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Արխիւի ծածկագիր

Հայկական Լուրերուն շար. Էջ 02  

²õ»ÉÇ ù³Ý 80-³Ù»³Û Ú³ÝÓÝ³éáõ ²é³ù»ÉáõÃÇõÝ

Եւրոմիութեան Արեւելեան գործընկերութեան 10-ամեակին ձօնուած՝ 
Սթոքհոլմի մէջ կազմակերպուած նախարարական հաւաքի ընթացքին, 
Հայաստանի Արտաքին գործոց նախարար Զօհրապ Մնացականեան հանդէս 
եկաւ ելոյթով մը։ Այս մասին կը հաղորդէ «Ժամանակը»:
«Արեւելեան գործընկերութեան նոր քաղաքական տեսլականը» խորագրե-
ալ այս հանդիպման ընթացքին Մնացականեան ընդգծեց, որ ներկայիս 
կարեւորագոյն մարտահրաւէրներէն մին է արժէքներու, ընդհանուր արժէք-
ներու պահպանումը։ «Սակայն, ընդհանուր արժէքները կ՚ենթարկուին մեծ 
ճնշման եւ սա միայն Արեւելեան գործընկերութեան շրջանակներուն մէջ 
չէ։ Այն ինչ կը վերաբերի ժողովրդավարութեան, մարդու իրաւանց, մեր 
հաշուետուութեան ժողովուրդի առջեւ. այս բոլորը շատ նպաստաւոր են 
հակամարտութիւններու լուծման համար՝ ի տարբերութիւն միապետական 
վարչակարգէն։ Մենք նաեւ պէտք է ուշադրութիւն դարձնենք այն հան-
գամանքին վրայ, թէ ինչ կը կատարուի ընդհանուր արժէքներու առումով, 
ինչ տեղի կ՚ունենայ Եւրոպայի մէջ։ Այս մասին պէտք է շատ բաց խօսինք», 
ըսաւ Մնացականեան։
Անդրադառնալով BREXIT-ին՝ Մնացականեան յայտնեց, որ սա Եւրոմիութեան 
վերջը չէ, այլ կը վկայէ Եւրոպայի բազմազանութեան մասին։ «Ուստի, սա 
այն է, ինչ որ մեզ կը դարձնէ մեծ պատկերի մը մասնիկը։ Մենք բոլորս ունինք 
մեր անհատական օրակարգը։ Այո՛, մենք ունինք երկկողմանի տարբեր 
օրակարգեր, սակայն պատկանելիութեան զգացումը, Եւրոպայի աւելի 
մեծ պատկերը այն իսկ է, ինչ որ կը գտնուի Արեւելեան գործընկերութեան 
հիմքին», շարունակեց Մնացականեան։
Սթոքհոլմի մէջ կազմակերպուած հաւաքին ժամանակ Մնացականեան 
շեշ-տեց, որ ԵՄ անվտանգութեան տեսանկիւնէ կը համարուի կարեւոր 
դերակատար մը՝ կառոյցներու ամրապնդման, էնսթիւթիւսիոնէլ կարողու-
թիւններու զարգացման եւ արժէքներու տեսանկիւնէն։ Այս բոլորը շարու-
նակուած են վերջին շուրջ երեք տասնամեակներուն ու պիտի շարունակեն 
նաեւ կարեւոր ըլլալ ապագային։
Խօսելով ապագայի մասին՝ Մնացականեան մատնանշեց, որ պէտք է 
ամրապնդել ընդհանուր եւրոպական տան զգացումը։ «Իրականութեան 
մէջ յաջորդ տասն տարիներուն համար մենք ունինք լաւ կառուցուածքային 
երկխօսութեան փայլուն գործընթաց եւ սա պէտք է պահպանուի։ Գոյութիւն 
ունին բազում, հետաքրքրական գաղափարներ, որոնք կ՚ընդգծեն այս 
բանը։ Կառուցուածքային երկխօսութեան ձեւաչափին մէջ կ՚երեւին բազում 
հետաքրքրական գաղափարներ, թէ ինչպէս միասնաբար պիտի նպաստենք 
ընդհանուր տան գաղափարին», նշեց Զօհրապ Մնացականեան։

Սթոքհոլմի Մէջ Հաւաք

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Համալսարանական ուսանողներն ու դպրոցական աշակերտները միանալով 
ցուցարարներուն նոր բովանդակութիւն եւ ծաւալ տուին Լիբանանի ազգային 
յեղափոխութեան: 
Ազգային ընդվզումի 23րդ օրը  երիտասարդ ցուցարարները անդամալուծեցին 
պետական հաստատութիւնները: 
Լիբանանեան Համալսարանի կեդրոնական շէնքը, Ելեկտրականութեան 
ընկերութիւնը, բջիջային հեռաձայնի սպասարկութիւն մատուցող ընկե-
րութիւնը, Լիբանանի Կեդրոնական դրամատուները եւ շատ մը այլ պետա-
կան հաստատութիւններ Լիբանանի հիւսիսէն հարաւ ժամադրավայրը 
հանդիսացան երիտասարդ ցուցարարներուն, որոնք  պաշարելով այդ 
«խորհրդանիշները» փաստեցին, որ իրենք են տէր երկրին:
«Ակադեմական տարի մը կը կորսնցնենք շահելու համար մեր ապագան» 
լոզունգ մըն էր զանազան այլ խօսքերու շարքին, զորս աշակերտութիւնը կը 
հոլովեր ամէն կողմ:
Շատ մը տեղեր ուսուցիչներ դաստիարակներ եւ մայրեր միացան իրենց 
զաւակներուն:
Հրաժարեալ վարչապետ Սաատ Հարիրի մնաց իր խօսքին վրայ, որ ինք 
անպայմանօրէն հետաքրքրուած չէ վերստին նշանակումով եթէ իր վրայ 
կառավարութեան կազմ մը պիտի պարտադրուի: Ան այս մասին տեղեկացուց 
քաղաքական կողմերուն, ի մասնաւորի երկրի նախագահին ու Ազգային 
Ազատ Հոսանքի ղեկավար Ժըպրան Պասիլին:
Միւս կողմէ Լիբանանեան Ուժեր կուսակցութեան ղեկավար Սամիր Ժաաժաա 
զարմանք յայտնեց ժողովուրդին ձայնը տակաւին չլսող քաղաքական 
կողմերուն հանդէպ ըսելով, որ կարծես անոնք կը գտնուին այլ մոլորակի մը 
վրայ: Ժաաժաա մտահոգութիւն յայտնեց, որ եթէ պետութիւնը տակաւին 
յամառի եւ ուշանայ արագ քայլեր առնելու երկիրը կրնայ գահավիժիլ 
անդունդն ի վար: 

«Ակադեմական Տարեշրջան Մը Կը Կորսնցնենք, 
Բայց Կը Շահինք Մեր Ապագան».

Յեղափոխութեան 23րդ Օրը Ուսանողները 
Անդամալուծեցին 

Պետական Հաստատութիւնները

Լիբանանեան Èáõñ»ñ
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Իւան Դուրկենեւ

Իւան Սերգեյի Դուրկենեւ 
(հոկտեմբերի 28 (նոյեմբերի 
9), 1818, Օրեօլ, Ռուսական 
կայսրութիւն - օգոստոսի 22 
(սեպտեմբերի 3), 1883, Պուժ-
իւալ, Ֆրանսա), ռուս իրա-
պաշտ գրող, բանաստեղծ, 
հրապարակախօս, թատերա-
գիր, թարգմանիչ։ Ռուս գրա-
կանութեան դասականներէն 
է, Փետէրպուրկի գիտութիւննե-
րու կայսերական ակադեմիա-
յի ռուսէրէնի գծով թղթակից 
անդամ, Օքսֆորտի համալ-
սարանի պատուաւոր դոկ-
տոր (1879)։ Հեղինակ է վէպե-
րու, վիպակներու եւ պատ-
մուածքներու։
Դուրկենեւի ստեղծած գեղա-
րուեստական համակարգը 
ազդեցութիւն ձգած էլ 19-րդ 
դարու երկրորդ կէսի ոչ 
միայն ռուս, այլեւ՝ արեւմտա-
եւրոպական վէպի բանաս-
տեղծական արուեստի վրայ։ 
Իւան Դուրկենեւ առաջին 
անձն էր ռուս գրականու-
թեան մէջ, որ սկսաւ ուսում-
նասիրել «նոր մարդու»՝ վաթ-
սունականի անձը, անոր 
բարոյական յատկանիշները 
եւ հոգեբանական առանձնա-
յատկութիւնները: Անոր շնորհիւ 
ռուսերէն լեզուն սկսաւ լայնօրէն 
կիրառուիլ «նիհիլիստ» եզրը: 
Ան ռուս գրականութեան եւ 
թատերագրութեան քարոզիչն 
էր Արեւմուտքին մէջ։
Իւան Դուրկենեւի ստեղծա-
գործութեան ուսումնասիրու-
թիւնը Ռուսաստանի հանրա-
կրթական դպրոցական ծրա-
գիրներուն պարտադիր մասը 
կը  կազմէ։

Եթէ Կայ Խորհրդարան Մը, Ուր Պէտք է Խօսուի Հայոց 
Ցեղասպանութեան Մասին, Թուրքիոյ Ազգային Ժողովն է. 

