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Արխիւի ծածկագիր

Հայկական Լուրերուն շար. Էջ 02  
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Լիբանանեան Լուրերուն շար. Էջ 02  

Դէպի ՀՀ կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի եւ մարմնակրթութեան 
նախարարութիւն, Նոյեմբեր 7-ի առաւօտեան, քայլերթի մասնակցած խումբ 
մը  երիտասարդներ անժամկէտ նստացոյց սկսած են գերատեսչութեան 
շէնքին դիմաց: Ուսանողները, ըստ Armenpress.am-ի, կը պահանջեն ՀՀ 
ԿԳՄՍ նախարար Արայիկ Յարութիւնեանի հրաժարականը:
Նստացոյցին կը մասնակցին ԵՊՀ հայ բանասիրութեան, աստուածա-
բանութեան, պատմութեան բաժանմունքներու ուսանողները: Նախ-
արարութեան մօտ կեդրոնացուած են մեծ թիւով ոստիկանական ուժեր։
Յարութիւնեան, կառավարութեան նիստէն ետք, պատասխանելով լրագ-
րողներու հարցերուն, նշած էր, որ հրաժարական պիտի տայ միայն այն 
պարագային, երբ իր լիազօրութիւնները սկսի լաւ չկատարել: «Տարբեր 
պատճառներ կրնան ըլլալ, սակայն այժմ այդ իրավիճակը չէ»,- ըսած է Արայիկ 
Յարութիւնեան:
Facebook-ի իր պաշտօնական էջին վրայ նախարարը գրած էր, որ իրենց 
նախարարութեան ներկայացուցիչները, ինքը անձամբ պատրաստ է 
բոլոր հարցադրումներուն պատասխանելու, քննարկելու զանոնք այնքան 
ժամանակ, մինչեւ փարատուին բոլոր կասկածները:
Ան դիմած էր ուսանողներուն եւ նշած, որ իրենք պատրաստ են ուղիղ շփուելու 
անոնց խումբերուն հետ:
Նշենք, որ Նոյեմբեր 6-ին, ԵՊՀ հայ բանասիրութեան բաժանմունքի խումբ մը  
ուսանողներու նախաձեռնած դասադուլին միացած են նաեւ Պատմութեան 
բաժանմունքի ուսանողներ: Ուսանողներու այլ խումբ մըն ալ ստորագրահա-
ւաք իրականացուցած է, որպէսզի համալսարաններու մէջ «Հայոց լեզու» 
եւ «Հայոց պատմութիւն» նիւթերու ուսուցման պարտադիր ըլլալը օրէնքով 
ամրագրելու պահանջով դիմէ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանին, ՀՀ 
նախագահ Արմէն Սարգսեանին եւ ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ 
Միրզոյեանին:

Ուսանողները Նստացոյց Կ՝ընեն ԿԳՄՍ 
Նախարարութեան Դիմաց
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Հազարաւոր համալսարանական եւ դպրոցական աշակերտներ յեղա-
փոխութեան 22րդ օրը շարունակեցին պետական հաստատութիւններու 
առջեւ համախմբուիլ եւ ցոյցեր կազմակերպել:
Պէյրութի Կեդրոնը, Ելեկտրականութեան հաստատութիւնը, Զուքի ելեկ-
տրակայանը եւ այլ հաստատութիւններ ականատես եղան այս շարժումին: 
Նախկին վարչապետ Ֆուատ Սանիորայի բնակարանին առջեւ ալ մեծ թիւով 
աշակերտներ հաւաքուեցան իր դէմ արձակելով շարք մեղադրանքներ 
հանրութեան պատկանող գումարներ իւրացուցած ըլլալու յանցանքով: 
Թրիփոլին անմասն չէր նմանօրինակ ցոյցերէ:
Կրթութեան նախարար Աքրամ Շըհայյէպ  կոչ ուղղեց աշակերտութեան իրենց 
իրաւունքը հանդիսացող ցոյցերը կատարեն դպրոցական ժամերէ դուրս:
Աշակերտութիւնը բողոքեց ուսումնառութեան բարձր գինին դէմ ինչպէս 
նաեւ անգործութեան երեւոյթին:

Յեղափոխութեան 22րդ Օրը Շարունակուեցան 
Պետական Հաստատութիւններու Պաշարումները
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Իւրաքանչիւր Բուհ Իրաւասու է «Հայոց Լեզու», «Հայոց 
Պատմութիւն» Նիւթերը Դարձել Պարտադիր. ԿԳՄՄՆ

Պաքուի Մէջ 
Ձերբակալուած 

Է Հայկական 
Երաժշտութիւն Լսող 

Քաղաքացի Մը

ԱՄՆ 
Ծերակուտականը 

Կը Յորդորէ 
Ընդունիլ Հայոց 

Ցեղասպանութիւնը 
Ճանչցող ԲանաձեւըՆախագահը Մանսուրեանին Յանձնած է Հայրենիքին 

Մատուցած Ծառայութիւններու Համար 1-ին Աստիճանի 
Շքանշանը

Նոր Կառավարութիւն Կազմելու Շուրջ Խորհրդակցութիւնները Կը Շարունակուին. Հարիրի

«Բարձրագոյն կրթութեան եւ 
գիտութեան մասին» ՀՀ օրէնքի 
աշխատանքային նախագիծով 
իւրաքանչիւր բուհ (Բարձրագոյն 
ուսումնական հաստատութիւն-
համալսարան) իրաւասու է «Հայոց 
լեզու», «Հայ գրականութիւն» եւ 
«Հայոց պատմութիւն» նիւթերը 
դարձնել պարտադիր: Այս մասին կը 
նշուի ՀՀ կրթութեան, գիտութեան, 
մշակոյթի եւ մարմնամարզութեան 
նախարարութեան (ԿԳՄՄՆ) տարա-
ծած պարզաբանութեան մէջ:
«Ի պատասխան «ՀՀ բարձրագոյն 
կրթութեան եւ գիտութեան մաս-
ին» ՀՀ օրէնքին` ՀՀ ԿԳՄՄՆ-ի 
ներկայացուցած աշխատանքային 
տարբերակին մէջ «Հայոց լեզու», 
«Հայ գրականութիւն» եւ «Հայոց 
պատմութիւն» նիւթերը բուհերուն 
մէջ ուսուցանուող պարտադիր 
առարկաներու ցանկէն հանելու 
առաջարկին վերաբերեալ հար-
ցումներուն եւ առկայ դժգոհու-
թիւններուն, կը յայտնենք.

Նախագահը Մանսուրեանին Յանձ-
նած է Հայրենիքին Մատուցած 
Ծառայութիւններու Համար 1-ին 
Աստիճանի Շքանշանը
Հանրապետութեան նախագահ 
Արմէն Սարգսեանի հրամանագիրով` 
երաժշտական արուեստի զարգաց-
ման գործին մէջ ներդրած իր նշա-
նակալի աւանդին եւ ակնառու 
ձեռքբերումներուն համար մեծա-

• Թէեւ աշխատանքային քննարկ-
ման նպատակով ուղարկուած 
օրէնքի նախագիծին վերաբերեալ 
բուհերէն այս հարցումին առնչուող 
դիտողութիւններ ու առաջարկներ 
գրեթէ չեն ստացած, սակայն օրէն-
քի նախագիծով լայն ինքնավարու-
թիւն կը տրուի բուհերուն` որոշե-
լու ուսումնական եւ գիտական 
ծրագիրներու բովանդակութիւնը: 
Հետեւաբար, նախագիծի ընդու-
նումէն ետք իւրաքանչիւր բուհի 
գիտական խորհուրդը կրնայ որոշում 
կայացնել, որ այս առարկաները 
պարտադիր պէտք է դասաւանդուին 
բոլոր բաժանմունքներուն մէջ:
• Միեւնոյն ժամանակ, նախագի-
ծի աշխատանքային տարբերակին 
մէջ առկայ սկզբունքներուն յստակ 
ամրագրուած են հայագիտական 
հետազօտութիւններու գերակա-
յութիւնը, սփիւռքի համար հայագի-
տութեան զարգացման ու հայ 
մշակութային ժառանգութեան 
ճանաչման տարածման նպատա-

