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Լիբանանեան Èáõñ»ñ
Լիբանանի Ուսանողութիւնը Զարմացուց Բոլորը.

Երիտասարդ Ցուցարարները Իրենց
Ուշադրութիւնը Կեդրոնացուցին Պետական
Հաստատութիւններուն Վրայ

Մինչ հակապետական ցոյցերը Լիբանանի մէջ պիտի ամբողջացնեն իրենց
երրորդ շաբաթը, յեղափոխականները նոր ռազմավարութիւն որդեգրեցին:
Անոնք ակամայ ճամբաները բանալէ սկսան մէկը միւսին ետեւէն շրջապատել
պետական հաստատութիւնները անդամալուծելով անոր աշխատանքները:
Հիմնականին մէջ համալսարանական ուսանողութենէ եւ դպրոցական
աշակերտութենէ բաղկացած մեծ խումբեր սկսան Լիբանանի իիւրաքանչիւր
շրջանի ու քաղաքի մէջ ընտրել մէկ կամ աւելի կեդրոններ, ու անոր շրջակայքը
հաւաքուելով իրենց բողոքի ցոյցերը կատարել:Կեդրոնական դրամատան
մասնաճիւղը եւ շատ մը այլ հաստատութիւններ թիրախը դարձան արդէն իս
20 օրեայ անխոնջ ցուցարարական փորձարութիւնը ունեցած Լիբանանցի
քաղաքականացած երիտասարդութեան:
Պէյրութի մէջ գտնուող Կրթական նախարարութեան կեդրոնատեղին,
Արդարադատութեան պալատը, Ելեկտրականութեան ընկերութեան շէնքը,
վարչապետարանը, բջիջային հեռախօսի կեդրոնները- Թրիփոլիի քաղաքապետարանը, Նապաթիյյէյի Կեդրոնական դրամատան մասնաճիւղը եւ
այլ հաստատութիւններ առաջին թիրախները հանդիսացան:
Այս աւելի քան յաջող փորձէն ետք ցուցարարները իրար հրաւիրեցին վաղը
նոր հասցէներ պաշարել:
Մինչ այդ Համաշխարհային Պանքը ահազանգ հնչեցուց Լիբանանի տնտեսական իրավիճակին մասին եւ յայտնեց, որ վստահութիւն ներշնչող
կառավարութեան մը կազմութիւնը անյետաձգելի է այլեւս:
Հաղորդուեցաւ, որ արտաքին գործոց նախարար Ժըպրան Պասիլ երէկ իր
այս շաբթուայ երկար տեւող հանդիպումներէն երկրորդը տուաւ Վարչապետ
Սաատ Հարիրիին: Այս այցելութիւնը եկաւ փաստելու, որ քաղաքական բարձր
մակարդակի բակ դռներուն ետեւ ինչ, որ բան կ՛եփեն:
Ամէն պարագայի ժողովուրդը որոշած է մինչեւ ծայրը երթալ միանգամընդմիշտ լուծելով իրենց ապագան խթանող հարցերը, փոխանակ ժամանակաւոր դարմանումներ ընելու:
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Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Աւստրալիա Արցախը Հակամարտութեան Կողմ
Կը Նկատէ

Պատասխանելով Աւստրալիոյ Ծերակոյտի Արտաքին յարաբերութեանց
յանձնախումբի ատենապետ Էրիք Էպեցի հարցումներուն՝ երկրին արտաքին
գործոց նախարարութիւնը ընդունեց, թէ հակառակ անոր, որ իր երկիրը
տակաւին չի ճանչնար Արցախի անկախութիւնը, կասկած չկայ, որ անիկա
հակամարտութեան կողմերէն մէկն է։
Էպեց շեշտեց, թէ տագնապին լուծման Արցախի մասնակցութիւնը պիտի
նպաստէ արդար լուծում մը գտնելու ջանքերուն։
Աւաստրալիոյ Հայ Դատի յանձնախումբի գործադիր վարիչ Հայկ Կայսէրեան
ողջունեց այս յայտարարութիւնը, զայն Արցախի Հանրապետութեան
անկախութեան ճանաչման ճամբուն վրայ առնուած կարեւոր քայլ մը
նկատելով։
Նշենք, որ Էպեց նախկին նախարար է եւ մաս կը կազմէ Աւստրալիոյ Արցախի
բարեկամներու ցանցին։
Էպեցի այլ հարցումի մը պատասխանելով, Քանպերա խոստացաւ հետապնդել
այն տեղեկութիւնները, թէ Ատրպէյճանի իշխանութիւնները, ինչպէս այլ
երկիրներու մէջ, Աւստրալիոյ մէջ եւս գումարներ ծախսած են (կը խօսուի
առնուազն 200,000 տոլարի մասին), կաշառքներու միջոցաւ լռութեան
մատնելու համար Պաքուի հասցէին քննադատութիւնները։

Գործակցութեան Հորիզոններ
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեանի հրաւէրին ընդառաջ՝ Յունաստանի նախագահ Փրոքոփիոս Փաւլոփուլոս
պաշտօնական այցելութիւն մը տուաւ Երեւան։ Ինչպէս կը հաղորդէ
»Ժամանակ»ը, ան Հայաստանի ղեկավարութեան կողմէ հիւրընկալուեցաւ
ամենաբարձր մակարդակի վրայ։ Նախագահ Արմէն Սարգսեան զինուորական արարողութիւնով դիմաւորեց իր պաշտօնակիցը, որու հետ ունեցաւ
առանձնազրոյց մը։ Երկու նախարարները աւելի վերջ գլխաւորեցին ընդլայնուած կազմով պատուիրակութիւններու բանակցութիւնները եւ սարքեցին
համատեղ մամլոյ ասուլիս մը։ Օրուան տեւողութեան հիւր ղեկավարը
այցելեց Ծիծեռնակաբերդ, նաեւ ընդունուեցաւ Հայաստանի վարչապետ
Նիկոլ Փաշինեանի կողմէ։
Թէ՛ երկկողմանի եւ թէ բազմակողմանի համագործակցութեան տեսակէտէ
կարեւոր պատգամներ տրուեցան Փաւլոփուլոսի Երեւան այցելութեան
ժամանակ։ Այդ բոլորը համագործակցութեան նոր հորիզոններ ուրուագծեցին։ Հայաստան-Յունաստան-Յունական Կիպրոս եռակողմանի
փոխյարաբերութիւնները նոր թափով յառաջ տանելու ուղղութեամբ որոնումները ընդգծուեցան ամենաբարձր մակարդակի վրայ։
Շար. Էջ 06
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«Մենք Կրնանք Ներել, Երբ Արդարութիւնը Ու
Ճշմարտութււնը Հաստատուի, Սակայն Երբեք Չենք
Մոռնար»
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս

Քանի մը օրեր առաջ, Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու Ներկայացուցիչներու Տան կողմէ
Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման առիթով, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ
Ա. Վեհափառ Հայրապետին
հետ երկար հարցազրոյց մը
ունեցաւ «Քրիստոնէութիւնը
Այսօր» թերթին Միջին Արեւելքի
ներկայացուցիչը: 1952-ին հաստատուած յիշեալ թերթը, որ կը
բաղկանայ տեղեկատուական
զանազան միաւորներէ, Միացեալ Նահանգներու տեղեկատուական կարեւորագոյն օրկաններէն
մէկն է՝ աւետարանական հակում
ունեցող:
Հարցազրոյցի մուտքին թղթակիցը ներածական բաժինով մը
ընդհանուր տեղեկութիւններ
տուաւ հայ եկեղեցւոյ անցեալին
ու ներկային առնչուած: Ապա, ան
ուզեց իմանալ Վեհափառ Հայրապետին մօտեցումը Ամերիկայի
Ներկայացուցիչներու Տան կողմէ
որդեգրուած բանաձեւին գծով:
Նորին Սրբութիւնը յայտնեց, թէ
հայ ժողովուրդին իրաւունքները տակաւին կը շարունակուին
մնալ բռնաբարուած, 100 տարիներ ետք. հետեւաբար, մենք կը
ջանանք միջազգային համայնքին ուշադրութեան յանձնել,
միաժամանակ շեշտելով, թէ
ցեղասպանութիւնը պատմական
իրողութիւն է: Արդարեւ, ցեղասպանութիւն, ջարդ, եղեռն, աքսոր
կամ այլ բնորոշումները այնքան
կարեւոր չեն, էականը օրուան
թուրք Օսմանեան կայսրութեան նպատակն էր. բնաջնջել հայ
ժողովուրդը՝ իրագործելու համար
իր փանթուրանական ծրագիրը: Հետեւաբար, Հայրապետը
շեշտեց, թէ մեր ժողովուրդին
պահանջքը արդար է միջազգային
օրէնքի եւ մարդկային իրաւանց
հռչակագիրին համաձայն:
Պատասխանելով այլ հարցումի, թէ

