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Տեսանկիւն

Մարդաբանութեան
Հետքերով...

Ըստ մարդաբանութեան (հին
քաղաքակրթութիւններու
գիտութիւն - anthropology), Նախահայրերու Պաշտամունքը կրօնական կիրառութիւն մըն է, որ հիմնուած
է այն հաւատալիքին վրայ,
թէ ընտանիքին մահացած
անդամները կը շարունակեն գոյութիւն ունենալ
եւ թէ անոնց ոգիները կը
շարունակեն հոգ տանիլ
ընտանիքին, կը մասնակցին
աշխարհական կեանքին եւ
կը տնօրինեն ապրողներուն
կեանքն ու ապագան:
Այս երեւոյթը գոյութիւն
առած է Ն.Ք. 6000 թուականին եւ տարածուած է հին
քաղաքակրթութիւններու
ցեղախումբերուն մէջ:
Ըստ երեւոյթին սակայն այս
հաւատալիքը տակաւին կը
շարունակէ գոյութիւն ունենալ կարգ մը արդի քաղաքակրթութենէ դուրս ապրող
ցեղախումբերու մօտ այսօր,
որովհետեւ կ՛ըսուի թէ, գիտնականներ վերջերս յայտնաբերած են ցեղախումբ
մը, որուն անդամները կը
կարծեն, թէ իրենց մահացած ցեղապետը տակաւին
իշխանութեան գլուխ է եւ
տակաւին կ՛առաջնորդէ
զիրենք, հակառակ անոր
շատո՜նց մահացած ըլլալուն:
Վերոյիշեալը զուտ մարդաբանական բնոյթով տուեալ մըն է սիրելի ընթերցող: Յանկարծ չքաղաքականացնէք կամ մեր ազգային կեանքին մէջ հորիզոնականներ չփնտռէք...:
ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ
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Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Հարիրի Կոչ Կ՛ուղղէ Օգնելու Լիբանանի Ներածումներուն

Լիբանանի հրաժարեալ վարչապետ
Սաատ Հարիրի երէկ կոչ ուղղեց
բարեկամ պետութիւններու օգնելու
Լիբանանին իր ներածումներու
խնդրով:
Քաղաքական եւ տնտեսական վերիվայրումներու այս օրերուն, որուն
ընթացքին կանխիկ ամերիկեան
տոլարի պակասը ստեղծուեցաւ

Լիբանան, որպէս հետեւանք սկսաւ
լուրջ հարցեր դիմակալել ինչ կը
վերաբերի ապրանքներու ներածումին, որուն արժէքը բնականաբար
տոլարով է:
Հարիրի Լիբանանի բարեկամներէն խնդրեց ապահովագրել ներածումներու վարկերը նամանաւանդ
ուտեստեղէնի եւ հում նիւթի բնա-

գաւառներէն ներս:
Հարիրի իր խնդրանքը ուղղեց
Սէուտական Արաբիոյ թագաւորին, Ֆրանսայի, Ռուսիոյ, Եգիպտոսի եւ Թուրքիոյ նախագահներուն,
Չինաստանի եւ Իտալիոյ վարչապետներուն եւ ԱՄՆ պետական քարտուղարին:
Այս, մինչ նախագահ Աունի հրաւէրը երեսփոխանական խորհրդակցութիւններուն տակաւին կայուն
է եւ ամենահաւանական թեկնածուն
վարչապետ նշանակուելու՝ Սամիր
Խաթիպն է հակառակ այն ընդհանուր կարծիքին, որ Հարիրին է
լաւագոյն անձը այս հանգրուանին
վարչապետ նշանակուելու:
Մինչ իշխանութիւնը զբաղած է այս
նիւթով ցուցարարները կը մերժեն
նման բեմադրութիւնը եւ անդրդուելի
կը մնան իրենց պահանջներուն մէջ,
որն է նոր կառավարութեան առանց
նախնիներու մասնակցութեան:
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Ազգային Ժողովը Ընդունեց ՀՀ 2020 Թուականի Պետական
Ամավարկի Նախագիծը
ՀՀ Ազգային ժողովը ընդունուեց «ՀՀ
2020 թուականի պետական պիւտճէի մասին» օրէնքի նախագիծը:
«Արմենփրես»-ի փոխանցմամբ`
նախագիծը ընդունուեցաւ 77 կողմ
եւ 37 դէմ ձայներով: Քուէարկութենէն ետք քուէարկութեան արդիւնքները արձանագրող լուսատախտակին ցոյց տրուեցաւ 69 կողմ ձայն,
սակայն ԱԺ նախագահ Արարատ
Միրզոյեան յայտնեց, որ ամավարկի
նախագիծին կողմ քուէարկութեան
մասին յայտնած են գործուղման
մէջ գտնուող պատգամաւորներ՝
Գայանէ Աբրահամեանը, Մարիա
Կարապետեանը, Ռուբէն Ռուբինեանը, Արման Եղոյեանը, Աննա
Կարապետեանը, Յովհաննէս Յովհաննիսեանը, Մխիթար Հայրապետեանը, Վլատիմիր Վարդանեանը. անոնց ձայները եւս գումարուեցան կողմ քուէարկած պատգամաւորներու ձայներուն:
ՀՀ Ազգային ժողովի «Լուսաւոր
Հայաստան» եւ «Բարգաւաճ Հայաստան» խմբակցութիւնները յայտարարած էին, որ դէմ պիտի
քուէարկեն նախագիծին:

Դեկտեմբեր 5 եւ 6-ին խորհրդարանի
մէջ տեղի ունեցած քննարկման
ներկայ էին նաեւ ՀՀ վարչապետ
Նիկոլ Փաշինեանն ու կառավարութեան անդամները:
«Հայաստանի մէջ 2020-ի ամավարկի նախագիծով կը նախատեսուի
ունենալ 4.9 տոկոս տնտեսական
աճ, որ թոյլ կու տայ ունենալ կառավարելի վտանգներ: Հարկային եկամուտները յաջորդ տարի պիտի
ըլլան 0.3 տոկոսով աւելի: 2020-ին
հարկային եկամուտներու մասով
կը կանխատեսուի 1 թրիլիոն 602

միլիոն դրամի չափ մուտք, որ 0.3
տոկոսային կէտով բարելաւում է:
Ընթացիկ ծախսերը կ՛ենթադրուի, որ
քիչ մը պիտի նուազին այս տարուան
համեմատութեամբ: Կը սպասուի, որ
այս տարուա 21.7 տոկոս ընթացիկ
ծախսեր-ՀՆԱ յարաբերակցութեան փոխարէն ըլլայ 21.5 տոկոս:
Կ՛ենթադրուի, որ 2020-ին պիտի
ունենանք պակասուրդի 2.6 տոկոս
ցուցանիշ»,- ամսավարկի նախագիծի
ներկայացման ընթացքին նշած էր
ՀՀ ելեւմուտքի նախարար Ատոմ
Ջանջուղազեանը:
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Լիբանանահայ Ընկերային, Բժշկական Եւ Ծառայողական Կառոյցներու
Ներկայացուցիչներու Հաւաք

«Հիմա՛ Է Պահը Հասնելու Մեր Հայորդիներուն Ծով Կարիքներուն,
Որպէսզի Անոնք Նուազագոյնը Անդրադառնան, Թէ Անտէր Չեն»

Հաստատեց Նարեկ Արքեպիսկոպոս

Ուրբաթ, 6 դեկտեմբեր 2019-ին,
ժամը 5.00-ին, Ազգային առաջնորդարանի «Երջօ ՍամուէլեանԵռագոյն» սրահին մէջ, Լիբանանի
հայոց թեմի առաջնորդ` գերաշնորհ Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոսի հրաւէրով, հայ երեք համայնքապետեր` գերաշնորհ Տ. Նարեկ
արքեպիսկոպոս, Պէյրութի Հայ
կաթողիկէ պատրիարքական
թեմի օգնական` արհիապատիւ
հայր Գէորգ եպս. Ասատուրեան
եւ Մերձաւոր Արեւելքի Հայ աւետարանական եկեղեցիներու միութեան Կեդրոնական մարմինի
ատենապետ` վերապատուելի
Րաֆֆի Մսըրլեան հանդիպում
մը ունեցան լիբանանահայ ընկերային, բժշկական եւ ծառայողական կառոյցներու ներկայացուցիչներուն հետ։