Փայլան

Իրանի Մէջ Երկրաշարժ. Հայաստան Իր Օգնութիւնը 
Կ՛առաջարկէ Հարեւան Պետութեան

Ներկան Եւ Ապագան

Թուրքիոյ խորհրդարանի պատ-
գամաւոր Կարօ Փայլան հանդէս 
եկած է Հայոց Ցեղասպանու-
թեան ճանաչման վերաբերեալ 
յայտարարութեամբ: Ըստ Armen-
press.am-ի՝ Փայլան նման յայտա-

Արտակարգ իրավիճակներու նախա-
րարութեան Երկրաշարժական 
ծառայութեան կողմէ Նոյեմբեր 8-ին, 
տեղական ժամանակով ժամը 02:47-
ին արձանագրուած է Իրանի Արտե-
պիլ քաղաքէն 45 քմ. հարաւ, ՀՀ Մեղ-
րի քաղաքէն 210 քմ. հարաւ-արեւել-
ք-ի մէջ  5.9 աստիճան ուժգնութեամբ 
երկրաշարժ:  ՀՀ ԱԻՆ-ը կը տեղե-
կացնէ, որ կենտրոնական գօտիին 
մէջ ստորգետնեայ ցնցումին ուժգ-
նութիւնը կազմած է 8-9 բալ:
Երկրաշարժը արջանագրուած է 
ՀՀ Սիւնիքի մարզի Կապան, Մեղրի 
եւ Գորիս քաղաքներուն մէջ` 4, 
Վայոց ձորի Եղէգնաձոր եւ Վայք 
քաղաքներուն մէջ` 3-4, Արարատի 
Արարատ քաղաքին մէջ եւ Երեւանի 
մէջ` 3 բալ ուժգնութեամբ: Զոհերու եւ 
վիրաւորներու մասին տեղեկութիւնը 
կը ճշդուին:
Ըստ «Ռիա Նովոսթի» լրատուա-
կան գործակալութեան երկրաշարժի 
հետեւանքով կայ 5 զոհ եւ 120 

րարութեամբ հանդէս եկած է 
Թուրքիոյ խորհրդարանին մէջ՝ 
եկող տարուան պետական պիւտ-
ճէի նախագիծի քննարկումներուն 
ժամանակ:
«Նախքան 1915 թուականը այս 

վիրաւոր:
Իրանի մէջ տեղի ունեցած երկ-
րաշարժէն ետք ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակներու նախարար Ֆելիքս 
Ցոլակեան հեռախօսազրոյց ունեցած 
Հայաստանի մէջ Իրանի փոխդես-
պան Ալի Մոհամմատ Մոթաղիի հետ 
եւ խնդրած է իր ցաւակցութեան ու 
մխիթարանքի խօսքերը փոխանցել 

հողերուն վրայ՝ Սպարտայի, Մեր-
սինի, Ատանայի, Տրապիզոնի, Տիգ-
րանակերտի, Պուրսայի մէջ, հայ-
եր կը բնակէին եւ այս երկրին մէջ 
իւրաքանչիւր հինգէն մէկը հայ էր, 
իսկ հիմա մարզադաշտ մը չենք կրնար 
լեցնել, եթէ հաւաքուինք: Անշուշտ, 
չգոլորշիացանք: Տեղի ունեցաւ 
մեծ աղէտ, որ, դժբախտաբար, 
104 տարիէ ի վեր կը ժխտենք 
ուրացման քաղաքականութեամբ, 
կը հրաժարինք այդ մասին խօսելէ:
Տեսէք, այլ խորհրդարաններ կը 
խօսին այդ մասին, իսկ մենք կ՝ըսենք 
թող չխօսին: Նիւթին մասին, որ կը 
վերաբերի այս տարածաշրջանին, 
թող խօսուի ա՛յս տարածաշրջանին 
մէջ: Եթէ այս աշխարհի վրայ կայ 
խորհրդարան մը, ուր այս մասին 
պէտք է խօսուի, Թուրքիոյ Ազգա-
յին մեծ ժողովն է, որովհետեւ մենք 
այս հողերուն զաւակներն ենք»,- 
յայտարարած է Փայլան:

բարեկամ Իրանի ժողովուրդին, 
զոհերու հարազատներուն, իսկ 
վիրաւորներուն մաղթած է շուտա-
փոյթ ապաքինում:
Ցոլակեան փոխդեսպանին առա-
ջարկած է փրկարարական ուժեր 
գործուղել աղէտի գօտի, ինչպէս 
նաեւ ցուցաբերել այլ անհրաժեշտ 
օժանդակութիւն:

Հայաստանեայց Առաքելական 
Եկեղեցւոյ կեանքէն ներս 
հետզհետէ աւելի անմիջական 
ուշադրութեան առարկայ կը 
դառնան Ազգային-եկեղեցական 
ժողովի նախապատրաստական 
աշխատանքները։ Այս մասին կը 
հաղորդէ «Ժամանակ»ը:
 1-8 նոյեմբեր 2020 թուականին 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 
մէջ պիտի գումարուի Ազգային-
եկեղեցական ժողովը (ԱԵԺ), որու 

կազմակերպչական աշխատանք-
ները յառաջ կը տարուին մասնա-
ւոր յանձնախումբի մը կողմէ։ Այդ 
յանձնախումբին գլուխը կը գտնուի 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 
դիւանապետ Տ. Արշակ Եպսկ. 
Խաչատրեան։ 
Վերջերս գումարուած Գերագոյն 
հոգեւոր խորհուրդի (ԳՀԽ) ժողով-
ներուն ընթացքին ալ այս խնդիրը 
օրակարգի վրայ էր։ 
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Հասարակարգային Հարցեր
Եւ Հայանպաստ Առիթներ

Պատմական եւ դիալեկտիկական մատերիապաշտ փիլիսոփայական 
դպրոցին համաձայն, մարդկութեան պատմութեան ծանօթ են ցարդ՝ 
հինգ հասարակարգեր.

1) Նախնական Համայնատիրական,
2) Ստրկատիրական,
3) Աւատատիրական,
4) Կապիտալիստական եւ
5) սոցիալիստական։