ի՞նչ է դերը հայ եկեղեցւոյ հայ դատի
հետապնդման գծով, Հայրապետը
ըսաւ, որ եկեղեցին ու յատկապէս
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը ցեղասպանութեան զոհն էր:
Երկար դարերէ ի վեր այս Սուրբ
Աթոռին կեդրոնը Սիսի մէջ էր:
Իմ նախորդներէս Երջանկայիշատակ Տ.Տ. Սահակ Բ. Խապայեան
Կաթողիկոսին պարտադրեցին
ցեղասպանութեան օրերուն, որ իր
միաբանութեամբ հեռանայ Կաթողիկոսարանէն: Սա պատմական
իրողութիւն է: Շարունակելով իր
խօսքը՝ Նորին Սրբութիւնը ըսաւ, թէ
Սփիւռքի գոյութիւնը ինքնին փաստ
է ցեղասպանութեան: Սփիւռքը
պարտադրուած իրականութիւն
մըն է: Մենք չի ստեղծեցինք զայն:
Ան հետեւանք է ցեղասպանութեան։
Քիչ առաջ դուք այցելեցիք Սրբոց
Նահատակաց յուշարձան եւ տեսաք
աճիւնները մեր նահատակներուն։
Ուրկէ՞ եկան անոնք. միթէ երկինքէ՞ն
իջան...: Մարդկային իրաւանց հարցը
որեւէ եկեղեցւոյ առաքելութեան մաս
կը կազմէ: Մենք այս գիտակցութեամբ
կը գործենք: Ապա, պատասխանելով
հարցումի մը Արամ Ա. Կաթողիկոս անդրադարձաւ Թուրքիոյ դէմ
բացուած
Կաթողիկոսարանին
դատին՝ պահանջելով Սիսի պատմական Կաթողիկոսարանին վերադարձը: Մենք կտոր մը հող չէ որ
կը պահանջենք, այլ կրօնական ու
պատմական խորունկ նշանակութիւն ունեցող վայր մը: Եթէ Թուրքիան իրապէս կ՚ուզէ բարի կամեցողութեան նեղ պատուհան մը բանալ,
ահաւասիկ Կաթողիկոսարանին
վերադարձը իր իրաւատիրոջ առիթ
մըն է, ըսաւ Վեհափառը: Այս ծիրէն
ներս դարձեալ պատասխանելով այն
հարցումին, թէ ի՞նչ է պահանջքը
հայ ժողովուրդին, Վեհափառ Հայրապետը պատասխանեց՝ ըսելով, թէ
հայ ժողովուրդին իրաւունքներուն
վերադարձին առաջին գործնական
քայլը կրնայ ըլլալ եկեղեցիներու,
վանքերու եւ ազգապատկան կալուածներու վերադարձը:
Թղթակիցը ակնարկելով Միացեալ
Նահանգներու եւ Թուրքիոյ յարաբերութեանց մտահոգութիւն մը
յայտնեց, թէ Ներկայացուցիչներու
Տան յիշեալ որոշումը կրնայ
վտանգել երկու երկիրներուն
յարաբերութիւնը: Հայրապետը
ըսաւ, թէ պետութիւնները կը
գործեն աշխարհաքաղաքական
շահերէ եւ մարդկային իրաւանց
սկզբունքներէ մեկնած: Դժբախտաբար, պետութիւններու առաջնահերթութիւնը, ինչպէս Միացեալ

Նահանգներուն, կ՚երթայ առաջինին: Հոս է խնդիրը: Եկեղեցւոյ դերը յիշեցնել է պետութիւններուն, որ պէտք չէ զոհել
մարդկային իրաւունքները աշխարհաքաղաքական նեղ հաշիւներէ
մեկնած:
Պատասխանելով հարցումին,
թէ եկեղեցւոյ ներողամտութեան
եւ հաշտարարի դերը ինչպէ՞ս
կարելի է գործադրել հայերու եւ
թուրքերու յարաբերութեանց
ծիրին մէջ, Նորին Սրբութիւնը
ըսաւ, թէ ներողամտութիւնը
քրիստոնէական
հաւատքին
կարեւոր տարրերէն մէկն է:
Սակայն, ներողամտութիւնը կը
յաջորդէ խոստովանութեան: Կու
գայ օրը, երբ մենք կրնանք ներել,
երբ արդարութիւն կը կատարուի
մեր ժողովուրդին, սակայն մեր
ժողովուրդը երբեք չի մոռնար
այն ինչ որ կատարուեցաւ իր դէմ
1915-ին: Ես չեմ հաւատար աժան
ներողամտութեան եւ դիւրին հաշտութեան: Նման մօտեցում սխալ
ուղղութեան կ՚առաջնորդէ մեզ:
Եկեղեցին պիտի գիտնայ թէ՛ ոչ
ըսել եւ թէ այո՝ արդարութեան
ու ճշմարտութեան սկզբունքներէ մեկնած: Սա եկեղեցւոյ մարգարէական դերն է:
Շարունակելով իր խօսքը եւ այլ
հարցումներու պատասխանելով՝
Նորին Սրբութիւնը ըսաւ, թէ
ցեղասպանութիւնը մեր ժողովուրդին մօտ Թուրքիոյ նկատմամբ թշնամանք մը յառաջացուց,
որովհետեւ ցեղասպանութիւնը
մեր ժողովուրդին հաւաքական
յիշողութեան մէջ արմատացած
է: Զայն փոխելը ժամանակ կը
պահանջէ, Թուրքիոյ կողմէ
առնուելիք գործնական քայլեր
կը պահանջէ. օրինակ, վերջերս
կարգ մը թուրք մտաւորականներ սկսան խօսիլ ու գրել հայոց ցեղասպանութեան մասին,
Թուրքիոյ նախագահը Ապրիլ
24-ին առիթով միշտ կ’ըսէ, թէ
պատերազմի ընթացքին սխալ
բաներ եղած են: Մեր սպասումն
է, որ Թուրքիոյ պետութիւնը ըսէ,
թէ հայ ժողովուրդին դէմ կազմակերպուած եւ գործադրուած
ցեղասպանութիւն մըն է եղածը:
Սպասելի է, որ Թուրքիոյ նոր
սերունդը տեղեկատուութեան
ներկայ դարուն ուսումնասիրէ իր
պատմութիւնը՝ տեսնելու համար
ճշմարտութիւնը, եզրափակեց
Նորին Սրբութիւնը։

Պատմութեան
Մէջ Այսօր
Հերակլ Բ.