Հանդիպումը սկսաւ «Տէրունական աղօթք»-ով, որմէ ետք Նարեկ
արքեպիսկոպոս ըսաւ.- «Այսօր
կեանքը իր բնական հեզասահ
հունէն դուրս ելած է։ Բոլորս ալ
պատասխանատու պէտք է զգանք
եղածին եւ դեռ ըլլալիքներուն
համար։ Պետութիւն եւ ժողովուրդ միասնաբար Լիբանանը
հայրենիք կը դարձնեն։ Կը
հաւատամ, որ ինքնաքննութեան, ինքնաքննադատութեան եւ
ինքնասրբագրութեան աստուածատուր առիթ է այս հանգրուանը

Լիբանանին եւ լիբանանահայութեան համար»։
Սրբազան հայրը շեշտեց, որ մեր
շուրջ ամէն բան փուլ չէ եկած։ Մեր
կառոյցները` եկեղեցիներ, դպրոցներ,
միութիւններ, մամուլ, լրատուական
միաւորներ եւ պատասխանատուներ
կը շարունակեն գործել ու կը փորձեն
թէեւ սահմանափակ սակայն բոլոր
կարելի միջոցներով զօրակցիլ մեր
ժողովուրդին։ Առաջնորդ սրբազանը
իր երախտապարտութիւնը յայտնեց
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. սրբազնագոյն
կաթողիկոսին, որ առաջնորդարանին ժողովրդային զօրակցութեան
կարելիութիւնները առաւե՛լ ընդարձակեց` Կաթողիկոսարանէն հարիւր միլիոն լիբանանեան ոսկի
տրամադրելով մեզի, որպէս անմիջական օժանդակութիւն յատկացուելու համար մեր կարիքաւոր
ընտանիքներուն` մեր ընկերային
բաժանմունքին ճամբով:
Նարեկ արքեպիսկոս նշեց, որ այս
հանդիպումը առիթ մըն է միտքեր փոխանակելու, փոխադարձ
փորձառութիւնները լսելու եւ

սերտելու հաւաքական ծրագիրներ
իրականացնելու կարելիութիւնները։
Առաջնորդ սրբազանը իր խօսքի
աւարտին ըսաւ.- «Լսենք մեր Տէր
Յիսուս Քրիստոսի յորդորը.- «Ձեր
մէջ կա՞յ հայր մը [պիտի աւելցնեմ`
«եւ մայր մը»], որուն զաւակը հաց
ուզէ եւ ինք քար տայ անոր, եւ կամ
օձ տայ` երբ զաւակը ձուկ խնդրէ»
(Աւետարան ըստ Մատթէոսի 7.9–
10)։ Հիմա՛ է պահը հասնելու մեր
հայորդիներուն ծով կարիքներուն,
որպէսզի անոնք նուազագոյնը անդրադառնան, թէ անտէր չեն։ Տէր ընդ
մեզ»։
Արհիապատիւ հայր Գէորգ եպս.
Ասատուրեան յայտնեց, որ ընկերութիւնը այսօր հիմնական երեք
տագնապ ունի՝ ուտեստեղէնի, դեղորայքի ու դպրոցական կրթաթոշակի,
եւ մենք մեր բոլոր կարելիութիւնները
ի գործ պէտք է դնենք մեր ժողովուրդին կողքին կանգնելու համար։
Իր կարգին վերապատուելի Րաֆֆի
Մսըրլեան շեշտեց, որ այս հանգրուանին լիբանանահայութեան
միակամութիւնը կարեւոր է՝ հաւաքաբար մեծ թափով շարունակելու
ծառայել մեր ժողովուրդին եւ մեր
կարելիութիւններու սահմաններուն
մէջ հասնիլ բոլոր կարիքներուն։
Հանդիպումին Ազգային առաջնորդարանի դիւանապետ պրն.
Րաֆֆի Տէմիրճեան ներկայացուց
Մեծի տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսարանի յատկացուցած հարիւր

միլիոն լիբանանեան ոսկին կարիքաւորներուն հասանելի դարձնելու դրոյթը, շեշտելով, որ ճշդուած կարգով եւ գործակցաբար
լիբանանահայ կառոյցներուն հետ
յառաջիկայ օրերուն ընթացք պիտի
առնեն աշխատանքները, որոնց
մասին օրը օրին մամուլով պիտի
ներկայացուին հասարակութեան։
Ապա Ազգային առաջնորդարանի ընկերային յանձնախումբի
ատենապետ երէցկին Քրիսթին
Սարգիսեան վարեց քննարկումները։ Լիբանանահայ կառոյցներու ներկայացուցիչները շեշտեցին կարեւորութիւնը համագործակցութեան եւ զգաստութեան, որպէսզի առաւելագոյն չափով հասնինք մեր
հայորդիներու կարիքներուն։

Ներկաները նշեցին, որ գաղութը
կարիքն ունի համահայկական
զօրաշարժի՝ նիւթապէս եւ բարոյապէս ապահովելու համայն
հայութեան զօրակցութիւնը։
Պատասխանատուները յայտնեցին, որ հարկ է յառաջիկային
պարբերական դրութեամբ նմանօրինակ հանդիպումներ կազմակերպել՝ աշխատանքներու
համակարգման կարգ ճշդելու
եւ աշխատանքները առաւել եւս
արդիւնաւոր դարձնելու նպատակադրումով։
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Թուրքիա. Ճշմարտութեան Ժամը՝ Արիան Պոնզոն
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Ա