Ասոնց կը յուսացուի որ յաջորդէ 6-րդ կոմունիստական, կամ՝ զարգացած 
համայնատիրական հասարակարգը։
Այս տարբեր հասարակարգերուն միջեւ միջանկեալ հասարակարգեր 
գոյութիւն ունեցա՞ծ են, կամ՝ կրնա՞ն ունենալ։ Ի՞նչ կրնայ ըլլալ այդ միջանկեալ 
հասարակարգին բովանդակած ընկերային-տնտեսական-քաղաքական 
համակարգը… կամ՝ անպայմանօրէն՝ ոչ-նախորդեան, այլ՝ նախա-յաջոր-
դեանը կրնա՞ն ըլլալ։ Այսինքն. օրինակ՝ ոչ-կապիտալիստական, այլ՝ նախա-
սոցիալիստական, կամ՝ որձեւէգ։
20-րդ դարու 50-ականներուն, խօսք եղաւ ոչ-կապիտալիստական զարգացու-
մի մը մասին, կարգ մը երկիրներու մէջ՝ ասիական, ափրիկեան եւ լատին 
ամերիկեան ցամաքամասերուն վրայ։ Ասոնք սակայն երբեք դուրս չելան որ՝ 
նախա-սոցիալիստական էին…։
Այս պատմական իրականութենէն կը հետեւեցուի՞ թէ՝ չկայ միջանկեալ 
հասարակարգ։ Եւ ուրեմն. օրինակ՝ աւատատիրական հասարակարգէն 
դէպի սոցիալիստականը կարելի չէ ոստում կատարել, կապիտալիստականի 
հանգրուանի գլխուն վրայէն։ Եւ հետեւաբար, այդպիսի ոստում կատարած 
յաղթական յեղափոխութիւնը պարտի ոչ միայն կիրարկել պրոլետարական 
բռնատիրութիւն, անարգել կարողանալ կերտելու համար սոցիալիզմի 
գաղափարաքաղաքական վերնակառոյցը, զարգացնելով ժողովուրդին 
գիտակցութիւնն ու համոզուածութիւնը սոցիալիզմի շուրջ։ Այլեւ՝ պարտի 
որդեգրել բազմաձեւ տնտեսակարգ, որոշ սահմաններու մէջ արտօնելով՝ 
սոցիալիստականի կողքին, կապիտալիստական տնտեսակարգ, կերտելու 
համար սոցիալիզմի տնտեսական ներքնակառոյցը։
Այս անհրաժեշտութիւնը առաջինը եղաւ տեսնողն ու գործադրողը՝ Վ.Ի. Լենին, 
որ անդրադարձաւ բազմաձեւ տնտեսակարգի անհրաժեշտութեան, երբ 
յեղափոխութիւնը յաղթանակած էր՝ ոչ թէ զարգացած կապիտալիզմի երկրին 
մէջ, այլ՝ կիսա-աւատատիրական եւ թոյլ զարգացած կապիտալիստական 
Ռուսաստանի մէջ։ Ան իր այս թեզը անուանեց New Economic Policy 
(NEP)։ Սակայն ինք առիթ չունեցաւ երկար ժամանակ կիրարկելու NEP-
ը, երբ կեանքէն կանուխ հեռացաւ, իսկ 1924-էն իրեն յաջորդող Ստալինը 
չշարունակեց NEP-ը։
Հետագային, NEP-ը որդեգրեց Ժողովրդային Չինաստանի Կոմկուսը, քանի 
որ իր ալ յեղափոխութիւնը յաղթանակած էր կիսա-աւատատիրական եւ 
թոյլ զարգացած կապիտալիստական Չինաստանի մէջ…։ Եւ այսօր՝ Չին 
Կոմկուսի ղեկավարութեան տակ սոցիալիստական հասակարագ կառուցող 
Ժողովրդային Չինաստանը, բրիտանական “The Economist”ի գնահատումով, 
աշխարհի ամէնէն յառաջադէմ երկիրն է, իր միլիառաւոր բնակչութեամբ։
(Չին Կոմկուսի կիրարկած NEP-ը գլխովին կը զատորոշուի Կորպաչեւի 
Փերեսթրոյքայէն եւ ԱՄՆ-ի Փենթակոնի շեղումէն, քանի որ՝ Կորպաչեւ 
ջնջեց Սովետ Միութեան սահմանադրութեան Յօդ. 5-րդը, որ երկրի ղեկա-
վարութիւնը կը վերապահէր Կոմկուսին։ Իսկ ԱՄՆ-ի Փենթակոնի շեղումը՝ 
ժամանակավրէպ դարձած կապիտալիզմի ճգնաժամը լոկ մեղմացնելու համար 
կ՚օգտագործէր սոցիալիստական տնտեսութեան միջոցառումներ, ինչպէս 
շեշտած է Նոամ Չոմսքի։ Մինչդեռ չին Կոմկուսը սոցիալիզմ կը կառուցէ իր 
ղեկավարութեան տակ)։
20-րդ դարի կէսերուն, Նիքիթա Խրուշչեւի օրերուն, Սովետ Միութեան 
Կոմկուսը, հասկնալի բայց աններելի պատեհապաշտութեամբ, որդեգ-
րեց ոչ-կապիտալիստական զարգացման հակամարքսեան տեսութիւնը, 
պատեհապաշտօրէն յուսալով (մինչդեռ Լենին հետեւողականօրէն պայքար 
մղած էր կուսակցութենէն), որ օգնելով այդ ժամանակներուն մեծ զարթօնք 
ապրող՝ Ասիոյ, Ափրիկէի եւ Լատին Ամերիկայի ազգային ազատագրական 
պայքար մղող ժողովուրդներուն, կը կարողանայ այդ երկիրներուն ընկերային-
տնտեսական համակարգերը հունաւորել դէպի սոցիալիզմ, քանի որ այդ երկիր-
ներու պայքարը ուղղուած էր Արեւմուտքի գաղութարար եւ իմփերիալիստ 
տէրութիւններուն դէմ։ Այս յոյսով, Սովետ Միութիւնը հսկայական ծաւալներով 
օգնութիւններ մատուցեց այս երկիրներուն՝ դրամական, տնտեսական, 

ճարտարագիտական, զինուորական, մշակութային-կրթական եւ միւս բոլոր 
մարզերուն մէջ, որոնց շարքին մեծագոյններէն էին՝ Եգիպտոսին նուիրուած 
Ասուանի ջրամբարտակն ու Հալուանի երկաթի արդիւնաբերութեան ծրագիրը 
եւ Կամալ Ապտելնասէրին շնորհուած լենինեան շքանշանն ու եգիպտական 
Կոմկուսին թելադրումը, որ միաձուլուի Նասէրի կուսակցութեան մէջ…։ Իսկ 
հաւանաբար ամենածախսալիցը՝ Մոսկուայի մէջ Փաթրիս Լումումպայի 
անուան վիթխարի համալսարանն էր, բոլոր մասնագիտութիւններով եւ ձրի՝ 
երրորդ աշխարհի ուսանողութեան համար։
Սովետ Միութիւնը մեծ դեր ունեցաւ նաեւ գաղթատիրութեան համակար-
գի լուծարքին մէջ, որ մեծապէս նպաստեց նախկին գաղութներու եւ 
կիսագաղութներու ազգային ազատագրութեան։ Սակայն, ամերիկեան 
իմփերիալիզմը, CIA-ի յեղաշրջական գործողութիւններու եւ այս երկիրներու 
բանակներուն օգնութիւններ տալու ճամբաներով, այս երկիրներու մեծ 
մասին վրայ հաստատեց նոր-գաղութարարութեան համակարգ մը։ Այս 
երկիրներուն մէկ մասին մէջ (ինչպէս՝ Իրանի, Իրաքի, Եգիպտոսի եւ 
Սուրիոյ Միութեան տարիներուն, եւ Սուտանի ու Ալճերիոյ) տեղի ունեցան 
կոմունիստներու զանգուածային ջարդեր ու հալածանքներ, որոնց զոհ գացին 
Իրանի «Թուտեհ» եւ Սուտանի ու Լիբանանի (Ֆարժալլա Հելու) կոմունիստ 
կուսակցութիւններու ընդհանուր քարտուղարները։ Զգայացունց ծաւալով 
այս ոճիրները գործադրուեցան «քաղաքակիրթ» Արեւմուտքի  գոհունակ, 
իսկ սոցիալիստական ճակատի (գլխաւորութեամբ Սովետ Միութեան) 
մեղապարտ ձեռնպահութեամբ։ Էնվեր Սատէթ Եգիպտոսէն վտարեց 
սովետ մասնագէտներն ու տարբեր մարզերու օգնական խորհրդատուները։ 
Լիբանանցի մեծանուն յառաջապահ գրող Ռա՛իֆ Խուրի, Եգիպտոսի դէմ 
գրեց խարանող պարսաւագիր մը՝ «Կատուի Ապերախտութիւն» խորագրով։
Նոր-գաղութարարութիւնը (néo-colonialisme) այս երկիրներուն մէջ յաջողե-
ցաւ, շնորհիւ այս երկիրներու բուրժուազիաներու համագործակցութեան՝ 
ամերիկեան իմփերիալիզմին հետ, եւ երկրի տնտեսութիւնը կախեալ պահե-
ցին ԱՄՆ-ի Մեթրոփոլի կապիտալիզմէն… արգիլելով՝ ոչ-կապիտալիստական 
զարգացումին նախա-սոցիալիստականի վերածումը…։ Ուրեմն, ոչ-կապի-
տալիստական զարգացումը անխուսափելիօրէն չի յանգիր սոցիալիս-
տականի…։
Սակայն, Սովետ Միութեան Կոմկուսի տեսաբանները յաւակնեցան միջանկե-
ալ ոչ-սոցիալիստական զարգացումի տեսութիւնը հիմնաւորել՝ հետեւեալ, 
իբր թէ Մարքսեան, թեզով.
«Թէեւ պատմութեան յառաջդիմութեան մղիչ ուժը, դասակարգային պայ-
քարն է, իբր մեծագոյն հակասութիւն, այդ պայքարը անպայմանօրէն 
սահմանափակուած չէ երկրի մը բանուոր դասակարգին ու բուրժուազիային 
միջեւ, եւ կրնայ բաժանուած ըլլալ հետեւեալ երեք բաղադրիչ մասերուն.
«1) Առաջին մեծագոյն բաղադրիչը այն հակասութիւնն է, որ գոյութիւն ունի 
իմփերիալիզմի ճակատի ղեկավար ԱՄՆ-ի եւ սոցիալիզմի ճակատի ղեկավար 
Սովետ Միութեան միջեւ։ Քանի որ, առաջինը կը ներկայացնէ բուրժուա 
դասակարգը, իսկ երկրորդը՝ բանուոր դասակարգը։
«2) Երկրորդ միջին բաղադրիչը այն հակասութիւնն է, որ գոյութիւն 
ունի իմփերիալիզմի ճակատի եւ ազգային ազատագրական հակա-իմփե-
րիալիստական պայքար մղող ժողովուրդներու ճակատին միջեւ։
«3) Իսկ երրորդ անջատ բաղադրիչը ան հակասութիւնն է, որ գոյութիւն 
ունի նոյնինքն՝ իւրաքանչիւր կապիտալիստական երկրի, ներառեալ 
իմփերիալիստական ճակատի ղեկավար երկրի՝ բուրժուական ու բան-
ուորական դասակարգերուն միջեւ։
«Հետեւաբար, իմփերիալիզմի ճակատին դէմ պայքար մղող ազգային 
ազատագրութեան շարժումները՝ եթէ օգնութիւն ստանան սոցիալիզմի 
ճակատի երկիրներէն, կրնան զարգանալ դէպի սոցիալիզմ…»։
Այս ապամարքսեան տեսութիւնը խոցելի է նաեւ հակամարքսեան այն 
ենթադրութեամբ, թէ՝ արտաքին գործօնը կրնայ վճռորոշ ըլլալ…։ Մինչդեռ 
մարքսիզմի հաստատ դրոյթը կ՚ըսէ, թէ միայն ներքին գործօնն է վճռորոշ, 
իսկ արտաքինը՝ կրնայ միայն նպաստել կամ վնասել ներքինին։ Դիպուկ եւ 
պատկերաւոր է Մաօ Ցէ Թունկի տուած incubator-ի օրինակը. որուն մէջ եթէ 
ձուաձեւ խճաքար մը դնենք, ջերմութեան ազդեցութեան տակ (որ արտաքին 
գործօնն է), ճուտիկ դուրս չի գար, որովհետեւ ձուաձեւ խճաքարը չունի ձուի 
ներքին գործօնը…։
Սովետ Միութեան Կոմկուսի շիլ տեսաբաններու մշակած ոչ-կապիտալիստա-
կան զարգացման պատեհապաշտական, Շոփենհաուերեան կամապաշ-
տական եւ յեղափոխականին անվայել եւ միայն ըմբոստին վայել եւ յատուկ 
շտապողական վա՛յ տեսութիւնը՝ թրիլիոններ արժեց Սովետ Միութեան 
պետական գանձին, միութեան ժողովուրդները հարկադրելով շարք մը 
զրկանքներու։ Այս, եւ նման այլ սխալներն են, որ սոցիալիզմի սովետական 
մոդելը տապալեցին ներսէն…։ 
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Պատմամշակութային Արձագանգ