Հերակլ Բ. (նոյեմբերի 7 (18), 1720,
Թելաւ, Վրաստան - յունուարի
11, 1798, Թելաւ, Վրաստան),
Կախէթի մարզի (1744էն),
ապա՝ Քարթլ-Կախէթի (1762էն)
թագաւոր
Բագրատունեաց
թագաւորներու ընտանիքէն։
Ծրագրած է Հայաստանի եւ
Վրաստանի միաւորմամբ ստեղծել քրիստօնեական ուժեղ պետութիւն։ Հայ ազատագրական
շարժման գործիչներ Յովսէփ
Էմին, Շահամիր Շահամիրեան,
Յովսէփ Արղութեան, Յովհաննէս Լազարեան եւ ուրիշները
կապեր հաստատած են Հերակլ
Բ-ի հետ եւ առաջադրած են
հայ-վրացական պետութիւն
ստեղծելու նախագիծեր։ Այդ
ծրագիրը չէ իրականացած
Վրաստանի աւատատիրական
ներքին երկպառակութիւններու
եւ արտաքին անբարենպաստ
քաղաքական
իրավիճակին
պատճառով։
Դեռ արքայազն ժամանակ
մասնակցած է թուրքերու դէմ
պատերազմին (1743-1746),
ապա նաեւ՝ ղեկավարած է Աղա
Մոհամմատ խանի դէմ վրաց
ժողովուրդի ազատագրական
պայքարը:
1783ին Հերակլ Բ կնքած է
Գէորգիեւսկի (քաղաք Հիւսիսային Կովկասոի մէջ) դաշինքպայմանագիրը, որով ճանչցած է Ռուսաստանի հովանաւորութիւնը եւ հրաժարած է
ինքնուրոյն արտաքին քաղաքականութիւնէն։ Անոր օրով հիմնուած են պետական դպրոցներ
եւ ճեմարաններ:
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յս տարի լրացաւ հայ առաջին
տպագիր թերթի՝ «Ազդարար»ի
225-ամեակը: Հայ մամուլի
պատմութեան մէջ նշանաւոր այս
իրադարձութիւնը
տօնեցուաւ
հայաշխարհին մէջ, եւ յառաջիկայ
շաբաթներուն ալ տակաւին կը սպասուին գիտական եւ մշակութային ձեռնարկներու: Ատոնցմէ մէկը Հայաստանի Ազգային գրադարանի նախաձեռնած մամուլի գիտաժողովն է՝
Հայաստանի, Արցախի եւ Սփիւռքի
մամուլը հետազօտողներուն մասնակցութեամբ:
Ազգային գրադարանին մէջ կը պահուի
«Ազդարար» հանդէսին առաջին թիւը եւ
«Ազդարար»ը կը ցուցադրուի Ազգային
գրադարանին կից Գրատպութեան
թանգարանին մէջ: Իր օրին «Ազդարար»ի հրատարակութիւնը՝ հայրենիքէն
հեռու, հնդկահայոց գաղութին մէջ, անշուշտ իրադարձութիւն եղած է:
Հայութիւնը յետագայ տարիներուն բազմաթիւ թերթեր տպած է աշխարհի
ողջ տարածքին, միշտ յիշելով «Ազդարար»ը, իբրեւ հայ լրագրերու նահապետ:
Միաժամանակ, հայ գիտական եւ հասարակական միտքը տօնած է
«Ազդարար»ին նուիրուած զանազան յոբելեաններ, մանաւանդ մեծ շուքով
տօնուած է թերթին հիմնադրման 200-ամեակը: Այդ առթիւ պէյրութահայ
մատենագէտ, մամուլի հետազօտող Արտաշէս Տէր-Խաչատուրեան աշխատութիւն մը պատրաստած է, որ պիտի տպագրուէր 1994 թուականի սկիզբը
Պէյրութի «Ազդակ» օրաթերթի Կաղանդի բացառիկին մէջ, սակայն ատկէ
շաբաթներ առաջ՝ 5 դեկտեմբեր 1993 թուականի մամուլի եւ լեզուի նուիրեալը՝
Արտաշէս Տէր-Խաչատուրեանը, անակնկալ կերպով հեռացած է կեանքէն:
Անոր ուսումնասիրութիւնը, անշուշտ, տպագրուած է, եւ յետագային՝
գիրքերու տեսքով լոյս տեսած են բանահաւաքին՝ մամուլին նուիրուած
այլ գործեր, որոնք կը պատկերեն հայ մամուլի մատենագիտութիւնը: ՏէրԽաչատուրեան ունի նաեւ հայ գրականութեան մատենագիտութեան
նուիրուած ուսումնասիրութիւններ:
Առանձին գրքոյկներով հրատարակուած են Տէր-Խաչատուրեանի աշխատասիրութեամբ Հայ յեղափոխական դաշնակցութեան (ՀՅԴ) 100-ամեայ
մամուլը՝ 1890-1990 թուականներուն, եւ Ս. Դ. Հնչակեան կուսակցութեան
մամուլը՝ 1887-1992-ին: Անտիպ են հայագէտին որոշ գործերը նուիրուած
զանազան մարզերու մամուլին, օրինակ՝ Վասպուրականի մամուլին եւ այլն:
1961 եւ 1964 թուականներուն Պէյրութի մէջ տպուած են անոր «Հայ մամուլի
ցուցահանդէս» գիրքերը՝ երկու բաժինով: Առանձին աշխատութիւններ ունի
լիբանանահայ մամուլի յիսուն տարուան նուիրուած (1921-1971), սուրիահայ
մամուլին, «Հայ մամուլի ցուցակ» խորագրով գիրք մըն ալ Լոս Անճելըս 1987ին տպուած է:
Ինչ կը վերաբերի գրականութեան, Տէր-Խաչատուրեան կազմած է Շահան
Պէրպէրեանի, Լեւոն Շանթի, Ռուբէն Զարդարեանի մատենագիտութիւնները,
կազմած է նաեւ ժողովրդական երգերու «Տարօն» հաւաքածոն, հեղինակած
է «Հայ տպագրութեան նախակարապետը՝ Մեղապարտ Յակոբ» գիրքը
(Պէյրութ, 1966), «Ուղղագրական ուղեցոյց», «Հայ մշակութային գանձերու
փրկութեան եւ պահպանման հրամայականը» (Պէյրութ, 1980), «Տարօնի
խոհագիրքը» (Պէյրութ, 1984) եւ այլ գիրքեր:
Արտաշէս Տէր-Խաչատուրեան ծնած է Պէյթ Մերի, Լիբանան, 1931-ին:
Սփիւռքի մէջ նշանաւոր է իբրեւ հայ մամուլի եւ գիրքի հմուտ մատենագէտ,
լեզուաբան, բառարանագէտ, քերականագէտ, բանահաւաք, պատմագէտ,
խմբագիր եւ դասախօս-ուսուցիչ:
Ան վկայուած է Պէյրութի Ամերիկեան համալսարանի պատմագիտութեան
բաժանմունքէն՝ Պսակաւոր եւ Մագիստրոսի վկայականներով: Ունեցած է
դասախօսական եւ ուսուցչական գործունէութիւն:
Իր բառարանը՝ «Հայոց լեզուի նոր բառարան»ը, արեւմտահայերէնի
փնտռուած բառարաններէն մէկն է: Մահէն ետք, Պէյրութի հայկական
հաստատութիւններուն եւ իր զաւակներուն ջանքերով, հրատարակուած
են անոր պատրաստած հատորներէն մաս մը:
«Ազդարար»ի 225-ամեակին առթիւ մեր ընթերցողներուն իբրեւ յիշատակ,
քառասուն տարի իր կեանքը հայ գիրին եւ մամուլին նուիրած մարդուն նաեւ

