը: Ժամանակակից 
երկրի մը, անկախութեան կարեւոր չափանիշերէն է, անկախու-
թիւնը՝ փտածութենէ: Անկախութիւնը՝ երկրի իշխանութեան 
կամայականութիւններէն: Անկախութիւնը՝ երկրին բաղկա-
ցուցիչ ժողովրդային դասին իրար հանդէպ ունեցած նախա-
պաշարումներէն, եւ ամէնակարեւորը. ԱՆԿԱԽՈՒԹԻՒՆԸ՝ ՎԱԽԷՆ:
Հակառակ տնտեսական տագնապին, Լիբանանցի Ժողովուր-
դը անկախ է այսօր: Երկրին տնտեսական տագնապին 
պատասխանատուն յեղափոխութիւնը չէ անշուշտ, ինչպէս 
իշխանութիւնը անամօթաբար կը փորձէ յաճախ ներկայաց-
նել: Ընդհակառակը: Յեղափոխութիւնը ինքը արդիւնքն է այդ 
տագնապին: 
Լիբանանցի ժողովուրդը անկախ է այսօր, որովհետեւ անկախ է 
վախէն: Ինկած է վախի պատը: Ժողովուրդը չի վախնար իշխա-
նութենէն: Չի վախնար իր այս կամ այն առաջնորդէն: Երկրին 
տարածքին յեղափոխութեան զանազան հրապարակներուն վրայ 
չկան թապուներ: Ժողովուրդը, եւ մանաւանդ երիտասարդութիւնը 
քաջաբար կ՛արտայայտուի ու կը բողոքէ փտածութեան դէմ, 
իր իշխանաւորներուն անկիալութեան դէմ: Ան լիաբերան կը 
մեղադրէ: Ան անուններ կու տայ: Փաստեր կը ներկայացնէ եւ կը 
պահանջէ ՀԵՌԱՑՈՒՄԸ ԲՈԼՈՐ անոնց, որոնք վերջին երեսուն 
տարիներուն մասնակից եղած են փտածութեան: 
Ժողովուրդը անկախ է այլեւս այն իշխանաւորներէն, որոնք 
քանի մը տասնեակ, քանի մը հարիւր կամ նոյնիսկ քանի մը 
հազար ձայնով, ընտրական (ըստ պատուէրի (custom made) եւ 
քանի մը իշխանաւորի չափին ձեւուած) օրէնքով մը ընտրուած 
երեսփոխաններ են այսօր: 

Խմբագրական

Անկախութեան Իսկական 
Խորհուրդը
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Լիբանանի Անկախութեան Տօն

1940ի Յունիսին հիթլերական 
Գերմանիայէն Ֆրանսայի կրած 
պարտութենէն ետք, Լիբանանի 
եւ սուրիոյ մէջ տեղակայուած 
ֆրանսական քաղաքացիական 
եւ ռազմական իշխանութիւնները 
հաւատարիմ մնացին Ֆրանսայի 
Վիշի քաղաքին մէջ հաստատուած եւ 
Նացիներուն հետ համագործակցող 
մարշալ Ֆիլիփ Փեթենի կառավարութեան։ 1941ի Յունիս-Յուլիս 
ամիսներուն դաշնակից պետութիւններու բանակները ռազմական 
գործողութիւններու միջոցով վիշիականներուն հեռացուցին Լիբանանի 
եւ Սուրիայի տարածքէն։ Քաղաքական իշխանութիւնը անցաւ ֆրանսա-
ցի զօրավար Շառլ տը Կոլի գլխաւորած աքսորեալ կառավարութեան, 
իսկ ռազմական իշխանութիւնը՝ բրիտանական զօրքերուն։ Ռազմական 
գործողութիւններու առաջին օրերուն, դաշնակից պետութիւնները 
խոստացան անյապաղ ճանչնալ Լիբանանի եւ Սուրիոյ անկախութիւնը։ 
Սակայն, այդ խոստումը կենսագործելու ուղղութեամբ առաջին լուրջ 
քայլերը առնուեցան 1943ին։ Տեղի ունեցան խորհրդարանական նոր 
ընտրութիւններ, որուն արդիւնքով հանրապետութեան նախագահ 
ընտրուեցաւ Պշարա  Խուրին։ Վերջինս վարչապետ նշանակեց Ռիատ 
էլ Սոլհը։ Խուրիի եւ Սոլհի միջեւ գոյացաւ «Ազգային ուխտը», որ երկիրը 
ղեկավարելու սկզբունքներու շուրջ գոյացած բանաւոր, բայց ուղենշային 
համաձայնութիւն էր։ 
Սոլհի կառավարութիւնը շուտով եւ միակողմանի ձեռնարկեց 
երկրի սահմանադրութեան փոփոխութեան, ջնջելով ֆրանսական 
հոգատարութեան ակնարկող բոլոր յօդուածներն ու ակնարկները։ 
Ֆրանսական իշխանութիւնները, զայրացած լիբանանեան քայլերու 
միակողմանիութենէն, արգելափակեցին Խուրիին, Սոլհին եւ շարք մը 
այլ նախարարներուն եւ երեսփոխաններուն, բայց, բրիտանական եւ 
դաշնակից այլ պետութիւններու ճնշման տակ, 11 օր ետք՝ 1943ի նոյեմբե-
րի 22-ին, ստիպուած անոնց ազատ արձակեցին եւ համակերպուեցան 
սահմանադրական փոփոխութիւններուն հետ։ 
Այսպիսով, Լիբանանը փաստացի քաղաքական անկախութիւն ձեռք 
բերաւ։ Նոյեմբերի 22-ն ալ 1944էն սկսեալ կը  համարուի Լիբանանի 
թիւ մէկ ազգային տօնը՝ Անկախութեան օրը։
1945ին Լիբանանը դարձաւ Արաբական երկրներու լիկայի եւ այնուհետեւ 
ՄԱԿ-ի հիմնադիր անդամներէն մէկը։ Օտարերկրեայ զօրքերուն 
դուրսբերումը աւարտեցաւ 1946ի դեկտեմբեր 31-ին։
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ՀՀ Կառավարութիւնը Որոշում Ընդունած է Ատրպէյճանէն Բռնագաղթած 
Ընտանիքներու Բնակարանային Խնդրի Լուծման Վերաբերեալ

