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Կիրակի, 8 Դեկտեմբեր 2019-ին, Անթիլիասի Մայրավանքի Սուրբ Գրիգոր 
Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ մատուցուեցաւ Ս. եւ Անմահ Պատարագ։ 
Պատարագի աւարտին, նախագահութեամբ Ս. Աթոռոյս Գահակալ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Արամ Ա. Կաթողիկոսին տեղի ունեցաւ հոգեհանգստեան հանդիսաւոր 
արարողութիւն, 1988 թուականին Սպիտակի, Գիւմրիի եւ Վանաձորի 
մէջ տեղի ունեցած երկրաշարժին հետեւանքով զոհգացած շուրջ 30.000 
հայորդիներու հոգիներուն համար։ Վեհափառ Հայրապետը, հոգեւոր հայրերը 
եւհաւատացեալները միասնաբար իրենց աղօթքը ուղղելով Բարձրեալին՝ 
խնդրեցին, որ զոհերուն հոգիները լուսաւորէ, Իր հովանին անպակաս ընէ 
Հայաստան աշխարհին վրայէն եւ պահէ, պահպանէ ու զօրացնէ Արցախը 
եւ Սփիւռքը։
Յիշատակն արդարոց օրհնութեամբ եղիցի։

Շաբաթ, 7 դեկտեմբեր 2019-ին, առաւօտեան ժամը 10։00-ին, Ազգային 
առաջնորդարանին մէջ, Լիբանանի հայոց առաջնորդ Գերշ. Տ. Նարեկ 
արքեպիսկոպոս հանդիպում մը ունեցաւ Լիբանանի մօտ Հայաստանի 
Հանրապետութեան դեսպան տիար Վահագն Աթաբէկեանին հետ։ 

Հայաստանի Երկրաշարժի Զոհերուն 
Հոգեհանգստեան Արարողութիւն Անթիլիասի 

Մայրավանքին Մէջ

Լիբանանի Հայոց Առաջնորդ Սրբազան Հայրը 
Ընդունեց 

Հայաստանի Հանրապետութեան Դեսպանը 
Հրաձգութիւն Ֆլորիտայի Մէկ Զօրակայանին Մէջ
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Լիբանանի Մուֆթի Տըրյէն երէկ յետմիջօրէին իր զօրակցութիւնը եւ վստա-
հութիւնը յայտնեց Սաատ Հարիրիին: Ան իր նախընտրութիւնը փոխանցեց 
վարչապետութեան թեկնածու Սամիր Խաթիպին, վերջինիս Տար էլ Ֆաթուա 
այցելութեան ժամանակ: 
Խաթիպ թղթակիցներուն յսյտնեց, որ Մուֆթին զինք տեղեկացուցած է իր 
նախընտրութեան մասին: «Պիտի այցելեմ Սաատ Հարիրիին այս մասին 
տեղեկացնելու, որ իմ թեկնածութիւնս յետս պիտի քաշեմ»:
Արդարեւ նշուած տեսակցութենէն ետք, Խաթիպ իր թեկնածութիւնը յետս 
քաշեց:
Այս նոր իրադարձութեան լոյսին տակ, Նախագահական պալատէն լոյս 
տեսաւ հաղորդակցութիւն մը, որ կը յայտարարէր երեսփոխանական 
խորհրդակցութիւններու յետաձգումը մինչեւ յաջորդ Երկուշաբթի, առիթը 
տալով յաւելեալ խորհրդակցութիւններու: Ըստ հաղորդակցութեան, երես-
փոխաններու հետ տեսակցութեան ժամանակացոյցը պիտի մնայ նոյնը:

Շաբաթավերջին Ֆլորիտայի ԱՄՆ 
Ռազմածովային ուժերու Փենսա-
քոլա օդուժի զօրակայանի տարած-
քին մէջ մահացու հրաձգութենէ 
ետք զօրակայանի մերձակայքը 
կալանաւորուած է 6 սէուտցի, կը 
յայտնէ «Արեւելք»ը վկայակոչելով 
Fox News-ը: Կասկածեալները հար-
ցաքննուած են, յայտնած է աղբիւրը: 

Հրաձգութեան հետեւանքով զոհուած է 3 մարդ, ինքը՝ կրակողը ինքնասպան 
եղած է: 
Հետաքննութիւններու դաշնային բիւրոն, որ այս գործով քննութիւն կը կատա-
րէ, հրաժարած է քննութեան վաղ փուլին հրապարակել կասկածեալներու 
անունները, սակայն պաշտօնական աղբիւրը հեռուստաալիքին յայտնած է, 
որ հրաձիգը Սէուտական Արաբիայէն զինուորական ուսանող Մոհամմէտ 
Սաիտ Ալշամրանին էր: Տեղի ունեցածը ԱՄՆ բարձրաստիճան անձանց 
ստիպած է զօրակայանին մէջ անվտանգութեան միջոցառումներու եւ 
զինուորականներու ընդունման պայմաններու աւելի խոր ուսումնասիրման 
կոչ ընել: Հեռուստաալիքի աղբիւրները յայտնած են, որ հրաձգութիւնը տեղի 
ունեցած է լսարանին մէջ, ուր սովորաբար ուսանողները ծրագրի շրջագիծէն 
ներս կ’անցընեն առաջին 3 ամիսները, եւ նշած է, որ հրաձիգը վերջերս 
ընդունուած է դասընթացներուն:

Խաթիպ Իր Թեկնածութիւնը Յետս Քաշեց. 
Երեսփոխանական Խորհրդակցութիւնները 

Յետաձգուեցան

Լիբանանեան Èáõñ»ñ
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Մամլոյ Համահայկական Համաժողովները Համակարգող 
Խորհուրդի Յառաջիկայ Նիստը Պիտի Գումարուի 

Անթիլիասի Մայրավանքին Մէջ
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Շաբաթ, 7 Դեկտեմբեր 2019-ին, 
լիբանանահայ երեք օրաթեր-
թերու տնօրէնները այցելեցին 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ 
Հայրապետին։ Այցելութեան նպա-
տակը շնորհակալութիւն յայտ-
նել էր անոր՝ մամլոյ տարուան 
առիթով եւ Լիբանանի ճգնա-
ժամային պայմաններուն մէջ իր 
կատարած նիւթական աջակ-
ցութեան՝ լիբանանահայ երեք 
օրաթերթերուն։
Վեհափառ Հայրապետը գնա-
հատելով օրաթերթերուն տար-
ած աշխատանքը՝ վերաշեշ-
տեց հայ մամուլին առաքելու-
թիւնը շարունակելու անհրա-
ժեշտութիւնը՝ հայապահպանմ-
ան եւ հանրային կարծիքի ճիշդ 
հունաւորման դերակատարու-
թիւնը ընդգծելով։
Այնուհետեւ խորհրդակցութիւն-
ները կեդրոնացան Անթիլիա-
սի Մայրավանքին մէջ գումա-
րուած Հայ Մամուլի Համա-
հայկական Համաժողովէն բխած 
առաջադրանքները իրականա-
ցնելու կարելիութիւններուն 
վրայ։ Տնօրէնները զեկուցեցին 
տարբեր լրատուամիջոցներու 
հետ կայացած խորհրդակցա-
կան հանդիպումներուն մասին։ 
Գոյացած է արդէն ընդհանուր 
համաձայնութիւն համաժողովնե-
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րը հերթականութեամբ գումարելու 
անհրաժեշտութեան շուրջ։
Համաժողովէն բխած համակարգող 
խորհուրդը իր յառաջիկայ նիստը 
պիտի գումարէ Անթիլիասի մէջ, 
2020-ի Փետրուարին։ Խորհուրդին 
ներառուած էին Հայաստանի եւ 
Արցախի Հանրապետութիւններէն 
եւ Սփիւռքէն հետեւեալ մամլոյ պատ-
ասխանատուները.-
- Արամ Անանեան, Արմենփրէս լրա-
տու գործակալութեան տնօրէն
- Սաթիկ Սէյրանեան, Հայաստանի 
լրագրողներու միութեան նախագահ
- Տիգրան Յարութիւնեան, լրա-
տուամիջոցներու համահայկական 
ընկերակցութեան նախագահ
- Շահան Գանտահարեան, Ազդակ 
օրաթերթի տնօրէն