ոգեկոչելով հայ մամուլի այս յոբելենական տարին, կը ներկայացնենք Արտաշէս
Տէր-Խաչատուրեանի ուսումնասիրութենէն մաս մը, որ ան պատրաստած
էր «Ազդարար»ի 200-ամեակին առթիւ: Նշենք նաեւ, որ Արտաշէս ՏէրԽաչատուրեան իր անձնական գրադարանին մէջ ունէր «Ազդարար»ի
բնատիպ երկու թիւ, 1795, թ. 1 եւ 2, այսինքն՝ շարքին հինգերորդն ու
վեցերորդը, որ յայտնաբերած եւ ձեռք բերած էր անձնական ջանքերով: Հայ
մամուլի գրացուցակներուն մէջ անոր հաւաքածոյի մէջ գտնուող այս թիւերուն
մասին նշուած չէ: 2014 թուականին զաւակները այդ բնօրինակները նուիրած
են Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան:
«ԱԶԴԱՐԱՐ». ՀԱՅ ԱՌԱՋԻՆ ԼՐԱԳԻՐԸ
Շմաւոնեանի տպարանը կը գործէր եւ որոշ հերթականութեամբ լոյս կ՚ընծայէր
գիրքեր: Որպէսզի տպարանը ոտքի կենար, ամէնօրեայ նիւթ կ՚ուզէր: Պէտք
էր գոհացնել զայն: Շմաւոնեան Քահանայ, իբրեւ լուսամիտ եւ արթուն մարդ,
տեղեակ է որ Հնդկաստանի մէջ կայ պարբերական հրատարակութիւն: 1784
թուականին, Կալկաթայի մէջ սկսած է լոյս տեսնել, անգլերէնով, Calcutta
Gazette-ը: Չի հետեւիր այս թերթին: Իրեն ուղեցոյց կը վերցնէ նոյն Մատրաս
քաղաքին մէջ լոյս տեսած անգլերէն լրագիրը: Անոր մասին կը գրէ.
«Մեր քաղաքին բարեկարգ անգլիացիները, ասկէ ամիս մը առաջ, սկսան
տպագրել տետրակ մը, մերինին նման՝ ամսուն վերջը, եւ ինչպէս իմացայ,
անոր մէջ ուրիշ բան չկայ, բայց միայն իրենց ազգէն համբաւաւոր մարդոց
վարքը, զանազան պատմութիւններ, գործելու որպիսութիւնը եւ ոմանց
արժանաւոր գրուածքները... իսկ տետրակին վերջը, իրենց հասարակութեան
գործերը քաղցրացնելու համար, կը տպեն հոս վաճառելի զանազան իրերու
գիները եւ նաւերու մեկնումի ու ժամանման ժամանակացոյցը:
«ԱՅՍ ՏԵՏՐԱԿԸ ԵՍ ԻՆԾԻ ՕՐԻՆԱԿ ՎԵՐՑՈՒՑԻ»
Շմաւոնեան Քահանայ հոգեպէս պատրաստ է: Սակայն, հակառակ եկեղեցական ըլլալուն, ծանօթ է նաեւ շուկայի քերականութեան: Կ՚ուզէ որ
իր ժողովուրդն ալ հոգեպէս պատրաստ ըլլայ իր նոր հրատարակութիւնը
ընկալելու: Իր թերթին լոյս ընծայումէն շուրջ քառասուն օր առաջ, իր
հաւատացեալ ժողովուրդին կը բաժնէ ծանուցում-բացատրողագիր մը,
«Բարեպաշտ Պարոնաց եւ Մաքրակենցաղ Տիկնանց Մադրասիս հայոց»
խորագիրով: Այս ծանուցումը նաեւ տպուած է «Ազդարար»ի առաջին թիւին
մէջ (էջ 1-2):
«ԱԶԴԱՐԱՐ»Ի ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԸ ԵՒ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆԸ
Երբ Շմաւոնեան Քահանայ կը ձեռնարկէ «Ազդարար»ի հրատարակութեան, գիտակից է գործին ծանրութեան: Հետեւաբար, դիմած է հնդկահայ
մտաւորականութեան որոշ մէկ խաւին եւ երիտասարդ գրոց-բրոցներու,
եւ ապահոված՝ անոնց հաւանութիւնն ու գործակցութիւնը: Իր ծրագիրին
երկրորդ կէտը ներկայացնելու ատեն -«ուրիշ ազգերէ թարգմանութիւններ»-,
փակագիծի մէջ կը նշէ՝ «որ եւ ուրախակիցք իմ երիտասարդք տեղոյս
խոստացան օգնել ինձ»:
Ըստ երեւոյթին, կան խմբագրական մարմին եւ ուղղութիւն: Այդ խմբագրական մարմինին անդամներն են Շմաւոնեան Քահանան եւ «ուրախակից
երիտասարդները», որոնք կոչուած են նաեւ վերակացուներ: Շմաւոնեան
Քահանան, ապրելով բրիտանական գաղութի մը մէջ, ընդունած է ժողովրդավարական սկզբունքներ:
«Տպագրուելիք յօդուածները քննութեան կ՚ենթարկուին խմբագրական
մարմինին կողմէ եւ, հաւանութիւն ստանալէ ետք, կը յանձնուին գրաշարին:
Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ զանգակատան տակ դրուած է տուփ մը
(նամակատուփ մը), ուր կրնայ դրուիլ «Ազդարար»ի հասցէագրուած որեւէ
գրութիւն»:
Աշխատակիցները կարելի է բաժնել երկու տեսակի.
1. Իրենց անուն-մականուններով ներկայացող անձեր.
2. Ծածկանուններու ետին թաքնուած անձեր:
1) Անուն-մականունով ներկայացողները արդէն գրական անցեալ ունեցող, գիրքի հեղինակ կամ յայտնի վաճառականներ են: Ատոնք են, նախ
խմբագրապետը՝ ինք՝ Յարութիւն Քահանայ Շմաւոնեանը. ապա՝ Յովսէփ Արք.
Արղութեան, Ստեփանոս Յովհաննէս Գուլամիրեան, Պետրոս Յարութիւնեան,
Խաչիկ Ծատուր Զարիֆեան (տպարանին նախկին հրատարակութիւններուն
ողնայարը), Յակոբ Սիմոնեան Այուբեանց (նոյնպէս նախկին գործակից),
Սիմէոն Մկրտում, Փիլիպպոս Յակոբ Պտրումեան, Տէր Թորոս Անդրէասեան
եւ Խօջամալ Սաֆարեան:
2) Ծածկանուններով ներկայացող աշխատակիցներ եւ թղթակիցներ -Ուրախակից Բարեկամ, «Բանասէր յումեմնէ» (Բանասէրէ մը), Թարգմանիչ,
Ակնկալու, Տ. Թ. Ա., Չ. Ջ. Ճ., Հայ Որդի Հայ, Անուն Դիւական, Սատանի
Չարխ, Ազգակից եւ այլն:
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Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն

Հայաստան Ներառուած է Freedom House-ի` Ազատ Համացանց Ունեցող
Երկիրներու Ցանկին Մէջ
Freedom House միջազգային իրաւապաշտպան կազմակերպութիւնը
հրապարակած է 2019-ին համացանցի ազատութեան առումով
վարկանշային ցանկը:
«Հայաստանի մէջ կը շարունակուին
2018-ի Թաւշեայ յեղափոխութեան
արդիւնքով յառաջացած դրական փոփոխութիւնները: ՀՀ
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան
գլխաւորած է բովանդակութեան
սահմանափակումներու եւ օգտատէրերու իրաւուքներու խախտումներու նուազեցման ուղղուած
գործողութիւնները… Թուային լրատուամիջոցները տնտեսական եւ
քաղաքական ճնշումներէն մեծ ազա-

տութիւն ստացած են»,- կ՛ըսուի կազմակերպութեան զեկոյցին մէջ:
Համացանցային տիրոյթի ազատութեան ցուցանիշով Հայաստան
հաւաքած է 100-էն կէտէն 76 եւ կը կը
գտնուի 8-րդ տեղը։ Ան առաջ անցած
է այնպիսի երկիրներէ, ինչպիսէն
Ճափոնը եւ Հարաւային Քորէան:
Հարեւան Վրաստանը 1 կէտ պակաս
հաւաքած է եւ նոյնպէս ներառուած
է ազատ համացանցային տիրոյթ
ունեցող երկիրներու ցանկին մէջ:
Ատրպէյճանը եւ Թուրքիան ընդգրկուած են անազատ համացանցային
տիրոյթ ունեցող երկիրներու ցանկին
մէջ եւ համապատասխանաբար 39
եւ 37 կէտ ստացած են:

Հայաստան «Դիւցազներգական Ճանապարհորդութեան» Թէժ Վայրերու
Ցանկին Վրայ. eTurboNews-ի Անդրադարձը
Հայաստանը,
Ֆինլանդիան,
Էրիթրիան, Հարաւային Քորէան,
Ղազախստանը, ըստ զբօսաշրջային փորձագէտներու, կրնան 2020ին համարուիլ «դիւցազներգական
ճանապարհորդութեան» (“epic travel”) յաջորդ թէժ վայրերը: «Արմենփրես»-ի հաղորդմամբ, eTurboNews-ը
կը տեղեկացնէ, որ դիւցազներգական ճանապարհորդութիւնը զբօսաշրջային ուղղութիւններու մէջ նոր
բաղադրիչ է ֆինանսապէս ապահովուած անձերու համար, որոնք
կը ցանկան ճեղքել սահմանները եւ
ձեռք բերել եզակի փորձ: Անոնք կը
ցանկան աւելին, քան պարզապէս
արձակուրդը եւ կ՛առաջնորդուին
յոյզերով:
«Steppes Travel»- ի գործադիր
տնօրէն Ատըմ Սեպպայի խօսքով`
մարդիկ կու գան իրենց քով եւ
կը հարցնեն վայրերու մասին,
որոնց վերաբերեալ տեղեկացած
են «Instagram»-ի մէջ: «Կ՛ըսեն`