րդարադատութիւնը միշտ եղած է այս իշխանական աւանդութիւն
ունեցող երկրին տկար կէտը: Ըստ Եւրոպական Մարկային Իրաւանց
Ատեանի 2015էն տեղեկագրի մը (CEDH), Թուրքիոյ դէմ կայացուած
են առնուազն 2900 որշումներ, հիմնուելով առնուազն մէկ դէպքի վրայ ինչ
կը վերաբերի Մարդկային Իրաւանց խախտումներու 1959էն ի վեր:
Թուրքիա, Ճշմարտութեան ժամը, Արիան Պոնզոն, էջ 267
Արիան Պոնզոն, անսեթեւեթ կերպով կատարած է ժամանակակից Թուրքիոյ
քաղաքական-գաղափարախօսական շողանկարը (radioscopie): Անմիջական
պատմութեան արտակարգ պատկեր մը: Գիրքը. 320 էջ. լոյս է տեսած
2019ին: Գիրքին անունն է՝ La Turquie, L’heure de vérité, հրատարակութիւն՝
Editions Empreinte, temps présent, հեղինակ՝ Ariane Bonzon, ֆրանսական
կարեւոր քաղաքական հրատարակութիւն Le Monde Diplomatique ամսագրի
անձկազմի անդամ:
Միջազգային քաղաքական բեմ ներխուժած Թուրքիոյ նոր ինքնակալ Ռեճէպ
Թայէպ Էրտողան, կ’ուզէ վերականգնել օսմանեան մեծութիւնը՝ ընդդէմ
ազատ աշխարհի: Թէեւ ինք կ’ուզէ ներկայանալ որպէս ազատական եւ ժողովրդավարական, բայց սկսնակ քաղաքագէտներն անգամ հասկցած են, որ
ան իսլամական-ազգայնական ինքնակալական վարչակարգ մը հաստատած
է, տարիներէ ի վեր մէկ քայլ առաջ-մէկ քայլ ետով հետապնդուող Թուրքիոյ
Եւրոմիութեան անդամակցութիւնը անկարելի դարձնելով, բայց շարունակելով
նիւթապէս լիաբուռն օգտուիլ: Թուրքիան կառավարող արժէքները անյարիր
են Եւրոմիութեան եւ անկարելի կը դարձնեն Թուրքիոյ անդամակցութիւնը:
Մերժումը արմատականացման կրնայ մղել Թուրքիան:
Ա. Պոզոն, գիրքի 47 գլուխներուն տակ եւ եզրակացութեամբ կը ներկայացնէ
Թուրքիան իր բոլոր երեսներով, բնակչութեան բազմազանութեամբ, տնտեսութեամբ, անցեալով, պայքարներով, երիտասարդութեամբ, կասկածելի
յարաբերութիւններով Իսլամական Պետութեան՝ Տահէշի հետ, բարքերով:
Կը քակէ թրքական թնճուկը ինչպէս պիտի ընէր ախտաճանաչում ընող
վիրահատողը: Պաղ պատերազմէն մնացած դասական դիւանագիտութեամբ,
Թուրքիան կը շոյէին, այսօր ճշմարտութիւններու մասին կը խօսին: Թուրքիան
Արեւմուտքի ծանծաղութիւնները չսպասեց, դիմաշրջում ունեցաւ, դէպի
Ռուսիա եւ Ասիա, երբ իր առջեւ փակ գտաւ Եւրոմիութեան դուռը:
Արեւմուտքը Թուրքիա-Իսլամական Պետութեան (Տահէշ) հետ գործակցութեան մասին ինչ որ կ’ըսէր շրթներու ծայրով, Ա. Պոզոն կ’ըսէ փաստերով:
Թուրքիոյ անցեալի եւ ներկայի բազմաբնոյթ բաց վէրք խնդիրները,հայկական, քրտական, ալեւիական, յունական,- կը տողանցեն, բռնութեան
եւ անհանդուրժողութեան անթաքոյց ճնշման տակ: Կը խօսի Թուրքիոյ
ինքնակալական (autocratique) վարչաձեւը եւ ծաւալապաշտական միտումը
Եւրոպա արտածելու ցանկութեան մասին, որուն համար Եւրոպայի թուրք
եւ արաբ աշխատաւորները կրնան միջոց կրնան ըլլալ:
Գիրքը զգուշացում է: Ապագային ո՛չ ոք իրաւունք պիտի ունենայ ըսելու, որ
չէր նախատեսած, չէր գիտեր, ոչ միայն հայերը, քիւրտերը, յոյները, ալեւիները,
այլ նաեւ արաբները, Եւրոպան, նաեւ՝ Ռուսիան եւ Չինաստանը:
Լաւ պիտի ըլլար գիրքը թարգմանել հայերէնի, անգլերէնի եւ այլ լեզուներու,
քան զայն ծանօթացնել գրախօսականով մը: 47 գլուխներուն մէկ առ մէկ
կարելի չէ անդրադառնալ: Ա. Պոնզոն քանի մը տասնամեակէ ի վեր հետեւած
է Թուրքիոյ կեանքին: Գիրքին մէջ առանցքային դէմք է Թուրքիոյ ինքնակալը,
բայց հոն են նաեւ այլ դէմքեր, որոնց վրայ կեդրոնացաւ միջազգային
հանրութիւնը, ինչպէս «սպանուած հայ լրագրող Հրանդ Տինքը», քիւրտ
քաղաքական պարագլուխ Սալահէտիին Տեմիրտաշը, աշխարհիկ զօրավար

Քեմալ Եաւուզը, Ամերիկա ապաստանած Ֆէթհիւլլահ Կիւլէնը (Էրտողանի
նախկին դաշնակիցը), գրող եւ հրապարակագիր Ահմէտ Ալդանը:
Կը կարդանք. «Յուլիս 2016ի զինուորական ձախողած յեղաշրջման հետքերով, ան (Էրտողան), զսպումի քաղաքականութեան ձեռնարկեց բոլոր
մակարդակներու վրայ եւ հաստատեց քաղաքական վարչաձեւ մը, որ
իրեն կը շնորհէ ամբողջ իշխանութիւնը, որուն կը ձգտէր տարիներէ ի
վեր… Այնուհետեւ կրնայ յուսալ անցնիլ յաջորդ հանգրուանին, իր առաջնորդութեամբ, հաստատել Թուրքիոյ վրայ օսմանեան նախկին խալիֆայութիւնը, իսլամական աշխարհի վրայ, միջոցին արդէն թրքական բանակը
ոտք կը դնէ սուրիական հողի վրայ: Ահա այս բոլորին համար Ռեճէպ Թայիպ
Էրտողան կը դիմակայէ ճշմարտութեան ժամ մը»: (էջ 16-17):
Պոնզոն ցոյց կու տայ, թէ ինչպէս, տնտեսական ծանրակշիռ նահանջի եւ
փտածութեան մթնոլորտի մէջ, անատոլուցի-իսլամ լուռ մեծամասնութիւնը կը
խլրտայ, որ պիտի ըլլայ ենթահողը Ռ. Էրտողանի ինքնակալութեան: Երկիրը
անոր պատրաստուած է Իմամ Հաթիպ հանրային-կրօնական դպրոցներու
ցանցով: 2018ին անոնց թիւը եղած է 4000, ուր կը պատրատուէր Թուրքիոյ
իսլամ քաղաքական ընտրանին, համատեղելով սիւննի իսլամութիւնը եւ
թուրք ազգայնականութիւնը:
Հետաքրքրական է արդարադատութիւնը: Երիտասարդ դատաւորները
կը ղրկուին երկրի քրտական ծայրամասերը, 1400 քիլոմեթր հեռու: Անոնք
գիտեն, որ եթէ փորձեն անկախ ըլլալ կեդրոնական իշխանութենէն, իրենց
ապագան կը խափանուի: Ֆէթհիւլլահ Կիւլէնի կուսակից վեց դատաւորներ
ձերբակալուեցան եւ դատի տրուեցան: Հաւատարիմներ կը գլխաւորեն
այսօրուան դատական համակարգը:
Պոնզոն կը խօսի քրտական շարժման առաջնորդ Ապտալահ Օչալանի մասին,
զոր ձերբակալած էին հեռաւոր Քենիայի մէջ, կ’ըսէ, ամերիկեան, իսրայէլեան եւ
թրքական գաղտնի սպասարկութիւններու համագործակցութեամբ: 2000ին,
երեսուն քիւրտ պատանիներ Պոլիս կը բերուին բանակին կողմէ. «Բանակը
կ’ուզէ ցոյց տալ այս տղոց, որ զիրենք կը սիրեն, որ իրենք մաս կը կազմեն մեծ
երկրի մը, անբաժանելի, Թուրքիոյ, որ յաջորդած է Օսմանեան կայսրութեան:
Երկիր մը, որ պէտք է նայի դէպի Արեւմուտք եւ որուն տնտեսական ապագան
խոստմնալից է»: Եւ սերունդը սիրաշահելու եւ տպաւորելու համար, այդ
խեղճ հագուած պատանիները կը տարուին պալատներ եւ առեւտրական
կեդրոններ, որոնց համար կը գնուին վերարկուներ::
Բանակը օրին անդրադարձած է վտանգին: 1971–ի յեղաշրջման ղեկավարներէն եւ 1980–ին նախագահութեան թեկնածու զօրավար Մուհսին
Պաթուրի խօսքը կը մէջերէ Ա. Պոնզոն. «Թուրքիան կը դիմակայէ երկու
վտանգ, առաջինը իսլամականութեան տարածումն է եւ երկրորդը քրտական
անջատողականութիւնը» (էջ 35): Եւ ապա զօրավարը կ’եզրակացնէ. «Եթէ
զանոնք ազատ ձգէք, իսլամականները իշխանութեան կը տիրանան» (նոյն
տեղը): Եօթը տարի վերջ, բանակը կը փորձէ ընդդիմանալ Ապտալլահ Կիւլի
նախագահ ընտրութեան, տեղի կ’ունենան բանտարկութիւններ եւ դատեր: 15
յուլիս 2016–ի յեղաշրջման փորձէն ետք՝ կրկին ձերբակալութիւն եւ դատեր:
2002–ին իշխանութեան տիրացած Ռ. Էրտողան բանակի եւ ապահովութեան
ուժերը չէր հակակշիռը : «Այդ իրեն ներկայացող մեծագոյն մարտահրաւէրն
էր», կ’ըսէ Պոնզոն:
Գիրքի Դ գլուխի խորագիրն է.«Հրանդ Տինք, լրագրող, հայ եւ թուրք
քաղաքացի» (էջ 38-43): Վեց էջերով կը խտացուին մեզի ծանօթ դէպքերը:
Շիշլիի ԱԿՕՍ թերթի խմբագրատան մէջ զրոյցի մը կ’անդրադառնայ Ա.
Պոնզոն: Կը մէջբերէ Հրանդ Տինքի երկսայրաբանութիւնը. «Մենք, Թուրքիոյ
հայերս, կ’ապրինք ածելիի շեղբին վրայ: Կամ կ’իյնանք այս կողմ, որ պիտի
նշանակէ ուրանալ մեր ժառանգութիւնը (հայկական), կամ կ’իյնանք միւս
կողմ, որ պիտի նշանակէ դաւաճանել երկրին (Թուրքիոյ), ուր կ’ապրինք
բոլորս»: Ինչպէս Ա. Պոնզոն դիտել կու տայ, որ «…խնդրոյ առարկան
ցեղասպանութիւն եզրի գործածութիւնն է, զոր Հրանդ Տինք գրեթէ բնաւ
հրապարակաւ չի գործածեր: Բայց ինք կ’ըսէ հետեւեալը. «Պատասխանատու
1915–ի հայոց տեղահանութիւններուն եւ լայնածաւալ ջարդերուն, թրքական
ազգայնականութիւնը քեմալական պետութեան հիմքին կը գտնուի: Հրանդ
Տինք այդ չի դրժեր: Գիտէ, որ հայերը ներկայացնել այնպէս, որ զոհ եղած են
եւ ոչ դաւաճաններ, կը նշանակէ քանդել Թուրքիոյ գաղափարաբանական
սիւներէն մին: Գերեզանց թապու մը: Այնուամենայնիւ, լրագրողը կ’ըսէ,
որ օտար պետութիւնները չէ որ պէտք է օրէնք ընդունին հայկական
ցեղասպանութեան իրողութեան մասին, այլ թրքական խորհրդարանը: Այդ
անկարելի կը թուի այս երկրին մէջ, որ կառուցուած է ազգային ինքնութեան
առասպելի մը վրայ, թուրք եւ մահմետական միաժամանակ, ջնջելով
դարերու հայկական ներկայութիւնը: Որովհետեւ, տարբեր սփիւռքի հայերէն,
որոնք կը պայքարին որպէսզի ճանչցուի իրենց նախահայրերու ապրած
ողբերգութիւնը, Թուրքիոյ հայերուն ներկայացող մարտահրաւէրն է մերուիլ
թրքական ընկերութեան մէջ առանց անոր մէջ լուծուելու»: … «Ինչպէս
կ’ըսէ առեւտրական մը…. ադոր համար հարկ է նախ կարենալ շարունակել
հայերէն խօսիլ»: (էջ 39)
Շար. Էջ 06
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Կեանքը Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանէն Ներս