- Սեւակ Յակոբեան, Զարթօնք 
օրա-թերթի տնօրէն
- Անի Եփրէմեան, Արարատ օրա-
թերթի տնօրէն
- Միքայէլ Հաճեան, Արցախի հանր-
ային ռատիոյի աւագ վերլուծաբան
Նորին Սրբութիւնը ողջունելով 
մամլոյ համահայկական դաշտի 
ձեւաւորման միտող այս նախա-
ձեռնութիւնները՝ շեշտեց մամու-
լին դերակատրութիւնը հայկա-
կան հասարակական դաշտը 
բեւեռացումներէ հեռու պահելու, 
ինչպէս նաեւ կառուցողական 
մօտեցումներով համահայկական 
օրակարգերը համախումբ ձեւերով 
քննարկելու եւ հիմնահարցերու 
լուծման ուղիներ գտնելով միասին 
աշխատելու հրամայականը։

Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Իննոգենդի Փեդրովիչ 
Կերասիմով 

Իննոգենդի Փեդրովիչ Կեր-
ասիմով (դեկտեմբերի 9), 
1905, Գոսդրոմա, Ռուսա-
կան կայսրութիւն - մարտի 
30, 1985, Մոսկվա, ԽՍՀՄ), 
ռուս սովետական աշխար-
հագրագէտ, ԽՍՀՄ ԳԱ ակա-
դեմիկոս (1953էն)։
Աւարտած է Լենինկրատի 
համալսարանը (1926)։ Հիմ-
նական աշխատանքները կը 
վերաբերին  հողերու ծագ-
ման, աշխարհագրութեան։ 
Սովետական աշխարհագ-
րագէտներու Ազգային կոմի-
տէի նախագահն է (1957էն), 
Հողագէտներու համամիու-
թենական ընկերութեան 
նախագահը (1963էն), արտա-
սահմանեան շարք մը ակա-
դեմիաներու անդամ։

Լիբանանի Հայոց Առաջնորդ Սրբազան Հայրը Ընդունեց 
Հայաստանի Հանրապետութեան Դեսպանը 

Գիւմրիի Մէջ Դեկտեմբեր 7-ին Լոյս Աշխարհ Եկած Նորածիններուն Ծնողները 
Նուէրներ Ստացած են ՀՀ Նախագահէն

Հանդիպման ընթացքին քննար-
կուեցաւ Լիբանանի առկայ իրա-
վիճակը եւ շեշտուեցաւ հարցերը 
պետութիւն եւ ժողովուրդ միաս-
նաբար լուծելու հրամայականը։ 
Նարեկ արքեպիսկոպոս յայտնեց, 

որ Ազգային առաջնորդարանը իր 
բոլոր կարելիութիւնները ի գործ 
դրած է նիւթապէս եւ բարոյապէս 
զօրակցելու ընկերատնտեսական 
դժուարութիւններ դիմագրաւող 
հայորդիներուն։ Առաջնորդ սրբա-
զանը յոյս յայտնեց, որ համայն 
հայութիւնը նեցուկ կը կանգնի լիբ-

անանահայութեան եւ իր զօրակ-
ցութեամբ կը նպաստէ, որ մեր պայ-
մանները շուտով բարելաւուին։
Իր կարգին, դեսպան Աթաբէկեան 
ըսաւ, որ Լիբանանը երկխօսութե-
ամբ եւ գործակցութեամբ գոյու-
թիւն ունեցող մարտահրաւէրներուն 
արդար եւ ամբողջական լուծում-

ներ պէտք է գտնէ, որպէսզի լիբա-
նանահայութիւնը եւս շարունակէ 
իր աւանդական համահայկական 
դերակատարութիւնը։ Այս առն-
չութեամբ ան շեշտեց, որ հայրենի 
պետութիւնն ու ժողովուրդը եւս կը 
զօրակցի լիբանանահայութեան։ 

ՀՀ նախագահ Արմէն Սարգսեան 
Դեկտեմբեր 7-ին Գիւմրիի մէջ 
այցելած է «Մօր եւ մանկան աւս-
տրիական հիւանդանոց»: Ինչպէս 
կը տեղեկացնէ ՀՀ նախագահի 
մամլոյ վարչութիւնը, նախագահը 
շրջած է հիւանդանոցին մէջ, զրու-
ցած բժիշկներուն հետ: Բարձր 
գնահատելով անոնց աշխատանքը` 
նախագահը նշած է, որ երեխաներու 

բժիշկ ըլլալը ամենապատուաբերն է 
աշխարհի մէջ:
Վերածնուող Գիւմրիի մէջ այս 
գիշեր լոյս աշխարհ եկած են չորս 
փոքրիկներ. նախագահ Սարգսեան 
նուէրներ յանձնած է նորածիններու 
ծնողներուն, շնորհաւորած զանոնք 
եւ մաղթած, որ մանուկներն ուրա-
խութիւն բերեն իրենց ծնողներուն, 
ընտանիքներուն ու Գիւմրիին:

Հանրապետութեան նախագահը 
ծանօթացած է այս հիւանդանոցին 
մէջ աշխատող երիտասարդ բժիշկ-
մանկաբարձ Արմէն Մկրտչեանի հետ, 
որ մեկնած էր Սուտան` փոխարինելու 
«Աւրորա» մարդասիրական նախա-
ձեռնութեան մրցանակակիր, բժիշկ 
Թոմ Քաթինային: Նախագահը ողջ-
ունած է անոր մարդասիրական 
գործունէութիւնը:

Գիւմրիի Աւստրիական հիւանդա-
նոցը կը գործէ 1991թուականէն` 
Աւստրիոյ Հանրապետութեան կողմէ 
տրամադրուած միջոցներով: 2006-
էն այստեղ կը կատարուին տարբեր 
վիրահատութիւններ, կը գործէ վեր-
ակենդանացման բաժանմունք` 
յագեցած ժամանակակից եւ նորա-
րարական սարքերով:

Հայկական Լուրերուն շար. Էջ 07  
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Քաղաքական Ակնարկ

Երեւանի Քաղաքապետի 
Հրաժարականն 
Անխուսափելի Է

Դատախազութիւնը սկսել է ուսումնասիրել քաղաքապետարանի կողմից 
ձեռք բերուած աղբատար «ԿամԱԶ» մեքենաների հետ կապուած 