Մշակութային Արձագանգ

Ակնայի Մօտակայքը 9-10-րդ Դարու Խաչքար Յայտնաբերուած է

Թումանեանի Թանգարանը Լոյս Ընծայած է Հեղինակին 
Ստեղծագործութիւնները` Արեւմտահայերէնով 

Նոյեմբեր 4-ին, Նորագիւղի բնակիչ 
Արթուր Յակոբեան, Ակնայի (Աղդամ) 
մօտակայքը հողը մշակելու ժամա-
նակ, խաչքար յայտնաբերած է:
Artsakhpress.am-ի տեղեկութիւն-
ներով՝ «Պատմական միջավայրի 
պահպանութեան պետական 
ծառայութիւն» ՊՈԱԿ-ի տնօրէն 
Արմինէ Հայրապետեան ըսած է, որ 
իրենց կառոյցի Ասկերանի աշխա-
տակիցները այցելած են տուեալ 
տարածք եւ ծանօթացած խաչքա-
րին:
«Ըստ ՀՀ գիտութիւններու ազգային 

Յովհաննէս Թումանեանի եւ Լեւոն 
Շանթի 150-ամեայ յոբելեաններուն 
առիթով՝ Թումանեանի թանգարա-
նը հրատարակած է Թումանեանի 
մանկական ստեղծագործութիւն-
ներու արեւմտահայերէնի վերա-
ծուած գիրքը: Շնորհանդէսը, ըստ 
Armenpress.am-ի, տեղի ունեցած 
է Նոյեմբեր 8-ին, Յովհաննէս Թու-
մանեանի թանգարանին մէջ:

Արեւմտահայերէնի փոխադրումը 
իրականացուցած է Լեւոն Շանթը՝ 
Կ.Պոլսոյ հայ մանուկներուն Թու-
մանեանի աշխարհը ալ աւելի 
ճանաչելի ու հասկնալի դարձնելու 
նպատակով:
«Ժամանակին Յովհաննէս Թումա-

ակադեմիայի հնագիտութեան եւ 
ազգագրութեան ուսումնարանի 
Արցախի հնագիտական արշա-
ւախումբի ղեկավար Համլէթ Պետ-
րոսեանի՝ խաչքարը կը թուագրուի 
9-10-րդ դարերով»,- նշած է Ա. 
Հայրապետեան:
Անոր խօսքով՝ անցեալ տարի նոյն 
տարածքին մէջ  խաչքար մը եւ խեցե-
ղէնի կտորներ եւս գտնուած էին: 
Գտնուած երկու խաչքարերը առայժմ 
նոյն տեղն են:

 լուսանկարը՝ Վալերի 
Պետրոսեան

նեանն ու Լեւոն Շանթը հրաւիրած 
են կազմելու տարրական դասա-
րաններու համար նախատեսուած 
«Լուսաբեր» դասագիրքը: Սկիզ-
բը անիկա հրատարակուած է 
արեւելահայութեան համար, բայց 
այնքան յաջող եղած է, որ Լեւոն 
Շանթ դասագիրքը փոխադ-
րած է արեւմտահայերէնի: Մեր 
թանգարանին մէջ կը պահուին 
դասագիրքին տարբեր հրատարա-
կութիւնները. անիկա ունեցած է 
բաւական երկար կեանք: Այս գիր-
քին հիմքը այն բոլոր դասագիրքերն 
են, որոնք հրատարակուած են մին-
չեւ Թումանեանի մահը»,- պատ-
մած է թանգարանի տնօրէն Անի 
Եղիազարեան:
Գիրքը, ուր տեղ գտած են Յով-
հաննէս Թումանեանի բանաս-
տեղծութիւնները, բալլադներն ու 
առասպելները, պատմուածքները, 
նկարազարդած են արտասահմանի 
մէջ ապրող հայ մանուկները, անոնց 
աջակցած են Հայաստան ապրող 
փոքրիկները:
Հրատարակման համար նիւթական 
օգնութիւն ցուցաբերած է Արմինէ 

Կարապետեան: Թանգարանը անոր 
նուիրած է «Յովհաննէս Թումանեան 
150» յուշամետալը:
Արմինէ Կարապետեան ըսած է, որ 
ինքը ծնուած է Իրան` հայրենասէր 
ու կրթուած ընտանիքի մէջ: «Հայրս 
գրող էր, իսկ մայրս` ուսուցչուհի: Թու-
մանեանը մեր ամենասիրելի հեղի-
նակներէն է, եւ մենք մեծցած ենք 
անոր հեքիաթներով»,- նշած է ան:
Գիրքը կազմած է Անի Եղիազարե-
անը, խմբագրած է Նարինէ Խաչատ-
րեանը, սրբագրած` Քնարիկ Աբրա-
համեանը, ձեւաւորումը իրակա-
նացուցած է Մանէ Խաչատրեանը:
 
 Լուսանկարները` Տաթեւ Դուրեան
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Արհեստագիտութեան Աշխարհ

Հայրենի Տնտեսութիւն

Ազատ Արցախ

Պատրաստուած է Հայաստանի Մէջ՝ Իտալական Նախշերով. Բացուեցաւ 
Խեցեգործական Սպասքի Գործարան

Արցախի Մէջ Պիտի Կայանայ Արցախեան Պատերազմին Նուիրուած 
«Լուսաբացից Առաջ» Ներկայացումը

RobotexArmenia. Հայաստանի Մէջ Տեղի Պիտի Ունենայ Ինքնաշխատ 
Մարդ-Մեքենաներու Միջազգայի Մրցոյթը

Հայաստանի մէջ այսուհետեւ պիտի 
արտադրուի խեցեգործական 
սպասք ու պիտի արտահանուի 
ԱՄՆ եւ Եւրոպա՝ «Պատրաստուած 

Ստեփանակերտի «Վահրամ Փափա-
զեան»ի անուան պետական թատ-
րոնին կողմէ շուտով հանդիսա-
տեսի դատին պիտի յանձնուի 
«Լուսաբացից առաջ» ներկայացումը՝ 
ըստ երիտասարդ գրող Հերմինէ 
Աւագեանի «Պատերազմ… Աչքեր… 
Ծաղիկներ» գիրքին բեմականաց-