Ընկեր Փրոֆ. Հրայր Հովիւեանի Յիշատակին Նուիրուած Ձեռնարկ՝
Պէյրութի Վահան Թէքէեան Միջնակարգ Վարժարանին Մէջ
սիրելի դէմք եւ յարգանքը վայելեց
շատերուն: Ցաւօք սրտի, անողոք
հիւանդութիւնը մեզմէ կանուխ
հեռացուց մեր բոլորին շատ սիրելի
Փրոֆ. Ընկ. Հրայրը: Ան տակաւին
շատ տալիք ունէր մարդկութեան,
գիտութեան եւ կրթութեան:

Ուրբաթ, 6 Դեկտեմբեր 2019-ին,
վարժարանիս Յակոբ Պարսամեան
սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Փրոֆ.
Ընկեր Հրայր Հովիւեանի յիշատակին նուիրուած ձեռնարկ,անոր
մահուան Ա. տարելիցին առթիւ:
Սոյն ձեռնարկին ներկայ էին
ազնուափայլ Տիկ. Մարալ Հովիւեան,
ԹՄՄ տեղական վարչութեան փոխ
ատենապետ՝ Տիար Վաչէ Տօնէրեան, վարժարանիս հոգաբարձութեան ատենապետ՝ Տոքթ. Յովիկ
վարդանեան եւ անդամներ, Թ.Մ.Մ.
Հիմնադիրներու մարմինի նախկին
ատենապետ՝ Տիար Կարապետ
Պապահէքեան, հիւրեր եւ ծնողներ:
Ներկաները յոտնկայս յարգեցին
Փրոֆ. Հրայր Հովիւեանի յիշատակը:
Ապա Նախ. Ե. դասարանի աշակերտներու կատարողութեամբ՝ տեղի
ունեցաւ Լիբանանի, Հայաստանի,
վարժարանիս եւ ՌԱԿ-ի քայլերգներու երգեցողութիւնը՝ դաշնամուրի
ընկերակցութեամբ Օրդ. Լասքարինա Ագրապեանի: Ապա Միջն. Գ.
դասարանէն՝ Տէյվիտ Գէորգ իր

բացման խօսքով ներկայացնելով
Փրոֆ. Հովիւեանը ըսաւ. « Մարդ,
որ գործեց մարդկութեամբ, խիղճով ու հաւատքով. տուաւ աւելին
քան ստացաւ: Եզակի այն դասախօսներէն էր, որ երբեք չզլացաւ
փոխանցելու
գիտութիւն
ու
կրթութիւն իր աշակերտներուն:
Իր կրթական աշխատանքներուն
զուգահեռ ան մեծ հետաքրքրութիւն ունէր հայ գիրին ու լեզուին
նկատմամբ ու նախանձախնդիր
էր անոր տարածման: Տարիներ
շարունակ ստանձնեց Պէյրութի
Վահան Թէքէեան Վարժարանի
հոգաբարձութեան ատենապետի
պաշտօնը: Անձնուիրաբար ու
հոգատարութեամբ փայփայեց վարժարանիս բոլոր պէտքերն ու լուծեց՝
անոր առջեւ ծառացած խնդիրները»:
Ան իր խօսքը շարունակեց ըսելով,
թէ Ընկ. Հովիւեան երկար տարիներ
դասախօս էր NDU համալսարանէն ներս: Ընկերասիրութեան եւ
ուսուցչութեան բարձր ոգիով,
գիտութիւն սերմանած էր իր աշակերտներուն մէջ: Միանալով Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան շարքերուն, անոր մէջ տարաւ
բեղուն գործունէութիւն հասնելով
ղեկավարութեան: Սկզբունքային
ու պայքարի մարդ էր: Եղաւ այն
խոնարհներէն, որ իր հաւատքով,
նուիրումով, ուղղամտութեամբ եւ
պարտաճանաչութեամբ դարձաւ

Բացման խօսքէն ետք, Նախ. Ե.
դասարանէն Փաթիլ Փափազեան եւ
Միջն. Ա. դասարանէն Ալին Գէորգեան, ասմունքեցին Վահան Թէքէեանի
«Հաշուեյարդար»ը, որմէ ետք Նախ.
Զ. դասարանի աշակերտները ներկայացան «Հայր Իմ» յուզումնալից
խմբերգով, իսկ Նախ. Դ. դասարանէն
խումբ մը աշակերտներ իրենց
մասնակցութիւնը բերին Վահան
Թէքէեանի «Բարձրացում» խմբային արտասանութեամբ: Ապա
վարժարանիս «Կարս» պարախումբի (մեծերը) ներկայացան «Մուշ»
պարով: Միջն. Բ. դասարանէն՝
Ռիթա Մարտիրոսեան դաշնամուրով
ներկայացաւ «Դու Իմ Հայրենիք»
նուագով: Մեր աշակերտները ուխտեցին անսասան պահել Փրոֆ. Հրայր
Հովիւեանի արժանապատիւ անունը,
հաւատարիմ մնալով վարժարանիս կրթական առաքելութեան վեհ
սկզբունքներուն, յառաջադէմ ըլլալով