աղմկայարոյց պատմութիւնը: Յիշեցնենքՙ Երեւանի քաղաքապետարանը 
ընթացիկ տարում ձեռք էր բերել աղբատար մեքենաներ, քաղաքում 
աղբահանութեան խնդիրը լուծելու նպատակով: Երեւանի աւագանու 
«Լոյս» խմբակցութեան անդամների բացայայտումից յետոյ, պարզ դարձաւ, 
որ այդ մեքենաները քաղաքապետարանին, այսպէս ասած, նուիրել են 
գործարարները այս կամ այն տարածքում շինթոյլտուութիւններ ստանալու 
դիմաց: 
Նոր իշխանութիւնները արդէն մօտ երկու տարի է պայքարում են 
կաշառակերութեան, հովանաւորչութեան եւ նման արատաւոր երեւոյթների 
դէմ: Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը բազմիցս է հրապարակաւ յայտարարել 
նոր իշխանութիւնում կաշառակերները տեղ չունեն: Քավլիցի, մենք չենք 
ասում, թէ Հայկ Մարութեանը կաշառակեր է: 
Քաղաքապետ Հայկ Մարութեանի շուրջ ստեղծուած այս աղմուկը, 
որով արդէն իրաւապահներն են զբաղւում մէկ բանի մասին է վկայում: 
Համակարգում փոփոխութիւնները արմատական չեն: Չի վերացել  
խնամի-ծանօթ-բարեկամ սկզբունքով լաւութիւն անելը: Չի վերացել 
ինչ-որ բանի դիմաց որոշակի ծառայութիւն մատուցելու նախկին 
գործելաոճը: Քաղաքապետի ու քաղաքապետարանի շուրջ տեղի 
ունեցած այս բացայայտումը, բնականաբար, բացասաբար է ազդում 
թաւշեայ յեղափոխութեան վարկանիշի վրայ: Եթէ չլինէին աւագանու 
«Լոյս» խմբակցութեան բացայայտումները, հանրութիւնն այդպէս էլ 
չէր իմանայ իր թիկունքում կատարուող գործընթացների մասին: Չէր 
իմանայ, թէ իր քաղաքը ինչ միջոցներով է մաքրւում: Դրա դիմաց ինչ 
լաւութիւններ են արուել: Ինչ շինարակական թոյլտուութիւններ են տրուել: 
Ինչ գործընթացներ են արագացուել եւ այլն: 
Իհարկէ, քաղաքապետ Հայկ Մարութեանը փորձեց շտկել իրավիճակը: 
Ուղիղ եթերով ներկայացրեց փաստաթղթեր, որոնք իբրեւէ թե հերքում 
են ամբողջ պատմութիւնը: Սակայն, դրանք աւելի ամրապնդեցին ու նոր 
կասկածների տեղիք տուեցին: 
Ի դէպՙ մամուլում արդէն իսկ հրապարակւում է, որ այս ամբողջ գործըն-
թացն ուղղուած էր «Սանիթեք» ընկերութեան դէմ: Կազմակերպուած 
արշաւները, դիտաւորեալ քաղաքը աղբավայրի վերածելը, ներդրողին 
աշխատել թոյլ չտալը: 
Ըստ մամուլի վերջին հրապարակումների, բացի աղբատար մեքենաներից, 
անհատները քաղաքապետարանի համար գնել են աղբամաններ, որոնց 
մի մասը պատկանել է «Սանիթեք» ընկերութեանը: Ընկերութեան 
գոյքը գրաւադրուած է եղել «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում եւ անցել է պանքի 
տնօրինութեանը: Մնում է սպասել եւ տեսնել այս աղբամանների դիմաց 
քաղաքապետարանը ի՞նչ ծառայութիւն է մատուցել անհատներին:  
Այս իրավիճակում, թաւշեայ յեղափոխութեան տրամաբանութեան մէջ, 
ամէնաճիշդ որոշումը հրաժարականն է: Մարութեանը կարող է պատուով 
հեռանալ եւ աւելի մեծ յարգանքի արժանանալ: Աթոռին կառչած մնալն 
օրեցօր երեւանցիների շրջանում աւելի բացասական վերաբերմունք 
կարող է ձեւաւորել: Չէ որ մարդու կարեւորագոյն յատկանիշներից մէկը 
ճիշդ ժամանակին ճիշդ որոշում կայացնելու կարողութիւնն է:
 Քաղաքապետի համար այդ ճիշդ որոշումը հրաժարականն է: Յամենայն 
դէպս, սպասենք իրաւապահների գործողութիւնների աւարտին: Այդ 
ժամանակ պատկերն աւելի ամբողջական կը լինի:  

ՔՐԻՍՏԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ

ՆԵՐՍԷՍ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Բարի Ողջերթ

Կեանքի հոլովոյթին մէջ կը մշակուին ծանօթութիւններ, որոնք մշտանո-
րոգ դրոշմ կը թողուն մեր յիշողութեան պաստառին վրայ:
Երբեմն բախտաւորութիւնը կը վիճակուի ջերմ բարեկամութիւննե-

րու հաստատ կամուրջներ հաստատել անձնաւորութիւններու հետ, որոնք 
ճշմարիտ մարմնաւորումը կը պատկերացնեն գլխագիր մարդու:
Մեսրոպ Վրդ. Պարսամեան մէկն է անոնցմէ:
Վերջերս Ամէնայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Բ. Էջմիածնի Գէորգեան 
Ճեմարանին տեսուչ նշանակած է Տ. Մեսրոպ վարդապետ Պարսամեանը:
Հակառակ իր յարաբերաբար երիտասարդ տարիքին, Հոգեշնորհ Հայր Սուրբը 
ամբարած է հարուստ փորձառութիւն սփիւռքահայ կեանքի ընդարձակ 
շրջագիծէն ներս, ծառայած ըլլալով տարբեր գաղութներու մէջ:
Պրիւսէլէն Ժընեւ, Նիս, Փարիզ, Սենթ Լուիզ (Միացեալ Նահանգներ) եւ 
վերջերս ալ ստանձնած էր լուսարարապետի պաշտօնը ԱՄՆ Արեւելեան 
թեմի Ս. Վարդան Մայր Տաճարին: 
Պաշտօնավարութեան այս շրջանին ան մօտէն ծանօթացած է Հայկական 
տարբեր միջավայրերու եւ արժէքներու, առանց սակայն ամենադոյզն կերպով 
կորսնցուցած ըլլալու իր լաւատեսութիւնն ու կորովը:
Մեսրոպ վարդապետը դրական ներդրում ունեցած է հոն, ուր առաքուած է 
եկեղեցաշէն գործով, միշտ թիրախ ունենալով Հայածին երիտասարդութիւնը: 
Հակառակ ծառացող դժուարութիւններու ՝ օտար շրջապատի մէջ հասակ 
առնող երիտասարդ Հայերը ներշնչելու Հայու հոգիով, ան երբեք ընկրկած 
չէ: Իր  աշխատանքը եղած է բեղուն եւ արդիւնաշատ: Արդարեւ իր պաշ-
տօնավարութեան աւարտին, ամենուրէք ան իր ետին թողած է բարի համբաւ: 
Աւելին, Մեսրոպ վարդապետը երբեք չէ վարակուած օտարամոլ մթնոլորտէն: 
Մնացած է հաւատարիմ իր ուխտին՝ ծառայելու մեր եկեղեցւոյ գերագոյն 
կեդրոնին, Ս. Էջմիածնին, Հայ ժողովուրդի բարօրութեան եւ Մայր Հայրենիք 
Հայաստանի յաւերժութեան:
Լուսաժպիտ, վարակիչ հաղորդականութեամբ եւ հրապուրիչ խառնուածքով, 
հեզահամբոյր հաւատքի այս մարդը, հոն է, ուր գտնուած է Հայ Եկեղեցին:
Բանիմաց եւ մշակուած մտքի տէր, Մեսրոպ վարդապետը եղած է անզիջող՝ 
պահելով  եւ պաշտպանելով Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի բացարձակ, աներկ-
բայ գերակայութիւնը: Անխոնջ ընթերցող եւ քաջածանօթ արեւելահայ եւ 
արեւմտահայ  հայ գրականութեան, ան անդուլ աշխատած է սիրեցնելու 
հայ գիրքը իր գործած շրջապատէն ներս: Քաջածանօթ Հայ եկեղեցւոյ 
ծիսականութեան եւ դարաւոր աւանդութեանց, տիպար եւ անբասիր այս 
հոգեւորականը լաւագոյն ներկայացուցիչներէն մէկը կը հանդիսանայ իր 
սերունդին:
Աշխատունակ եւ ուսումնատենչ, Նիւ Եորք իր պաշտօնավարութեան 
յարաբերաբար հակիրճ միջոցին, հակառակ իր բազմազբաղ առօրեային, 
Մեսրոպ վրդ. ընդունուած էր Fordham համալսարանէն. Իբրեւ PHD-ի 
թեկնածու: Ան միշտ հետամուտ եղած է գերազանցելու ինքզինք եւ յարա-
տեւօրէն յառաջդիմելու:
Աւարտած է Ս. Էջմիածնի Ճեմարանը «գերազանց» որակումով: 2004-2007 
թուականներուն երբ Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը առաքած 
էր զինք Սթրասպուրկ իբրեւ Էջմիածնի ներկայացուցիչ, ան ժամանակ 
գտած էր հետեւելու Մարկ Բլոկ պետական համալսարանի Կաթոլիկ 
Աստուածաբանութեան հիմնարկի դասընթացքներուն եւ 2007 թուականին 
արժանացած Մագիստրոսի տիտղոսին: Իսկ 2005 թուականին մասնակցած 
է Իռլանտայի մայրաքաղաք Տապլինի մէջ Միջազգային կրթական կեդրոնի 
կողմէ կազմուած անգլերէն լեզուի եւ մշակոյթի դասընթացքներուն:
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Շար. Էջ 05