Առաջատար արհեստագիտու-
թիւններու ձեռնարկութիւններու 
միութիւնը (ԱԱՁՄ) Նոյեմբեր 9-ին 
պիտի  հիւրընկալէ Robotex Armenia 
միջազգային մրցոյթը: Այս մասին կը 
տեղեկացնէ IT trend կայքը։
Մրցոյթին պիտի մասնակցին Արմաթ 
արհեստագիտութիւններու տար-
րալուծարանները, ինչպէս նաեւ 
Robotex միջազգային միաւորման 
շուրջ 50 անդամ-երկիրներու ներ-
կայացուցիչներ, ոլորտով հետաքրք-

է Հայաստանի մէջ, նախշը՝ Իտալի-
ոյ մէջ» մակնիշով: «Ցերամիսիա» 
գործարանը աշխատատեղ պիտի 
ստեղծէ 500-1000 հայաստանցիի 

ման:
Ներկայացման առաջ՝ Ստեփանա-
կերտի «Վահրամ Փափազեան»ի 
անուան պետական թատրոնը, 
Համազգային Հայ Կրթական եւ 
Մշակութային Միութեան Արցախի 
գրասենեակին հետ համատեղ, 6 
Նոյեմբերին կայացաւ մամուլի 

րուած անհատներ եւ ընկերութիւն-
ներ:
Մրցոյթի նպատակն է խրախուսել 
եւ հանրայնացնել մարդաշինու-
թեան, ծրագրաւորման եւ ձեւաւոր-
ման նկատմամբ հետաքրքրու-
թիւնը: Անիկա նաեւ հարթակ է 
մարդ մեքենաներու շինութեամբ 
եւ ծրագրաւորմամբ զբաղող երի-
տասարդներու համար` սեփական 
հմտութիւնները եւ գիտելիքները ցոյց 
տալու համար:

համար: Ըստ Armenpress.am-ի՝ 
«Multi Group» եւ իտալական Italian 
Stoneware ընկերութեանց համա-
տեղ ներդրումային ծրագիրին ծիրէն 
ներս հիմնուած գործարանի բաց-
ման արարողութիւնը կայացաւ 
Նոյեմբեր 7-ին, որուն մասնակցեցաւ 
ու արտադրանքին ծանօթացաւ նաեւ 
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան:
«Այսօր գործարանը կը սկսի աշխա-
տիլ 35 պատրաստուած մասնա-
գէտներով, որոնք որակաւորում 
ստացած են իտալական տարբեր 
գործարաններու մէջ: Մեր ծրա-
գրերով աշխատակիցներուն թիւը 
Յունուար-Փետրուար ամիսներուն 
պէտք է հասցնենք 300-500-ի:  
Բոլոր աշխատակիցները պէտք է 
որակաւորում անցնին իտալական 

ասուլիս:
Ստեփանակերտի թատրոնի գեղա-
րուեստական ղեկավար Ռուզաննա 
Խաչատրեան ըսաւ, որ ներկայաց-
ման մէջ փորձած են ամփոփել հերո-
սի ձեւաւորուած կերպարը: Հերոս, 
որ պատերազմի եւ մեր գոյութեան 
պայքարի մէջ մտցուց յաղթելու եւ 
ապրելու բանաձեւը: Ըստ անոր՝ մէկ 
տարի առաջ, երբ լոյս տեսաւ Հերմինէ 
Աւագեանի «Պատերազմ… Աչքեր… 
Ծաղիկներ» գիրքը, ծանօթանա-
լով ստեղծագործութեան, իբրեւ 
բեմադրիչ ան պատկերացուցած է 
բեմական տարբերակն ու կենդանի 
հերոսներուն պատմութիւնը:
Ծրագիրի իրականացման աջակ-
ցեցան Արցախի մշակոյթի, երիտա-
սարդութեան հարցերու եւ զբօսա-
շրջութեան նախարարութիւնը, 
Ստեփանակերտի քաղաքապետա-
րանը, «Ղարաբաղ Տելեկոմ», Արցա-
խի հանրային պատկերասփիւռի 
եւ «Pace» ընկերութիւնները եւ այլ 

գործարաններու մէջ»,- ըսաւ «Multi 
Group» ընկերութեան տնօրէն 
Սեդրակ Առուստամեան ու  վստա-
հութիւն յայտնեց, որ յաջորդ տարի 
նոյն ժամանակ գործարանը պիտի 
ունենայ 1000-էն աւելի աշխատա-
տեղ:
Հայաստանի մէջ արտադրուած 
խեցեգործական սպասքը պիտի 
իրացուի Միացեալ Նահանգներու 
եւ Եւրոպայի մէջ: Նախնական ներդ-
րումներուն ծաւալը կը կազմէ 30 
միլիոն եւրօ, Italian Stoneware-ը 
պատրաստակամ է ընելու աւելին: 
Մինչեւ 2020-ի Փետրուար ամիսը 
պէտք է հասցնեն 300 աշխատակից 
գտնել՝ թէեւ այժմ դժուարութիւն-
ներ ունին աշխատակիցներ գտնելու 
հարցով:

կազմակերպութիւններ:
Իր հերթին, Համազգային Հայ 
Կրթական եւ Մշակութային Միու-
թեան Արցախի գրասենեակի ղեկա-
վար, ստեղծագործութեան հեղինակ 
Հերմինէ Աւագեան նշեց, որ գիր-
քին բեմականացումը համարձակ 
քայլ էր նաեւ իրեն համար, քանի 
որ երբեւէ թատրոնի համար որեւէ 
ստեղծագործութիւն չէր գրած: 
Անդրադառնալով ներկայացման 
անունին՝ Հ. Աւագեան ըսաւ, որ 
լուսաբացը ազատամարտի ժամա-
նակ ոտքի կանգնած բոլոր մարտիկ-
ներու ու ժողովուրդին երազանքն է, 
որ կը խորհրդանշէ ազատ ու անկախ 
հայրենիք ունենալու գաղափարը:
Ներկայացման համար գրուած է 
նաեւ յատուկ երաժշտութիւն, որուն 
հեղինակը Վաչէ Շարաֆեանն է:
Թատրոնի անդրանիկ ներկայացումը 
նախատեսուած է կատարել 5-6-7 
Դեկտեմբերին։
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Սկիզբը Էջ 03