իրենց ուսման մէջ, հասնելու համար
համալսարանական կրթական յաջողութիւններու, զինք կոչելով իրենց
կեանքին տիպար մարդը:
Տեղի ունեցաւ նաեւ տեսաերիզի
ցուցադրութիւն նուիրուած Փրոֆ.
Հովիւեանի գործունէութեան տարբեր փուլերուն մասին:Ապա Պրն.
Աւետիս Տիպան ներկայացնելով
հիւր բանախօսը՝ Տիար Վաչէ
Տօնէրեանը, զայն բեմահարթակ
հրաւիրեց, որպէսզի ներկաներուն
փոխանցէ Յիշատակի խօսքը: Ան
անդրադարձաւ թէ առիթը ունեցաւ խօսելու անձի մը մասին, որ
իրեն համար շատ հարազատ
էր: Հարազատ՝ ոչ միայն որպէս
գործընկեր, այլ որպէս իսկական
ընկեր, կուսակցական ընկեր,
բարեկամ եւ շատ աւելին: Այդ սիրելի բարեկամը մեր սիրելի ընկեր
Հրայր Հովիւեանն է, որ հեռացաւ
մեզմէ մօտաւորապէս մէկ տարի
առաջ: Մեծ կորուստ մըն էր ան մեզի
համար: Բանախօսը անդրադարձաւ Ալպէր Այնշթայնի խօսքին, թէ
պէտք է ձգտինք ոչ թէ յաջողութեան,
այլ կեանքն իմաստաւորելուն: Ան
իր խօսքը շարունակեց ըսելով.
« Երբ կը նայինք Ընկ. Հրայրի
նման անձնազոհ եւ նուիրուած
անձի մը, որ նպատակ դրած էր
ծառայել իր ազգին, հայրենիքին
եւ կուսակցութեան առանց որեւէ
ակնկալութեան՝ հոն կը տեսնենք
իսկական հայը»: Ապա անդրադարձ
մը կատարեց Ընկ. Հրայրին որպէս
իսկական մարդ, դաստիարակ,
ազգային գործիչ, ղեկավար ընկեր
եւ ներշնչող անձնաւորութիւն: Ան իր
խօսքը եզրափակեց ըսելով,թէ Ընկ.
Հրայրը այն անձն էր, որ ծառայեց
կուսակցութեան եւ Թէքէեան մշակութային Միութեան եւ դարձաւ
տիպար օրինակը շատ մը շարքային
ընկերներու: Բեղուն կեանքով լեցուն
անցաւ Ընկ. Հրայրի կեանքը: Թէեւ
ան շուտ հեռացաւ կեանքէն , բայց իր
ետին ձգեց հարուստ յիշատակներ,
որոնք կը մնան յարատեւ մեր յիշողութեան մէջ:
Վերջապէս վարժարանիս տնօրէնուհի՝ Տիկ. Կալինա Նաճարեանը
իր սրտի խօսքին մէջ անդրադարձաւ, թէ տարի մը առաջ Նոյեմբեր
15-ին, Պէյրութի Վահան Թէքէեան
Վարժարանի մեծ ընտանիքը, անողոք հիւանդութեան մը հետեւանքով
հրաժեշտ տուաւ ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան նուիրեալ անդամ,
ԹՄՄ Հիմնադիրներու Մարմնի նախկին ատենապետ, վարժարանիս
հոգաբարձութեան նախկին ատենապետ, յարգուած կրթական մշակ,
օրինակելի ղեկավար, տիպար ու
խոնարհ հայորդի Փրոֆ. Հրայր
Հովիւեանի:
Շար. Էջ 05
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Կեանքը Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանէն Ներս

Ընկեր Փրոֆ. Հրայր Հովիւեանի Յիշատակին Նուիրուած Ձեռնարկ՝
Պէյրութի Վահան Թէքէեան Միջնակարգ Վարժարանին Մէջ
Սկիզբը Էջ 04
Ան իր փոխանցած շունչով, գաղափարներով եւ դաստիարակութեամբ եղաւ Պէյրութի Վահան Թէքէեան
վարժարանի մեծ ընտանիքին պատասխանատու անհատը, մշտարթուն պաշտպանը, որ
անձնուիրաբար սատար հանդիսացաւ վարժարանիս առաքելութեան ու վերելքին, արժանապատիւ կերպով շարունակելով իր նախնիներուն գործը: Միաժամանակ իր վայելած հեղինակութեամբ, գիտական
մեծ պաշարով, գաղափարական
մեծ շտեմարանով, մտաւորական
ղեկավարի փայլուն հմայքով նոր
որակ տուաւ վարժարանիս:
Տնօրէնուհին իր խօսքը շարունա-

կեց ըսելով. « Բաժանումէդ տարի
մը ետք մենք կը զգանք քու բացակայութիւնդ: Սակայն կը խոստանանք մեր երթը լուսաւորել քու
շունչովդ արժանապատիւ կերպով
շարունակելու քու ուղիովդ՝ հեռատես, անկեղծ, պարկեշտ, պարտականութեան գիտակից, հաւատարիմ, սկզբունքային ու հանդուրժող
նկարագրով ծառայելու հայ նոր
սերունդի դաստիարակութեան»:
Հուսկ ան իր խօսքը եզրափակեց
ըսելով.« Տարի մը առաջ հողին
յանձնեցինք մարմինդ, սակայն քու
բազմաբնոյթ ծառայութիւններդ եւ
պայծառամիտ ընկերային գաղափարներդ անմար պիտի մնան մեր
սրտերուն մէջ: Արդարեւ այս սրտի
խօսքը ընդունէ իբրեւ յարգանք ու

երախտագիտութիւն քու կատարած
գործիդ ու մեծ վաստակիդ: Թող
Աստուած օրհնէ քու յիշատակդ եւ
երանութեան մէջ պահէ լուսաւոր
հոգիդ»:
Վերջապէս Պրն. Աւետիս Տիպան
բեմահարթակ հրաւիրեց վարժարանիս հոգաբարձութեան ատենապետ՝ Տոքթ. Յովիկ Վարդանեանը
եւ Տիար վաչէ Տօնէրեանը, որպէսզի
յուշանուէրով մը պատուէ զայն:
Վարժարանիս հոգաբարձութիւնն ու
տնօրէնութիւնը որոշեց յետ մահու
յարգանքի իր տուրքը մատուցել
անձնուէր, ազգային ու կրթական

մշակին, մտաւորականին եւ վարժարանիս հոգաբարձութեան նախկին ատենապետ՝ Փրոֆ. Հրայր
Հովիւեանին, շնորհելով Տիպար
եւ Նուիրեալ Կրթական Մշակի
Շքանշանը, իր կողակիցին՝ վարժարանիս հոգաբարձութեան նախկին անդամուհի Տիկ. Մարալ Հովիւեանին ձեռամբ վարժարանիս
հոգաբարձութեան Ատենապետին :
Յիշատակդ անթառամ Փրոֆ. Ընկեր
Հրայր Հովիւեան:
Վահան Թէքէեան Վարժարանի
Լրատուական Գրասենեակ