կը ցանկամ երթալ այնտեղ, շատ
յուզառատ ճանապարհորդութիւն
կ՛ըլլայ»,-նշած է փորձագէտը: Կը
նշուին, որ դիւցազներգական ճանապարհորդութեան ոճը, որ յաճախորդները կը փնտռեն, շատ յաճախ
կը բերէ անհատական երթուղիի`
զբօսարջային ընկերութիւններու
կողմէ հսկայական առաջարկներով:
Մասնագէտները կ՛ընդգծեն, որ
այս ձեւի ճանապարհորդութեան
դիմողները կը փնտռեն նաեւ կրթական կողմ, յատկապէս, երբ անոնք կը
ճամբորդեն ընտանիքներով:
Հայաստանը որպէս զբօսաշրջային հետաքրքրական ուղղութիւն կը
տեսնեն աշխարհի յայտնի զբօսաշրջային ընկերութիւններ (portal),
պլոքըրներ: Երկիրը ներառուած է
ամենատարբեր նախընտրութիւն
եւ ֆինանսական հնարաւորութիւն ունեցողներու վարկանիշային
ցուցակներու մէջ: «Կովկասի
զարդ». այսպէս արտայայտուած էր

Irish Examiner-ը` Հայաստանի զբօսաշրջային գրաւչութեան մասին:
Ռուսական «National Geographic
Traveler»-ը անդրադարձած էր

տեղացիներու խորհուրդներով, իսկ
ճանապարհորդ-պլոքըր Եւա զու Պեք
Հայաստանը անուանած էր Կովկասի
սիրտը:
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Մուշի Պատմական Սուրբ Մարինէ Եկեղեցին Ոչնչացման Եզրին է

Մուշի պատմական հայկական Սուրբ
Մարինէ եկեղեցին ոչնչանալու եզրին
է, կը հաղորդէ ermenihaber-ը: Մուշի

հին թաղամասերէն` Սուրբ Մարինէ
կամ Հայկական թաղամասին մէջ
(այժմ` Քալէ-բերդի թաղ) գտնուող
եկեղեցւոյ մեծ մասը քանդուած է, իսկ
տանիքը գոյութիւն չունի: Հակառակ
այդ ամէնուն` գանձագողերը եկեղեցւոյ պատերը կը շարունակեն
փորել ոսկի գտնելու մոլուցքով:
Տարօն աշխարհի ամենագեղեցիկ
եկեղեցին Թուրքիոյ մէջ Մուշի
նահանգային մշակոյթի եւ զբօսաշրջութեան վարչութեան կայքին մէջ
ներառուած է պետութեան կողմէ
պաշտպանուող տարածքներու ցանկին մէջ:
Սուրբ Մարինէ եկեղեցին եւ շրջա-

կայքը գտնուող հին տուները
2012-ին Թուրքիոյ նախարարներու
խորհուրդի որոշումով առնուեցաւ
«Քաղաքաշինութեան» ծրագրին մէջ:
2013-ին սկսաւ քաղաքաշինութեան
ծրագիրը, որ կ՛ենթադրէր, թէ հայկական թաղամասի հին տուները եւ
եկեղեցին պիտի քանդուէին ու անոնց
տեղը շէնքեր պիտի կառուցուէին:
Թաղամասի բնակիչներուն մէկ
մասին հետ Մուշի քաղաքապետարան կրցած էր համաձայնիլ, իսկ միւս
բնակիչներու դէմ ըլլալուն պատճառով խնդիրը փորձած էր լուծած
տուները հանրային գերակայ շահ
ճանչնալու ճանապարհով: Արդիւն-

քով դատարանը հին տուները ճանչցաւ հանրային գերակայ շահ ու
անոնք քանդուեցան պետութեան
կողմէ, սակայն եկեղեցին հնարաւոր
եղաւ փրկել:
Հակընդդէմ հայցին արդիւնքով
դատարանի որոշումով արգիլուեցաւ
եկեղեցւոյ տարածքին մէջ որեւէ
շինարարական աշխատանքի իրականացումը:
1915-ին Սուրբ Մարինէ եկեղեցին
թուրքերը վերածած են բանտի`
հայ ֆետայիները ձերբակալելով եւ
բանտարկելով այնտեղ: Յետագային
եկեղեցին եւ շրջակայ տարածքը
դարձած են աղբանոց:
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13-ամեայ Ժասմինի Վիպակը Բարձր Գնահատանքի Արժանացաւ

Հոկտեմբեր 28-ին, Հ. Աճառեանի
անուան Լեզուի հիմնարկէն ներս,
տեղի ունեցաւ 13-ամեայ Ժասմին
Հայրապետեանի «Հրաշագործ Նռանէ» վիպակին շնորհանդէսը:
Վիպակը արեւմտահայերէնի վերածելու նախաձեռնութիւնը ՀԱՅԿԱՇԽԱՐՀ արեւմտահայերէն մանկապատանեկան կայքինն է։ Շնորհանդէսը տեղի ունեցաւ համագործակցութեամբ՝ Հ. Աճառեանի
անուան Լեզուի հիմնարկի եւ Հայ
Միջազգային կանանց միութեան։

պայքարած է հայրենիքի համար:
«Ես ծնունդով Արցախէն եմ,
պապիկս, հայրս եւս մասնակցած
են Արցախեան գոյապայքարին, ես
գիտեմ, որ տատիկս, մայրիկս տարիներով ապրած են նկուղներու մէջ,
ռմբակոծութեան տակ, բայց չեն
լքած իրենց տունն ու երկիրը: Ես
գիտեմ, որ հարիւրաւոր հայուհիներ
պայքարած են կռուի դաշտի մէջ:
«Նռանէն եւս այդպիսին է, ան ունի
Հայաստանը չարիքէն փրկելու առաքելութիւն եւ այդ բոլորը կ’ընէ հայկական խորրդանիշերով: Ինչո՞ւ հայկական, որովհետեւ գրելու ժամանակ
ցանկութիւն ունէի, որ մեր հայկական
հոգեւոր զէնքերու մասին իմանան
նաեւ Հայաստանէն դուրս ապրող
մարդիկ, օտարերկրացիները»:

ՀՀ ԳԱԱ լեզուի հիմնարկի տնօրէն
Վիկտոր Կատվալեան բարձր գնահատեց Ժասմին Հայրապետեանի
հեղինակած վիպակը եւ զինք բեմ
հրաւիրեց իր խօսքը ըսելու։

Ժասմին Հայրապետեանը այսպէս
բնութագրեց իր գիրքը,-«Հերոսուհին
հայուհի է, 16 տարեկան Նռանէն
եւ ան գերհզօր է: Անոր կերպարով
փորձած եմ ցոյց տալ, որ հայ կինը,
հայ աղջիկը կրնայ ըլլալ ուժեղ, որ
ան տարիներ, դարեր շարունակ իր
ամուսինի, տղու հետ կողք-կողքի

Գրականագէտ Սերժ Սրապիոնեան իր գոհունակութիւնը յայտնեց
նման վիպակ կարդալու համար,«Այս աղջնակը օժտուած է շատ
կարեւոր յատկանիշերով, որոնց
մասին ժամանակին նշած է նաեւ
Թումանեան։
Ան գրողի համար երկու բան կարեւոր
կը համարէ՝ երեւակայութիւնը եւ
ոգեւորութիւնը, որոնք սահման չունին Ժասմինի մօտ։ Վիպակը հայ
հոգեբանութեան հէքիաթ է, չարի ու
բարիի յաւերժական պայքարը, իսկ
հեղինակը բնատուր կը տիրապետէ
խորհրդանիշերու աշխարհին, ան

ստեղծած է իւրայատուկ խորհրդանիշներ, որոնցմէ մէկը նուռն է, 12
տարեկան աղջնակի համար զարմանալի’ կերպով հայրենասիրական
թաքուն երանգ կը ներմուծուի
վիպակին մէջ. Սամուէլի Մասիս սար
բարձրանալը, չարի զինք խանգարելը, բարիի յաղթանակը, եռագոյն
դրօշի հանգրուանելը Արարատի
գագաթին, կը վկայէ, որ այս աղջնակի
հոգեկան աշխարհին մէջ իր երկրի
ճակատագրին համար պայքարող
յստակ գիտակցութիւն կայ»,- ըսաւ
Ս. Սրապիոնեան աւելցնելով,«իսկապէս գրական աշխարհ կը
մտնէ խոստմնալից գրիչ, խոստմնալից մտածող, եւ եթէ ան իրեն ի
վերուստ տրուած ձիրքերը՝ երեւակայութիւնն ու ոգեւորութիւնը, նուիրումի հետ կիրառէ, կը կարծեմ որ
շատ մօտ ապագային մենք պիտի
խօսինք շատ լուրջ գրող ունենալու
մասին»։