Շար. Էջ 07

Հասարակարգային Հարցեր
Եւ Հայանպաստ Առիթներ

Այս խոշորագոյն սխալին յարակից սխալ մըն էր նաեւ կապիտալիզմի 
եւ սոցիալիզմի միջեւ իշխանութեան հերթափոխութեան (արաբերէնով՝ 
թատաւուլ սուլթա) ցնդաբանութիւնը. իբր թէ՝ առաւել կամ կատարեալ 
ու ամբողջական դեմոկրատականութեան սիրոյն, յապաւելով՝ արիւնալի 
յեղափոխութեան եւ առաջին շրջանի պրոլետարական բռնատիրութեան 
հանգրուանները, փոխարէնը՝ խորհրդարանական ընտրութիւններու ճամբով 
իշխանափոխութիւնը կատարելու համար, բուրժուազիային ու բանուոր 
դասակարգին պատկանող կուսակցութիւններուն միջեւ։ Եւրոպայի ամէն 
սոցիալիստ կամ սոցիալ-դեմոկրատ կոչուած կուսակցութիւն, որ երես-
փոխանական ընտրութեան ճամբով իշխանութեան հասաւ, կրցա՞ւ սոցիա-
լիստական սոցիալիստական հասարակարգ կառուցել իր յաղթած երկրին 
մէջ։ Բնաւ երբեք։ Լատին Ամերիկայի սոցիալիստական կուսակցութիւնները, 
որոնք աւելի արմատական ու յեղափոխական են քան Եւրոպայի սոցիալիստ 
անունը կրող ԱՋ սոցիալիստները, ցարդ չկրցան կառուցել սոցիալիստական 
հասարակարգ, քանի որ իշխանութեան չհասան՝ յեղափոխութեամբ եւ երկրէն 
արմատախիլ չըրին բուրժուազիան, որ արտաքին իմփերիալիստական 
օգնութեամբ, կը շարունակէ արգիլել սոցիալիզմի խաղաղ կառուցումը…։ 
Սոցիալիստական հասարակարգ կարելի եղաւ կառուցել՝ միայն ու միայն, 
Ռուսաստանի մէջ, Վլ. Ի. Լենինի ղեկավարած, Մաօ Ցէ Թունկի ղեկավարած, 
Գուպայի մէջ, Ֆիտէլ Քասթրոյի ղեկավարած, Վիէթնամի մէջ, Հօ Շի Մինհի 
ղեկավարած եւ Հիւսիսային Քորէայի մէջ, Քիմ Իլ Սունկի ղեկավարած 
ՅԵՂԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՎ, արիւնալի պատերազմներով։ 
Ուրեմն, կարելի չէ աւատատիրականէն սոցիալիստական հասարակարգ 
ոստում կամ թռիչք կատարել՝ անտեսելով կապիտալիստականի հանգրուանը։ 
Կարելի չէ նաեւ՝ կապիտալիստականէն սոցիալիստական հանգրուան 
թեւակոխել՝ ոստում կամ թռիչք կատարելով եւ անտեսելով՝ յեղափոխութեան 
ու պրոլետարական բռնատիրութեան փուլերը։ Որովհետեւ՝ հասարակարգերու 
փոփոխութիւնը, դասակարգերու միջեւ փոփոխութիւն է, թշնամիներու միջեւ է, 
իսկ միեւնոյն հասարակարգի տարբեր քլաններուն միջեւ հերթափոխութիւնը՝ 
լոկ հակառակորդներու միջեւ է, որ կ՚ըլլայ խաղաղօրէն, ընտրութեան ճամբով 
եւ չի պահանջեր տասնամեակներ՝ հին հասարակարգը արմատախիլ ընելու 
համար իր ներքնակառոյցով ու վերնակառոյցով, եւ հաստատելու համար 
նոր հասարակարգը՝ իր ներքնակառոյցով ու վերնակառոյցով։
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Հասարակարգային հարցերու շուրջ այս մտորումները մեզի կը վերյիշեցնեն, 
մեր ժողովուրդի պատմութեան մէջ, երկու ուշագրաւ նախընթացներ, որոնք 
կանխահաս երեւոյթներ եղած են իրենց ժամանակին մէջ, եւ բարենիշեր կու 
տան մեր ժողովուրդի գիտական ու արդարադատ մտածողութեան։
Առաջինը՝ Արմենական Կուսակցութիւնն է։ Այս կուսակցութիւնը 
առաջինն ու միակն է, որ հիմնուած է հայրենական հողին վրայ, եւ 
հակագիտականօրէն իրարու չէ միախառնած՝ պայքարի իրարմէ անկախ, 
զատորոշ երկու հանգրուանները՝ ազգային ազատագրութեան, եւ՝ ընկերային 
ազատագրութեան։ Եւ՝ գիտական յաջորդականութիւնը յարգելով, իր 
պայքարի մօտաւոր եւ անմիջական նպատակը ընտրած է՝ ազգային 
ազատագրութիւնը օսմանեան լուծէն, իսկ հեռաւոր ու հետագայ նպատակը 
ընտրած է՝ ընկերային ազատագրութիւնը։ Անդրանիկ Անդրէասեան, իր «Մեր 
Գաղափարն Ու Գործը» խորագրեալ գիրքին մէջ, յիշած է՝ թէ 1905 թուի 
ռուսական վիժած յեղափոխութեան առիթով, Արմենական Կուսակցութիւնը 
հրապարակած է շրջաբերական մը, որուն մէջ յստակօրէն պարզած է՝ 
թէ Արմենական Կուսակցութեան առաջնահերթ նպատակն է ազգային 
ազատագրութիւնը օսմանեան լուծէն, իսկ ազատագրութենէն վերջ, երբ մեր 
հասարակութեան մէջ ալ սրի պայքարը «Քափիթալ»ի եւ «Աշխատանք»ի 
միջեւ, ինք կը կանգնի՝ Աշխատանքի կողքին։ Այս պայծառ զատորոշումը՝ 
ազգայինի եւ ընկերայինի հանգրուաններուն միջեւ, չկայ Արմենականին 
յաջորդող միւս երկու աւանդական կուսակցութիւններու ծրագրերուն մէջ։ 
Ազգային ազատագրութենէն առաջ՝ անոնց բարձրացուցած ընկերային 
ազատագրութեան շուտիկութեան պայքարի դրօշը՝ օդին մէջ… ոչ՝ հողին 
վրայ… քննադատած է Երուանդ Օտեան՝ իր քանդակած «Ընկեր Փանջունի»ի 
կերպարով, «Առաքելութիւն Ի Ծապլվար» վերնագրով երգիծավէպին մէջ…։ 
(Յովհաննէս Աղպաշեան հասարակական գործիչը, երգիծագիրը (Խիկար) 
եւ «Ժողովուրդի Ձայն» կոմունիստական օրաթերթի խմբագրապետը, որ 
լիբանանցի երգիծագիր Մարուն Ապպուտի «Պարպար Աղա» երգիծավէպը 
թարգմանեց հայերէնի, այս անգամ ալ Ե. Օտեանի «Ընկեր Փանջունի»ն 
թարգմանեց արաբերէնի, որ լոյս տեսաւ 1971-ին, «Ալ-Նահար» օրաթերթի 
հրատարակչատունէն՝ արաբերէն «Ալ-Րաֆիք Պանշունի» վերնագրով)։
Արմենական Կուսակցութիւնը միախառնած չէ ազատագրութեան ազգա-
յին եւ ընկերային երկու տարբեր հանգրուանները, այլ՝ իւրաքանչիւր 
հանգրուանի տուած է անոր հասունացման ժամանակը, ինչ որ իր՝ 

գիտական ու ճշմարտապէս յեղափոխական երկարաշունչ պայքարի պատ-
րաստակամութիւնը կ՚արտացոլացնէ…։
Արմենականները ճիշդ վերլուծած են 1905 թուի ռուսական յեղափոխութեան 
վիժումին պատճառները, որ ատիկա՝ շուտիկութեան, անհամբերատարու-
թեան, կամապաշտութեան եւ արկածախնդրութեան ու պատեհապաշտու-
թեան հետեւանքն էր…, քանի որ Ցարական Ռուսաստանի մէջ տակաւին 
հասունցած չէր ընկերային ազատագրութեան հանգրուանը, ինչ որ՝ 15 
տարիներ ետք, Հոկտեմբերեան Յեղափոխութեան յաղթանակէն վերջ միայն 
պիտի վերլուծէր Լենին…։ Ասի՝ խիստ ուշագրաւ ու շնորհաւորելի երեւոյթ 
մըն է մեր արդի պատմութեան մէջ։
Երկրորդ պատմական ուշագրաւ կանխահաս նախընթացի երեւոյթը շատ 
աւելի հին է… անհաւատալիօրէն։ Ատիկա՝ Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ 447 
թուի Շահապիվանի ժողովի արդարադատ մէկ իրաւախոհութիւնն է (jurispru-
dence, իժթիհատ) ամուսնալուծումի դատերուն մէջ, այր ու կնոջ նիւթական 
փոխ-յարաբերութեանց կապակցութեամբ։ Այս մարզին մէջ գոյութիւն 
ունե-ցած են երկու ռեժիմներ։ Հինը եւ անարդարը՝ այր ու կնոջ ինչքերու 
բաժանումի ռեժիմը (Régime de Séparation des Biens), արդիականն ու 
արդար՝ այր ու կնոջ ինչքերու համայնական ռեժիմը (Régime de Communauté 
des Biens)։ Այս երկու ռեժիմներէն արդիականն ու արդարը՝ Եւրոպայի մէջ 
սկսաւ կիրարկուիլ 20-րդ դարու երրորդ տասնամեակէն։ Մինչդեռ՝ այս արդար 
ռեժիմը, Հայաստանի մէջ որդեգրուեցաւ 447 թուին, Շահապիվանի Ժողովին 
մէջ, մօտ՝ մէկուկէս հազարամեակ առաջ…։ Հազարամեակ մը առաջ բռնկած 
բարենորոգչական Թոնտրակեան յեղափոխութենէն հինգ դար առաջ…։ 
Իսկ այսօր՝ Մերձաւոր Արեւելքի եւ Իրանի մէջ գործող Հայ Առաքելական 
դատաստանական խորհուրդներու գործադրած ռեժիմը՝ հի՜ն անարդարն 
է…։ Այս մասին՝ քիչ ետք։
Արդիական եւ արդար ռեժիմը՝ ամուսնական տան ունեցուածքը կը նկատէ այր 
ու կնոջ համայնական սեփականութիւնը, եւ՝ ամուսնալուծման պարագային, 
այդ ունեցուածքը կը կիսուին այր ու կին։ Շահապիվանի իրաւախոհութիւնը 
այր ու կնոջ տուած է ամուսնական տան սեփականութիւնը կազմող հնչուն 
ոսկիին, տուներուն, կալուածներուն, այգիներուն, կենդանիներուն ու 
զաւակներուն անգամ՝ կէսը… հաւասարապէս։
Հին եւ անարդար ռեժիմը՝ ամուսնական տան կուտակած հարստութիւնը՝ այր 
մարդուն սեփականութիւնը կը համարէ, եւ եթէ այրն է մեղաւոր կողմը, ան կը 
դատապարտուի անմեղ կնոջ տալու հատուցումի խորհրդանշական գումար մը, 
եթէ նոյնիսկ անմեղ կինը՝ բացի իր առտնին ծառայութիւններէն, մասնակցած 
ամուսնական տան հարստութեան կուտակումէն, իր ամուսնական առաջին 
շրջանի ինքնազրկումներուն շնորհիւ կատարած խնայողութիւններով, իր 
ամուսինի գործին օգնելով կամ՝ դուրսը աշխատելով…։
Ներկայիս գործադրուող «Լիբանանի Հայոց Անձնական Իրաւանց Կանոն»ը 
եւ «Դատավարական Կանոն»ը հիմնովին բարեփոխուելու կարիքը 
ունին, ոչ միայն արդարադատութեան մտահոգութեամբ, այլեւ՝ զուտ 
արհեստավարժական նախանձախնդրութեամբ, եթէ՝ նախանձախնդրութիւնը 
ունինք պահպանելու՝ հայ ընտանիքին ներդաշնակութիւնն ու ամրութիւնը, 
որպէս երաշխիք՝ Տարագիր Արեւմտահայութեան հայապահպանումին։
1982 թուին, «Լիբանանի Հայոց Անձնական Իրաւունքի Կանոն»ի հաստատ-
ման 30-ամեակին, Լիբանանի Հայ Համալսարանաւարտներու միութիւնը՝ 
տողերս գրողի նախագահութեան ժամանակ, նախաձեռնութիւնը առաւ 
բարեփոխելու այս կանոնները եւ այժմէականացնելու զանոնք, եւ այդ 
նպատակով՝ Միութեան նախագահը պատրաստեց համապարփակ 
նախագիծ մը, որուն քննարկումին համար ալ՝ Միութիւնը ծրագրեց ու 
կազմակերպեց Մերձաւոր Արեւելքի (Սուրիա, Լիբանան, Կիպրոս եւ Իրան) 
Հայ Իրաւաբաններու Սիմփոզիում մը, Կիպրոսի Մելգոնեան Կրթական 
Հաստատութեան մէջ։
Յիշենք նաեւ՝ որ արդէն 20 տարիներ առաջ՝ 1962-ին, այս կանոններու 
գլխաւոր հեղինակն ու խմբագիրը՝ Մեթր Կարապետ Իզմիրլեան, 1952 թուին 
հաստատուած այս կանոններու 10-ամեակին, ինք նկատած էր բարեփոխելի 
շարք մը յօդուածներ, զորս 16 էջերու վրայ մեքենագրեալ յանձնած էր յատենի 
Առաջնորդ Տաճատ Ուրֆալեանին, բայց երբեք նկատի չէր առնուած անոր 
առաջարկը։ Իսկ Արամ Քէշիշեանի առաջնորդութեան օրով, տողերուս 
հեղինակը զայն գտած-փրկած էր Առաջնորդարանի թափուելիք թուղթե-
րու աղբակոյտէն…։ Առաջնորդարանի քարտուղարին հարցնելով թէ այս 
ալ թափուելիք համարեց Առաջնորդը, եւ ան այո՛ ըսած ու հաստատած 
էր եւ արտօնած որ առնէ։ Սիմփոզիումին քննարկուելիք նախագիծի 
պատրաստութեան ժամանակ, տողերուս հեղինակը, ոչ միայն նկատի առած 
էր Մեթր Իզմիրլեանի առաջարկած բարեփոխուելիք յօդուածները, այլեւ՝ 
այդ փաստաթուղթը իբր յաւելուած կցած էր՝ ցարդ անտիպ մնացած իր 
ուսումնասիրութեան, Լիբանանի բազմահամայնքային համակարգին շուրջ, 
որ կ՚ընդգրկէ նաեւ իր պատրաստած բարեփոխումներու համապարփակ 
նախագիծը։
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