ԹՄՄի Լուրեր

ԹՄՄ Երիտասարդական Նուագախումբը Դարձեալ Հմայեց 
Հանդիսատեսները

մեղմ սակայն տիրող ձայնով, որ նոր 
յայտնագործում էր հանդիսատեսին 
համար, Գարմէն Պալեան իր  հմայիչ 
ելոյթով, եւ Յովիկ Թաֆրանեան իրեն 
յատուկ ելոյթի ոճով արժանացան 
բոլորին գնահատանքին: 
Սոլօ ելոյթներով հանդէս եկած Մար-
ինէ Հալլաճեան (ջութակ), Համբիկ 
Մարտիրոսեան (Սաքսիֆոն) եւ 
Արմիկ Հեքիմեան (քլարինէթ) գերա-
զանցեցին իրենք զիրենք:

երգերով ու նուագներով, որոնք 
կատարուեցան բարձր որակով ու 
ձայնային լաւ սարքաւորումով:
Խումբին չորս երիտասարդ երգ-
իչները՝ Ալիս Իփրաճեան իր 
անզուգական ձայնով, խումբին 
երաժիշտներէն՝ Գարոլ Հաժ իր 

Անցեալ շաբաթավերջին ԹՄՄ 
Երիտասարդական Նուագախումբը 
իր տարեկան աւանդական ելոյթը 
տուաւ: Միշտ գերազանցելով իր 
նախորդ ելոյթները նուագախում-
բը իր 27 երաժիշտներով, առաջ-
նորդութեամբ խումբին երաժշ-
տական ղեկավար՝ Վիգէն Չալեանին, 
դարձեալ՝ երկու գիշեր հմայեց 
սրահը ամբողջութեամբ լեցուցած 
հանդիսատեսները:
Արդարեւ, Լիբանանի տագնապալի 
այս օրերուն ԹՄՄ Երիտասարդա-
կան Նուագախումբը սփոփեց Հայ 
Կաթողիկէ Յ. Պօղոսեան սրահը 
փութացած իր բարեկամները իր 
երգացանկին վրայ ունեցած 16 
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Սկիզբը Էջ 04

ԹՄՄի Լուրեր

ԹՄՄ Երիտասարդական Նուագախումբը Դարձեալ Հմայեց 
Հանդիսատեսները

Լրատուութեան Գործընկեր

Բոլոր երաժիշտներն ալ անխտիր, 
որոնք իրենց ղեկավար՝ Վիգէն 
Շալեանի վկայութեամբ, վերջին 
45 օրերու Լիբանանի իրավիճա-
կի դժուարին օրերուն չէին զլացած 
ամէն օր փորձերու ներկայ ըլլալու, 
տուին իրենց լաւագոյնը:
Մեծապէս շնորհաւորելի այս 
զոյգ ելոյթներու աւարտին Պրն. 
Վիգէն Չալեան մասնաւոր շնոր-
հակալութիւն յայտնեց երիտա-
սարդ երաժիշտներուն եւ հան-

դիսատեսներուն, ինչպէս նաեւ 
ԹՄՄ Հիմնադիրներու Մարմնի 
Վարչութեան ատենապետ ընկ. 
Յակոբ Գասարճեանին, որուն 
քաջալերանքով եւ հովանաւորու-
թեամբ հիմնուած էր այս գեղեցիկ 
նուագախումբը:
Վերջապէս շնորհաւորելի է ԹՄՄ 
Լիբանանի Տեղական Վարչութիւ-
նը եւ իր ատենապետը՝ Տոքթ. 
Յակոբ Փափազեանը իր անխոնջ 
աշխատանքով այս կարեւոր եւ 
գնահատելի գործը գլուխ հանելուն 
համար: 

Սպիտակի Մէջ Բացուած Է Քըրք Քըրքորեանի Կիսանդրին
Լոռիի մարզի Սպիտակ քաղաքին 
մէջ հանդիսաւոր արարողութե-
ամբ բացուած է ամերիկահայ 
գործարար, բարերար Քըրք 
Քըրքորեանի կիսանդրին: Միջո-
ցառման ներկայ եղած են ՀՀ 
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան, ՀՀ 
տարածքային կառավարման եւ ենթ-
ակառուցուածքներու նախարար 
Սուրէն Պապիկեան, ՀՀ կրթութեան, 
գիտութեան, մշակոյթի եւ սփորթի 
նախարար Արայիկ Յարութիւն-
եան, Քաղաքաշինութեան կոմիտէի 
նախագահ Վահագն Վերմիշեան, 
Գուգարաց թեմի առաջնորդ Սեպուհ 
արքեպիսկոպոս Չուլճեան, Լոռիի 
մարզպետ Անտրէ Ղուկասեան, 
հոգեւորականներ, հիւրեր: 
Արձանի հեղինակը քանդակագործ, 
ՀՀ ժողովրդական նկարիչ Լեւոն 
Թոք-մաճեանն է: Ինչպէս կը հաղոր-
դէ «Արմէնրես»-ի թղթակիցը, Լեւ-
ոն Թոքմաճեանը լրագրողներու 
հետ զրոյցի ընթացքին պատմած 
է, որ առիթ ունեցած է Քըրք Քըր-
քորեանի հետ հանդիպելու եւ 
նուիրելու իր անցեալին ըրած 
քանդակը: «Ես շատ լսած եմ 
Քըրք Քրքորեանի մեծ գործերու, 

բարերարութիւններու մասին եւ 
ես ինծի համար որոշեցի պատ-
րաստել անոր քանդակը, առանց 
որեւէ սպասումներու: Կը մտածէի, 
թէ երբ ան կու գայ Հայաստան, որ 
նուիրեմ: Անցան տարիներ, եւ ես 
օր մը հեռուստացոյցով տեսայ, որ 
ան ժամանած է Երեւան: Յաջորդ 
օրը գացի այն հիւրանոց, ուր Քըրքը 
կը մնար, տարի քանդակը, ան 
այնտեղ չէր, կանգնած կը սպաս-
էի: Վերադարձաւ, աստիճաններով 
բարձրանալու ժամանակ, երբ քան-
դակը տեսաւ, ծունկի իջաւ եւ ըսաւ 
շատ-շատ լաւ է: Ան հիացած էր 
այդ աշխատանքով: Տարաւ այդ 
ճիփսէ քանդակը, սակայն իմ մէջ 
մնաց զգացողութիւն մը, որ ինչ-
որ բան կիսատ է»,-ըսած է Լեւոն 
Թոքմոճեանը:
Քանդակագործը կ’երազէր ծրագիր 
մը իրագործել մեծանուն բարերա-
րին նուիրուած: Տարիներ անց 
հնարաւորութիւն եղաւ պատրաս-
տել մեծ բարերարի քանդակը եւ 
այն տեղադրել Սպիտակի մէջ: 
Քանդակագործը կը ծրագրէ նաեւ 
յառաջիկային քանդակել աշխար-
հահռչակ Շարլ Ազնաւուրի արձանը:
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Շար. նախորդ թիւէն

ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Թուրքիա. Ճշմարտութեան Ժամը՝ Արիան Պոնզոն

Կը նկարագրուին յատուկ պարագաներ:
«Այն օրէն որ Սատիք Իսթանպուլ կը բնակի, տէր է իր հայկական ինքնութեան: 
Ան վերջապէս առաջին անգամ ոտքը դրած է հայկական եկեղեցի մը: Եւ 
գացած է Հայաստան հայ կին մը գտնելու համար: Կնոջս հոն հանդիպեցայ 
եւ հոն ամուսնացայ: Հայկական անուն մը տուինք մեր զաւակին: Ան կը 
կոչուի Քիստափոր: Ան կը յաճախէ մասնաւոր վարժարան մը ուր հայերէն 
եւ թրքերէն կը խօսի: Հիմա հայերէն կը սորվիմ շնորհիւ զաւակիս, կը ճշդէ 
ան» (էջ 109):
Գլուխ 18. Ա. Պոնզոն կը խօսի Վարլիք Վերկիսի կոչուած 1942ի եկամտահարկի 
մասին, որ միաձայնութեամբ ընդունուած էր Ազգային ժողովին կողմէ, եւ 
ուղղուած էր ոչ-մահմետականներու դէմ, որուն համար, օրուան վարչապետը, 
Շուքրու Սարաճօղլու յայտարարած է. «Բացառիկ պատեհութիւն մը կը 
ներկայանայ ձեռք բերելու համար մեր տնտեսական անկախութիւնը: Այս 
ձեւով պիտի կարենանք ոչնչացնել օտարները, որոնք շուկային տէր են, 
եւ զայն պիտի տանք թուրքերուն» (էջ 113):  Եւ օրէնքին գինը կը վճարեն 
հրեան, յոյնը եւ հայը:
Քաղաքակիրթ աշխարհին կը մնայ դատել, եթէ շահախնդրութիւններով եւ 
սոսկ զբօսաշրջութեամբ չէ կուրացած:
Ներկայի Ռ. Էրտողանի հակահրեայ քաղաքականութեան մասին կը գրէ. 
«Երբ կառավարութեան փառասիրութիւնը եղաւ արաբ-մահմետական 
աշխարհին ինքզինք պարտադրել, Էրտողան իւրացուց եւ շարուանկեց 
Միլլի Կիւրիշի հակասեմականութիւնը միախառնելով Թուրքիոյ եւ աշխարհի 
հրեաները Իսրայէլացիներու հետ» (էջ 117): Եւ Ա. Պոզոն կը յիշէ պետական 
անձերու անուններ, որոնք հակասեմական արտայայտութիւններ ունեցած 
են: 2013ին 8000 հրեաներ հեռացած են Թուրքիայէն, մնացած են 17.000, 
որոնք իրենց գրպանին մէջ Իսրայէլ, Ամերիկա, կամ Սպանիա գաղթելու 
պատրաստ անցագիր ունին: Ընթերցողը կը հասկնայ, որ պետութիւնը 
կը ձգտի միատարրութիւն ստեղծել, այդ պատճառով գործած էր հայոց 
ցեղասպանութիւնը, որ կը շարունակուի որպէս քաղաքականութիւն:
Առարկայական տուեալներով, ցոյց կը տրուի, թէ ինչպէս Թուրքիան 
գացած է դէպի իսլամական-կրօնական պահպանողական ինքնակալութիւն, 
բանտարկելով եւ չէզոքացնելով ընդդիմութիւնը, նաեւ՝ դէպի Արեւմուտք 
նայող քեմալականները եւ անոնց յաջորդները: Կը գրէ. «Իսլամական-
պահպանողականները իրենց առջեւ կը գտնեն մայրուղի մը, քաջալերուած 
Էրտողանի 24 նոյեմբեր 2014–ի յայտարարութիւններով, ըստ որոնց այր եւ 
կին հաւասար չեն եւ պէտք է որ ունենան երեք զաւակ: Այս խօսքերը, ըսուած 
իր աղջկան կողմէ հիմնուած Կանայք եւ Ժողովրդավարութիւն Միութեան 
(KADEM) միութեան առջեւ, չեն հիմնուիր իրաւական անհաւասարութեան 
վրայ, այլ ենթադրեալ բնական անհաւասարութեան» (էջ 149-150):
Ռ. Էրտողան կայսերական վերաբերում ունի արաբական-իսլամական 
աշխարհին նկատմամբ, կ’ըլլան յաճախակի միջամտութիւններ: 2012–ին, 
տուն կանչեց իր Գահիրէի դեսպանը, յունուար 2016–ին, կառավարու-
թիւնը տեղ տուաւ Իսլամ Եղբայրներու Աքսորական Խորհրդարանին, իր 
յարաբերութիւնները զօրավար Ապտէլ Ֆաթթահ Սիսիի հետ զգալապէս 
վատացան: Բայց Թուրքիան Եգիպտոսի չորրորդ առեւտրական գործընկերն 
է, եւ փետրուար 2017–ին, չորս տարուան դադարէ ետք, թուրք-եգիպտական 
համաժողովը գումարուած է Գահիրէի մէջ» (էջ 169):
Ռ. Էրտողանի կառավարութիւնը կանանց իրաւունքներու ձեռքբերման 
գծով ետդարձ է: Կը կարդանք. «2011-էն ի վեր, Կանանց նախարարութիւնը 
վերակոչուած է Ընտանիքի եւ ընկերային հարցերու նախարարութիւն: 
Յաջորդ օրուան դեղահատը այլեւս չի տրուիր առանց դեղատոմսի, ինչ որ 
անոր գործածութիւնը գրեթէ անկարելի կը դարձնէ պզտիկ քաղաքներու 
մէջ, ուր բժիշկի մը դիմել բարդ է, նոյնիսկ անկարելի, մանաւանդ եթէ 
ան խորհրդապահական պիտի ըլլայ: Ընտանեկան խորհրդատուական 
գրասենեակներու մեծ մասը փակուած է: 2012–ին, Էրտողան վիժեցումը 
բաղդատած է ոճիրի մը: Ան օրինական է 1983-էն ի վեր, բայց Արդարութեան 
եւ Զարգացման կուսակցութիւնը կ’ուզէ արտօնութիւններու ստացումը 
խստացնել կարենալ այդ գրեթէ անկարելի դարձնելու համար» (էջ 172):
Պոնզոն կը գրէ Ֆէդհիւլլահ Կիւլէնի մասին, գլուխ 29, խորագիր՝ Պետութիւն 
Պետութեան մէջ, որ 1990-էն վերջ տարածուած է նաեւ երկրէն դուրս: Միտքը 
նոյնն է. «Աւելի դպրոցներ կառուցել քան մզկիթներ», որոնց թիւը, տարբեր 
երկիրներու մէջ, 500-է աւելի է (էջ 175): Կիւլէնականներ կը գործակցին 
Էրտողանի, հալածուելէ եւ լուծարքի ենթարկուելէ առաջ: Էրտողանի 
դաշնակից Կիւլէնականներ, յեղաշրջում կատարելու ամբաստանութեամբ 
չէզոքացուեցան, եւ իսլամ-ազգայնական-պահպանողական Էրտողան 
միահեծան կ’իշխէ, բանտարկելով, խօսքի ազատութիւնը վերացնելով, 
նպատակ ունենալով օսմանի կայսրութիւնը վերականգնել՝ որպէս խալի-