նուն երաժշտահան, Հայաստանի 
Հանրապետութեան ժողովրդական 
արտիստ Տիգրան Մանսուրեան 
պարգեւատրուած է «Հայրենիքին 
մատուցած ծառայութիւններու 
համար» 1-ին աստիճանի շքան-
շանով:
Նախագահական նստավայրին մէջ 
Սարգսեան այսօր պետական բարձր 
պարգեւը յանձնած է մեծանուն 

կով մասնագէտներու պատրաստու-
մը, ազգային ինքնութեան եւ համա-
մարդկային արժէքներու արմա-
տաւորումը:
• Նախատեսուած է հիմնական 
ֆինանսաւորման տրամադրում 
բուհերուն` ազգային արժէք ներ-
կայացնող գիտական ենթակառու-
ցուածքներու պահպանման ու զար-
գացման նպատակով:
• Աւելին` Հայաստանի մէջ որեւէ 
բուհ ընդունուելու համար ՀՀ քաղա-
քացիները, անկախ ընտրած մաս-
նագիտութենէն, պարտաւոր են 
յանձնել հայոց լեզուի միասնական 
քննութիւն:
Այսպիսով, օրէնքի նախագիծը 
ոչ թէ կը նուազեցնէ հայերէնի եւ 
հայրենագիտութեան դերը, այլ 
ընդհակառակը, կ՛ամրագրէ այս 
կարեւոր արժէքներու սերմանումն ու 
համապատասխան մասնագէտներու 
պատրաստումը»,- կը նշեն ԿԳՄՄ 
նախարարութենէն:

արուեստագէտին:
Նախագահը շնորհաւորած է 
Մանսուրեանը` մաղթելով քաջա-
ռողջութիւն, ստեղծագործական նոր 
ձեռքբերումներ եւ անսպառ եռանդ: 
«Դուք վաղուց արժանացած էք մեր 
ժողովուրդի սիրոյն: Բայց դեռ ընելիք 
ունիք. որքան շատ ժառանգութիւն 
ձգէք, այնքան մենք հարուստ կ՛ըլ-
լանք»,- նշած է նախագահը:
Նախագահը Մանսուրեանին Յանձ-
նած է Հայրենիքին Մատուցած 
Ծառայութիւններու Համար 1-ին 
Աստիճանի Շքանշանը
Հանրապետութեան նախագահ 
Արմէն Սարգսեանի հրամանագի-
րով` երաժշտական արուեստի զար-
գացման գործին մէջ ներդրած իր 
նշանակալի աւանդին եւ ակնառու 
ձեռքբերումներուն համար մեծա-
նուն երաժշտահան, Հայաստանի 
Հանրապետութեան ժողովրդական 
արտիստ Տիգրան Մանսուրեան 
պարգեւատրուած է «Հայրենիք-
ին մատուցած ծառայութիւններու 
համար» 1-ին աստիճանի շքան-
շանով:

Միջազգային  Èáõñ»ñ

Ազրպէյճանական ոստիկանութեան 
աշխատակիցները հետախուզա-
կան գործողութիւններու հիմամբ 
բացայայտած են ինքնաշարժին մէջ 
հայկական երաժշտութիւն լսող անձի 
ինքնութիւնը. ան ձերբակալուած է: 
Այս մասին ազրպէյճանական ԱՓԱ 
լրատու գործակալութեան յայտնած 
է Պաքուի ոստիկանութեան գլխաւոր 
վարչութեան մամլոյ ծառայութեան 
պետ Էլշատ Հաճիեւ:
Ըստ անոր, մանրամասնութիւն-
ները կը քննուին, կը կատարուի 
հետաքննութիւն:

ԱՄՆ Ծերակոյտի արտաքին 
յարաբերութիւններու հարցերով 
յանձնաժողովի բարձրաստիճան 
անդամ Պոպ Մենենտես, ելոյթ 
ունենալով Ծերակոյտին մէջ, 
նշած է, որ Ծերակոյտը պէտք է 
ընդուին Հայոց ցեղասպանութիւնը 
ճանչցող բանաձեւը եւ հակազդէ 
տարածաշրջանին մէջ Թուրքիոյ 
անթոյլատրելի վարքագիծին:
Սենատորը շեշտած է, որ Ծերակոյտը 
պէտք չէ տարուի թրքական ճնշում-
ին եւ պէտք է ընդունի Ցեղաս-
պանութիւնը ճանչցող բանաձեւը:

Նախագահական նստավայրին մէջ 
Սարգսեան այսօր պետական բարձր 
պարգեւը յանձնած է մեծանուն 
արուեստագէտին:

նախագահ Միշէլ Աունի հետ:
«Ես այցելեցի հանրապետութեան 
նախագահին միասնաբար քննար-
կելու նոր կառավարութիւն մը 
կազմելու կազմելու հնարաւորու-
թիւնները բոլոր կողմերուն հետ 

խորհրդակցաբար» ամփոփ կերպով 
իր այցելութեան նպատակին մասին 
յայտնելով թղթակիցներուն, որոնց 
հարցումներուն ան չպատասխա-
նեց:
Նախագահական պալատէն յայտ-

նեցին, որ նախագահը կը շարու-
նակէ աշխատանք տանիլ շուտով 
նշանակելու համար երեսփոխա-
նական խորհրդակցութեանց 
թուական մը:

Վարչապետ նշանակելու եւ նոր 
կառավարութիւն մը կազմելու 
շուրջ բանակցութիւնները կը 
շարունակուին ըսաւ Հարիրի 
Պաապտայի ապարանքին մէջ 
տեսակցութիւն մը ունենալէ ետք 

Լիբանանեան Èáõñ»ñ
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Զրուցեց՝  ԶԱՐԱ ՂԱԶԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի աշխատակից

Աթեիզմը՝ Գիտութի՞ւն, Նորաձեւութի՞ւն, Թէ Կրօն

Մեր  թուարկութիւնից առաջ  5-րդ դարում հին յունարէն մտաւ նոր 
բառ-հասկացողութիւն՝ աթեոս  (ἄθεος -atheos), որը նշանակում է 
«առանց աստուած(ներ)»:  Հնագոյն ժամանակներում այն ունեցել է 
մի քանի իմաստ եւ օգտագործուել է հերքող բառ-հասկացողութիւն 
նրանց համար, ովքեր փորձում էին մերժել այն աստուածներին, 
որոնց երկրպագում էին հասարակութեան մեծամասնութիւնը:  
Գիտափիլիսոփայական մտքի զարգացմանը  զուգահեռ  աթեիզմը 
դարձաւ  փիլիսոփայական ուղղութիւն՝  հասնելով գիտական որա-
կաւորման (գիտական աթեիզմ):
Աթեիզմի  այսօրեայ  տեսլականի,  մարդ-աստուած-բնութիւն,  գիտու-
թիւն,  թէ՞ նորաձեւութիւն,  փոխյարաբերութիւնների շուրջ զրուցել 
ենք Փիլիսոփայական գիտութիւնների թեկնածու, դոցենտ Արման 
Ղարագուլեանի հետ։       
                                                              
- Ինչպէ՞ս է մեկնաբանւում  աթեիզմը  իմաստասիրութեան դաշտում:
Աթեիզմը փիլիսոփայական ուղղութիւն է,  որը ժխտում է գերբնականի 
գոյութիւնը, առհասարակ որեւիցէ  տարբերակով: Փիլիսոփայութեան 
պատմութեան մէջ շատ տարբեր ուսմունքներ են եղել,  որոնք այս կամ այն 
ձեւով հաստատել են,  որ Աստուած կա, Աստուածը ամեն բանի նախասկիզբն 
է, իսկ աթեիզմը սկզբունքօրէն  մերժում է Աստծոյ գոյի հնարաւոր բոլոր 
տարբերակները:

- Ո՞րն է բացարձակ մերժման հիմքը:
 Աստծոյ գերագոյութեան գաղափարը մարդկային ֆիզիկական զգայարաննե-
րին հասանելի չէ:  Մարդը  նայում է իր շուրջ բոլորը ու փնտրում,  թէ որտե՞ղ 
է Աստուած: Կայ բնութիւն, օրինաչափութիւններ,  կանոներ եւ արտաքին 
բարձրագոյն էակի միջամտութիւն կամ նրա արտայայտման  որեւիցէ ձեւ չի 
գտնում:  Այս առումով հետաքրքիր է Սթիւըն Հոքինգի  մեկնաբանութիւնը: 
Ըստ նրա,  իւրաքանչիւր մարդ ունի աշխարհի իր նախատիպը (model)  
եւ Հոքինգի աշխարհի մոդելը առանց Աստծոյ գաղափարի իտէալական 
գործում էր:

- Գիտութեանը   խանգարո՞ւմ  է Աստծոյ գոն :
Դժուար է այդպէս ասել, բայց հետաքրքիր է, որ միջնադարում այդ 
խնդիրը կար: Գիտութիւնը  զարգացման ընթացքում սկսեց խաչաձեւել 
աստվածաբանութեան հետ եւ տարաձայնութիւններ  առաջացնել:  Միջ-
նադարեան  փիլիսոփայութիւնը ընդունեց երկակի ճշմարտութեան գաղա-
փարը՝ գիտութիւնն էլ է ճիշդ, աստուածաբանութիւնն էլ: Գիտութիւնը 
զբաղւում է այն աշխարհով, որը հասանելի է մարդուն ֆիզիքապէս՝     ինչ- որ 
հիմքերու օգնութեամբ:
Գիտութիւնը,  ըստ էութեան,  աթեիսթական է, բայց ասել , որ խանգարում է 
Աստծոյ գոյի գաղափարին  ճշմարիտ չէ, որովհետեւ մարդու կառուցուածքում 
ոգեղենը մնում է անհերքելի:
Այլ հարց է,  որ երբեմն, կրօնական վարդապետութիւնը (doctrine) իջնում 
է նիւթական մակարդակ եւ փորձում է քողարկուել գիտութեամբ: Եւ յետոյ 
գուցէ՞  գիտութիւնը եւ կրօնը միակ միջոցը չեն Աստծուն փնտռելու:                            
           
- Գիտութիւնն ասում է,  որ մենք իմացութեան, գոյութեան ու 
չգոյութեան, տիեզերքի մէջ ընդամէնը մի քանի փոքր քայլ ենք դեռ 
կատարել,  իսկ  աթեիզմը  մերժում  է  գերբնականի գոյութիւնը: Չի՞ 
ժխտում  գիտութիւնը  ինքն  իրեն:
Փաստենք, որ  գիտնակաների  զանգուած կայ, որոնք բացարձակ դէմ են 
աթեիզմին: Մտածողները կան, որ երկու ուղղութիւնների ճանապարհները ի 
վերջոյ միանալու են ի օգուտ մարդու : Ի վերջոյ գալու  է  մակարդակ,  որ թէ՛ 
կրօնական, թէ՛ գիտական վարդապետութիւնները որոշ փոխզիջումներով 
հանդիպելու են:Խնդիրը  աւելի շատ արժէքաբանական է: Ճշմարտութիւնը 
միշտ պէտք է որոնել զգուշանալով քարոզչութիւնից:

- Կարելի՞  է ասել ,որ Աստծոյ գաղափարը կարեւորւում է այնքանով, 
որքանով անհատն է դրան իմաստաւորում տալիս:
Որոշակիօրեն կարելի է այդպես ասել, քանի որ սա այն ոլորտն է, որ 
անմիջականօրեն ստուգման չի ենթարկւում: Այստեղ հարց է ծագում ՝ այն 
մարդիկ ովքեր աթեիսթ են ի՞նչ հիմքի վրայ են յենւում եւ այն մարդիկ ովքեր չեն 
բացառում իրենք ի՞նչ փաստարկեր են առաջ բերում:  Հետաքրքիր դիտարկում 
գոյութիւն ունի ՝  ինչպէս մտածում ես դա էլ ի վերջոյ լինում է: Իրականութիւնը  
ճկուն է իր դրսեւորումներով, եթէ դու քեզ յարմար ես զգում աթեիսթական 
կաղապարի մէջ ուրեմն իմաստազրկւում է քո կեանքում Աստծոյ  գոյութիւնը, 
իսկ, եթէ յարմար ես զգում  կեցութեան հոգեւոր, կրօնական մակարդակում, 
եթէ ունես միսդիկ, հոգեւոր, կրօնական փորձառութիւն քեզ համար էլ այդ 

դռներն են բաց. դու էլ այդտեղ ես քեզ լաւ զգում :
 Կէս կատակ  կէս լուրջ ասում են՝ մարդիկ կան թթուածին են շնչում մարդիկ 
էլ կան՝ բրանայ (բրանան հնդկական փիլիսոփայութեան մեջ  օդի հետ շնչուող 
անտեսանելի ուժն է), բայց երկուսն էլ երջանիկ են:  Ճիշտ է՝ 21-րդ դարի 
մարդը մեծ  նուաճումների է հասել,  բայց տիեզերքի անսահմանութեան 
հանդէպ մարդու հնարաւորութիւնները շատ ու շատ սահմանափակ են  եւ 
արդիւնավէտ չէ  ինչ-որ ոլորտներ եւ գաղափարներ  փակել ու բացառել:

- Լուսաւորութեան  դարաշրջանի  մեծ  նահապետներից  Ճոն Լոքը, այն 
կարծիքին է եղել, թէ աթեիսթները  հասարակութեան  անկառավարելի  
զանգուածն են: Համաձա՞յն քէ:
Ոչ:  Ճոն Լոքի ասածը  նախկինում, կարծրատիպ մտածելակերպ էր կապուած 
այն բանի հետ, որ կրօնը  «օփիում» է՝ կառավարելու միջոց,  փաստ է,  որ 
կրօնական վարդապետութիւնը ունի նման որոշակի սկզբունքներ՝  կախուած 
կրօնից, օրինակ իսլամական վարդապետութիւնը շատ աւելի ներթափանցող 
է հասարակական կեանքի ցանկացած ոլորտ. իսլամադաւանը ամենօրեայ իր 
գործունեութիւնում չի կարող չզգալ իսլամի ազդեցութիւնը:  Քրիստոնէութեան 
վերահսկողութիւնը աւելի մեղմ է: Գերխնդիրը այն է,  թէ ո՞րն է մեր նպատակը, 
ի վերջո մենք ինչպիսի՞ հասրակութիւն ենք ուզում ունենալ: Լոքի ասածը 
միշտ  լինելու է իշխող կարծիք, բայց,  ըստ էութեան,  ճիշդ չէ մարդուն եւ իր 
վարքը  այդ տեսակէտից   դիտարկել:

- Լոքի  կարծիքը  ունի  նաեւ հակառակ դատողութիւն,  ըստ  այդ  
դրոյթի  կողմնակիցների  աթեիսթները  հասարակության  ավելի  
գիտամէտ   զանգուածն են:
Կրկին յարաբերական է: Հաշուի առնենք,  որ կայ ժողովրդային նորաձեւ աթեիզմ: 
Առահասարակ  եկէք ընդունենք,որ աթեիզմը չունի իր սեփական դրոյթները: 
Սոցիալական կայքերում բաւական թիւով աթեիսթների խմբեր, միաւորումներ 
ու էջեր կան: Հետաքրիր էր՝ ինչի մասին են խօսում աթեիսթները... բնութեան 
օրինաչափութիւնների՞,  տիեզերքի՞, իմացութեա՞ն.... զարամնալի էր ինձ 
համար, որովհետեւ  այդ խմբերում ու էջերում այսպէս կոչուած աթեիսթները 
ծաղրում են եկեղեցուն, հոգեւորականներին, քննադատում են ու այդպէս 
շարունակ: Հարց է ծագում՝ դա՞ է նրանց հիմնական գաղափարախոսութիւնը  
կամ ՝ նպատակը...
Եւ ո՞վ ասաց, որ եկեղեցի գնացող մարդը ազատ չէ, ո՞վ ասաց,  որ լուսաւոր չէ, 
եթէ մարդը կրօնից ելնելով բարոյական, ծիսական, հոգեւոր որոշակի արժէք-
ներ ունի,  ապա դա չի նշնակում,  որ նա միջնադարեան խաւարամտութեան 
մէջ է ապրում: Կրօնի հիմնական գաղափարը համամարդկային վերելքն է՝ 
մարդուն աստուածային կատարելութեան հասցնելը,  ուստի ինձ համար 
ընդունելի չէ,  որ,  եթէ գիտութեան հետ կապ ունես յարում ես գիտական 
աթեիզմի ուրեմն դու  լուսաւոր անձ ես, իսկ եկեղեցի գնացողը, կրօնին 
յարողը՝  խաւարամիտ:

- Փոլ Հանրի Յոլպախը, ով գիտական աթեիզմի հիմնադիրն է,  նշել է,  
որ «բոլոր երեխաները աթեիսթ են»:  Համաձա՞յն  եք  
Էմանուէլ Գանդը, երբ մարդու մտածողութեան կառուցուածքն էր նկարագ-
րում ասում էր, որ  մարդը աշխարհ է գալիս որոշակի նախամշակուած 
կաղապարներով: Այդ կաղապարներից առանձնացնում էր եւ  բարձրագոյն 
էր  համարում երեքը՝ 
Կամքի գոյութիւն                                                                                                                                        
Հոգու անմահութիւն                                                                                                                                      
Աստծոյ գոյութիւն 
Գանդը չի ասում՝ կամք կայ՞ թէ՝ ոչ, հոգի կայ՞ թէ՝ ոչ, այլ, որ առանց այդ 
կաղապարների մարդը  չի կարող գոյութիւն ունենալ: Դու կարող ես կռուել 
այդ մտքերի հետ մերժել ընդունել,  բայց դրանց մասին կեանքի ընթացքում 
չես կարող չմտորել:  Այսինքն  երեխաները չեն կարող հենց այնպէս վերցուել 
ու  հաշուել որպէս աթեիսթ:

- Վերջերս   անընդհատ քննարկումներ են  ընթանում  «Հայոց  եկեղեցու 
պատմութիւն» առարկայի դպրոցնորում լինելութեան մասին:  Ի՞նչ  
տեսակէտ ունէք Դուք ՝ որպէս ծնող:
Վիճելիութեան առաջին կէտը առարկայի անուանումն է:  Իրականում նրանք 
տարբեր դասարաններում քիչ թէ շատ ծանոթանում են նաեւ այլ կրօնների: 
Ես կը նախնտրէի, որ կրօնների պատմութիւն դասաւանդուէր, սակայն՝ ոչ 
պարտադիր:
Հայոց Առաքելական եեղեցին միշտ ուղեկեցել է հայերին, այդ առումով դա 
ոչ միայն դաւանանք է՝ այլեւ  մշակոյթ: Մի քիչ զգուշաւոր եմ,  որպէսզի 
քարոզչութիւն չլինի, վերանայումներ պէտք է լինեն, թէ՛ գրքում, թէ՛ 
դասաւանդման ձեւերուն մէջ:
Ամէն դէպքում վատ չէ ,  որովհետեւ դա, թէկուզ, փոքր  մասնիկ է, բայց  
երեխաների մօտ  ոգեղենութեան,  բարոյագիտութեան մասին մտորումներ 
է առաջացնում:

Միջազգային  Èáõñ»ñ
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Մշակութային Արձագանգ

Նոյեմբեր 22-24 Տեղի Պիտի Ունենայ Գիրքի Երեւանեան 3-րդ Փառատօնը

Հայաստանի Հիւպատոսը Ներկայ Եղաւ Նորթրիճի Համալսարանի 
Հայագիտականի Ցուցահանդէսին

«Հայկական Տիեզերք» Գորգը Միացեալ Նահանգներու Մէջ Վաճառուած է 
30 Հազար Տոլարով

Նոյեմբեր 22-24, ՀԲԸՄ ցուցասրա-
հին եւ դահլիճին մէջ տեղի պիտի 
ունենայ Գիրքի երեւանեան երրո-րդ 
փառատօնը, կը հաղորդէ “Մեդի-
ամաքս”-ը:
Այս տարի տօնավաճառ-ցուցա-
հանդէսին պիտի մասնակցին 33 
հրատարակչութիւն, գրախանութ 
եւ կազմակերպութիւն: Պիտի գործէ 
մինչեւ  40% զեղչ:
Կը նախատեսուին աւելի քան 
15 նոր գիրքերու եւ նախագի-
ծերու շնորհանդէսներ, վերա-
պետութեան դասեր նկարազար-
դողներու, առեւտուրի, վաճառքի 
մասնագէտներու համար, բանա-
խօսութիւններ գրողներու եւ 
գրականութեան ոլորտի այլ ներ-

Հոկտեմբերին, Լոս Անճելըսի մօտ 
Հայաստանի Հանրապետութեան 
գլխաւոր հիւպատոս՝ դեսպան 
Արմէն Բայբուրդեան մասնակցե-
ցաւ Հայկական ազգային հիմ-
նարկի, Ամերիկայի Հայկական 
համագումարի եւ Քալիֆորնիոյ 
նահանգային համալսարանի Նոր-

կայացուցիչներու ու ընթերցողնե-
րու համար (նոր ու յաջողակ 
հրատարակչութիւն հիմնելու, 
արտերկրի մէջ հրատարակուելու 
հնարաւորութիւններու, մանկական 
գրականութեան արդի խնդիրներուն 
եւ այլ թեմաներու շուրջ):
Տեղի պիտի ունենան քննարկում-
ներ գրականութեան եւ շարժան-
կարի, երաժշտութեան ու բանաս-
տեղծութեան մասին, պիտի ըլլան 
ընթերցումներ:
 Փառատօնի ընթացքին յայտնի կը 
դառնայ գրական մրցոյթի «Պոէզիա», 
«Արձակ» եւ «Դրամատուրգիա» 
անուանակարգու յաղթողները:
Գիրքի երեւանեան փառատօնին 
մուտքը ազատ է:

թրիճի մասնաճիւղին մէջ գործող 
Հայագիտական կենդրոնին կող-
մէ կազմակերպուած՝ «Կեանք 
փրկողները» խորագիրով ցուցա-
հանդէսին:
Ցուցահանդէսը կը ներկայացնէ 
Երիտասարդ քրիստոնեայ տղա-
մարդոց միութենէն (YMCA) 

երկու աշխատակիցներ, որոնք 
1918-1919ին Հայաստանի Ա. 
Հանրապետութեան մէջ փրկած 
են Հայոց Ցեղասպանութիւնէն 
ազատած հազարաւոր հայերու 
կեանքը, համակարգելով Միացեալ 
Նահանգներու մարդասիրական 
աջակցութիւնը:
Հայկական Ազգային հիմնարկի 
տնօրէն դոկտ. Ռուբէն Ատա-
լեան ներկայացուց ցուցահան-
դէսին 26 նմոյշները, որոնք կը 
պատմեն երկու հերոս ամերիկա-

ցիներուն գործունէութեան ման-
րամասնութիւնները:
Դեսպան Բայբուրդեան ողջունեց 
ցուցահանդէսի կազմակերպման 
նախաձեռնութիւնը՝ շեշտելով, որ 
անիկա լոյս կը սփռէ Հայաստանի 
մէջ ամերիկեան մարդասիրական 
գործունէութեան անյայտ էջերուն 
վրայ, բացայայտելով հայ-ամերի-
կեան բարեկամութեան խոր ակունք-
ները:

Թղթակցութիւնը՝ 
հիւպատոսարանէն

Քալիֆորնիոյ մէջ «Հայկական 
տիեզերք» անուանումով գորգը 
վաճառուած է 30,000 տոլարով: Այս 
մասին կը յայտնէ ԵՊԲՀ մամուլի 
խօսնակ Շուշան Դանիէլեան:
«Հայրենիքի պաշտպան» վերա-
կանգնողական կեդրոնի նախա-
ձեռնութեամբ՝ Զինուորի տան 
հերոսները գործած են գեղեցիկ 
հայկական գորգ, որ կը կրէ «Հայ-
կական տիեզերք» անունը: Գորգը 
գործելու աշխատանքներուն միա-

ցած են յայտնի արուեստագէտներ 
Տիգրան Մանսուրեանը, Ջիւան 
Գասպարեանը, ջազ երաժիշտ 
Մալխասը, «Աւրորա»-ի մրցանա-
կակիր Թոմ Քաթինան, վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեանը, Աննա Յակո-
բեանը եւ այլք:
Վաճառքէն գոյացած ամբողջ հասոյ-
թը պիտի տրամադրուի Զինուորի 
տան Հերոսներու սրճարանի եւ 
ուսումնական կեդրոնի կառուցման:
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Մշակութային Արձագանգ Ազնիւ Նախաձեռնութիւն

Ցեղասպանութիւն 100 + 4

Մատենադարանին Մէջ Վնասուած 
Գիրքերն ու Ձեռագիրները 
Նոր Կեանք Կը Ստանան

ԵՊՀ Խումբ Մը Ուսանողներ 
Զօրամաս Այցելած Են

Լորտ Արա Տարզի Կոչ Կ՛ընէ Մեծ Բրիտանիոյ Ճանչնալու Հայոց 
Ցեղասպանութիւնը

Մատենադարանին մէջ այս օրե-
րուն երկրորդ կեանք կը ստանան 
վնասուած գիրքերն ու ձեռագիրները: 
Մինչ բուն գործընթացին սկսիլը` 
մասնագէտները մանրադիտակով 
կ՛ուսումնասիրեն ու կը հասկնան` 

Երեւանի պետական համալսարա-
նի Լէոնիդ Ազգալդեանի անուան 
մարտական պատրաստութեան 
ակումբի խումբ մը ուսանողներ, 
Նոյեմբեր 6-ին, այցելած են 5-րդ 
զօրամիաւորման ենթակայութեամբ 
գործող N զօրամաս: Այս մասին 
ԵՌԱԳՈՅՆ-ին յայտնած են ՀՀ 
ՊՆ տեղեկատւութեան եւ հասա-

ժամանակին մէջբերած էր Հիթլեր, 
երբ կը ծրագրէր Եւրոպայի հրէական 
բնակչութեան բնաջնջումը: Իմ եւ 
իմ հայրենակիցներուն համար ուժ-
գին ցաւի աղբիւր է այն, որ մեր 
կառավարութիւնը յամառօրէն կը 
ժխտէ ցեղասպանութիւնը` մեկնելով 
Թուրքիոյ` ՆԱԹՕ-ի գործընկերոջը, 
նեղացնելու մտավախութենէն»,- 
«Արմենփրես»-ի հաղորդմամբ` նշած 
է ան։
Ան յիշեցուցած է, որ աշխարհի 
առնուազն 20 երկիր պաշտօնապէս 
կոտորածը ճանչցած է որպէս ցեղա-
սպանութիւն, ինչպէս Ֆրանսան, 
Գերմանան, Իտալիան, Ռուսիան, 
Եւրոպական Խորհրդարանը: Այժմ ալ 
ԱՄՆ Ներկայացուցիչներու պալատը 
միացած է անոնց:
«Իմ մեծ պապը եւ անոր որդինե-
րը մահապատժի ենթարկուած են 
Օսմանեան կառավարական ուժե-
րուն կողմէ 1915-ին: Անոր աղջիկը` 
իմ տատիկը, որ այդ ժամանակ 

ինչ նիւթեր օգտագործուած են 
միջնադարուն:
Մատենադարանին մէջ շրջիլ ու 
ձեռագիրներու վերականգման հետե-
ւած է «Երկիրմեդիա»-ի լրագրող 
Թամարա Գասպարեանը:

րակայնութեան հետ կապերու վար-
չութենէն:
Զօրամասին մէջ բացազատուած են 
ուսումնական տեղամասեր, ներկա-
յացուած են տարբեր տեսակի ու 
տրամաչափի հրաձգային զէնքերու 
արհեստագիտական բնութագրերը 
եւ անոնց առանձնայատկութիւնները:

դեռահաս էր, կրցած է փրկուիլ: Ան 
իր մօր հետ շաբաթներ շարունակ 
Էրզրումէն, ուր ապրած է անոր 
ընտանիքը, քալած է դէպի Մոսուլ: 
Ես ծնած եմ Պաղտատ, ուր ապրած 
ենք որպէս փախստականներ»,-
գրած է Տարզի: Ան անազնիւ կը 
համարէ այն, որ Բրիտանիոյ կառա-
վարութիւնը կը շարունակէ մերժել 
Հայոց Ցեղասպանութիւնը: Ան ընդ-
գծած է, որ ցեղասպանութիւնը համ-
ընդհանուր հարց է` յիշեցնելով, որ 
մարդկութիւնը տեսած է Ռուանտայի, 
Տարֆուրի մէջ տեղի ունեցածը, այն, 
ինչ կատարուեցաւ քրիստոնեայ 
համայնքին հետ «Իսլամական պետու-
թեան» ձեռքով Սուրիոյ, Իրաքի մէջ:
«ԱՄՆ Ներկայացուցիչներու պալատին 
կողմէ ընդունուած բանաձեւին մէջ 
կ՛ըսուի, որ կառավարութիւնը պէտք 
չէ ինքզինք նոյնացնէ «հայերու կամ 
այլ ցեղասպանութիւններու ժխտման 
հետ»: Մեր խորհրդարանը պէտք է 
նոյնը ընէ»,-գրած է ան:

ճանաչման բանաձեւի ընդունումը 
եւ մտահոգուած է նման գործընթա-
ցի բացակայութեամբ Բրիտանիոյ 
կառավարութեան կողմէ:
«Որպէս Բրիտանիոյ խորհրդարան-
ին մէջ առաջին հայ, այնքան ուրախ 
եմ, որ ԱՄՆ Ներկայացուցիչներու 
պալատը քուէարկութեամբ ճանչ-
ցաւ մէկ դար առաջ տեղի ունեցած 
Հայոց Ցեղասպանութիւնը: Բայց ես 
հիասթափուած եմ, որ բրիտանա-
կան կառավարութիւնը կը հրաժարի 
ճանչնալէ մօտ 1,5 միլիոն հայերու 
սպանդը: Հայոց Ցեղասպանութեան 
առնչութեամբ ընդհանուր լռութիւնը 

Բրիտանահայ ականաւոր վիրաբոյժ, 
Առողջապահական համաշխարհա-
յին նորարարութիւններու հիմ-
նարկի նախագահ, Մեծ Բրիտա-
նիոյ  առողջապահութեան նախ-
կին նախարար Արա Տարզի 
իր մտահոգութիւնը յայտնած 
է այն առնչութեամբ, որ Մեծ 
Բրիտանիան չէ հետեւած ԱՄՆ 
Ներկայացուցիչներու պալատի 
օրինակին: «The Guardian»-ի մէջ 
հրապարակուած յօդուածին մէջ 
Տարզի նշած է, որ կ՛ողջունէ ԱՄՆ 
Ներկայացուցիչներու պալատին 
կողմէ Հայոց ցեղասպանութեան 

Լրատուութեան Գործընկեր
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ԱՐԵՒԻԿ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