Սուրիահայ Օրագիր

Սուրիահայերու 76 Տոկոսը Կը Ցանկայ Ընդմիշտ Մնալ Հայաստան
Սփիւռքի գլխաւոր յանձնակատարը
պատրաստ է յաճախ հանդիպելու,
համագործակցելու, լսելու ու լսելի դարձնելու սուրիահայերուն
ձայնը, ըսած է Զարեհ Սինանեան`
Դեկտեմբեր 5-ին, «Հալէպ» կազմակերպութեան գրասենեակին
մէջ խումբ մը սուրիահայերու հետ
հանդիպման ժամանակ: Յանձնակատարը խօսած է սուրիահայերու եւ իրաքահայերու տարերային հայրենադարձութեան փորձին, անոնցմէ դասեր քաղելու
անհրաժեշտութեան, համարկումի դժուարութիւններուն մասին,
աւելցնելով, որ այժմ Հայաստանի մէջ կը բնակին 10-12 հազար
սուրիահայեր: Անոնց մտահոգող
հարցերէն են՝ բնակարանային,
կրթական, առողջապահական,
աշխատանքային իրաւունքներու
պաշտպանութեան թեմաները:
Հակառակ այս բոլորին` ըստ «Հալէպ»
հասարակական կազմակերպութեան ուսումնասիրութեան տուեալներուն` հարցախոյզի մասնակցած սուրիահայերուն 76%-ը յեղափոխութենէն ետք կը ցանկայ

մշտական մնալ Հայաստան, 90%-ը
ցանկութիւն ունի հայրենիքի մէջ
սեփականութիւն ձեռք բերել:
Սուրիահայերը կարեւոր համարած
են իրենց խնդիրները համակարգող
միջգերատեսչական յանձնաժողովի
վերաստեղծումը, որուն ի պատասխան` Զարեհ Սինանեան նշած է,
որ այդ ուղղութեամբ աշխատանքներ կը տարուին: Անդրադառնալով արեւմտահայերէնի պահպանման խնդրին, յանձնակատարը
ընդգծած է` առիկա նաեւ իրեն
համար սկզբունքային հարց է, եւ
արեւմտահայերէնը` որպէս մշակութային ժառանգութիւն, պէտք է
պահպանուի:
Հանդիպման աւարտին «Սուրիա-հայ
երիտասարդներու պայծառ ապագայ» ծրագրի ծիրէն ներս սուրիահայ եւ իրաքահայ 46 ուսանողներու շնորհուած են կրթաթոշակներ:
Ծրագիրը կ՛իրականացնէ «Հալէպ»
կազմակերպութիւնը` Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդի
Կլոր սեղան հիմնադրամի ֆինանսաւորմամբ:

Լրատուութեան Գործընկեր
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Թուրքիա. Ճշմարտութեան Ժամը՝ Արիան Պոնզոն
Սկիզբը Էջ 03
Պոնզոն կը խօսի Հրանդ Տինքի հետապնդած քաղաքական վարքագիծին,
Լոզանի դաշնագրի (1923) գործադրութեան պահանջի մասին: Կը մէջբերէ Հ.
Տինքը. «Եթէ նայիք Լոզանի դաշնագրի փոքրամասնութիւններու վերաբերող
յօդուածներուն, պիտի նկատէք, օրինակ, որ անոնք իրաւունք ունին դպրոցներ
բանալու, եկեղեցիներ կառուցելու եւ նոյնիսկ պետութիւնը պարտաւոր է
օգնելու, եթէ եկեղեցիները միջոցներ չունին: Բայց ոչինչ փոխուած է, մենք
ոչ մէկ նոր բան կրցած ենք կառուցել: Անգարան ոչինչ կ’ընէ»:
Պոնզոն կը գրէ. «2018–ին, Իսթանպուլի դատախազութիւնը յայտնած
էր, որ ցեղասպանութեան մասին խօսիլ կը վերաբերէր արտայայտուելու
ազատութեան: Բայց նոյն ամիսն իսկ, Անգարայի դատախազութիւնը
հետապնդումի ձեռնարկեց Կարօ Փայլանի, հայկական ծագումով թուրք
երեսփոխանի մը դէմ, քանի որ ան խորհրդարանին մէջ գործածած էր
ցեղասպանութիւն բառը: Եւ պատժական օրէնսգիրքի թիւ 301 յօդուածը
միշտ կը սահմանէ 6 ամիսէն 2 տարի բանտարկութիւն բոլոր անոնց, որոնք
կ’անարգեն թուրք ժողովուրդը, թուրք Պետութիւնը, թուրք խորհրդարանը,
կառավարութիւնը, արդարադատութիւնը, բանակը կամ ոստիկանութիւնը,
ինչպէս հայկական ցեղասպանութեան յիշեցումը» (էջ 43):
Զարմանալի օրէնք եւ ազատութեան ըմբռնում: Պետութիւնները Ա. Պոնզոնի
այս հաստատումը չէին սպասեր գիտնալու համար: Սպասարկութիւններ
ունին: Բայց…
Տարբեր էջերու մէջ, կը խօսուի Թուրքիոյ Եւրոմիութեան անդամակցութեան
յոյսին եւ յուսախաբութեան մասին: Դէպի Եւրոպա բացուելու հակամէտ
երիտասարդութիւնը մտահոգուած է: «Երբ միայն Թուրքիան կը քննադատուի,
թուրքերը իրենք իրենց վրայ կրնան փակուիլ եւ ազգայնականութիւնը
կրնայ վերայայտնուիլ»: 1 մայիս 2004-ին, 10 նոր երկիրներ անդամ դարձան
Եւրոմիութեան, եւ Թուրքիան դուրս մնաց:
Կրօնական-պահպանողականներու ընտրական յաղթանակով, նոյեմբեր
2002-ին, ժամանակակից պատմութիւնը կը սկսի, Ռ. Էրտողան կը դառնայ
վարչապետ: Սկզբնական շրջանին բարեկարգումները կը շարունակուին,
ընդունելի ըլլալու համար Եւրոմիութեան կողմէ, նաեւ խուսափելու համար
բանակի ճնշումէն: 2007-ին բանակ եւ աշխարհիկ դասը կը փորձեն
ընդդիմանալ Արդարութիւն եւ Զարգացում Կուսակցութեան (AKP) թեկնածուի
նախագահ ընտրուելուն, բայց Ռ. Էրտողան կանխահաս ընտրութիւն կը
կազմակերպէ եւ կը յաղթէ:
Ա. Պոնզոն կը նկարագրէ Թուրքիոյ ներքին կացութիւնը, կը խօսի «պատուոյ
ոճիր»ներու մասին: Մարդիկ կ’ըսեն. «Մեր պատիւը աւելի կարեւոր է
մնացեալէն, մեր պատիւը գերադաս է թրքական օրէնքէն», արդարացնելով
մեղանչած կանանց սպանութիւնը: «Երբ ընտանիքի պատիւը արատաւորուած
է, զայն պէտք է լուալ սխալ գործած կնոջ արիւնով» (էջ 59): Արիան
Պոնզոն կը մէջբերէ թուրք լրագրողուհի Այշէ Էօնալի վկայութիւնը. «Այս
մշակոյթին մէջ կանանց շնորհն է ըլլալ արժանաւոր եւ առաքինի, եւ այրերու
պարտականութիւնն է հսկել անոնց վրայ, որպէսզի այդ շնորհները պահեն:
Երբ կին մը չի պահեր այդ իտէալները, հարկ կ’ըլլայ զայն սպաննել: Այն այրը
որ կը մերժէ այդ ընել, չի կրնար բնական կերպով ապրիլ, ան կը ստորնացուի,
կ’արհամարհուի ամբողջ գիւղին, դրացիներուն, ընկերներուն, ընտանիքին
կողմէ: Պատուի համար գործուած ոճիրները ընտանեկան բռնարարքներ
չեն, անոնք ընկերային են եւ վեր՝ ընտանիքներէն» (էջ 60): Ոճրագործը կը
դատապարտուի բանտարկութեան, բայց ընկերութիւնը կը մնայ այնպէս
ինչպէս որ է, կրօնական ըմբռնումի եւ օրէնքի ճնշման տակ:
Ա. Պոնզոն կ’անդրադառնայ ոստիկանութեան, որ կը սպառնայ բրտութեամբ
եւ խենէշ արտայայտութիւններով, տանջանքներով: Ոստիկանները
ընդհանրապէս չեն դատապարտուիր: Եւրոպական արդարադատական
ատեան դիմողներ կ’ըլլան: Ռեճէպ Էրտողան միշտ զգոյշ ըլլալով բանակէն, կը
կռթնի ոստիկանութեան վրայ, որուն յատկացուած վարկերը բազմապատկուած
են: Բայց պայքարողներ կան: Էջ 71, կը կարդանք. «Շրջանին մէջ, երեսուն
տարուան ընթացքին, 284 գիւղեր, որոնց բնակիչները մերժած են գործակցիլ
բանակին, աւերուած են»:
Թրքական կամայականութեան պատկեր է գիրքի 11րդ գլուխը, էջ 78:
Խորագիրը թելադրական է. «Ուղղափառներու (օրթոտոքս) ուրուական
դպրոցը»: Կը կարդանք. «Հէյպէլի կղզին, սեպտեմբեր 2004: Այս Իշխանաց
Կղզիի բլուրներէն մէկուն վրայ, Մարմարա ծովուն մէջ, ուրուական դպրոց
մը, շրջապատուած ծառերով, հանրութեան առջեւ փակ, տօնուած եւ
ցանկացուած աշխարհի բոլոր ուղղափառներուն կողմէ: Իսթանպուլէն նաւով
մէկ ժամ հեռու, Հալքիի աստուածաբանական դպրոցը ԺԹ դարու վանական
հսկայ կառոյց մըն է, կարմիր կղմինտրէ կտուրով: Հիմնուած 1844ին,
ուղղափառութեան մեծաւորներ պատրաստելու համար, հաստատութիւնը
գործած է 127 տարի, փակուելէ առաջ 1971 յեղաշրջումէն ետք: Բայց
յարակարծութիւն մը (paradoxe). մէկ կողմէ Անգարա կը պահանջէ, որ
տիեզերական Պատրիարքը ըլլայ Թուրքիոյ յոյներէն, միւս կողմէ թոյլ չի տար,