ֆայութիւն, ընդդէմ Արեւմուտքի եւ անոր դաւանած արժէքներուն:
Գիրքի 30րդ գլուխը կ’անդրադառնայ AKPի եւ ՏԱՀԷՇի մէկ քայլ առաջ 
մէկ քայլ ետի յարաբերութիւններուն: 31րդ գլխուն տակ Ա. Պոնզոն 
կը բացատրէ Թուրքիոյ պղտոր խաղը ՏԱՀԷՇի հետ:  Կը կարդանք. 
«Իսլամական Պետութիւնը Անգարայի աչքին երկու առաւելութիւն ունի. 
ան Պաշար էլ-Ասատի հակադրուող ուժ մըն է,- որուն վերացումը թուրք 
կառավարութեան համար առաջնութիւն կը ներկայացնէ,- եւ ան կ’ուղղուի 
Սուրիոյ քիւրտերու Ժողովրդավարական Միութիւն կուսակցութեան դէմ 
(PYD, PKKի եղբայր կազմակերպութիւն),- այլ առաջնութիւն մը,- որուն 
ընթացքը դէպի ինքնավարութիւն կ’ուզէ կասեցնել, վախնալով, որ ան 
կ’ըլլայ թիկունքի խարիսխ PKKին քիւրտերուն, որոնք 1984-էն ի վեր կռիւ 
կը մղեն թուրք իշխանութեան դէմ: Այս կը բացատրէ, որ 2012-էն ի վեր 
Թուրքիա օժանդակած է Իսլամական Պետութեան յառաջընթացին, աչք 
գոցելով հազարաւոր ճիհատական թեկնածուներու իր տարածքով Սուրիա 
անցքին: (էջ 186-187, ընդգծ. Յ.Պ): Ամբողջ գլուխը կը ներկայացնէ Թուրքիոյ 
եւ թուրքերու բազմաթել կապերը ՏԱՀԷՇի հետ: 2014-ին Թուրքիան ՏԱՀԷՇը 
կը յայտարարէ ահաբեկչական կազմակերպութիւն:
Թուրք մտաւորականութիւնը, երկրին մէջ թէ դուրս, սկիզբը յուսացած 
էր, որ Էրտողան եւ AKP կ’ըլլան ժողովրդավարական ուժ, իսլամական 
երանգով (էջ 192), մանաւանդ անոր համար, որ անոնք կը վախնային 
իսլամ պահպանողականներէն եւ բանակէն (էջ 193): Մտաւորականութիւնը 
խաբուած է խորհելով, որ AKP կուսակցութիւնը պիտի բարեփոխէր 
համակարգը, բայց ան իւրացուցած է գաղափարաբանական մեքենան, 
ինչպէս կ’ըսէ մտաւորական մը, Աքկէօնիւլ (էջ 199):
Նոյն միամիտ հաւատքը ունեցած է հայ հասարակութեան ծանօթ դէմք 
Ռաքիբ Զարաքոլուն, որ յետոյ ըսած է, թէ «Էրտողանը փոխուած է եւ ոչ ես», 
որ 2008–ին «դատապարտուած է տուգանքի, զօրակցած ըլլալու համար 
հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման, յետոյ 2011-2012–ին բանտարկուած՝ 
ապակեդրոնացման եւ քիւրտերուն համար ինքնավարութեան հարցերով 
իր յանձնառութեան համար» (էջ 199): Այդ մտաւորականները հիմա կամ 
բանտարկուած են կամ կ’ապրին աքսորի մէջ:
Ա. Պոնզոն ուշագրաւ էջ մը ունի ԵՄ-Թուրքիա յարաբերութեան մասին: ԵՄը 
հսկայական գումարներ կը յատկացնէ, շատ ալ որոշ չէ թէ ինչո՞ւ, ԵՄեան 
քաղաքացիներու տուրքերը ինչո՞ւ յումպէտս կը վատնուին: Կը գրէ.
«Ուստի ինչո՞ւ, թուրք նախագահին դիմաց, անոր սպառնալիքներուն եւ 
ինքնակալական կեցուածքի շեշտաւորման, անոր չեն յիշեցներ միլիոնաւոր 
եւրոները զորս Պրիւքսէլ վճարած է եւ դեռ կը վճարէ Թուրքիոյ: Այս դրամական 
օժանդակութիւնը միթէ՞ անհասկնալի հակասութիւն մը չէ (paradoxe): Արդարեւ, 
ան գրեթէ անփոփոխ մնաց, նոյնիսկ երբ Եւրոմիութեան անդամակցութեան 
բանակցութիւնները կը գտնուին յառաջացած մահաքունի (coma) վիճակին 
մէջ, ըստ համալսարանական Սոլի Էօզալի տարազումին: Այլեւս ոչ ոք կը 
հաւատայ Թուրքիոյ լիիրաւ Եւրոմիութեան անդամակցութեան: Ֆրանսայի 
նախկին արտաքին գործոց նախարար Հիւպէր Վետրին բացորոշ կերպով այդ 
կ’ըսէ հիմա, բայց վճարումները կը շարունակուին:… Ռէն-1 համալսարանի 
քաղաքագիտութեան մասնագէտ մը, Քլէր Վիզիէ, փորձած է հասկնալ այս 
հակասութիւնը: Զարմացնող է ինչ որ յայտնաբերած իր ուսումնասիրութեամբ. 
Եւրոմիութեան Թուրքիոյ կատարած օժանդակութիւնը ունի իր իւրայատուկ 
տրամաբանութիւնը: Ան ամբողջովին անկախ է քաղաքականութենէ, 
բոլորովին անջատ՝ Թուրքիոյ անդամակցութեան բանակցութիւններէն: Ես 
իրապէս զարմացած եմ գտնելով իրարու դիմաց երկու փակ աշխարհներ. 
դրամական համագործակցութիւնը եւ դիւանագիտական բանակցութիւն-
ները: Անոնք իրարու հետ չեն խօսիր: Թուրք գործիչները, ինչպէս եւրոպացի, 
պատասխանատու կամ աշխատողներ եւրոպական յատկացումներով 
ծրագիրներու համար, չեն գիտեր անգամ թէ ո՞ր գլխուն տակ բացուած են 
բանակցութիւնները եւ չեն գիտեր անոնց քաղաքական չափանիշները, կը 
բացատրէ Քլէր Վիզիէ: …Թուրքիան իր բարեկարգումներուն մէջ, յառաջդիմէ 
թէ ոչ, դրամ կը ստանայ: Կ’եզրակացնէ, որ այդ գումարները չեն ծառայեր 
իրենց նպատակին եւ կը զօրացնեն իսլամ-պահպանողական ինքնակալական 
իշխանութիւնը: (էջ 224-226)
Կրնանք եզրակացնել թուրք Սահմանադրական օրէնքի մասնագէտ Իպրա-
հիմ Գապաքօղլուի հետեւեալ հարցադրումով, թէ Թուրքիան այսուհե-
տեւ ժողովրդավարակա՞ն է, մենատիրակա՞ն, թէ ֆաշական, այսինքն՝ 
մենիշխանական:
Այս գիրքին իմաստութիւնը կը յուշէ, մտածելու՝ թէ ժողովուրդները դեռ ատա՞կ 
են մարդկայնութեան, զբօսէն տարբեր իրաւ հիւմանիզմի, զգացումներու 
խորութեան: Մենք մեզմէ դո՞ւրս բանտարկուած ենք եւ այդ վիճակէն ալ 
գո՞հ ենք:
Հայուն, յոյնին, քիւրտին, ասորիին եւ ալեւիին անցեալը եւ ներկան լուսաւորող 
այս գիրքը կարդալ, թարգմանել եւ տարածել:
Ինչո՞ւ Արիան Պոնզոնը չհրաւիրել, որպէսզի ան տեղական եւ միջազգային 
հանրութեան ներկայացնէ, ինչպէս կ’ըսէին իրապաշտ գրողները, Թուրքիան 
ինչպէս որ էր եւ ինչպէս որ է:
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ՄԱՇՏՈՑ ՔՀՆ. ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆ

Շար. Էջ 08 Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Հերիք նետուես դու աջ ու ձախ,
Անհաւասար հոսանքներում
Խառն ու երեր.
Ափը գտնել,
Խարիսխ նետել է հարկաւոր.
Երկար տեւեց,
Փնտրումներն ու
Զոհաբերումն ուժերից վեր,
Կեղծն ազնիւից
Արդեն զատել է հարկաւոր:

Մարօ Մարգարեան

Սկիզբը Էջ 03
Հեռու յաւակնոտութիւնէ եւ փառասիրութենէ, 
Մեսրոպ վրդ. կ’ընդգրկէ իրեն վստահուած այս 
յոյժ կենսական առաքելութիւնը գլուխ  հանելու 
անսայթաք վճռակամութեամբ: Յիրաւի ճեմա-
րանին շարքերէն պիտի գան վաղուան մեր 
հոգեւորականները եւ Հայր Սուրբը լաւագոյն 
գրաւականն է այս գործին յաջողութեան, որովհե-
տեւ ինք մօտէն իրազեկ է նոր հոգեւորականները 
պատրաստելու աշխատանքին բոլոր ծալքերուն: 
Վեհափառ Հայրապետ վստահած է ճեմարանի 
տեսուչի պաշտօնը Մեսրոպ վրդ.-ին, քաջ գիտնալով 
թէ ինչ առաքելութիւն, որ վստահ էր Հայր Սուրբին, 
ան փայլուն յաջողութեամբ իրականացուած է: 
Արդարեւ, երբ Վեհափառ Հայրապետը 2004 թու-
ականին զինք առաքած էր արտասահման եւ 
յաջորդող 15 տարիներուն, Մեսրոպ վրդ.ը իրեն 
վստահուած բոլոր պաշտօնները կատարած է 
բծախնդրութեամբ, վեր պահելով Ս. Էջմիածնի 
վարկն ու պատիւը եւ Գարեգին Բ. Կաթողիկոսի 
վստահութիւնը իրեն նկատմամբ:
Գէորգեան ճեմարանի տեսուչի պաշտօնը նոր 
մարտահրաւէր մը կը ներկայացնէ Մեսրոպ վրդ.-
ին:
Ներկայիս Գէորգեան Ճեմարանի զուգահեռ կան 
նաեւ երկու այլ ուսումնական կեդրոններ, ուր կը 
պատրաստուին վաղուան հոգեւորականները: 
Հառիճավանքի Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 
Թրպանճեան ընծայարանը, ուր ուսանողները 

կը ստանան երկրորդական վարժարանի ուսում 
եւ ապա Սեւանի ճեմարանին մէջ կը շարու-
նակեն իրենց գոլեճական ուսումը: Վերջին ուսում-
նական հանգրուանը Գէորգեան Ճեմարանն է, 
որուն շրջանաւարտները պատրաստուած կ’ըլ-
լան յանձն առնելու իրենց վստահուած յանձ-
նարարութիւնները: Ներկայիս, ընդամէնը 170 
ուսանողները կ’ուսանին այս երեք կեդրոններուն 
մէջ: Կ’արժէ  յիշել թէ Գէորգեան Ճեմարանը այսօր 
Հայաստանի տարածքին վրայ գործող ամենահին 
կրթական հաստատութիւնն է հիմնուած ըլլալով 
1874-ին:
Նկատի ունենալով հայ բնակչութեան յարաճուն 
աճը, հեռանկարներ կան Ռուսիոյ Սեն Փեթերս-
պուրկի մէջ նաեւ հաստատել  հոգեւոր ճեմարան 
մը:
Մեսրոպ վրդ. միշտ սիրայօժար եւ անայլայլ կեր-
պով ստանձնած է իրեն սահմանուած ամէն 
պատասխանատուութիւն:
Նիւ Եորք իր միամեայ պաշտօնավարութեան 
ընթացքին, հոգեշնորհ Հայր Սուրբը առիթը ունե-
ցաւ ծանօթանալու գաղութին, Հայկական կեանքէն 
ներս տիրող դրական եւ ժխտական երեւոյթներուն: 
Անշուշտ ինչպէս տարբեր հայկական համայնքնե-
րէ  ներս  ուր Հայր Սուրբը եկեղեցաշէն գործունէու-
թիւն ծաւալած էր, անկասկած մեր գաղութն ալ 
պիտի վայելէր արգասիքը իր գործունէութեան:
Մեր գաղութին կորուստը Ս. Էջմիածնի Գէորգեան 
Ճեմարանին շահը դարձաւ:
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Աննիւթական Բայց Իրակա՛ն

Մարդիկ ընդհանրապէս կը հաւատան այն 
բաներուն որոնք «նիւթական», այսինքն 
տեսանելի եւ շօշափելի փաստերու վրայ 

հիմնուած են։ Արդարեւ, ֆիզիքական աչքով 
դիտուած ամէն ինչ որ իրական ըլլալ կը թուի, 
ճշմարի՞տ է արդեօք։ Մարդիկ, շատ անգամ չեն 
զանազաներ իրականը (réalité) եւ ճշմարիտը 
(vérité)։ Իրականութիւնը եղելութիւն մըն է, 
իրողութիւն մը որ պատահած է։ Բայց մարդ 
կրնայ սխալիլ այդ իրողութեան մասին եւ կրնայ 
մեկնաբանել տարբեր ձեւերով։ Այս իմաստով, 
իրականութիւնը յարաբերական է՝ առընչական, 
համեմատական։ Աչք մը այսպէս կը տեսնէ, ուրիշ 
աչք մը՝ այնպէս։ Իսկ ճշմարտութիւնը՝ մտքին 
համաձայնութիւնն է իրեն՝ իրականութեան հետ։ 
Ճշմարտութիւնը՝ ստուգութիւն է, ճշդութիւն, 
հաւաստիք, իսկութիւն։
Ուրեմն իրականութիւնը արտաքնապէս տեսնուած 
իրն է, դէպք մը, որուն ճշմարտութիւնը հասկնալ 
կարելի չ՚ըլլար ամբողջովին։ Իսկ ճշմարտու-
թիւնը ներքնապէս տեսնուածն է՝ թափանցուած, 
ամբողջութեամբ հասկցուած, ըմբռնուած իր մը 
կամ իրականութիւն մը։
Այս իմաստով, իրականութիւնը տարբեր տես-
անկիւններէ դիտուած իրը կամ դէպքն է, բազմա-
թիւ երեւոյթներով, ձեւերով կը ներկայանայ, դիտող 
աչքին տեսանկիւնին համեմատ փոփոխութիւններ 
ցոյց կու տայ։ Բայց ճշմարտութիւնը մէ՛կ է, չի 
փոխուիր։ Ո՛ր տեսանկիւնէն ալ դիտուի, քանի 
աչքով ալ տեսնուի՝ միշտ նո՛յնն է ճշմարտութիւնը։
Ճշմարտութիւնը, իբրեւ մարդու խօսքի եւ գործի 
միջեւ ճշդութիւն՝ կը կոչուի «ճշմարտախօսու-
թիւն», անկեղծութիւն կամ ուղղամտութիւն։ 
Ճշմարտութիւնը կամ ճշմարտախօսութիւնը այն 
առաքինութիւնն է, որ կը կայանայ իր արարքնե-
րուն մէջ ինքզինք ուղիղ պահելու եւ ճիշդը ըսելու 
մէջ, զգուշանալով երկդիմութենէն, ձեւացումէն եւ 