ԵԴՈՒԱՐԴ ՏԱՆՁԻԿԵԱՆ

Շար. Էջ 07

Չծնած Մանկան Յուշատետրը

Իրողութիւնը Կը Փոխո՞ւի Որուն Կողմէ Ըսուելուն Պատճառաւ

Տամուկ աչքերով ու համր քայլերով Մինէն հատեց հիւանդանոցի շեմը։
Մի առ մի կարդալով իւրաքանչիւր դրան վրայի աղիւսակները, 
ահաւասիկ գտաւ ան դուռը, զոր կը փնտռէր՝ «բժիշկ-կնախտաբան»։ 

Բախեց դուռը ու մտաւ ներս.
-Բարեւ ձեզ, բժիշկ,- ըսաւ Մինէն։
-Բաեւ ձեզ, հրամեցէք՝ նստէք, ի՞նչ գանգատներ ունիք,- հարցուց բժիշկը։
-Քանի մը օր առաջ սորվեցայ, որ պիտի մայրանամ։ Սակայն, ես չեմ կրնար 
աշխարհ բերել այս երեխան։ Կ՚ուզեմ ընդհատել յղութիւնս։
-Ինչպէս որ կամենաք, կամքը ձերն է։ Հրամեցէք քովի սենեակ, պատ-
րաստուեցէք, քիչ վերջ պիտի մօտենամ։ Բոյժ-քոյր, ուղեկցեցէ՛ք հիւանդին,- 
անտարբեր ու պաղ հայեացքով մը ըսաւ բժիշկը, առանց համակարգիչէն 
աչքերը հեռացնելու։
Մինէն վիրաւորուեցաւ բժշկի վերաբերմունքէն։ Պահ մը տատամսեցաւ, 
թէ արդեօք լաւ մասնագէտի մը մօտեցա՞ւ, նոյնիսկ խորհեցաւ լքել բժիշկի 
սենեակը, սակայն առերեսուելով իրեն ուղեկցող երիտասարդ բոյժ-քոյրի 
բարեհամբոյր ժպիտին՝ շարունակեց իր ճամբան։ Խնդումերես բոյժ-քոյրի 
օգնութեամբ ան պատրաստուեցաւ ու նստաւ համապատասխան աթոռին։
-Սպասեցէք, բժիշկը հիմա կը մօտենայ,- ըսաւ բոյժ-քոյրը եւ լքեց սենեակը։
Վայրկեան մը չանցած ան վերադարձաւ՝ ձեռքին թուղթ մը։
-Ներողութիւն, բժիշկը խնդրեց, որ կարդաք այս մէկը՝ նախքան իր մօտենալը։
Այս բառերը արտասանելով բոյժ-քոյրը թուղթ մը երկարեց Մինէին։
Այդ թուղթի կտորը նամակ մըն էր, որ կը սկսէր այսպէս.
2 հոկտեմբեր
Այսօր սկսաւ իմ կեանքը, իմ ծնողները տակաւին չեն գիտեր այդ մասին, 
սակայն ես կամ եւ ես մանչուկ մը պիտի ըլլամ։
19 հոկտեմբեր
Ոմանք կ՚ըսեն, թէ ես իրական մարդ մը չեմ, որ միայն իմ մայրիկը գոյութիւն 

Ցեղասպանութիւնը ուր որ պատահեցաւ, յստակ է թէ լուծումն ալ պէտք 
է հոն գտնել: Այլ միջոցները չեն կրնար խնդիրը լուծել: Այս ալ յստակ է: 
Սակայն յստակ է նաեւ այն իրողութիւնը, ըստ որու մեծամասնութեամբ 

ճնշումներու տակ լռելու դատապարտուած, լուռ չմնացողներն ալ (Հրանդ 

ունի, սակայն ես իրական եմ։ Ես ունիմ մայր ու հայր, եւ ես՝ կամ։
23 հոկտեմբեր
Իմ բերանը այլեւս կը բացուի, կրնաք երեւակայել, որ տարի մը վերջ ես պիտի 
խօսիմ։ Ես գիտեմ, իմ առաջին բառը պիտի ըլլայ՝ ՄԱՅՐԻԿ։
25 հոկտեմբեր
Այսօր իմ սիրտը սկսաւ բաբախելու։ Այսուհետ ան մինչեւ մահ պիտի 
աշխատի։
2 նոյեմբեր
Օրէ օր ես քիչ մը կը մեծնամ։ Իմ ձեռքերն ու ոտքերը սկսած են կերպարանք 
ստանալ։ Սակայն, ես ստիպուած եմ տակաւին շատ սպասելու, մինչեւ որ իմ 
այս պզտիկ ոտքերը զիս ոտքի հանեն, իսկ իմ փոքրիկ թաթիկները ժողվեն 
ծաղիկներ, ինչպէս նաեւ գրկեն իմ մայրիկն ու հայրիկը։
12 նոյեմբեր
Իմ ձեռքերուն վրայ սկսան ձեւաւորուիլ փխրուն մատիկներ։ Անոնք շա՜տ 
պզտիկ են։
13 նոյեմբեր
Այսօր բժիշկը մայրիկիս ըսաւ, որ ես այստեղ՝ անոր սրտի տակ կ՚ապրիմ։ 
Ա՜խ, տեսնես ան որքա՜ն երջանիկ է։
20 նոյեմբեր
Թերեւս իմ մայրիկն ու հայրիկը կը խորհին, թէ ի՞նչ անունով պիտի կոչեն 
զիս։ Անոնք նոյնիսկ չեն գիտեր, որ ես պզտիկ մանչուկ մըն եմ։
10 դեկտեմբեր
Իմ մազերը կ՚աճին։ Անոնք բաց գոյնի են՝ սահուն ու փայլուն։
13 դեկտեմբեր
Հետաքրքրական է, արդեօք իմ մայրիկը կ՚իմանա՞յ իմ սրտի զարկերը։ Իսկ 
իմ սիրտը ուժեղ է, ու առողջ, ան կը բաբախի ճիշդ այսպէս՝ թիք-թիք, թիք-
թիք… Մայրիկ, դուն առողջ զաւակ մը պիտի ունենաս։
28 դեկտեմբեր
Այսօր իմ ծնողները սպանեցին զիս…
Երբ երիտասարդ կինը կարդաց վերջին նախադասութիւնը, սկսաւ աղիողորմ 
արտասուել։ Այդ պահուն, ներս մտաւ բժիշկը, թաշկինակ մը երկարեց Մինէին։
-Խնդրեմ, սրբեցէ՛ք ձեր արցունքները։
-Բժիշկ, ներեցէք ինծի, ես չեմ կրնար ընդհատել իմ ձագուկի սրտի բաբա-
խումները… Ես չեմ կրնար սպաննել իմ զաւակը,- լալագին ձայնով ըսաւ 
Մինէն ու շարունակեց,- ան պէտք է լոյս աշխարհ գայ եւ նոր իմաստ ու շունչ 
հաղորդէ մեր կեանքին։
-Սիրելի Մինէ, ես վստահ էի, որ այս նամակը ընթերցելէ վերջ, դուք անպայման 
պիտի հրաժարիք ձեր կայացուցած բախտորոշ որոշումէն։ Գիտէք, քսան 
տարուայ կնախտաբան եմ, հարիւրաւոր կանայք յղութիւնը ընդհատելու 
նպատակաւ դիմած են ինծի։ Սակայն մինչեւ այսօր, ես ոչ մէկ պտուղի կեանքի 
թելը կտրեցի։ «Չծնած մանկան յուշատետրը» խորագրեալ նամակը ես գրեցի 
այն օրը, երբ առաջին անգամ նման յանցաւոր խնդրանքով՝ հիւանդ մը դիմեց 
ինծի,- Մինէի դողդոջուն ձեռքը իր ափերուն մէջ առած ըսաւ բժիշկը։
-Շնորհակալ եմ բժիշկ, զիս այս ճակատագրական քայլէն հեռու պահելու 
համար։
-Երեխաները մեր կեանքի ծաղիկներն են։ Առողջութիւն ձեզի ու ձեր 
փոքրիկին…