ՀԵՐԱՆ ՇԱՊԱՆ
(1887 – 1939)
«Մայրամուտի շողեր»

09 2019
ՆՈՅԵՄԲԵՐ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Գեղօն Մեսրոպեան

Մեսրոպ,
Արարատեան ժայռի ճարտար քարակոփ,
Որ երգ քաղեց քնարի պէս քարերէն,
Եւ հայկազեան լեզուի ճշգրիտ բառակոփ,
Որ լոյս փրցուց բիւրեղի պէս բառերէն:
Մեսրոպ,
Արմենական հանճար ճեղքով բերրի խոփ,
Որ դալարի այլակերպեց քարը մերկ,
Եւ հայ դարերն հերկող գըրիչ քառատրոփ,
Որ աստղերով բեղմնաւորեց էջը լերկ:
Մեսրոպ,
Փոթորիկի անուն, լոյսի դուն ամպրոպ,
Որ բոցերը մութին մարեց, մոխրացուց
Հայ Ոգիի դարբին, բազուկ հրաբորբ,
Որ հաւատքի դողդոջ ամրոցն ամրացուց:
Մեսրոպ,
Օշականին քունին մէջ դեռ արթուն կոպ,
Որ կը հսկէ լամբերուն վրայ Հայ Մտքին
Լուսաւորչի աստղին անմաչ լուսամփոփ,
Որ կը պահէ աշխարհացիր Հայ Հոգին,
Ով Սուրբ Մեսրոպ,
Ոսկի ողջոյն քեզ, հայ Բանի ով ամպրոպ..:

ԺԱԳ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Հասարակարգային Հարցեր
Եւ Հայանպաստ Առիթներ

Մօտ 30 հայ իրաւաբաններ դրապէս պատաս-
խանած էին Սիմփոզիումի հրաւէրին, եւ որպէս-
զի այս նախաձեռնութեան համահայկական 
հանգամանքը պահպանուէր, եւ ոչ մէկ ձեւով 
կապուած ըլլար անցեալի եկեղեցական տխուր 
տագնապին, ԼՀՀՄ-ի վարչութիւնը որոշեց 
հրաւիրել նաեւ՝ ոչ միայն այս կանոնները առա-
ջարկող Իրաւագիտական Յանձնախումբի 
երեք անդամներէն՝ Մեթր Կ. Իզմիրլեան, Մեթր 
Հրաչեայ Շամլեան եւ Վահէ Սէթեան (վերապրող 
այս վերջինը՝ իբր Սիմփոզիումի նախագահ), եւ 
Կիլիկիոյ Աթոռի բոլոր թեմերու դատաստանական 
խորհուրդներուն կրօնական նախագահներն ու 
աշխարհական ատենապետները։ Վահէ Սէթեան 
ողջունեց նախաձեռնութիւնը, սակայն պայման 
դրաւ որ առնուի Գարեգին Բ. Կաթողիկոսին 
հաւանութիւնը։ Միութեան վարչական լրիւ կազ-
մը, որ Միութեան նման համահայկական էր 
(դաշնակ, կոմունիստ, ռամկավար, հնչակեան եւ 
անկուսակցական) ներկայացաւ կաթողիկոսին եւ 
անոր պարզեց նախաձեռնութեան միտք բանին, որ 
զուտ հայապահպանումին՝ հայ ընտանիքը ամուր 
պահելով նպաստելու շարժառիթը ունի, եւ զուտ 
արհեստավարժական նախանձախնդրութիւնը 
ունի, որոնք կը բխին ԼՀՀՄ-ի համահայկական 
առաքելութենէն եւ հայ իրաւաբաններու ասպարէ-
զի կոչումէն։ Նաեւ՝ անոր յայտնելով, որ Սիմփոզիու-
մին եզրակացութիւնը կը դնեն Կաթողիկոսութեան 
եւ Ազգային Իշխանութեան տրամադրութեան տակ՝ 
որպէս սիրայօժար իրաւական խորհրդատւութիւն, 
եւ անոր գործադրութիւնը կամ ոչը՝ կը թողուն 
անոնց տնօրինումին, եւ բնաւ նիւթ չեն դարձ-
ներ մամուլի մէջ՝ հրապարակային քննարկման։ 
Գարեգին Բ. սիրալիր ընդունեց վարչական կազմը, 

ջերմօրէն հիւրասիրեց սուրճով, զովացուցիչով 
եւ… սիկառով (գուպայական ըլլալը շեշտելով)։ 
Յաւելեալ՝ ան իւրաքանչիւր վարչականի նուիրեց 
Կաթողիկոսարանի հրատարակած գրպանի օրա-
ցոյցէն օրինակ մը… Միութեան նախագահին 
տուած օրինակը բացած՝ այն օրուան էջը, որ 
զուգադիպէր Նոյեմբեր 29-ին, ներքեւը գրուած՝ 
Հայաստանի Խորհրդայնացումի Օր… եւ յանկարծ՝ 
«բայց, ըսաւ, ներկայիս մենք առաջնահերթու-
թիւնը կու տանք կրթական հարցին, եւ ոչ թէ՝ 
դատաստանականին»…։ Եւ ուրեմն, ան մերժեց 
իր հաւանութիւնը տալ եւ արտօնել թեմերու 
կրօնական նախագահներու եւ աշխարհական 