կը մատուցուի շատ նորովի՝
օգտագործելով հայկական հոգեւոր
արժէքները, իսկ այս բոլորը շատ
կարեւոր է սփիւռքահայ երեխայի
համար:

Գիրքը արեւմտահայերէնի վերածող, ՀԱՅԿԱՇԽԱՐՀ կայքի հիմնադիր Նայիրի Մկրտիչեան ծրագիրը
համարեց բարի, որովհետեւ անոր
մէջ ներդրում ունեցողները երեխաներն են՝ հեղինակը, թիրախը,
մեկենասները գրեթէ բոլորը երեխաներ են։
Նայիրի Մկրտիչեանի կարծիքով այս
գիրքը արեւմտահայերէնի վերածելու ցանկութիւն յառաջացաւ, երբ
իմացաւ որ հեղինակի ընդամէնը
12-13 տարեկան է, երկրորդը՝ վիպակը գրուած է գրագէտ եւ հետաքրքրական, իսկ ամենակարեւորը այն
էր, որ պատանեկան տարիքի համար
արեւմտահայերէն նոր գրականութիւն գրեթէ չկայ, իսկ «Հրաշագործ Նռանէ»ն իւրայատուկ է
տարբեր առումներով. Ողջունելի է,
որ հրաշագործը հերոսուհի է, նաեւ
այն որ աննկատ կերպով հայրենասիրութիւն կայ վիպակին մէջ եւ

Շնորհանդէսը իր խօսքով եզրափակեց Կանանց միջազգային միութեան նախագահ Հրանոյշ Յակոբեան՝
ըսելով,- «Շնորհակալութիւն կը յայտնեմ Ժասմինի ծնողներուն, որովհետեւ ընտանեկան միջավայրն
է, որ մղած է երեխան այսպիսի
հնարմատութեան եւ ան կրցած է
ստեղծագործել։ Մենք գործ ունինք
օժտուած եւ տաղանդաւոր երեխայի հետ»։

Ելոյթով հանդէս եկաւ նաեւ հիմնարկի արեւմտահայերէն բաժնի
գիտաշխատող Յարութ Մարաշլեան՝
մատնանշելով նման գրականութիւն
Սփիւռքի երեխաներուն մատուցելու
կարեւորութիւնը։
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ԱՐՏԱՇԷՍ ՏԷՐ-ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆ.

«ԱԶԴԱՐԱՐ»Ը

Սկիզբը Էջ 03
Այս ծածկանուններուն տակ որո՞նք թաքնուած են: Բոլորն ալ տարբե՞ր անձեր
են, թէ՞ ոչ երբեմն նոյն անձը տարբեր ծածկանուններու տակ կը ներկայանայ:
Պէտք է անոնց գրուածքները լեզուական, ոճական եւ շարադրական հիմերու
վրայ մանրամասն քննութեան ենթարկել եւ եզրակացութիւններու յանգիլ:
Ուրախակից Բարեկամը հայ լեզուին տեղեակ, գրելու շնորհով օժտուած
մէկն է: Գրեթէ իւրաքանչիւր թիւի մէջ ունի երկարապատում եւ ծանրաքայլ
քերթուած մը: Այդ քերթուածները այսօրուան իմաստով, խմբագրականի դեր
կը կատարէին: Ո՞վ կրնայ ըլլալ այս անձը: Մարգարիտ Մխիթարեան զայն
կը նոյնացնէ Տէր Թադէոս Անդրէասեան Սոգինեանցի հետ:
Շմաւոնեան Քահանայ 1791 թուականին լոյս ընծայած է անոր «Ողբ
հայաստանեաց» քերթողական գրքոյկը: Իր հրատարակութիւններուն
յիշատակարաններուն մէջ կը նշէ անոր անունը: Հին գործակիցներ էին:
Ուրախակից Բարեկամը առաջին թիւին մէջ ուղղութիւն կու տայ թերթին
խմբագրական մարմինին -հետեւիլ օտար թերթերու բովանդակութեան՝
գործելակերպին եւ ընդօրինակել զայն: Նախանձայոյզ եւ աշխատասէր ըլլալ:
Հրատարակել միայն հաւաստի եւ խրատական (դաստիարակչական) լուրերը:
Հետեւիլ գիտնականներու խորհուրդներուն եւ լոյս ընծայել գեղարուեստական
գրականութիւն:
Շմաւոնեան Քահանայ արդէն ունէր Ուրախակից Բարեկամին մօտիկ ծրագիր
մը: Կը ջանայ թելադրանքները կիրարկել:
Շմաւոնեան պարզ քահանայ մը չէ: Քաղաքական հեռանկարներ ունեցող քաղաքական գործիչ մըն է: Եթէ Շահամիրեան գլխաւորաբար Հերակլ Բ.-ի վրայ
դրած էր իր յոյսը՝ հայ ժողովուրդին ազատագրումը ապահովելու, Շմաւոնեան
Քահանայ կը ջանայ հոն հասնիլ լուսաւորութեան ճամբով ինքնաճանաչման
եւ ազգային փրկութեան: Նոյն ուղիէն կ՚ընթանան Ուրախակից Բարեկամը,
Հայու Որդի Հայը եւ Ազգակիցը: Հայ վաճառականութեան ապագան մութ
է Հնդկաստանի մէջ: Դժուար թէ կարենայ մրցակցիլ անգլիացիներու հետ:
Ուրեմն՝ պէտք է մտածել աչքը ուղղել դէպի Հայրենիք, որ ունի բերրի հող:
Գանձերով միասին տեղափոխուիլ Հայրենիք, տնտեսապէս հզօրանալ հոն
եւ փրկել զայն օտար նուաճողներէն:
Բովանդակութեան իմաստով, թերթը հիմնականօրէն նկատի ունի հնդկահայ
գաղութը: Տեղական թերթ մըն է եւ պարտաւոր է ամենէն առաջ գոհացնել
իր տեղական կարիքները, ընթերցողներուն ճաշակը: Որովհետեւ այդ
գաղութին բարեկեցիկ տարրը հայ վաճառականներն են, հիմնականօրէն
նկատի ունի զանոնք: Աշխատակիցներ ունի անոնցմէ: Կը տպէ անոնց
յայտարարութիւնները, ճամբորդական նոթերը, անոնց պսակն ու մահը,
նորածիններու ծնունդը: Եւ որովհետեւ այդ գաղութը առաւելաբար կազմուած
է պարսկահայերէ, լայն տեղ յատկացուցած է Պարսկաստանի եւ պարսկահայ
լուրերու: Թղթակցութիւններ ստացած է Մատրասէն, Կալկաթայէն, Պասրայէն, Չինաստանէն եւ Փիլիպեան կղզիներէն:
Լուրեր կան նաեւ Երեւանէն եւ Շուշիէն, նաեւ Անգլիայէն եւ Ֆրանսայէն:
Ֆրանսական Յեղափոխութեան տարիներն են: Ռոպեսփիէռի մահուան
առիթով կը գրէ. «Նորոգ իմն փոխարկութիւն երեւելի չէ լեալ միայն թէ գրեն,
Ռօբէլապիէռ անուամբ այրն, զոր կառավարէր ապստամբացն ֆրանսիսոսաց,
՚ի վերջումն սպանեալ են»:
Լուրը վերցուցած է Հնդկաստանի անգլիական թերթերէն: Ռոպեսփիէռի
անուան մէջ սխալներ կան: Կա՛մ անոնք սխալած են, կա՛մ Շմաւոնեան
Քահանան:
«Ազդարար»ի զանազան թիւերուն մէջ լոյս ընծայուած է Խաչատուր
Ջուղայեցիի «Պատմութիւն պարսից»ե գործը, որ սկզբնաղբիւր է Հայաստանի
եւ Պարսկաստանի պատմութեան համար: 11 թիւի մէջ, յաջորդաբար, տպուած է Յակոբ Այուբեանցի «Հէյդարայի խանի պատմութիւնը», որ արկածային
վէպի առաջին նմոյշն է մեր գրականութեան մէջ:
«Ազդարար»ի թիւերը ունին նիւթերու որոշ շարք: Սկիզբը կը տրուին ծանր
նիւթերը կամ պաշտօնական յայտարարութիւնները, օրինակ՝ Յովսէփ Արք.
Արղութեանի շրջաբերական-նամակները:
Ծանր նիւթերը երբեմն կը գրաւեն ամսաթերթին ծաւալին գրեթէ կէսը:
Անոնց կը յաջորդեն ստացուած թղթակցութիւնները, որոնք կը շօշափեն
զանազան հարցեր: Կը յաջորդէ լուրերու բաժինը -տեղական, պարսկական
եւ եւրոպական: Առակ մը՝ հոգեկան քիչ մը հանդարտութիւն առթելու համար:
Ծանուցումներ, վաճառելի իրերու սակ, ծնունդ, մահ եւ այլն: Վերջին էջը
յատկացուած է օրացոյցի, երկու ամ-սըւան վրայ, տուեալ ամիսը եւ յաջորդը:
Ընդհանուր առմամբ այս է շարքը: Երբեմն խախտումներ կան:
«Ազդարար» լոյս տեսաւ մինչեւ 1796 մարտ (18 թիւ): Անկէ ետք լոյս չտեսաւ:
Վերջին թիւին մէջ ո՛չ մէկ ակնարկութիւն դադարման մասին:
…Ի՞նչ են պատճառները թերթին դադարման, մեզի անծանօթ են: Թերթը
սիրուած էր գաղութէն, մա՛նաւանդ անոր երիտասարդ գրասէր տարրէն: Բայց