Խմբագրական

Անկախութեան Իսկական 
Խորհուրդը

Երեսփոխաններ, որոնք ժողովրդային պատնէշին դէմ 
յանդիման, դժուարութիւն ունին նոյնիսկ խորհրդարան 
հասնելու: Երեսփոխաններ, որոնք չեն ամչնար փախստա-
կան միջոցներով խորհրդարան հասնելու, օրէնսդրական 
հակասահմանադրական նիստի մը մասնակցելու համար, 
կասկածելի օրէնսդրութիւններու միջոցաւ Աստուած գիտէ 
ինչ փախցնելու համար: Երեսփոխաններ, որոնց շարքին նաեւ 
այսպէս կոչուած «Հայկական Պլոք»ի անդամներ, որոնք ինչ-ինչ 
հաշիւներէ ելլելով չեն ամչնար չյայտարարելու, որ իրենք պիտի 
չմասնակցին նման հակասահմանադրական նիստերու:  Պիտի 
քան կանխահաս ընտրութիւններ: Այս բանը անխուսափելի է: 
Պիտի ընտրուի նոր խորհրդարան: Պիտի փոխուի պատկերը:
Այո, վարչապետի մը նշանակումը կ՛ուշանայ այսօր: Մօտաւոր 
ապագային, նոր կառավարութեան մը կազմութիւնը այնքան 
ալ հաւանական կ:րնայ չըլլալ եթէ իշխանութիւնը տակաւին 
յամառի: Սակայն այս իրավիճակը նորութիւն մը չէ: Ընդամէ-
նը քանի մը տարի առաջ՝ 2016ին, Անկախութեան տօնին 
նախօրէին դարձեալ անորոշութիւն կը տիրէր ինչ կը վերաբերի 
կառավարութեան կազմութեան: Այսօրուայ յեղափոխութիւնը, 
ճիշդ այդ անորոշութիւններէն եւ կարկանդակը իրար մէջ 
բաժնելու համար ժողովուրդէն խլուած ժամանակէն եւ փտած 
իշխանութեան մը խաղերէն ձերբազատուելու համար է, որ կը 
կատարուի եւ պիտի յաջողի անշուշտ, որովհետեւ ժողովուրդը 
ԱՆԿԱԽ է այսօր: 
Իշխանութեան պարագլուխները ըստ երեւոյթին կ՛ապրին 
հոգեբանական հերքումի եւ ժխտումի հանգրուան մը: Երբ լսենք 
իրենց յայտարարութիւնները, այնպէս կը տպաւորուինք, որ անոնք 
իսկապէս կտրուած իրականութենէն՝ կ՛ապրին այլ մոլորակի մը 
վրայ, մինչ իրենց արբանեակներն ու խորհրդատուները երեւի 
տակաւին գրաւական կը դնեն ժամանակին կամ ժողովուրդին 
յոգնելու կարելիութեան վրայ: Ճիշդ ըսած է անցեալ դարասկիզբին 
ապրած  Բրիտանացի գրագէտ եւ քաղաքական գործիչ Չարլզ 
Բըրսի Սնոն. «Իրենց ձեռքին մէջ իշխանութիւնը պահող մար-
դիկ մինչեւ վերջին վայրկեան չեն հաւատար, որ կրնան զայն 
կորսնցնել»: Անոնք պիտի կորսնցնեն սակայն:
Խաղին օրէնքները փոխուած են այսօր: Յեղափոխութիւնը պիտի 
յաջողի: Այլ տարբերակ չկայ: 
Բոլորս դէպի յեղափոխական հրապարակներ: Պահը աննկուն 
քաջութիւն կը պահանջէ: Իսլամ մտաւորական մեծ իմամ՝ 
Ալի Պըն Ապի Թալէպի վերագրուած հետեւեալ խօսքը յիշելու 
պահն է այսօր. «Քաջերը շատ անգամներ ճեղքած են մահուան 
պատը ու ապրած: Վախկոտները մահացած են նոյնիսկ իրենց 
թաքստոցներուն մէջ»: 
Բոլորս դէպի Լիբանանի իսկական անկախութեան կերտում: 
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Նոյեմբեր 21-ին տեղի ունեցած է 
ՀՀ կառավարութեան հերթական 
նիստը, որ վարած է փոխվարչապետ 
Տիգրան Աւինեան:
ՀՀ կառավարութեան տեղեկատւու-
թեան եւ հասարակայնութեան հետ 
կապերու վարչութեան փոխան-
ցած տեղեկութիւններով՝ 1988-1992 
թթ. Ատրպէյճանէն բռնագաղթած` 
բնակարանի առաջնահերթ կարիք 
ունեցողները մշտական օթեւա-
նով ապահովելու նպատակով 
կառավարութիւնը ընդունած է 
համապատասխան որոշում: Ըստ 
հիմնաւորման՝ բազմաթիւ փախս-

տականներու բնակարանային 
հարցերը դեռ կը մնան չլուծուած: 
Կառավարութեան 2004-ի որոշու-
մով հաստատուած Ատրպէյճանէն 
բռնագաղթուած անձերու բնակա-
պահովութեան առաջնահերթ ծրա-
գիրի իրականացման նպատակով՝ 
2005-էն պետական պիւտճէին 
մէջ նախատեսուած են համապա-
տասխան միջոցներ: 2009-էն ետք՝ 
ծրագիրի իրականացման համար 
պետական պիւտճէի մէջ գումարներ 
չեն նախատեսուած: 
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Մեթր ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Կրօնագիտական

Բարենորոգումի Հրամայականը

Տեսակէտ

Կենսագործումը՝ կեանքի երկարաձգումն է, մահը ուշացնելու համար։ 
Իսկ բարենորոգումը՝ կեանքի բարելաւումն է, անոր յառաջդիմութեան 
համար։ Այլ խօսքով՝ անոր ժամանակին հետ քայլ պահելուն համար, 
որ ոչ թէ սոսկ կ՚ուշացնէ մահը, այլ՝ կ՚արգիլէ զայդ, պտղաբեր կեանքը 
երկարաձգելով։ Ինքնանպատակ երկարացուած կեանքը անպտուղ է. 
անհոգի դիակ մըն է, կամ՝ անհիւթ պտուղ։ Առանց յառաջդիմութեան, 
երկարաձգուած կեանքը, որ ժամանակի հետ քայլ պահելով չէ բարենորո-
գած ինքզինք, մահուան դատապարտուած է։ Անհոգի դիակի վերածուելու 
դատապարտուած է, եթէ նոյնիսկ մեքենականօրէն գոյատեւէ, ինչպէս 
է պարագան կարգ մը եկեղեցիներու, որոնք կը մերժեն բարենորոգուիլ։
Աշխարհահռչակ բժիշկ ու կենսաբան Աննա Ասլան (ռումինահայ բժշկապետը, 
որ հնարեց երկարակեցութեան շիճուկ մը), լրագրողներու հարցումին 
պատասխանելով ըսաւ. «Իմ նպատակս մարդոց կեանքին ինքնանպատակ 
ու մեքենական երկարաձգումը չէ, այլ՝ անոնց առողջ ու պտղաբեր կեանքին 
երկարաձգումը…»։ Անոնց կեանքին յառաջդիմութիւնը։
Յառաջդիմութիւնը պարուրաձեւ զարգացումն է. միշտ՝ դէպի վեր 
բարձրացում…։
Յառաջդիմել կը նշանակէ գոյատեւել՝ բարձրանալով, բարենորոգուելով 
կամ փոխակերպուելով…։ Նոյնը մնալով կամ տեղքայլելով կարելի չէ 
գոյատեւել, քանի որ ամէն իրական «գոյ» անսահման եւ անվախճան 
չէ եւ չի կրնար ըլլալ։ Որովհետեւ ամէն իրական «գոյ», միմիայն՝ տարածու-
թեան մը եւ ժամանակի մը մէջ կը գոյատեւէ, հուսկ՝ մահանալու կամ 
փոխակերպուելու համար։ 
Մարդկային պատմութեան պարուրաձեւ զարգացումն ու ամէն իրա-
կան «գոյ»ի սահմանափակումը՝ տարածութեան մը եւ ժամանակի մը 
մէջ, գիտական ճշմարտութիւններ են, համաձայն՝ պատմական եւ դիա-
լեկտիկական մատերիապաշտ փիլիսոփայական ուսմունքին, որ ցարդ 
կը մնայ չհերքուած եւ անհերքելի…։
Հետեւաբար, կրօններու համար եւս, յառաջդիմելով գոյատեւելու համար, 
իբր դեռեւս ապրող կրօն, ան պարտի դիմագրաւել բարենորոգուելու 
հրամայականին մարտահրաւէրը…։
Հայ գրականութեան ամէնէն պարզ ու հակիրճ, վճիտ ու թափանցիկ ոճի 
տէր, դիպուկահար ճշմարտախօս բանաստեղծներէն Համօ Սահեան, գրած 
է սա կենսասիրական տողերը.

Սպիտակել եմ՝
Հոգսերի ձեռից,
Տարիքի բեռից…
Սպիտակել եմ՝ 

Սակայն ծերանալ
Չեմ կարողանում։

Անշուշտ, ան դժգոհ չէ որ չի՛ կրնար ծերանալ... ասոր գաղտնիքը 
բացայայտած է սա պատճառով.

Առ քո թեւերին՝ տար ինձ ժամանակ,
Ես ետ մնալուց շատ եմ վախենում։

Ան՝ յետամնաց երկարակեցութիւն (ծերութիւն) չի սիրեր, եւ ուրեմն՝ կը 
դիմէ ինքնաբարենորոգումի… յառաջդիմելու եւ ժամանակին հետ քայլ 
պահելու համար։
Հայաստանեայց Եկեղեցին, եթէ մտահոգութիւնը ունի ժամանակէն ԵՏ 
ՉՄՆԱԼՈՒ եւ ՉԾԵՐԱՆԱԼՈՒ, թող հետեւի Համօ Սահեանի օրինակելի 
տիպարին։
Իսլամի կրօնը եւս պարտաւոր է դիմագրաւելու բարենորոգումի հրա-
մայական մարտահրաւէրը։
Թունուզի մեծ բարեկարգիչ նախագահ Հապիպ Պուրկիպայի կրօ-
նամշակութային հարցերու խորհրդական Դոկտ. Ճա՚աֆար Ալ-Պաքլի վկայեց 
թէ՝ նախագահը ջերմ փափաքողն էր իսլամի կրօնի բարենորոգումին, 
եւ պատմեց. «Հապիպ Պուրկիպա իր շուրջ բոլորուած արաբ եւ օտար 
լրագրողներու հարցումներուն պատասխանելով ըսաւ. “Տուէ՛ք ինծի 
կարմիր մատիտ մը եւ ես ձեր բոլորին առջեւ ջնջեմ Քուր՚անի սխալ 
համարները…”» (Ասիկա, երբ տողերս գրողը «Զարթօնք» օրաթերթը 
կը ներկայացնէր Թունուզի մէջ գումարուող Պաղեստինցի Գրողներու եւ 
Լրագրողներու Թ. Համագումարին, 1977 թ.)։
Կրօնի մը հազարամեակ մը առաջ կիրարկուող աստուածաբանութեան 
բարենորոգումը պահանջող մեծ անհատականութիւնները կրօնատեաց 
չեն, նաեւ՝ այդ հինին ու ժամանցուածին պահպանումը պահանջողները՝ 
կրօնասէր չեն…։ Այս վերջին «կրօնասէր»ի կեղծաւոր դիմակաւորն էր Թոնի 