որ Թուրքիոյ մէջ կրօնական հաստատութիւն մը նուիրուած ըլլայ ուղղափառ
աստուածաբանութեան ուսուցման» (էջ 78): Հակառակ Պրիւքսէլի եւ
պատրիարք Պարթոլէոմոյի դիմումներուն, այդ ուսումնարանը փակ կը մնայ:
Թուրքիոյ մէջ, հակառակ անոր որ Ալեւիները կը պատկանին իսլամական
կրօնին, կը հալածուին, մանաւանդ, նոյնացուելով Սուրիոյ ալեւիներուն հետ:
Գլուխ 14. Գորշ Գայլերը. ծայրայեղ ազգայնականներ. այս Եւրոպան
որ մեզ կը նուաստացնէ: «Այսօր, թուրք ծայրայեղ ազգայնականները
բաւականաչափ ներկայ են ոստիկանութեան մէջ: Անոնք կ’արտայայտեն,
առանց հակակշռի եւ բրտութեամբ, զգայնութիւնը հպարտ ժողովուրդի մը,
յետնորդները օսմանեան կայսրութեան, բայց նաեւ Հոներու, Կեդրոնական
Ասիոյ թուրքերուն, Էրկենեքոնի, Օրխոնի, Մոնկոլիոյ եւ տափաստաններու,
պարզ՝ ամբողջ թրքութեան: Եւ միշտ ունին հոգեխոցը Կայսրութեան դար
մը առաջ տեղի ունեցած անդամահատման» (էջ 90): Կ’ըսուի նաեւ, որ ամէն
անգամ որ յիշուի Սեւրի դաշնագիրը եւ Եւրոպան պաշտպանէ քիւրտերը,
բուռն կերպով կը հակազդեն:
Պոնզոն կը գրէ. «Եւ, 1915ի ջարդերու 90ամեակին առիթով, եւրոպացի
կարգ մը պատասխանատուներ ցանկութիւն կը յայտնեն, որ հայոց
ցեղասպանութեան ճանաչումը չափանիշ ըլլայ Թուրքիոյ (Եւրոմիութեան,
Յ.Պ.) անդամակցութեան» (էջ 92): Շարունակութիւնը. Այս իսկական
նուաստացում է: Ամբողջ թուրք ազգի պատմութեան մէջ աւելի վատ
նուաստացում չէ եղած, ըստ ինծի, կը յայտարարէ երիտասարդութեան ուրիշ
պատասխանատու մը, Մեդեհան Էօզքան, այս յայտարարութիւններուն
եւ դիրքորոշումներուն Թուրքիոյ դէմ, մինչ Եուչէլ Չոշքուն կը պնդէ. Այս
անտանելի է, որ Եւրոմիութիւնը մեզի վերաբերի որպէս երկրորդ դասի
քաքաքացիներ, ինչպէս Երրորդ Աշխարհի երկրի մը:
Պոնզոն երկարօրէն կը խօսի արմատական ձախերու պայքարին եւ
հալածանքներուն մասին: Բանտարկեալ քիւրտ կնոջ մը պատմածը.
«Սարսափելի բաներ ապրած եմ բանտին մէջ: Երբ դէպք մը պատահէր,
ծեծի կ’ենթարկուէինք: Իրենց ուզածը այն է, որ յոգնիս, կ’ուզեն որ հրաժարիս
պայքարէն: Հարկ է որ հաւատաս քու արժէքներուդ: Այդ է որ քեզի ուժ կու
տայ եւ կ’օգնէ որ դիմանաս» (էջ 94):
Կրօնքը միջոց է իշխելու: Ա. Պոնզոն կը խօսի կրօնից տեսչութեան (Տինայէթ)
գործելաոճի մասին. «Տինայէթն է, կրօնական հարցերու նախագահութիւնը,
որ ամէն ուրբաթ կը յայտնէ իմամներուն ինչ որ պիտի ըսեն միմպարէն» (էջ
101): Միմպարը ամպիոնն է ուրկէ կը խօսի կրօնաւորը:
Գլուխ 17. Խորագիր. «Սուրին մնացորդացը». թաքուն Հայերը»: Պոնզոն կը
խօսի Ֆեդհիյէ Չեթինի մեծ մօր Հրանուշ Կատարեանի մասին: Կը նկարագրէ
գաղթը դէպի մահ: Ինն տարեկան Հրանուշ կը փրկուի առեւանգուելով
անզաւակ յիսնապետ Հիւսէյնի կողմէ, բայց անոր կեանքը արմատապէս
կը փոխուի: Կը մէջբերէ Ֆ. Չեթինը. «Անոր կու տան նոր անուն մը. Շէհէր:
Ան կը մոռնայ իր կրօնը եւ լեզուն դառնալու համար պզտիկ մահմետական
մը: Տասնըհինգ տարեկանին զայն կ’ամուսնացնեն մեծ հօրս հետ» (էջ 105):
Մարդու իրաւունքի պաշտպան Ֆեթհիյէ Չեթին այս պատմութիւնը լսած է իր
մեծ մօրմէն եւ ցնցուած: «Նախ ընդվզեցայ,- կը գրէ ան: Քանի որ մեզի սուտ
խօսած էին: Եւ ուզեցի դուրս ելլել, փողոցին մէջ պոռալ: Պետութիւնը այս
մասին մեզի ոչինչ պատմած էր: Կ’ապրէինք այնպէս, որ կարծէք պատմութեան
այդ էջը եղած չըլլար» (էջ 105-106): Ֆ. Չեթին գրած է գիրք իր մեծ մօր մասին:
Պոնզոն կը գրէ. «Արդէն քանի մը տարիէ ի վեր, բազմաթիւ թուրքեր կը
յայտնաբերեն, որ հայկական արմատներ ունին: Կը տեղեկանան, որ իրենց
ընտանիքը, զոր հաստատապէս գիտէին թուրք եւ մահմետական, ունէր
քրիստոնեայ նախնի մը, ցեղասպանութենէ ճողոպրած, որ ստիպուած
եղած է իսլամանալու կարենալ ապրելու համար: Բայց ահա, յանկարծ, այս
յայտնաբերման դիմաց, հակառակ իրենց կամքին, Հայեր»:…. «Այս թուրքերուն
թոյլ տալ իրենց հայկական արմատները վերագտնել, այս էր իսկապէս
յաճախանքը հայ լրագրող Հրանդ Տինքի, սպաննուած յունուար 2007ին, քանի
որ խախտած էր թրքական ինքնութեան առասպելը: Թրքահայկական Ակօս
թերթի աշխատակազմը այսօր կը շարունակէ իր հիմնադիրին աշխատանքը,
եւ կը հրատարակէ կոչերը անոնց, որոնք կասկածներ ունին եւ կ’ուզեն գիտնալ
իրենց պատմութիւնը: Հոն, անձ մը գտած է, որ իր մեծ հայրը հայ էր: Կը
փնտռէ հեռաւոր զարմիկներ, որոնք թերեւս կ’ապրին Սփիւռքի մէջ, Լիբանան
կամ Միացեալ Նահանգներ: Ահա թէ ինչու ան մեր թերթով կը հրատարակէ
ծանուցում մը, կը բացատրէ լրագրող Մարգար Եսայեան, իր մատը դնելով
էջյատակի կոչերէն մէկուն վրայ» (էջ 106): … «Եւ յետոյ կան անոնք որոնք
գիտեն որ հայ են, բայց այդ կը պահեն իրենց հարեւանէն: Կը ճանչնամ շատ
մը հայեր, որոնք կ’ապրին գիւղերու մէջ, ուր իրենց ընտանիքները իսլամացած
են ընդունելի ըլլալու համար», կը շարունակէ արհեստաւոր մը: Ձեւով մը
թաքուն հայեր: Բայց եթէ գաղթեն Իսթանպուլ, իրենք զիրենք աւելի ազատ
կը զգան եւ կ’ուզեն վերագտնել իրենց քրիստոնէական ինքնութիւնը: Ուստի
անոնք վերստին հայ կ’ըլլան (էջ 107):
Շար. յաջորդ թիւով
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ՆԿԱՐ - ԼՈՒՐ