թերթ մը ամէն բանէ առաջ նիւթական հաստատ կռուաններու պէտք ունի, իր
գոյութիւնը կարենալ ապահովելու համար: Հաւանաբար այդ է որ պակսեցաւ:
Բայց թերթը նոր շաւիղ մը բացած էր մեր մշակոյթին անդաստանին մէջ,
ուրկէ պիտի ընթանային նոր հաւատաւորներ եւ մեզ հասցնէին այսօրուան
մեր մամուլին բարձրութեան:
ՀՆԴԿԱՀԱՅՈՑ ԳՈՐԾԱԾԱԾ ՏՈՄԱՐԸ
Հնդկահայերը գործածած են Ազարիա Ջուղայեցիի տոմարը:
Շմաւոնեան Քահանայ այդ տոմարին ամսանուններով լոյս ընծայած է
«Ազդարար»ը: Հետեւաբար պարտաւոր ենք հակիրճ կերպով անդրադառնալ
այդ տոմարին:
ԺԶ. դարուն, տոմարագէտ Ազարիա Ջուղայեցին կը պատրաստէ հայ տոմարին
երրորդ շրջանը (առաջինը պատրաստուած էր Զ. դարուն, երկրորդը՝ ԺԱ.
դարուն): Տարին բաժնած էր 12 ամիսի՝ 30-ական օրով, 13-րդը՝ յաւելեաց
ամիս, 5 օրով: Նահանջ տարիներու 12-րդ ամիսը կ՚ունենար 31 օր: Տարուան
առաջին օրը կը սկսի գարնանային գիշերահաւասարի օրը՝ մարտ 21-ին:
Ամսանունները մեծ մասով արաբական են: Կու տանք բաղդատական
տախտակը Հռոմէական (Յուլեան) տոմարին հետ, որ ծանօթ է Հին տոմար
անունով.
Շամս Մարտ 21
Ադամ Ապրիլ 20
Շբաթ Մայիս 20
Նախա Յունիս 19
Ղամար Յուլիս 19
Նադար Օգոստոս 18
Թիրա Սեպտեմբեր 17
Դամա Հոկտեմբեր 17
Համիրա Նոյեմբեր 16
Արամ Դեկտեմբեր 16
Ովդան Յունուար 15
Նիրհան Փետրուար 14
Յաւելեաց Մարտ 16 [1]
Մեր այսօրուան գործածածը կը կոչուի Գրիգորեան տոմար (Նոր տոմար):
Յուլեան եւ Գրիգորեան տոմարներուն տարբերութիւնը ԺԸ. դարուն 11
օր էր: Յուլեանին վրայ պէտք է աւելցնել 11 օր, ունենալու համար անոր
համապատասխանող այսօրուան մեր՝ Գրիգորեանին ճշգրիտ օրը:
«Ազդարար»ի Ա. թիւին ճակատին գրուած է «Ազդարար, Թիրայ ամսոյ», որ
կ՚ընդգրկէ սեպտեմբեր 17-հոկտեմբեր 16-ի օրերը: 18-րդ դարուն մենք կը
հետեւէինք Յուլեան տոմարին: Կարգ մը բանասէրներ տեղեակ եղած են, որ
«Ազդարար»ը լոյս տեսած է Թիրա ամսոյն վերջին օրերը, ատոր համար ալ
այդ ամսոյն վերջին օրը՝ հոկտեմբեր 16-ը (Հին տոմարով) նկատած են անոր
լոյս ընծայման՝ ծննդեան օրը: Լէօ եւ Մարգարիտ Մխիթարեան կը նշեն զայն:
Կը կասկածինք, որ հոկտեմբեր 16-ին հրապարակ ելած ըլլայ: Ինչո՞ւ:
«Ազդարար»ի առաջին թիւին վերջին էջերուն մէջ (էջ 43) տպուած են
Ուրախակից Բարեկամին շնորհաւորանքի՝ ուրախակցութեան կարճ նամակը եւ քերթուած մը: Նամակը կը կրէ Թիրա 30 թուականը, այսինքն՝ 16
հոկտեմբեր: Նամակը, քերթուածը եւ անոնց հետեւող օրացոյցը կը գրաւեն
եօթ էջ (ամբողջ թիւը 48 էջ):
Տպարանը կրցա՞ւ այդ էջերը շարել, տպել, պրակները հաւաքել, թիւը
կազմել եւ հրապարակ հանել նոյն օրը՝ հոկտեմբեր 16-ին: Կը կասկածինք:
Կ՚ենթադրենք որ հոկտեմբեր 16-ին վրայ պէտք է աւելցնենք 1-2 օր, վերոյիշեալ
աշխատանքներուն ամբողջացման համար: Հետեւաբար, լոյս տեսած ըլլալու
է հոկտեմբեր 17-18-ին: Նոր տոմարով 28-29 հոկտեմբերին:
«Ժամանակ»/Պոլիս

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Գործակցութեան Հորիզոններ
Սկիզբը Էջ 01
Փաւլոփուլոս շեշտեց, որ Յունաստան մօտաւոր ապագային պիտի վաւերացնէ
ԵՄ-ի եւ Հայաստանի միջեւ ստորագրուած համապարփակ եւ ընդլայնուած
գործընկերութեան համաձայնագիրը։ «Լաւագոյն մօտեցումն է, որ մեզմէ
իւրաքանչիւրը խորապէս կը հասկնայ միւսի խնդիրները, կը գիտակցի,
թէ անոնց լուծումները պէտք է գտնել համամարդկային արժէքներու եւ
իրաւունքներու սահմաններուն մէջ», ըսաւ Արմէն Սարգսեան։ Փրոքոփիս
Փաւլոփուլոս միեւնոյն ժամանակ խոստացաւ նպաստել Եւրոմիութեան հետ
մուտքի արտօնութիւններու դրութեան ազատականացման արագացման։
Շար. Էջ 07
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ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Գործակցութեան Հորիզոններ
Սկիզբը Էջ 01

Ո՛վ սիրուն, սիրո՛ւն, երբ որ ես կրկին,
Հանդիպում եմ քեզ իմ ճանապարհին,
Նորից այրում են յուշերս անմար,
Նորից կորչում են եւ՛ քուն, եւ՛ դադար:
Ո՛վ սիրուն, սիրո՛ւն, ինչո՞ւ մօտեցար,
Սրտիս գաղտնիքր ինչո՞ւ իմացար.
Մի անմեղ սիրով ես սիրեցի,
Բայց դու, անիրա՛ւ|, ինչո՞ւ լքեցիր:
Ա՜խ, եթէ տեսնեմ օրերից մի.
Դու ման ես գալիս տխուր ու մոլոր,
Ընկեր կդառնամ ես քո վշտերին,
Մենակ չեմ թողնի իմ կարոտ յարին:
Լ. Միրիճանեան