Պլէռ, որ նոյնքան կեղծաւոր բրիտանացի «աշխատաւորական» մըն էր։ ԱՄՆ 
իր այցելութեան, Պլէռ կը գործածէր «կրօնասէր»ի դիմակը։ Երբ ամերիկացի 
լրագրող մը իրեն հարց տուաւ թէ՝ ինչու ան իր այս կրօնապաշտութիւնը 
չէր ցուցաբերած Անգլիոյ մէջ մինչեւ հիմա, Պլէռ պատասխանած է. «ԱՄՆի 
բնակչութեան երեք քառորդը կրօնասէր են։ Ես հոս կրնամ ըսել թէ՝ ես 
ամէն օր Աւետարանը կը կարդամ, նոյնիսկ օդանաւին մէջ։ Բայց եթէ ասիկա 
Լոնտոնի մէջ ըսեմ, զիս անմիջապէս մտային հիւանդութեանց բուժարան 
կը տանին։ Հոն կրօնասէր չեն»։
Տողերս գրողը ապակրօն մըն է, բայց ոչ՝ անհաւատ, որովհետեւ կը 
հաւատայ մարդուն եւ մարդկութեան։ Եւ երբ կը խօսի կրօններու բարե-
նորոգումի հրամայականին մասին, ատիկա միակ անկեղծ թելադ-
րութիւնն է՝ յօգուտ կրօնին։ Ան՝ կեղծիքով, ձեռնոցով ու վախուորած 
վերապահութեամբ չի գրեր ազգային կամ հասարակական հիմնախնդիրներու 
մասին, ինչպէս պատգամած են մեր երկու մեծ բանաստեղծները՝ նահատակ 
Դանիէլ Վարուժանն ու Արմենական տեսաբան Վահան Թէքէեանը։ Այս 
երկրորդը գրած է. «Ինծի ոչ հաճելի է, ոչ ալ իմ սովորութիւնս է ազգը 
յուզող խնդրի մը մէջ՝ զգուշաւոր կամ վերապահ դիրք մը բռնել։ 
Ասիկա պատասխանատւութենէ վախցողի կամ իր դատաստանին վրայ 
անվստահ մարդու դիրքն է։ Այսպիսի մեղադրանքէն գոնէ՝ մինչեւ հիմա, 
ինքզինքս ազատ կը զգամ»։

• • •
Իսլամ կրօնի մասին, տողերս գրողին հիմնական կրօնագիտական 
ծանօթութիւնը կը պարտի Դոկտ. Փրոֆ. Պութրոս Տիպին, որ եղած է Սեն 
Ժոզէֆ Համալսարանի Իրաւագիտութեան եւ Տնտեսական Գիտութիւններու 
Ֆակուլտետի անոր դասախօսը՝ «Իսլամական Ռեժիմները» նիւթին։ 
Այս նիւթին անունն անգամ իր մէջ կը խտացնէ կրօնն ու քաղաքական 
իշխանութիւնը։ Փրոֆ. Պութրոս Տիպի առաջին երեք բառերը եղան. 
«Ալ-Իսլամու Տինուն ուա Տաուլահ» (իսլամութիւնը՝ միաժամանակ, կրօն 
է եւ պետութիւն)։
Հետեւաբար, «Քուր՚ան»ը՝ միաժամանակ, «Աստուծոյ խօսք»ն է եւ 
Մուհամմէտ Մարգարէի «վարքը» (սուննահ). Անոր ունեցած վարքն ու 
կատարած գործերը։
Իսլամական կենցաղը կ՚ընդգրկէ երեք առանցքներ՝ Տին (կրօն), Տիւնիա 
(համայնք) եւ Տաուլահ (պետութիւն)։ Այլ խօսքով, այս երեք «Տ»երը սերտօ-
րէն իրարու զօդած են հաւատացեալ մարդուն հոգեւոր, համայնքային եւ 
քաղաքացիական կեանքը. եւ ուրեմն՝ կրօն ու պետութիւն անջատուած 
չեն իրարմէ… ինչ որ մեծագոյն խոչընդոտը կը նկատուի՝ որպէս ընդհանուր 
կանոն, իսլամ երկիրներու յառաջդիմութեան դէմ, հրամայական դարձ-
նելով՝ իսլամ կրօնի բարենորոգումը։ Այս հրամայականին տուն տուող 
գլխաւոր պատճառը սակայն, իսլամ կրօնի էսթապլիշմէնթացումն է, 
յար եւ նման՝ քրիստոնէական կրօնի էսթապլիշմէնթացումին, որուն 
հետեւանքով՝ արդարադատ Յիսուս վերածուեցաւ բռնակալ Քրիստոսի։ 
(Այս փոխակերպումին մասին մանրամասն տեսնել՝ Eric Fromm, “The Dogma 
of Christ” հատորը)։
Իսլամական պետութեան օրէնսդրութիւնը կամ օրէնսգիրքը Շարիաթն է՝ 
կրօնական ուսմունքի սկզբունքներն ու կանոնները, որոնք ենթադրուած 
են ըլլալ Աստուծոյ խօսքերը։ Եւ՝ բարենորոգումի թշնամի էսթապլիշմէնթի 
(արդիական իմաստով՝ դիւանակալութեան, բիւրոկրատիայի) մարդիկ կը 
չարաշահեն Քուր՚անի համար 59.19 սուրաթը, որ կ՚արգիլէ ինքնամոռա-
ցումը, եւ կ՚ըսեն թէ՝ եթէ պետութենէն անջատենք մզկիթը, մոռցած 
կ՚ըլլանք (կամ՝ մոռացութեան տուած կ՚ըլլանք) Աստուծոյ խօսքը… որ 
համազօր է ինքնամոռացումի…։
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վարժարանի շրջափակին մէջ:
Խմբային երգերով, ասմունքով եւ 
ուղերձներով Մեսրոպեանի աշա-
կերտները յարգեցին յիշատակը 
Անկախութեան սերունդի ներկա-
յացուցիչներուն, վեր բերին Լիբա-
նանի դերն ու նշանակութիւնը 
համաշխարհային ընկերութեան 
մէջ եւ շեշտեցին անկախութեան 
գաղափարին կարեւորութիւնը՝ 
յառաջադէմ պետականութեան 
կերտումին մէջ:
Մեսրոպեանի տնօրէն պարոն Կրէ-
կուար Գալուստ իր խօսքին մէջ դիտել 
տուաւ, որ այս տարի Անկախու-
թեան տօնը կու գայ առանձնայա-
տուկ պայմաններու մէջ: Ան շեշ-
տեց, որ լիբանանցի քաղաքացին 
ունի յստակ պարտականութիւն-
ներ եւ իրաւունքներ, զորս պարտի 
կատարել եւ իրագործել՝ յանուն 
պետութեան եւ ընկերութեան 
բարօրութեան: Պարոն Գալուստ 
ըսաւ, որ հայրենասիրութիւնը կը 
սկսի փոքր թուացող գործերով, ինչ-
պիսին է, օրինակ, հոգածութիւնը 
շրջակայ միջավայրին նկատմամբ 
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Շար. Էջ 05

Լիբանանահայ Դպրոց

Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն

Մեսրոպեանը Նշեց Լիբանանի Անկախութեան Տօնը

Տիարպեքիրի Կիսաւէր Հայկական Եկեղեցին Ոչնչանալու Վտանգի Տակ է

կամ յարգալից վերաբերմունքը՝ 
ընկերութեան կեանքը կարգաւո-
րող կանոններուն եւ սկզբունքնե-
րուն հանդէպ: Ան խորհուրդ տուաւ 
մանաւանդ բարձր կարգի աշա-
կերտներուն, որ լաւապէս իրազե-
կուին Լիբանանի դիմագրաւած 

Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան 
բարձրագոյն վարժարանի աշակեր-
տները Նոյեմբեր ամսու երկրորդ 
տասնօրեային ընթացքին զանազան 
աշխատանքներով անդրադարձան 
Լիբանանի Անկախութեան, որուն 
նուիրուած կեդրոնական ձեռնար-
կը տեղի ունեցաւ 20 Նոյեմբերին, 

բազում տագնապներուն մասին, 
շեշտելով, որ իմացութիւնը պայ-
ման է քաղաքացիական առողջ 
կեցուածքներ ունենալուն համար: 

Տեղեկատուական գրասենեակ
Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան 

Բարձրագոյն Վարժարանի

Թուրքիոյ Տիարպեքիր քաղաքի 
պատմական Սուր շրջանի Ալիփա-
շա թաղամասին մէջ գտնուող Սբ. 
Սարգիս հայկական կաթողիկէ եկե-
ղեցին գանձ որոնողներու թիրախ 
դարձած է: Անոնք կը հանեն եկե-
ղեցւոյ քարերը ու կը վաճառեն, գանձ 
գտնելու յոյսով` անցքեր կը բանան 
պատերուն կամ հիմքերուն մօտ, 
որոնց հետեւանքով առանց այդ ալ 
կիսաւէր եկեղեցին յայտնուած է 
ամբողջապէս ոչնչանալու վտանգի 
տակ, կը հաղորդէ Ermenihaber.am։
Թուրքալեզու  Tigrishaber կայքը կը 
գրէ, որ արձանագրութիւններու 
ու պատմական հաւաստի տեղե-
կութիւններու սակաւութեան պատ-
ճառով եկեղեցւոյ մասին քիչ բան 

յայտնի է:
«Զուիցերացի պատմաբան Մաքս 
Վան Պերքհեմ «Ամիտա» անու-
նով աշխատութեան մէջ կը գրէ, 
որ օսմանահպատակ հայերը եկե-
ղեցին կառուցած են 1515-ին ու 
անուանած Սուրբ Սարգիս: 19-րդ 
դարու բանասէր, աշխարհագրագէտ 
Ղուկաս Ինճիճեանի աշխատութեան 
մէջ կը խօսուի քարաշէն, հնգախո-
րան հայկական եկեղեցւոյ մասին, 
իսկ Թուրքիոյ ասորական համայն-
քի ներկայացուցիչ, պատմաբան 
Գաբրիէլ Աքիւզը այդ եկեղեցւոյ 
համար կ՛օգտագործէ Մօր Տումիա-
նա անունը»,- կը նշէ աղբիւրը:
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Գիտնականները Նոր Աշխատութեամբ Խօսեցան Հայոց Ցեղասպանութեան 
Կորուստներուն Եւ Հետեւանքներուն Մասին

նիւթական եւ հոգեւոր վնասը, զոր 
հայերը կրած են Հայոց Ցեղաս-
պանութեան իբրեւ հետեւանք:
Այս գիրքին շնորհահանդէսը տեղի 
ունեցաւ 19 Նոյեմբերին, Հայաս-
տանի Գիտութիւններու ազգային 
ակադեմիային մէջ:
«Այս աշխատութեան մէջ առանձ-
նացուցած ենք հայ ժողովուրդին 
հասցուած կորուստներու եւ անոն-
ցմէ բխող հետեւանքներու հինգ 
հիմնական խումբ: Առաջինը՝ հայ-
րենազրկումն է, երկրորդը՝ մար-
դկային կորուստներն են եւ մեր 
հայրենիքին մէջ ժողովրդագրական 
պատկերի ի սպառ փոփոխութիւ-
նը զանգուածային կոտորածներու 
ճանապարհով, երրորդը՝ մշա-
կութային ժառանգութեան ոչնչա-
ցումն ու իւրացումն է թրքական 
իշխանութիւններուն կողմէ, չոր-

րորդը՝ նիւթական վնասներն են եւ 
անոնցմէ բխող հետեւանքները, իսկ 
հինգերորդը այն հոգեբանական բար-
դոյթներն են, որոնք յառաջացած են 
այդ ոճիրի իրականացումէն ետք»,- 
նշեց Հայաստանի Գիտութիւններու 
ազգային ակադեմիայի պատմու-
թեան հիմնարկի Հայկական Հարցի 
եւ Հայոց Ցեղասպանութեան պատ-
մութեան բաժինի վարիչ Արմէն 
Մարուքեան:
Ան շեշտեց, որ մասնագէտներէն 
իւրաքանչիւրը մատնանշած է նախ 
հասցուած վնասները, կորուստները 
եւ որոշակի կառուցակարգեր, մեքե-
նակառոյցներ, թէ ինչի՛ հիման վրայ 
եւ ի՛նչ մեքանիզմներով մենք կը 
պատկերացնենք հայ ժողովուրդին 
հասցուած հսկայական վնասներու 
հատուցման գործընթացը:

րը» հաւաքական մենագրութեամբ 
խումբ մը գիտնականներ, ըստ 
Armenpress.am-ի, փորձած են 
ուրուագծել, յստակացնել այն 

«Ցեղասպանութեան Հետեւան-
քով Հայ Ժողովրդի Կորուստների 
Եւ Հատուցման Կառուցակար-
գերի Մեթոդաբանական Հիմքե-

Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն
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Եկեղեցւոյ մասին տեղեկութիւն-
ներ հաղորդած է Անգարայի համալ-
սարանի արեւելեան լեզուներու 
բաժանմունքի շրջանաւարտ 
Ռուվեիա Թունչ, որ Գերմանիոյ 
մէջ կը ղեկավարէ «Յիշողութիւն 
ու տեղանք» նախագիծին աշխա-
տանքները: Եկեղեցւոյ վերաբերեալ 
ուսումնասիրութիւններ կատարած 
Թունչ կը նշէ, որ Սբ. Սարգիսը միւս 
մեծ եկեղեցիներու նման իր կազմին 
մէջ ունեցած է դպրոց.
«Այդ դպրոցն ալ եկեղեցիէն շատ 
ուշ չէ կառուցուած: 16-րդ դարուն 
այն-տեղ հայերէն եւ աստուածաբա-
նութիւն դասաւանդուած են: 
1800-ականներուն Տիարպեքիրի 
վիլայէթի 2 դպրոցներէն մէկը Սբ 
Սարգիսի, միւսը Սբ Կիրակոսի կազ-
մին մէջ եղած էր: Այդ 2 դպրոց-
ներուն մէջ մինչեւ կէսօր հայե-
րէն եւ թրքերէն դասաւանդուած 
են, իսկ կէսօրէն մինչեւ երեկոյ` 
ձեռագործ արհեստներ: Սակայն 
հայոց պատրիարք Կարապետ 3-րդը 
հասկնալով, որ գրագիտութիւնը 
բաւարար մակարդակի վրայ չէ, 
շրջաբերական կ՛ուղարկէ համայն-
քին` պահանջելով առեւտրական-
ներու ու արհեստաւորներու հովա-
նաւորութեամբ դպրոցնէր կառու-
ցել: 1800-ականներուն այս վիլա-
յէթներուն մէջ ամէնուր կը սկսին 
դպրոցներ կառուցելու: Դպրոցներու 
կառուցումով կ՛աշխուժնայ կրթական 
կեանքը, որու շրջանակներուն մէջ 
Սբ. Սարգիս եկեղեցւոյ կազմին մէջ 
1847-ին մէկ հատ ալ օրիորդաց 
դպրոց կը կառուցուի, որ աւելի 