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Սգախարոյկ

Սպիտակի Աւերիչ Երկրաշարժէն Անցած Է
31 Տարի

1988թիւ՝ դեկտեմբերի եօթ,
հայոց մի նոր վիշտ,
մահուան մի նոր բօթ:
Քառասուն վայրկեան, ի՜նչ քիչ ժամանակ,
ու ազգս նորից եղաւ նահատակ,
քաղաքս դարձաւ մի մեծ գերեզման,
ով էլ ողջ մնաց՝ մեռած էր սակայն:
Երկրաշարժ էր հայ հողում նորից,
ու մոլորակը ցնցուեց ցաւից:
Մարդկային նոր վիշտ,
մարդկային վայոց,
մարդկային վայոց
ու էլի` հայոց:
....
Արթուր Յակոբեան

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

07

2019
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

ՅԱԿՈԲ ԳԻՒՐՃԵԱՆ
(1881 – 1948)
«Դիմանկար»
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Հայաստանը Ձեռք Բերած
է Աննախադէպ Քանակի
Սպառազինութիւն. Փաշինեան

The Armenians of Aleppo
(1920-40s) through the lens of
Leopold Gaczszyk
An Illustrated Presentation by

Dr. Dominika Maria Macios

(Independent Scholar,
Polish Institute of World Art, Warsaw)
Wednesday, December 11 at 7:00 p.m.
Haigazian University Auditorium

Հայաստանի Հանրապետութեան
պաշտպանական ամավարկը 2018էն ի վեր աւելած է 66 միլիառ դրամով:
«Արմենփրես»-ի փոխանցմամբ`
Դեկտեմբեր 6-ին ՀՀ Ազգային
ժողովի նիստի ընթացքին ըսաւ ՀՀ
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան` անդրադառնալով «ՀՀ 2020-ի պետական
պիւտճէի մասին» օրէնքի նախագիծի քննարկման ընթացքին:
«Սա այն թեման է, որուն մասին
հասկնալիօրէն չենք կրնար շատ բան
խօսիլ, բայց կ՛ուզեմ ըսել, որ 2018-էն
ի վեր` ներառեալ 2020-ի ամավարկը,
մենք 66 միլիառ դրամով աւելցուց
ենք պաշտպանական ամավարկը,

որ մօտաւորապէս 28% կը կազմէ:
Բայց կ՛ուզեմ մէկ նախադասութիւն
ըսել դժուարութեամբ` կրնաք հաւաստիանալ, որ 2018-ի Մայիսէն ի վեր
Հայաստանը ձեռք բերած է տեսանելի
ժամանակահատուածի համեմատ
աննախադէպ քանակի զէնք, զինամթերք, սպառազինութիւն, եւ ՀՀ
կառավարութիւնը յստակ պիտի
շարունակէ այդ քաղաքականութիւնը տարածաշրջանին մէջ ռազմական հաւասարակշռութիւնը
վերականգնելու ուղղութեամբ: Կ՛ուզեմ ըսել, որ այդ առումով արդէն իսկ
լրջագոյն քայլեր ձեռնարկուած են»,ըսած է Փաշինեան:

Պոլսոյ Հայկական «Նոր Զարթօնք»
Շարժումը Կոչ Ըրած է Պոյքոթելու
Պատրիարքի Ընտրութիւնները
Պոլսոյ հայկական «Նոր Զարթօնք»
շարժումը գրաւոր յայտարարութիւն
տարածած է պատրիարքի ընտրութիւններու առնչութեամբ:
Թրքական Demokrathaber կայքի
փոխանցմամբ` «Նոր Զարթօնք»-ի
յայտարարութեան մէջ նշուած
է, որ Թուրքիոյ Ներքին գործոց
նախարարութեան կողմէ ուղարկուած Հայոց պատրիարքարանի
ընտրութեան կանոնակարգը կը
հակասէ Սահմանադրութեան ու
միջազգային համաձայնագիրներուն:
«Պատրիարքի տեղապահն ալ
ըսած է, որ այս պայմաններու մէջ
արդար ընտրութիւններ պիտի ըլլան:
Հակառակ ժողովուրդի տարբեր
հատուածներու արձագանգներուն
ու Սահմանադրական դատարանի
որոշումին, պատրիարքական տեղ-

ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԴԱՌՆԱՆՔ
ԵՒ
ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԽԱՂԱՂՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ
ԱՂՕԹԵՆՔ
Երեքշաբթի, 10 դեկտեմբեր 2019-ի երեկոյեան ժամը 6.00-ին,
Պուրճ Համուտի Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, Լիբանանի հայ
երեք համայնքապետերու գլխաւորութեամբ եւ հայ առաքելական,
կաթողիկէ եւ աւետարանական հոգեւորականներու ու հաւատացեալներու մասնակցութեամբ, Լիբանանի խաղաղութեան
համար հաւաքական աղօթք պիտի կատարուի։
Կը հրաւիրենք լիբանանահայութիւնը միասնաբար աղօթելու
Լիբանանի խաղաղութեան համար։
ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

ԱԿՈՒՄԲԻ ՕՐ
Տեղի կ՛ունենայ Շաբաթ 7 Դեկտեմբեր 2019ի երեկոյեան
ժամը 8:30էն սկսեալ Թէքէեան Կեդրոնի մէջ, Ժըմմէյզի,
Պէյրութ:
Մասնակցութեան սակ՝ 20,000 լ.ո.

ապահ Մաշալեան, նախաձեռնող
պատուիրակութիւնը եւ հիմնադրամներու ղեկավարները պարզ
եւ արժանապատիւ կեցուածք
չընդունեցին եւ իրենց պարտականութիւնները չկատա-րեցին»,–
news.am-ի փոխանցմամբ` նշուած
է յայտարարութեան մէջ:
«Նոր Զարթօնքը» նաեւ կոչ կ՛ընէ դէմ
դուրս գալու անօրինական որոշումին եւ պոյքոթելու պատրիարքի
ընտրութիւնները:

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ`
Ã»ñÃÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙμ³·ñáõÃ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

 سيفاك اكوبيان:رئيــــــــس التحريــــــر
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