Մէջբերուած նամակը թարգմանուած՝ ռուսերէնէ
«Ժամանակ»/Պոլիս

Տինքի նման) պետութեան ալ մասնակցութեամբ ոճիրի զոհ դարձած Թուրքիոյ 
հայերը, եթէ բացառենք քաղաքական դիրքորոշում որդեգրածները, ի վիճակի 
չեն իրաւունք պահանջելու:
ԱՄՆ-ի Ներկայացուցիչներու պալատը ի դէմ 11 ժխտողներու, 405 ձայներու 
ջախջախիչ մեծամասնութեամբ վաւերացուց ցեղասպանութեան բանաձեւը: 
Թէ իշխանութիւնը եւ թէ ընդդիմադիր կուսակցութիւնները այս որոշումը 
գնահատեցին իբրեւ Թուրքիոյ դէմ պատիժ:
Կասկած չկայ թէ, յաջորդաբար կայացող եւ Թուրքիոյ հանդէպ պատժամիջոց-
ներ առաջադրող որոշումը ապացոյց մըն է Թուրքիոյ դէմ բարկութեան եւ 
վրդովումի: Բայց կարելի չէ նման մեծամասնութեամբ ցեղասպանութեան 
բանաձեւի ընդունուիլը այսքան պարզ ընկալել:
Նախ պէտք է յիշեցնել թէ վերջերս կայացած որոշումը համարեա 30 
տարիներու հասնող յարատեւ պայքարի մը արդիւնքն է: Եւ իւրաքանչիւր 
անգամ ալ ԱՄՆ- Թուրքիա բարի յարաբերութիւններու հետեւանքով 
կամ պետնախարարութեան կամ ալ սպիտակ տան միջամտութեամբ 
կանխուեցաւ բանաձեւի գոնկրեսի մէջ վաւերացումը: Այսինքն քաղաքական 
եւ դիւանագիտական եղանակներով Թուրքիա «պարգեւատրուեցաւ»: 
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ՔԻՔԻ
(1956)
«Պոպօ»

08 2019
ՆՈՅԵՄԲԵՐ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

100-ԱՄԵԱԿ

Կամքովն Աստուծոյ
Եւ իր շնորհքով,
Գլխո՛ւս տակաւին
Կեանքի թա՛գ
Փալփլուն,
Ես կը մտնեմ
Հարիւրէն ներս
Արքայի պէս,
Թէեւ քիչ մը կաղ
Եւ կորաքամակ՝
Խիստ լեցուած
Պարկի նման,
Տեսակ-տեսակ
Տարիներու
Ժամանակի
Բեռնի տակ:
Ա՛լ վրայէս
Թօթափելով
Ցնցոտին հին
Տարիներուս,
Ես՝ հողէն ժայթքած
Ծիլի հանգոյն
Վերանորոգ,
Գարունո՛վ
Պիտի քալեմ
Արքայօրէն
Եւ ընթանամ
Դէպի երկրորդ
Հարիւրի նոր,
Նո՛ր արշալոյս,
Միշտ օգնութեամբն
Ու օրհնութեամբն
Աստուծոյ:

Ժագ Յակոբեան

Իրողութիւնը Կը Փոխո՞ւի Որուն Կողմէ 
Ըսուելուն Պատճառաւ

Ուշագրաւ է, նման պայմաններու դէմ Թուրքիոյ 
կողմէ ոչ ոք կ’առարկէ «որոշումը քաղաքական է» 
ըսելով: Իսկ երբ հակառակը պատահի, այսինքն 
ցեղասպանութիւնը ընդունող բապաձեւ մը քուէ-
առկուի, որոշումը քաղաքական կը համարուի, 
կ’ըսուի թէ պատմութիւնը կը շահագործուի 
քաղաքական նպատակներով:
Ճիշդ է որ գոնկրեսի որոշումը քաղաքական է: 
Բայց արդէն այս նիւթով ամբողջ գործընթացը, 
ամբողջ պատմութիւնը քաղաքական է: Նոյնպէս 
քաղաքական է ցեղասպանութեան ուռացումը: 
Նոյնինքն ցեղասպանութիւնն ալ քաղաքական էր: 
Հետեւաբար, կարելի է ըսել թէ այս որոշումը առկայ 
քաղաքական դիրքորոշումներու հետ առնչուած է, 
բայց սա երկրորդական է: Սակայն կայ նոյնքան 
կարեւոր ուրիշ հարցում մը՝ որոշումին նիւթ 
դարձած եղելութիւնները իրողութի՞ւն են, թէ ոչ:

Տեսնենք թէ Թուրքիոյ իշխանութիւնները եւ ընդ-
դիմութիւնը ինչպէս կ’ընկալեն եւ ինչպէս կը 
փոխանցեն: Ընդհանուր տրամադրութիւնը կ’ըսէ՝ 
«ԱՄՆ ըրաւ»: Արդէն Թուրքիոյ քաղաքական 
մտայնութիւնը բոլոր երկիրները միանշանակ 
(իշխանութեան հետ նոյնացած) ընկալելու 
հակում ունի: Բայց այս օրինակը այլեւս աչք կը 
ծակէ: Որոշումը կայացնողը երկրին տարբեր 
շրջաններէն եկող, տարբեր համոզումներու տէր 
405 ներկայացուցիչներ են, որոնց մէկ մասը 
հանրապետական, մէկ մասն ալ տեմոքրաթական 
կուսակցութեան կը պատկանին: Անոնց մէջ կան 
ցեղասպանութեան վերապրողներու թոռներ, 
կան այս նիւթին շուրջ 30 տարիներէ ի վեր 
աշխատանք տանողներ: Անոնցմէ շատեր երբեք 
չեն համաձայնած անձամբ Թրամբին եւ անոր 
գլխաւորած ԱՄՆ-ի ներկայ իշխանութեան հետ: 
Հետեւաբար իրաւացի չէ իշխանութիւնը եւ գոն-
կրեսը ամբողջութիւն մը ըլլալով ընկալել ու «ԱՄՆ 
ըրաւ» ըսել: Սակայն կրկին կրնանք ԱՄՆ ըրաւ 
ըսել, քանի որ այս 405 պատգամաւորները ԱՄՆ-
ըն կը ներկայացնեն:
Կայ աւելի կարեւոր նիւթ մը: Այս որոշումը 
կարեւոր է ամերիկահայոց համար: Թուրքիոյ 
պետութիւնը եւ կառավարութիւնները այնպէս 
կը կարծեն եւ կը ներկայացնեն թէ հայը մինակ 
Թուրքիոյ մէջ բնակող եւ թրքական պետութեան 
համակերպելու ստիպուած հայերն են: Թրքա-
հայ հաստատութիւններուն, պետութեան հետ 
խնդիր չունենալու մտավախութեամբ ըրած յայ-
տարարութիւնները աշխարհին իբրեւ օրինակ ցոյց 
կու տան: Բայց իրողութիւնը տարբեր է:
ԱՄՆ-ի մէջ ցեղասպանութենէ մազապուրծ 
փրկուած վերապրողներու թոռները բիւրաւոր 

են: Նոյնիսկ ցեղասպանութեան արհաւիրքը 
չապրածները գերզգայուն են այս նիւթի դիմաց: 
Այս որոշումը ինքզինք ամերիկացի համարող այդ 
հայերուն համար շատ կարեւոր է: Քուէառկութեան 
աւարտին հասած գրառումները կը վկայեն թէ 
այս զարգացումը մխիթարական եղած է իրենց 
համադ: Եւ անշուշտ աշխարհի այլ երկիրներու 
հայոց համար նոյնպէս:
Որոշումը կարեւոր է նախ այս իմաստով: Ցեղաս-
պանութիւնը ուր որ պատահեցաւ, յստակ է թէ 
լուծումն ալ պէտք է հոն գտնել: Այլ միջոցնե-
րը չեն կրնար խնդիրը լուծել: Այս ալ յստակ է: 
Սակայն յստակ է նաեւ այն իրողութիւնը, ըստ 
որու մեծամասնութեամբ ճնշումներու տակ լռելու 
դատապարտուած, լուռ չմնացողներն ալ (Հրանդ 
Տինքի նման) պետութեան ալ մասնակցութեամբ 
ոճիրի զոհ դարձած Թուրքիոյ հայերը, եթէ բացա-
ռենք քաղաքական դիրքորոշում որդեգրածները, 
ի վիճակի չեն իրաւունք պահանջելու: Պէտք չէ 