ուշ դասընթացներ կու տայ նաեւ 
չափահասներու։ Այդպիսով` դպրոցը 
շատ արհեստագործներու համար 
մասնագիտութիւն կը սորվեցնէ։
Հայկական դպրոցներուն մէջ հիմ-
նականօրէն կը դասաւանդէին 
թուաբանութիւն, աշխարհագրու-
թիւն, բնագիտութիւն, օսմանեան 
գրականութիւն, տրամաբանութիւն, 
քրէական օրէնսգիրք, կրօններ, 
ինչպէս նաեւ ձեռագործ աշխա-
տանքներ:
Այսօրուան Տիարպեքիրի Եավուզ 
Սէլիմ, Սուլէյման Նազիֆ նախակր-
թարաններու շէնքերը, Տիարպեքիրի 
առեւտուրի ու արդիւնաբերութեան 
պալատի ու շարք մը այլ շէնքեր 
այդ ժամանակներուն կառուցուած 
հայկական դպրոցներ եղած են:
Թունչ կը պատմէ, որ Օսմանեան 
կայսրութեան մէջ 4572 ոչ քրիս-
տոնէական դպրոց եղած է, սակայն 
անոնցմէ 4074 չեն ունեցած պաշ-
տօնական թոյլտւութիւն, իսկ Սբ 
Սարգիս եկեղեցւոյ կազմին մէջ 
գործող դպրոցներուն թոյլտւութիւն 
տրուած է միայն 1893-ին:
«Օրիորդաց դպրոցին, սակայն, 
այդպէս ալ թոյլտւութիւն չէ 
տրուած,- կը շարունակէ Թունչ,-
եւ հետաքրքրականը այն է, որ 
թէեւ 1893-ին փաստաթուղթեր 
ստացած է, սակայն Սբ. Սարգիս 
եկեղեցին ու դպրոցները անմասն 
չեն մնացած 1894-96 թուական-
ներու սադրանքներէն: Եկեղեցին 
այրած է, դպրոցները` աւերուած: 
Միեւնոյն ժամանակ լուրջ վնասներ 
կրած են բազմաթիւ հայկական 
արհեստանոցներ, խանութներ ու 
տուներ:

«1899-ին թուագրուող փաստա-
թուղթ մը մէջ կը նշուի, որ եկեղե-
ցւոյ դպրոցներու վերանորոգման 
համար թոյլտւութիւն տրուած է: 
Ատկէ ետք ուսումնական կեանքը 
շարունակուած է դպրոցներու 
մէջ` հակառակ բազմաթիւ տունե-
րէն հաւաքուած էին հայերէն 
դասագիրքերը:
1915-էն ետք եկեղեցին ու դպրոց-
ները բռնագրաւողները զանոնք 
օգտագործած են որպէս անմշակ 
բրինձի գործարան, անասնագոմ, 
հացահատիկի պահեստ եւ 
այլն: Վերջին տարիներուն Սուր 
թաղամասին մէջ տեղի ունեցած 
բախումներէն (նկատի ունի 
2015-Դեկտեմբերէն 2016-ի Մար-
տին թաղամասին մէջ քիւրտ զինե-
ալներու ու թուրք ուժայիններու 
միջեւ տեղի ունեցած բախումները-
խմբ.) ետք թաղամասին մէջ սկսած 

քաղաքաշինութեան ծրագրի հետե-
ւանքով եկեղեցին յայտնուծ է քան-
դուելու վտանգի տակ»,-կը նշէ Թունչ:
Անոր խօսքով` այս պահուն գան-
ձախոյզներու յարձակումները եկե-
ղեցւոյ վրայ կը շարունակուին, ուստի 
80 տոկոսով աւերուած եկեղեցին 
պահպանելու համար պէտք է անյա-
պաղ միջոցներ ձեռնարկուին:
«Եթէ եկեղեցին քանդուի, անոր հետ 
կը վերանայ ամբողջ պատմութիւն 
մը ու յիշողութիւն»,- կ՛ահազանգէ 
Թունչ ու կը նշէ, որ թէեւ եկեղեցին 
քանդուելու եզրին է, բայց դէպի իրեն 
կը քաշէ բազամաթիւ զբօսաշրջիկ-
ներ Թուրքիայէն ու արտասահմանէն:
«Ամէն տարի այստեղ Հայաս-
տանէն խումբեր կու գան: Եթէ 
վերականգնուի, կը դառնայ զբօ-
սաշրջիկներու մշտական կանգառ-
ներէն մէկը»,- կ՛եզրափակէ Թունչ:
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Շար. Էջ 07

Տեսակէտ

Սկզբունքով, իսլամներէն կը պահանջուի յարգել Շարիաթը համայնքին 
մէջ, հիմնելով իսլամական պետութիւն, որպէսզի իրագործուի արդա-
րադատութիւնը, համայնքային (համայնական) բարիքին համար։ Քանի որ, 
իսլամական պետութեան պարտականութիւնն է հաստատել ընկերային 
արդար կարգեր, հիմնուած համերաշխութեան, յարգանքի, ազատութեան 
եւ արժանապատւութեան սկզբունքներուն վրայ, ուր բոլոր մարդ էակները 
ընդունուած են՝ իրենց բոլոր տարբերութիւններով հանդերձ։ Ուրեմն, 
այլազանութիւնը՝ ոչ միայն ընդունուած է եւ հանդուրժուած, այլեւ՝ 
գնահատուած է, ըստ Շարիաթի, իսլամական պետութեան մէջ։
Տակաւին, Քուր՚անի թիւ 2.195 համարը կ՚արգիլէ անձնասպանական 
գործողութիւնները, ըսելով. «Դուք ձեզ՝ ձեր ձեռքով մի՛ նետէք դէպի 
ինքնափճացում»։ Եւ թիւ 4.29 համարին մէջ կ՚աւելցնէ. «Ով որ կը գործէ 
այս օրինազանցութիւնը, չարամտութեամբ կամ գիտակցաբար, մենք 
զինք պիտի դատապարտենք դժոխքի»։ Որովհետեւ՝ իսլամի ուսմունքին 
համաձայն, անձնասպանութիւնը չարամիտ մսխումն է Աստուծոյ նուիրած 
սրբազան նուէրին։
Մաքրամաքուր իսլամի ուսմունքը՝ մունետիկն է խաղաղութեան, մարդոց 
եւ ժողովուրդներուն միջեւ, եւ անոր ողջոյնը՝ «Սալամ Ալէյքում» է…։ 
Սակայն, միաժամանակ, չի բացառեր պատերազմի անհրաժեշտութիւնը 
ընդդէմ՝ նախայարձակումի, բռնակալութեան եւ անարդարութեան։ 
«Քիթալ»ը (պատերազմիլը, մարտնչումը) անհրաժեշտութիւն մըն է, ինչպէս՝ 
խաղաղութիւնը, հասարակութեան ու մարդոց կեանքին մէջ։ Քուր՚անի 
թիւ 60.8 համարը կ՚արտօնէ Քիթալը՝ բռնութեան, անարդարութեան եւ 
հաւատքի դէմ կռուող ուժերուն դէմ։ Իսկ Քուր՚անի թիւ 8.61 համարը կ՚ըսէ. 
«Անոնք որոնք խաղաղութեամբ կը վարուին քեզ հետ, դուն պարտաւոր ես 
խաղաղութեամբ վարուելու անոնց հետ, ապաւինելով Աստուծոյ…»։
«Քիթալ»ը երկրային (այսինքն՝ հողային կամ նիւթական) նպատակ չի 
հետապնդեր, այլ՝ անդենական կեանքին արժանանալու նպատակը ունի։ 
Քուր՚անի թիւ 4.74 եւ թիւ 4.75 համարները կը բացատրեն թէ՝ երկրային 
շահադիտութիւններու համար պատերազմը համազօր է պատերազմելու՝ 
Սատանայի դատին, բռնատիրութեան եւ անարդարութեան նպատակին 
համար։ Իսկ Քուր՚անի թիւ 28.83 համարը կ՚ըսէ, թէ՝ վերջնական յաղթանա-
կը միշտ վերապահուած է՝ արդարութեան դատին, Աստուծոյ դատին 
համար մարտնչողներուն միայն…։
Իսկ «Ճիհատ»ը՝ հիմնովին տարբեր է «Քիթալ»էն։ Ան ունի երեք տարբեր 
ոլորտներ, որոնց երրորդը յաճախ, տիրող դասակարգերուն կողմէ չարա-
շահուած են՝ հիմնովին հակառակ նպատակներու համար։
«Ճիհատ»ի երեք տարբեր ոլորտներն են՝ անհատականը, խօսակցականը 
եւ ֆիզիքականը։ Տառացիօրէն Ճիհատ կը նշանակէ՝ ճգնիլ, ջանալ կամ 
աշխատիլ (պայքարիլ իմաստով)։
1 – Անհատական ոլորտին մէջ, կը նշանակէ հոգեւոր պայքար՝ ինք իր 
անձին դէմ, իր հոգին մաքրելու համար սատանայական մտածումներէ 
եւ մեղաւոր գործեր կատարելու մղումներէ, փորձութեան մատնուելէ, 
տգիտութենէ եւ թուլութիւններէ…։
2 – Խօսակցական ոլորտին մէջ, կը նշանակէ ճշմարտախօս ըլլալ 
բռնատիրոջ դիմաց, անարդարին դէմ, եւ յանուն Աստուծոյ խօսիլ բարձրա-
ձայն՝ արդարութեան ի խնդիր։
3 – Ֆիզիքական ոլորտին մէջ, կը նշանակէ մարտնչիլ, պաշտպանելու համար 
իսլամները ընդդէմ՝ բռնութեան եւ Աստուծոյ թշնամիներուն։ Յանուն Աստուծոյ 
այս տքնաջանութիւնը (Ճիհատը) բնաւ չի նշանակեր միւս կրօններուն 
դէմ պատերազմ։ Սակայն, տիրող դասակարգերը՝ երկրային (հողային, 
տնտեսական) շահերու համար, նենգափոխած են, գլխիվայր շրջած են 
Քուր՚անի թիւ 2.244 եւ թիւ 22.78 համարներու իմաստը, եւ «Ճիհատ» բառը 
ստացած է յարձակողական ռազմատենչութեան իմաստ՝ հայոց մօտ, երբ 
Մեծ Եղեռնի մեծագոյն ոճիրին քարոզիչ շէյխուլ-իսլամները կը չարաշահէին 
«Ճիհատ»ը…։
Իսլամի կրօնին սկզբունքներէն է նաեւ՝ ոչ միայն հանդուրժողականութիւնը 
այլազանութեան եւ այլ կրօններու նկատմամբ, այլ այն, որ կրօնի պարագային, 
չկայ, արգիլուած է բռնադատումը («լա՛ իքրահա ֆիլ-տին»)։ Այսինքն՝ 
կրօններու միջեւ տարբերութիւնները, կամ՝ տարակարծութիւններն անգամ, 
պէտք չէ լուծուին պատերազմով, այլ՝ խաղա՛ղ երկխօսութեամբ միայն…։ 
Այս հարցին շուրջ կարելի է յիշել, օրինակ՝ հեղինակաւոր իսլամագէտ Փրոֆ. 
Հանս Քուկի այն բանաձեւումը, զոր ան կատարած է 1993 թուին, Շիքակոյի 
մէջ գումարուած, Կրօններու Համաշխարհային Խորհուրդի Համաժողովի 
բեմէն, որ կ՚ըսէ. «Ազգերու միջեւ չկայ խաղաղութիւն՝ առանց կրօններու 
միջեւ խաղաղութեան, եւ կրօններու միջեւ չկայ խաղաղութիւն՝ առանց 
կրօններու միջեւ խաղաղութեան. ա՛յս է իսլամի սկզբունքը»։