ատենապետներու մասնակցութիւնը այս Սիմ-
փոզիումին։ Եւ՝ ԼՀՀ Միութեան վարչութիւնը 
հրաժարեցաւ Սիմփոզիումէն, իսկ մեր կրօնական 
դատարանին Անձնական Իրաւանց Կանոնը մնաց 
իր յետամնաց, անարդար, կանանց նկատմամբ 
կրկնակի շահագործումի՝ հայր-իշխնական եւ 
կապիտալիստական վիճակին մէջ՝ Շահապիվանի 
Ժողովէն 1572 (447-2019) տարիներ ետք… անգամ։
Անձնական Իրաւանց, եւ ընդհանրապէս՝ Մարդու 
Անհատական ու Հասարակական Իրաւունքներու 
յետամնացութեան վիճակը առաւել ծանրակշիռ 
դարձած է այսօր, երբ մոռացութեան տուած 
ենք՝ Տարագիր Արեւմտահայութեան ազգային 
ազատ ինքնորոշումի հասարակական իրաւունքը, 
Արեւմտահայաստանի ազատագրումին սրբազան 
դատը…։
Սակայն, ընթացիկ տարուան Հոկտեմբեր 
ամսուան 17-ին, Լիբանանի մէջ, 18-ին՝ ՄԱԿ-ի 
մէջ, եւ Հոկտեմբեր 29-ին՝ ԱՄՆ-ի Քոնկրէսին 
մէջ, յաջորդաբար՝ նախ կանանց անձնական 
իրաւունքին, ապա՝ Տարագիր Արեւմտահայու-
թեան հասարակական իրաւունքին համար, եւ 
հուսկ՝ Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչումին 
համար, յոյսի պատուհաններ բացուեցան։
Հոկտեմբեր 17-ին, Լիբանանի մէջ համա-
ժողովրդային պոռթկումը՝ մեծ հարուած տուաւ 
թայֆէական պառակտիչ համակարգին, դուռը 
բանալով ոչ-թայֆէական եւ ոչ-կրօնական ընտա-
նեկան հարցերու դատարաններու առջեւ։
Իսկ Հոկտեմբեր 18-ին, ՄԱԿ-ի Մարդու Իրաւանց 
Ենթայանձնաժողովի անդամ ընտրուեցաւ 192-ի 
վրայ 144 երկիրներու ձայնով՝ Հայաստանի 
Հանրապետութիւնը՝ 2020-2022 խիստ նշանա-
կալից ու կարեւոր տարիներուն համար, որոնք 
կը զուգադիպին Սեւրի Դաշնագրի եւ Ուիլսոնեան 
Իրաւարար Վճիռի դարադարձերուն։ 

Եւ վերջապէս՝ Հոկտեմբեր 29-ին, Փանթրքական 
Թուրքիոյ Մեծ Եղեռնի մեղսակից Գերմանիայէն 
եւ անոր մանկաբարձ Սիոնիզմի պետութեան 
վարչապետ Նեթանիահուէն յետոյ՝ ԱՄՆ-ի Քոնկէսն 
անգամ ճանչցաւ Հայոց Ցեղասպանութիւնը։
Այս ճանաչումներուն սպասող եւ զանոնք մու-
րացող հայկական կազմակերպութիւնները ալ 
ինչի՞ կը սպասեն, պահանջելու համար Արեւմ-
տահայաստանի ազատագրումը…։
Հայաստանի եւ Տարագրութեան մէջ, հայութիւնը 
պատրա՞ստ է օգտուելու 144 երկիրներու եւ 
Գերմանիոյ, Իսրայէլի եւ ԱՄՆ-ի մեզի պարգեւած 
այս ոսկի առիթէն…։
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Սկիզբը Էջ 02

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 կատարուեցաւ 
Ուրբաթ, 8 Նոյեմբեր, 2019-ին, կէսօրէ ետք ժամը 3-ին, Անթի-
լիասի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ, ուրկէ 
հանգուցեալին մարմինը փոխադրուեցաւ Ֆըրն Շպէքի Ազգա-
յին գերեզմանատունը:
Ներկայս ընդունիլ որպէս մահազդ:
Ցաւակցութիւնները կ’ընդունուին Շաբաթ, 9 եւ Կիրակի, 10 
Նոյեմբեր 2019-ին ժամը 11:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 6:00, 
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 կատարուեցաւ 
Ուրբաթ, 8 Նոյեմբեր 2019-ին, կ,ա ժամը 11:00-ին, Սրբոց 
Քառասնից Մանկանց եկեղեցւոյ մէջ, Պուրճ Համուտ, ուրկէ 
հանգուցեալին մարմինը փոխադրուեցաւ Ֆըրն էլ Շըպպաքի 
Ազգային գերեզմանատունը: 
Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:
Ցաւակցութիւնները կ՛ընդունուին Շաբաթ 9 Նոյեմբերին 
հանգուցեալին բնակարանին մէջ Ռաուտա, կ.ա. 11:00էն մին-
չեւ երեկոյեան ժամը 7:00:

Ներկան Եւ Ապագան

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

ԱԵԺ-ի կարգադիր յանձնախում-
բի ատենապետ Տ. Արշակ Եպսկ. 
Խաչատրեան հանդէս եկաւ 
զեկուցումով մը։ Նստաշրջանի 
ընթացքին տեղեկացուեցաւ ԱԵԺ-ի 
պատգամաւորներու ընտրութեան, 
նուիրապետական աթոռներէն, 
թեմերէն ու հայրապետական 
պատուիրակութիւններէն անհրա-
ժեշտ տուեալներու հաւաքագրման 
եւ ժողովի օրակարգային հարցե-
րու նախապատրաստման շուրջ 
կազմակերպիչ յանձնախումբի 
կատարած աշխատանքը։ Նշուե-
ցաւ, որ ԱԵԺ-ի օրակարգի նիւթերու 
ձեւաւորման համար ստեղծուած 
են եօթ յանձնախումբեր, որոնք 
միջոցէ մը ի վեր կանոնաւորապէս 
կը գործեն ու կը կատարեն իրենց 
առաջադրանքները։
«Հայ Եկեղեցին 21-րդ դարուն. 
ներկան եւ ապագան» խորագրի 
ներքեւ պիտի գումարուի Ազգային-
եկեղեցական ժողովը։ ԳՀԽ-ի 
նստաշրջանին ժամանակ ԱԵԺ-ի 
օրակարգի կանոնադրական 
նիւթերու նախապատրաստման 
ընթացքին շուրջ զեկուցեց Հիւսի-
սային Ամերիկայի Արեւմտեան 
թեմի առաջանորդ Տ. Յովնան Արք. 
Տէրտէրեան, որ ատենապետն է 
Կոնադրութիւններու մշակման 
յանձախումբին։ ԳՀԽ-ի նստաշր-
ջանին ժամանակ ժողովական-
ները լսեցին ԱԵԺ-ի օրակարգային 
նիւթերու նախապատրաստման 
նպատակով ստեղծուած եօթ 
յանձնախումբերու զեկոյցները։ 
Կատարուած աշխատանքներու 

մասին տեղեկութիւններ փոխան-
ցեցին Թեմական եւ ծխական կեան-
քի կազմակերպման յանձնախում-
բի համաատենապետ Տ. Յովնան 
Արք. Տէրտէրեան։  Հայաստանեաց 
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ 
կրթադաստիարակչական առա-
քելութեան յանձնախումբի ատե-
նապետ Տ. Աբրահամ Արք. Մկրտ-
չեան, Հայաստան-սփիւռք կապերու 
ամրապնդման եւ ազգային ինքնու-
թեան պահպանութեան գործին 
մէջ Հայաստանեայց Առաքելական 
Սուրբ Եկեղեցւոյ առաքելութեան 
յանձնախումբի ատենապետ Տ. 
Վազգէն Եպսկ. Միրզախանեան, 
Քրիստոնէական արժէհամակար-
գին նետուած մարտահրաւէրներու 
յանձնախումբի ատենապետ Տ. 
Բագրատ Եպսկ. Գալստանեան, Հոգե-
ւորականաց պատրաստութեան 
յանձնախումբի ատենապետ Տ. 
Եզնիկ Արք. Պետրոսեան, Հայաս-
տանեայց Առաքելական Ս. Եկե-
ղեցւոյ ելմտատնտեսական վիճակի 
բարելաւման յանձնախումբի ատե-
նապետ Տ. Մուշեղ Եպսկ. Պապա-
յեան եւ Ընկերային ծառայութեան 
յանձնախումբի ատենապետ Տ. 
Մարկոս Քհնյ. Մանկասարեան։
ԳՀԽ քննարկեց փոխանցուած 
բացատրութինները եւ իր դիտար-
կումները յանձնեց վերոյիշեալ 
յանձնախումբերու նկատառման։ 
Ժողովականները գնահատանք 
յայտնեցին կատարուած լայնածա-
ւալ աշխատանքին համար ու 
թելադրեցին հետեւողական կեր-
պով շարունակել անհրաժեշտ փաս-
տաթուղթերու մշակումը։