մոռնալ թէ տակաւին հազիւ շաբաթ մը առաջ 
Շիշլիի գաւառապետի որոշումով արգիլուեցաւ 
Հրանդ Տինք հիմնարկի կազմակերպած Կեսարիոյ 
մասին գիտաժողովը:
Եզրակացնենք, ճիշդ է, այս որոշումը քաղաքական 
հաւասարկշռութիւններու հետեւանքն է: Իսկ միւս 
կողմէ Թուրքիա զուրկ է 1915-ի հետ առերեսուե-
լու կամքէ ու նպատակէ: Բացի այդ, քրտական 
շարժումի հանդէպ մերձեցումն ալ կ’ապացուցէ 
թէ դաս ալ չէ առած 1915-ին կատարուածներէն: 
Ընտրուած ներկայացուցիչներ կամ բանտարկու-
ած են, կամ ալ իրենց պաշտօնին տեղապահներ 
նշանակուած: Երկրէ ներս կամ սահանէն դուրս, 
քրտաբնակ վայրերը կրակէ օղակի մը մէջ առնու-
ած են: Սա նախընտրութիւն մըն է, այսինքն կրնար 
ուրիշ կերպ ալ ըլլալ:
Երկրորդը՝ Ներկայացուցիչներու տան որոշումը 
կ’ակնարկէ պատմական իրողութեան: 1915-ին 
պատահածը բնական աղէտ մը չէր. 
ա-Ծրագրուած էր, կը միտէր հայ բնակչութիւնը 
իր բնօրրանէն հեռացնել: 
բ- Կազմակերպուած էր, թղթակցութիւններ, 
հեռագրային հրահանքներ, տարագրութեան 
առարկող կուսակալներուն պաշտօնազրկումը, 
1918-է ետք կայացող դատավարութիւնները…
բոլորը կը մատնանշեն կազմակերպուածութիւնը: 
գ- Հետեւանքներ ունեցաւ: Այս գործողութեան 
աւարտին հայերը կորսնցուցին իրենց հայրենիքը: 
Գրաւուեցաւ անոնց ունեցուածքը եւ միայն չնչին 
մէկ մասը մնաց երկրի մէջ:
Երբ այս է համայնապատկերը, իրողութիւնը կը 
փոխո՞ւի որուն կողմէ ըսուելուն պատճառաւ:

«Ակօս»
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ՌԱԿ Շուշան-Վարդենի Ակումբ
                             

 ԱԿՈՒՄԲԻ ՕՐ
Շաբաթ 9 Նոյեմբեր 2019

Ժամ՝ 20:30էն սկսեալ

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

ՄԱՀԱԶԴ

Տէր եւ Տիկին Օննիկ Պայրամեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկին Վիգէն Պայրամեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկին  Սարգիս Գրիգորեան
Տիկին Վարդուհի Գրիգորեան
Տէր եւ Տիկին Աւետիս Գրիգորեան եւ զաւակունք
Տիար Պետրոս Տաուտեան
Տէր եւ Տիկին Ռազմիկ Տաուտեան 
Տէր եւ Տիկին Գրիգոր Գրիգորեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկին  Սերժ Չուխատարեան եւ զաւակը
Տիկին Մարի Պայրամեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկին  Գրիգոր Վահրամեան եւ զաւակունք
եւ համայն Պայրամեան, Գրիգորեան, Ղարիպեան, Սէրայ-
տարեան, Գիւրգճեան, Եսայեան, Ատրա, Սէրբէքեան ընտա-
նիքներ  եւ ազգականներ կը գուժեն իրենց մօր, մեծ մօր, քրոջ, 
հօրաքրոջ, մօրաքրոջ եւ հարազատին

ՍԻՐՎԱՐԴ ՊԱՅՐԱՄԵԱՆի
(Ծնեալ՝ Գրիգորեան)

անակնկալ մահը, որ պատահեցաւ , Չորեքշաբթի, 6 Նոյեմբեր, 
2019-ին, իր բնակարանին մէջ:
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի 
Ուրբաթ, 8 Նոյեմբեր, 2019-ին, կէսօրէ ետք ժամը 3-ին, Անթի-
լիասի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ, ուրկէ 
հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Ֆըրն Շպէքի 
Ազգային գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ որպէս մահազդ:
Ցաւակցութիւնները կ’ընդունուին յետ թաղման արարողութեան 
մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00, Սուրբ Խաչ եկեղեցւոյ սրահին 
մէջ Զալքա, իսկ Շաբաթ, 9 եւ Կիրակի, 10 Նոյեմբեր 2019-ին 
ժամը 11:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 6:00 նոյն վայրին մէջ:
Ըստ հանգուցեալին փափաքին Փոխան ծաղկեպսակի: 
նուիրարատուութիւնները կատարել Լ.Օ.Խ.-ի Աղաունի 
Փափազեան մասնաճիւղին:

ՄԱՀԱԶԴ

Տէր և Տիկին Հրաչ Կոստանեան և զաւակունք
Տէր և Տիկին Նորբէր Կոստանեան և զաւակունք
Օրդ. Հուրի Կոստանեան
և համայն Կոստանեան, Կէրէքմեզեան, Խաչատուրեան, 
Պէրպէրեան, Ուզունեան, Կիւրլեքեան և Սիմօնէն ընտանիքներ 
և ազգականներ սրտի դառն կսկիծով կը գուժեն սրտի դառն 
կսկիծով իրենց մօր, մեծ մօր և հարազատին

ՍՐԲՈՒՀԻ ԿՈՍՏԱՆԵԱՆ
(Ծնեալ Կէրէքմեզեան)

մահը, որ պատահեցաւ Հինգշաբթի 7 Նոյեմբեր, 2019-ին:
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի 
Ուրբաթ, 8 Նոյեմբեր 2019-ին, կ,ա ժամը 11:00-ին, Սրբոց 
Քառասնից Մանկանց եկեղեցւոյ մէջ, Պուրճ Համուտ, ուրկէ 
հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Ֆըրն էլ Շըպպաքի 
Ազգային գերեզմանատունը: 

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:
Ցաւակցութիւնները պիտի ընդունուին յետ թաղման արա-
րողութեան, իր բնակարանին մէջ Ռաուտա, կ.ա. 11:00էն մինջեւ 
երեկոյեան ժամը 7:00 ինչպէս նաեւ Շաբաթ 9 Նոյեմբերին նոյն 
վայրին մէջ կ.ա. 11:00էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00:

Սփիւռքահայ Կորուստներ

Ոչ եւս է Ժագ Յակոբեան

Հայ ազգին ու մշակոյթին ծառայ՝ 
հաւատաւոր քարոզիչ, բանաստեղծ, 
դաստիարակ եւ մտաւորական Ժագ 
Ս. Յակոբեան իր մահկանացուն 
կնքած է, Շաբաթ, 2 Նոյեմբեր 2019ին:
Ըստ հանգուցեալի բանաւոր 
կտակին, թաղման կարգը տեղի 
պիտի ունենայ միայն ընտանիքի 

անդամներուն մասնակցութեամբ:
Վաստակաշատ բանաստեղծին 
վերջին յարգանքը պիտի մատու-
ցուի Երկուշաբթի, 11 Նոյեմբերին, 
կէսօրէն ետք ժամը 4-7, Mountain 
View Mortuary Cemetery-ին մէջ, 2400 
N. Fair Oaks Ave., Altadena։ 