Սակայն, դժբախտաբար, այս բոլոր մարդասիրական, արդարասիրական ու 
խաղաղասիրական սկզբունքները՝ գոյութիւն ունին, բոլոր կրօններու 
սկզբնաղբիւրներու մէջ ալ՝ թուղթի վրայ միայն, գործնական գետնի վրայ 
նենգափոխուած են, երբ կրօնները վերածուած են տիրող, շահագործող 
եւ բռնատիրող դասակարգերու զինակիցները՝ ժողովուրդին դէմ։ Երբ 
դարձած են իրենք էսթապլիշմէնթներ, փոխանակ որպէս հոգեւոր 
առաջնորդներ կանգնելու ժողովուրդի կողքին եւ շահագործող ու բռնատի-
րող դասակարգերու դէմ, ինչ որ կը կատարէ այսօր Ֆրանչիսկոս Ա. Պապը 
Վատիկանի մէջ՝ բարենորոգչական յեղափոխութիւն մը ղեկավարելով։ 
Նոյն Վատիկանը, միջնադարի խաւար տարիներուն, նոյնացած էր տիրող 
դաժան աւատապետական դասակարգին հետ, եւ դարձած դաժան մենատէր 
մը, ատուածպետական միապետութիւն մը (monarchie théocratique), 
հռչակելով՝ «Արտաքոյ Եկեղեցւոյ՝ Չիք Փրկութիւն» (Extra Ecclessium Nihlil 
Salus!), եւ նոյնիսկ՝ հաւատացեալները զրկեց Աստուծոյ հետ ազատօրէն 
հաղորդակցելու իրաւունքէն, եթէ ան չենթարկուի Վատիկանի արտ-
օնութեան մենաշնորհին, որ կը հրամանագրէր. “To be in communion 
with God, one must pass by the Vatican”։ Այս մենաշնորհով յղփացումը 
հասցուցած էր այն մոլուցքին, որով Վատիկանը՝ Աստուծոյ իրաւասութենէն 
խլած էր նոյնիսկ թողութիւն շնորհելու իշխանութիւնը, եւ ինք կը 
վաճառէր «Թողութեան Գիրեր»…։ (Սովետ Միութեան սոցիալիստա-
կան հասարակարգին մէջ, Կոմկուսին վերապահուած էր ժողովուրդի 
հոգեւոր առաջնորդութիւնը։ Ինչ որ կ՚ենթադրէր, որ կուսակցական 
պատասխանատու պաշտօններ ունեցող անձերը դուրս մնային պետական 
վարչամեքենայէն… որպէսզի կաշառուելու առիթ չունենային, հոգեւոր 
վերահսկողութիւն կատարելու համար պետական պաշտօնեաներու 
վարք ու բարքին վրայ։ Բայց այսպէս չեղաւ…։ Երկու պաշտօնները 
վստահուեցան միեւնոյն կուսակցական պատասխանատուներուն… եւ 
ասոնք կաշառակեր դարձան… վերահսկողներ չմնացին…)։
Իսլամի կրօնը, իր հերթին, շատ աւելի արագօրէն երկրայնացաւ (էսթա-
պլիշմէնթացաւ), քանի որ արդէն՝ ալ-իսլամու տինուն ուա տաուլահ, եւ 
կորսնցուց իր հոգեւոր առաքելութիւնը։ Ան դարձաւ տիրող քաղաքական 
դասակարգին պաշտպանն ու զինակիցը, եւ Քուր՚անի համարներու բարոյա-
կան արժեհամակարգը գլխիվայր շրջուեցաւ։ Յանուն Աստուծոյ դատին 
Ճիհատը վերածուեցաւ՝ ի խնդիր Սատանայի եւ անոր դաշնակիցներու դատին 
Քիթալի… ջնջելով այս երկուքին միջեւ գտնուող կարմիր սահմանագիծը, 
հասնելու համար մինչեւ Տա՚աշի «խալիֆաթ»ի բարբարոսութիւնը՝ ոչ 
միայն անձնասպանութիւններու ճամբով մարդասպանութեան, այլեւ՝ 
մարդակերութեան (մարդու կուրծքը ճեղքելով՝ անոր սիրտը տաք-տաք 
յօշոտելու հրէշութեան)։ (Այսպիսի հրէշային ոճիրներուն նախընթացները 
տեղի ունեցան Եւրոպայի մէջ, քրիստոնեայ յարանուանութիւններու միջեւ 
30 եւ 100 տարի տեւող բարբարոսային պատերազմներու ընթացքին (նաեւ՝ 
Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի ընթացքին, քրիստոնեայ խաչակիր 
զինեալներու հրէշային ոճիրները), զորս այստեղ մանրամասն նկարագրելն 
անգամ կը դժուարանայ տողերուս հեղինակին համար, որ չի զարմանար՝ 
թէ ինչու, նոյն «քրիստոնեայ» Եւրոպան պատրաստակամութիւն չունեցաւ 
կանխարգիլելու (կամ գէթ՝ կասեցնելու) Մեծ Եղեռնի ընթացքին գործուած 
խենէշային, հրէշային ու բարբարոսային ոճիրները…։
Ֆրանսական Յեղափոխութիւնը վերջ դրաւ կրօնական պատերազմներուն՝ 
թէ՛ ներքին եւ թէ արտաքին ճակատներու վրայ, սահմանադրականօրէն 
միայն  Եկեղեցին  անջատելով Պետութենէն… այն յոյսով՝ թէ այսպիսով 
Պետութիւնը չի չարաշահեր Եկեղեցին, իր քաղաքական նպատակներուն 
համար, իսկ Եկեղեցին այլեւս չի կրնար քաղաքական իշխանութիւն 
ունենալ… եւ՝ կարծելով թէ այսպիսով Յեղափոխութիւնը վերջ դրած կ՚ըլլայ 
ամէն աստուածպետական (théocratie) վարչակարգի։ Սակայն, այս յոյսն 
ու ենթադրութիւնը անհիմն դուրս եկան, երբ Եկեղեցին հրաժարեցաւ իր 
հոգեւոր առաքելութենէն. աւելի ճիշդ՝ չարափոխեց իր առաքելութիւնը 
եւ զինակցեցաւ երկրին տիրող դասակարգին հետ… վերստին նոյնանալով 
անոր հետ։
Վատիկանի պետութիւնը, տեսակ մը համաշխարհային վերպետա-
կան աստուածպետութիւն էր, մինչեւ Ֆրանչիսկոս Ա.ի գահակալու-
թիւնը։ Ֆրանչիսկոս Ա. հրաժարած է միջնադարեան խաւարի Վատիկանի 
դպրական (scholastique) աստուածաբանութենէն, եւ կը կիրարկէ 
Ազատագրութեան Աստուածաբանութեան սկզբունքները, որոնք 
ժողովրդահայրենասիրական ու համայնական հասարակարգի մը 
սկզբունքներն են…։ Այսինքն, կը ջանայ Եկեղեցիին վերադարձնել անոր 
հոգեւոր առաքելութիւնը եւ համամարդկայնական արժեհամակարգը։ Այլ 
խօսքով՝ հիմնովին կը բարենորոգէ Վատիկանի Եկեղեցին։