Իր խօսքով Յունաստան կ՚առաջարկէ դառնալ ԵՄ-է ներս Հայաստանի թիւ մէկ գործընկերը։ Համագործակցութեան խորացման
հնարաւորութիւններու քննարկման ժամանակ
շեշտուեցաւ, որ Հայաստան Յունաստանի
համար կրնայ դառնալ դարպաս մը դէպի
Եւրոասիոյ տնտեսական միութիւն։ Արմէն
Սարգսեան առաջարկեց յառաջիկայ տարի
Երեւանի մէջ կազմակերպել ՀայաստանՅունաստան-Յունական Կիպրոս եռակողմանի
հանդիպումը։ Բանակցութիւններու ընթացքին
օրակարգի վրայ եկաւ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի
հակամարտութեան կարգաւորման գործընթացը։

Երկու նախագահները խօսեցան նաեւ հայկական եւ յունական սփիւռքներուն շուրջ։ Արմէն
Սարգսեան ընդգծեց, որ հայ եւ յոյն սփիւռքները
պէտք է աւելի խոր համագործակցին։ Իր կարգին,
Փաւլոփուլոսն ալ շեշտեց, որ երկու սփիւռքներու
ամենամեծ ձեռքբերումը կը համարուի հայրենիքի հետ կապը։
Փաւլոփուլոսի հետ զրուցելու ժամանակ Նիկոլ
Փաշինեանն ալ շեշտեց, որ Հայաստան-Յունաստան-Յունական Կիպրոս եռակողմանի
համագործակցութիւնը կրնայ մեծ արդիւնք
ապահովել

Հայ Ժողովուրդի Հզօրութիւնը Տեսանելի է.
Յունաստանի Նախագահը Մատենադարան
Այցելած է

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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ՆՈՅԵՄԲԵՐ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Յունաստանի նախագահ Փրոգոփիոս Փաւլոփուլոսը տիկնոջ՝ Վլասիա Փաւլոփուլուի հետ,
Նոյեմբեր 6-ին, այցելած է Մեսրոպ Մաշտոցի
անուան հին ձեռագրերու գիտահետազօտական
Մատենադարան-հիմնարկ: Անոնց կ՝ուղեկցէր ՀՀ
շրջակայ միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորեան:
Այս մասին կը հաղորդէ Armenpress.am-ը։
Յունաստանի նախագահը դիմաւորած է Մատենադարանի տնօրէն Վահան Տէր-Ղեւոնդեան:
Շրջայցին ընթացքին՝ Փրոգոփիոս Փաւլոփուլոսին ներկայացուած են ցուցասրահներուն մէջ
ցուցադրուած ձեռագրերու նմուշները:
Շրջայցէն ետք՝ լրագրողներու հետ զրոյցին
ընթացքին՝ Յունաստանի նախագահը կիսուած
է իր տպաւորութիւններով: Ան նշած է, որ
ձեռագրերու այս կեդրոնը շատ արժէքաւոր
թանգարան է:

«Անիկա կը ներկայացնէ ոչ միայն հայկական,
այլ մարդկային մշակոյթը: Կը տեսնենք հայոց
լեզուի, հայոց գիրերու ճանապարհը, թէ ինչքան տպաւորիչ է: Այն, ինչ այստեղ տեսանք մեծ
ներդրում է ընդհանուր մարդկութեան մշակոյթին
մէջ: Հայերէնը, հայ գրողները նպաստեցին, որ
թարգմանուի յունական գրականութիւնը: Այս
թանգարանը մեծ կարեւորութիւն ունի: Այդ
իմաստով, կը կարծեմ, որ Մատենադարանը ընդհանուր մարդկութեան մշակոյթի կեդրոն է: Զիս
յուզեց այն մեծ ձեռագիրը, որ ձեր նախնիները
ցեղասպանութեան ընթացքին դուրս հանած
են եւ փրկած ոչնչացումէ: Անոնք ամէն ինչ
ըրած են, որ այդ վայրագութիւններէն փրկեն
ձեռագրերը: Ատիկա ցոյց կու տայ հայ ժողովուրդին
հզօրութիւնը»,- ըսած է Յունաստանի նախագահը:
Հայկական Լուրերուն շար. Էջ 08

ԿԱՐԷՆ ՍՄԲԱՏԵԱՆ
(1932 – 2008)
«Ժերիկոյի մոթիւներով»
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Պոլսոյ Հայոց 85-րդ Պատրիարքի
Ընտրութեան Գործընթացը Կասեցնելու
Համար Դատ Կը Բացուի

Թուրքիոյ ներքին գործոց նախարարութիւնը 24 Սեպտեմբերին,
Պոլսոյ Հայոց պատրիարքարան
ուղարկած էր պատրիարքի ընտրութեան նոր կանոնադրութիւնը,
որ կը սահմանափակէր արտասահման բնակող եպիսկոպոսներու մասնակցութիւնը ընտրութիւններուն, շարք մը այլ անօրէն
միջամտութեանց կողքին։
85-րդ պատրիարքի ընտրութիւնը
կազմակերպող Նախաձեռնարկ
մարմինը աւելի ուշ որոշեց չբողոքել այս կանոնադրութեան
դէմ, շարունակելով ընտրութեան
գործընթացը:
Կանոնադրութեամբ պարտադրուող սահմանափակումը դժգոհութիւն յառաջացուցած է պոլսահայ
համայնքին մէջ։ «Ակօս» թերթը կը
գրէ, թէ վերջերս կազմուած «Հանրային նախաձեռնող խումբ»ը 5
Նոյեմբերին դատական հայց ներկայացուց այդ կանոնադրութեան
վերաբերեալ: Խումբը այդ մասին
յայտարարութիւն մը տարածեց՝
նշելով, որ պատրիարքի տեղապահ
Սահակ եպս. Մաշալեանին, Հոգեւոր
խորհուրդի ղեկավար Արամ արք.
Աթէշեանին եւ Նախաձեռնարկ
մարմինի անդամներուն ուղղուած
իրենց կոչերը՝ բողոքարկելու կանոնադրութեան խնդրայարոյց կէտերը,

որեւէ արդիւնք չեն տուած եւ այդ
պատճառով որոշուած է դիմել այս
միջոցին։
«Բոլորը շարունակեցին մտածել, որ
մեր ապագան վտանգելու գինով կը
փրկեն ներկան: Բոլորը կ՛ընդունին, որ այս կանոնադրութիւնը խնդրայարոյց է, սակայն բոլորը չեն
հակադարձեր: Որպէսզի կարենանք
նայիլ գալիք սերունդներու աչքերուն
եւ անոնց աւելի յուսալի ապագայ մը
յանձնել, իրաւական գործընթացի
դիմած ենք ընտրական գործընթացը
դադարեցնելու համար»,- կը նշուի
յայտարարութեան մէջ:
Պոլսոյ Հայոց պատրիարքի ընտրութիւնը աւանդաբար կը կազմակերպուի 1863-ի Ազգային
սահմանադրութեան դրոյթներով,
սակայն իւրաքանչիւր ընտրութենէ
առաջ, պետութիւնը ուղարկած է
սահմանադրութեան վրայ հիմնուած
կանոնադրութիւն, որուն վրայ
հիման վրայ իրականացուած է
ընտրութիւնը: Ուշագրաւ է, որ 1961ի, 1990-ի եւ 1998-ի պատրիարքական ընտրութիւններուն համար
պետութեան ղրկած կանոնադրութեանց մէջ նման սահմանափակումներ չէին դրուած եւ 1961էն ի վեր ընտրուած երեք պատրիարքներէն երկուքը արտասահմանէն եղած են:

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

«Հայ Մամուլի Տարի»ուան
Առիթով
(Զարթօնք Մատենաշարէն)

ՌԱԿ Շուշան-Վարդենի Ակումբ

ԱԿՈՒՄԲԻ ՕՐ
Շաբաթ 9 Նոյեմբեր 2019
Ժամ՝ 20:30էն սկսեալ
Վայր՝ Թէքէեան Կեդրոն Ժըմմէյզի - 7րդ յարկ
Մասնակցութիւն՝ 10$
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 سيفاك اكوبيان:رئيــــــــس التحريــــــر

جريـدة سياسية أرمنـية
).م.م.تصدر عن رشكة شرياك الصحفية (ش
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