Կրօնագիտական
Բարենորոգումի Հրամայականը
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Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

ՉԵՍ ԱՍԻ ՈՉ ՄԻ ԲԱՌՈՎ

Ա՜խ, նորից «Բարի ճամփայ»,
Ա՜խ նորից «Մնաս բարով»…
Մի տեսակ տագնապ կայ, որ
Չես ասի ոչ մի բառով:

Գնում ես, չես էլ ասում,
Թէ մէկ էլ երբ ես գալու,
Եկար էլ, ի՞նչ իմանամ
Ո՞ւմ մօտ ես մեղքդ լալու:

Ներիր ինձ, դու իմ բարեւ,
Իմ խելօք եւ իմ յամառ,
Հարկադիր այս ծիծաղի
Եւ թաքուն լացի համար:

Գնում ես, էլ ի՞նչ ասեմ,
Սովոր եմ, կդիմանամ
Թող կուրծքս մի քիչ ցաւի,
Որ սրտիս տեղն իմանամ:

Մի տեսակ տագնապ կայ, որ
Չես ասի ոչ մի բառով,
Ա՜խ, նորից «Բարի ճամփայ»,
Ա՜խ նորից «Մնաս բարով»…

ՀԱՄՕ ՍԱՀԵԱՆ

Կրօնագիտական
Բարենորոգումի Հրամայականը

Տեսակէտ

Այսպիսի բարենորոգում եւ իսլամական ազա-
տագրական աստուածաբանութեան մը 
որդեգրում կրնա՞նք սպասել իսլամի Սիւննիթ եւ 
Շիիթ էսթապլիշմէնթներէն…։
Անցեալ դարերուն, Քարամիթական Շարժու-
մէն մինչեւ այսօր, եղան շարժումներ եւ անհատ 
շէյխեր ու աստուածաբաններ եւ աշխարհական 
մտաւորականներ ու հասարակական գործիչ-
ներ եւ պետական մարդիկ, որոնք պահանջեցին 
բարենորոգումը իսլամի Շարիաթին (ինչպէս 
տեսանք Թունուզի նախագահ Հապիպ Պուր-
կիպայի օրինակը)։ Սակայն Ալ-Ազհարն ու Նեկեւը 
տակաւին կը յամենան հին աստուածաբանութեան 
մէջ, թէեւ՝ Ֆրանչիսկոս Ա. առաւ առաջին քայլը 
Ալ-Ազհարի հետ։ Իսկ Նեկեւի Շիիթ թեւին մէջ, 
Ալի Շարիաթին ձեռնարկած է Շիիթ իսլամի 
բարենորոգումին Իրանի մէջ, ուր կը գործէ անոր 
Շիիթական Սոցիալիստ Կուսակցութիւնը, զոր 
տիրող իշխանութիւնը չի համարձակիր հալա-
ծել, ասոր վայելած մեծ ժողովրդականութեան 
պատճառով, այլ՝ կը հալածէ կոմունիստական 
«Թուտեհ» կուսակցութիւնը, ասոր ապակրօ-
նութեան պատճառով։ Սակայն նախորդ բոոր 
անհատ բարենորոգչականները հալածուեցան ու 
մահուան դատապարտուեցան, եւ չունեցան 
իրենց հետեւող լայն զանգուածները։ Անոնք 
մահուան դատապարտուեցան (ինչպէս Լիբանանի 
մէջ Հիւսէյն Մռուէն եւ Մեհտի Ահմէտը) Սիւննիթ 
իսլամի էսթապլիշմէնթին կողմէ։ Ճիշդ այդպէս, 
Հայկական Թոնտրակեան Բարենորոգչական 
Յեղափոխութիւնը արեան մէջ խեղդուեցաւ՝ 
Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ էսթապլիշմէնթին 
ձեռամբ…։
Սակայն բարենորոգումը չի գար վերէն՝ էսթա-
պլիշմէնթէն, այլ՝ վարէն՝ ժողովուրդէն, մաս-
նաւորաբար՝ գիտակից հաւատացեալներու 
զանգուածէն։ Այլ խօսքով, կախում ունի 
ժողովուրդի մը զարգացումի մակարդակէն 
եւ յառաջդիմելու ցանկութենէն, ու մանաւանդ՝ 
անոր յեղափոխական հոգեկան կերտուածքէն։

• • •
Մեր ժողովուրդը իսլամի Չարիքը չտեսաւ, 
ո՛չ Արաբական Խալիֆաթի եւ ոչ ալ Օսմա-
նական Խալիֆաթի առաջին դարերուն։ 
Այդ դարերուն մենք վայելած ենք իսլամի 
հանդուրժողականութիւնը։ Օսմանական 
Խալիֆաթի հանդուրժողականութիւնը, որ կը 
բխէր՝ ոչ միայն Քուր՚անի համարներէն, այլեւ՝ 
տնտեսական եւ հասարակական կեանքի 
կարիքներէն, որոնք կը գտնուէին բնիկ բնակ-
չութեան մօտ, եւ ոչ թէ եկուոր գրաւողներուն 
մօտ։ Այս հանդուրժողականութեան առաջին 
դրսեւորումը՝ Հայոց Պոլսոյ Պատրիարքութեան 
հաստատումն էր Սուլթանի ֆերմանով, որ կը 
ճանչնար Էրմէնի Միլլէթի Կրօնակենցաղային 
Ինքնավարութիւնը։ Յաջորդող սուլթաններու 
ֆերմանները՝ Երուսաղէմի հայոց սրբատեղիները 
հաստատող, հիմնուելով Մուհամմէտ Մարգարէի, 
Ալիի եւ Սալահետտին Այեուպիի հայաճանաչ 
հրովարտակներուն վրայ, եւ մինչեւ 17-18-րդ 
դար, Օսմանեան Կայսրութեան վարչական 
բաժանումներու քարտէսին վրայ սահմանագ-
ծուած տարածքը՝ Էրմենիստան Էյալեթին…։ 
(Ի դէպ, Հայ Հողային Դատին համար, եթէ 

մենք Միջազգային Դատարանին կարենանք 
ներկայացնել՝ 17-րդ դարի քարտէսին մէջ սահ-
մանագծուած այս ERMENISTAN EYALETI-ն, ուրիշ 
փաստերու կարիքը չի մնար։ Ո՞վ եւ ի՞նչպէս կարելի 
պիտի ըլլայ ձեռքբերել այս անհերքելի քարտէսէն 
վաւերական նմոյշ մը…)։
Մասնաւորաբար 19-րդ դարի վերջերուն է որ 
Օսմանեան Խալիֆաթը սկսաւ «իսլամ»ի անու-
նով հալածել ու ջարդել հայերը, երբ կայսրու-
թիւնը ներթափանցուած էր իր սրընթաց վերելքը 
ապրող Համաշխարհային Սիոնիզմով՝ Հերցելի 
ղեկավարութեամբ։ 1894-1896 տարիներու 
հայաջինջ հալածանքները շարունակեցին սիո-
նափանթուրք երիտթուրքերը մինչեւ Մեծ 
Եղեռն… դարձեալ՝ «իսլամ»ի անունով։ 
Կայ պատմական ճշմարտութիւն մը, որ 
յաճախ կը մոռցուի մեր պատմագրութեան ու 
մամուլին մէջ։ Ատիկա այն ճշմարտութիւնն է, որ 
սիոնափանթուրք երիտթուրքերը մտած էին՝ 
Մուսթաֆա Աթաթուրքի ոչ միայն բանակին, 
այլեւ պետական վարչամեքենային մէջ, 
մինչեւ՝ Աթաթուրքի դէմ մահափորձի դաւին 
բացայայտումը…։ Աթաթուրք Իթթիհատի 
անդամ չէր։ Ան Փանթուրքիզմի ծրագրին դէմ 
էր, բաւարարուած՝ արդի Թուրքիոյ սահմաննե-
րով։ Բայց իր բանակի Կովկասեան Ճակատի 
հրամանատարը՝ Քիազըմ Քարապէքիր, եւ իր 
տնտեսութեան նախարարը՝ Ճավիտը, բարձր 
աստիճանի սիոնական երիտթուրքեր էին։ 
Աթաթուրքի դէմ մահափորձի դաւին ղեկավա-
րը Ճավիտն էր, որ հրեայ սիոնական Դաւիթն 
էր, որ նոյնպէս Իթթիհատի ֆինանսական 
պատասխանատուն էր։
Սիոնիզմն էր, որ Արեւմուտքի իմփերիալիստ 
տէրութիւններուն դէպի Արեւելք ծաւալելու ծրա-
գիր որպէս, մշակեց Փանթուրքիզմի ծրագիրը՝ 
Թուրքիայէն մինչեւ Չինաստան, անցնելով՝ Ազր-
պէյճանէն, Կասպից Ծովէն եւ Կեդրոնական 
Ասիայէն… ճամբէն աւերելով՝ Արեւմտեան եւ 
Արեւելեան Հայաստանները, Ղարաբաղը, Իրանն 
ու Ռուսաստանը…։ Երիտթուրքերը թքեր 
էին իսլամին վրայ. անոնք թուրք ալ չէին, այլ՝ 
սիոնականներ… ոչ՝ անպայման հրեաներ։ 
Այս է պատճառը ոչ-թուրք փանթուրքիստնե-
րու, եւ՝ ոչ-հրեայ սիոնականներու գոյութեան, 
նաեւ՝ հակա-փանթուրք թուրքերու եւ հակա-
սիոնական հրեաներու։
Սիոնիզմը եւ Փանթուրքիզմը ոչ կրօն ունին եւ 
ոչ ալ ազգութիւն։ Անոնք կը ծառայեն բազմազգ 
եւ բազմակրօն Արեւմուտքի իմփերիալիզմին՝ 
Արեւելքի ժողովուրդներուն դէմ։

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ողբ. Նուարդ Գասեմճեանի քառա-
սունքին առիթով, Կիրակի 24 Նոյեմ-
բեր 2019ին, հոգեհանգստեան պաշ-
*տօն պիտի կատարուի Ռըմէյլի Սրբ. 
Յարութիւն եկեղեցուոյ մէջ, յաւարտ 
սրբ. Պատարագի:
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¸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:

ՀՀ Կառավարութիւնը Որոշում Ընդունած 
է Ատրպէյճանէն Բռնագաղթած 

Ընտանիքներու Բնակարանային Խնդրի 
Լուծման Վերաբերեալ

Վանեցեանը Հրաժարական Տուած Է ՀՖՖ 
Նախագահի Պաշտօնէն 

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Ըստ 2013-ի տուեալներուն՝ ծրա-
գիրին ծիրէն ներս հաշուառուած 
է 895 ընտանիք, որուն 641-ը 
Երեւանի եւ 254-ը մարզերու մէջ 
համարուած են առաջնահերթ 
կարիքաւորներ: Հաշուի առնելով 
պահանջուող նիւթական միջոցնե-
րու բաւականաչափ մեծ ծաւալը՝ 
նպատակայարմար համարուած 
է անոնց բնակարանային ապա-
հովութեան խնդիրը լուծել ոչ թէ 
մէկ ընդհանուր ծրագրի ծիրէն 
ներս, այլ զայն տարանջատել 
ըստ առաջնահերթութեան եւ 
փուլերու` մշակելով առանձին 
համապատասխան ենթածրագրեր: 
Այսպիսով, կը  նախատեսուի լուծել 
112 ընտանիքի 30 տարուան վաղե-
մութիւն ունեցող բնակարանային 
խնդիրը. հաստատուած է բնակա-
րաններու գնման վկայագրերու 
տրամադրման կարգը եւ պայման-
ները: Այդ նպատակին համար պիտի 
յատկացուի շուրջ 1,5 միլիառ դրամ: 
Վկայագրերու տրամադրումը կը 
նախատեսուի իրականացնել այդ 
ընտանիքներուն հետ պայմանագ-

րեր կնքելու միջոցով: Վկայագրի 
միջոցով բնակարանի (բնակելի 
տան) ձեռքբերման ժամկէտը պիտի 
սահմանուի 1 տարի՝ առանց ժամկէ-
տի երկարաձգման հնարաւորու-
թեան: Այդ ընտանիքներու բնակա-
րանային խնդրի լուծման համար 
կը նախատեսուի առաջին փուլով 
առաջնորդուիլ ըստ Երեւան քաղաքի 
վարչական շրջաններու, ինչպէս նաեւ 
ընդգրկել մասնաւոր սեփականու-
թիւն հանդիսացող, սակայն Ատրպէյ-
ճանէն բռնագաղթած ընտանիքներու 
կողմէ զբաղեցուած կացարանները:
Տիգրան Աւինեան՝ անդրադառնալով 
ընդունուած որոշման, նշած է. «Այս 
պարտաւորութիւնը պետութիւնը 
ստանձնած է շատ կանուխ, եւ փաս-
տացի 10-11 տարի որեւէ քայլ այս 
ուղղութեամբ չէ իրականացուած: 
Ասիկա առաջին քայլն է: Ես նոյնպէս 
հանդիպած եմ այդ ընտանիքնե-
րու ներկայացուցիչներուն հետ. 
անոնք կ՝ապրին բաւական ծանր 
պայմաններու մէջ: Կը կարծեմ՝ փուլ-
փուլ այս բոլոր խնդիրները պէտք է 
լուծենք, այլ խօսքով՝ հին պարտքերը 
մենք պէտք է անպայման մարենք»:

Հայաստանի ֆութպոլի ֆետերա-
sioni նախագահ Արթուր Վանեցեա-
նը հրաժարական տուած է։ Այս 
մասին Վանեցեանը յայտարարած 
է գործադիր կոմիտէi հերթական 
նիստէն ետք լրագրողներու հետ 
զրոյցի ժամանակ։ Ըստ անոր, 
թեման Հայաստանի ֆութպոլի շուրջ 
վերջին իրադարձութիւններն էին։ 
Ան յիշեցուցած է, որ Հայաստանի 
հաւաքականը 1։9 հաշուով պար-
տութիւն կրած էր Իտալիոյ հաւա-
քականէն. «Քննարկման արդիւն-
քում ես՝ որպէս Հայաստանի ֆութ-
պոլի ֆետերացիայի նախագահ, 
առաջարկեցի եւ յայտարարեցի 
գործադիր կոմիտէ անդամներին, 
որ ընդունեն իմ հրաժարականի 
դիմումը։ Գործկումում ունեցանք 
երկար քննարկում», - ըսած է Վանե-
ցեանը։ 
ԱԺ «Իմ քայլը» խմբակցութեան 
պատգամաւոր, գործադիր կոմիտէ 

անդամ Ռուբէն Ռուբինեանն ըսած 
է, որ այդ հրաժարականը ընդունած 
են, Վանեցեանին շնորհակալութիւն 
յայտնած են համատեղ աշխատանքի 
համար։ Ռուբինեանը նշած է, որ 
եկած են եզրայանգման, որ Վանե-
ցեանի հրաժարականէն ետք 23 
դեկտեմբերին պիտի հրաւիրուի 
ժողով, որուն ժամանակ պիտի 
ընտրուի ՀՖՖ նախագահ եւ գոր-
ծադիր կոմիտէ։ 
Յիշեցնենք, որ Հայաստանի ազգային 
հաւաքականը «Եւրօ-2020»-ի ընտ-
րական մրցաշարը աւարտեց 10 
միաւորով՝ զբաղցնելով J խումբի 
նախավերջին հորիզոնականը: Եւրո-
պայի առաջնութեան եզրափակիչ 
դուրս գալու հնարաւորութիւնը 
Նորանշանակ գլխաւոր մարզիչ 
Աբրահամ Խաշմանեանը դաշտին 
մէջ կատարուածն իսկական «ֆիաս-
քօ» (անյաջողութիւն) որակած էր։