կեղծաւորութենէն։
Ճշմարտութիւնը այն է՝ ի՛նչ որ է։
Ճշմարտութիւնը վստահութիւն կը ներշնչէ, մար-
դիկ պիտի չկարենային միասին ապրիլ, եթէ 
փոխադարձ վստահութիւն չունենային, այսինքն 
եթէ ճշմարտութիւնը իրարու չյայտնէին։ Եւ այս 
իմաստով, ճշմարտութեան առաքինութիւնը 
կը վերադարձնէ ուրիշին ի՛նչ որ անորն է։ 
Ահաւասիկ, այս կէտին ճշմարտութիւնը կը 
միանայ արդարութեան գաղափարին։ Ճշմար-
տախօսութիւնը՝ «միջին ճամբայ»ն կը հարթէ 
ըսուելիքին եւ գաղտնի պահուելիքին միջեւ։ Ան 
կ՚ենթադրէ պարկեշտ եւ գաղտնապա՛հ ըլլալ։ Ըստ 
արդարութեան՝ «մարդը մարդուն պարկեշտօրէն 
պարտական է ճշմարտութիւնը յայտնել», կ՚ըսէ 
Սուրբ Թովմաս Աքուինացի։
Նշաններ եւ խորհրդանիշներ մարդկային կեան-
քին մէջ կարեւոր տեղ մը կը գրաւեն։ Մար-
դը, միանգամայն մարմնաւոր եւ հոգեւոր էակ 
ըլլալով, հոգեւոր իրականութիւնները նիւթական 
նշաններու եւ խորհրդանիշներու ընդմէջէն կ՚ար-
տայայտէ եւ կը քաղէ։ Մարդը իբրեւ ընկերային 
արարած՝ ուրիշներու հետ լեզուով, շարժուձեւե-
րով, արարքներով հաղորդակցելու համար, 
կարիքը ունի նշաններու եւ խորհրդանիշներու։ 
Նոյնն է պարագան նաեւ Աստուծոյ հետ իր 
յարաբերութեան։ Աստուած մարդուն կը խօսի 
«տեսանելի» արարչութեան ընդմէջէն։ Նիւթական 
տիեզերքը մարդուն իմացականութեան այնպիսի 
ձեւով կը ներկայանայ, որ մարդը անոր մէջ իր 
Արարչին հետքերը կարդայ։ Լոյսը եւ գիշերը, հովը 
եւ հուրը, ջուրը եւ ցամաքը, ծառը եւ պտուղները 
կը խօսին Աստուծոյ մասին եւ միանգամայն 
Անոր մեծութիւնը եւ մերձակայութիւնը կը 
խորհրդանշեն։ Այս տեսանելի եւ շօշափելի իրա-
կանութիւնները՝ իբրեւ ստեղծուած էակներ, կրնան 
մարդիկը սրբացնող Աստուծոյ գործին, ինչպէս 
նաեւ Աստուծոյ իրենց պաշտամունքը ընծայող 
մարդոց գործին արտայայտութեան վայրը ըլլալ։
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Ահաւասիկ այս «իրականութիւն»նե-
րուն մէջն է ճշմարտութիւնը՝ որ մարդ 
կրնայ անդրադառնալ եւ տեսնել 
աստուածային իմաստութեամբ եւ 
իմացականութեամբ։
Ա՛յս է ահաւասիկ իրականութեան 
եւ ճշմարտութեան էական տար-
բերութիւնը՝ որ կարելի է նմանց-
նել նիւթականի եւ հոգեւորի տար-
բերութեան։
Պղատոնեան իմաստասիրութեամբ՝ 
իրականութիւնը ճշմարտութեան 
ստուերը՝ շո՛ւքն է…։
Այս ուղղութեամբ, իմաստուն մարդը 
այն է, որ իրականութեան մէջ կը 
տեսնէ ճշմարտութի՛ւնը…։
Իրականութիւնը ձեւականն է, 
իսկ ճշմարտութիւնը՝ էակա՛նը, 
իրականութիւնը նիւթականն է՝ 
տեսանելին եւ շօշափելին, իսկ 
ճշմարտութիւնը՝ հիմնակա՛նը։ 
Եւ դժբախտաբար մարդիկ հրա-
պուրուած ձեւականէն եւ նիւթա-
կանէն, յաճախ կ՚անտեսեն էակա-
նը եւ հիմնականը։ Մարդ որքան 
սխալական է, բայց նոյնքան ալ 
բանականութեամբ օժտուած էակ 
մըն է, եւ ուրեմն կարո՛ղ է բանա-
կանութեամբ արգելք հանդիսանալ 
եւ կանխել իր սխալները…։

Աննիւթական Բայց Իրակա՛ն

Պոլսահայութիւնը Կ՛ապրի 
Պատրիարքի Ընտրութեան 

Գործընթացի Վերջին Փուլերը

Իրականութեան մը մէջ ճշմարտու-
թիւնը գտնելու համար պայման է 
զայն քննել՝ ամբողջ տարածքին 
մէջ, իր խորութեան թափանցելով 
եւ բարձրութեան վրայով. այլապէս 
կարելի չ՚ըլլար ճշմարտութեան հաս-
նիլ, երբ այս երեք տեսանկիւնէն 
չդիտուի իրականութիւնը։
Արդարեւ հին շրջաններէ իսկ անփո-
փոխ սկզբունք մը կայ արդար 
վճիռ մը կարենալ արձակելու 
համար, փաստեր հաւաքել եւ 
վկաներու վկայութեան դիմել։ Երբ 
իրականութիւն մը վկայի վկայու-
թեամբ պիտի ստուգուի, չի բաւեր 
միայն մէկ վկայի վկայութիւնը, այլ 
պէտք է մէկէ աւելի վկաներ լսել, 
որպէսզի դէպքը՝ իրականութիւնը 
տարբեր տեսանկիւններէ, տարբեր 
աչքերով դիտուի եւ ըստ այնմ 
որոշում մը տրուի։ Եւ այս ալ ցոյց 
կու տայ, թէ «իրականութիւն» 
եւ «ճշմարտութիւն» տարբեր 
են, ուր ճշմարտութիւնը իրակա-
նութեան մէջ կը գտնուի, բաւ է 
որ մարդ իմաստութիւնը ունենայ 
զայն մանրամասնօրէն եւ ուշադ-
րութեամբ փնտռելու, գտնելու պատ-
րաստակամութիւնը ունենայ եւ անդ-
րադառնայ ճշմարտութեա՛ն…։

«Ժամանակ»/Պոլիս

Պոլսոյ 85-րդ պատրիարքի ընտ-
րութեան գործընթացի եզրա-
փակիչ փուլին բախտորոշ կէտը 
սահմանեց անցեալ շաբաթավեր-
ջը։ Պատրիարքական Աթոռի նոր 
գահակալի ընտրութեան համար 
տասներկու տարի սպասելէ վերջ 
ժողովուրդը ի վերջոյ փութաց քուէ-
ատուփի մօտ:

Ինչպէս ծանօթ է, պատրիարքի 
անխուսափելի թեկնածուներն են 
Տ. Արամ Արք. Աթէշեան եւ Տ. Սահակ 
Եպսկ. Մաշալեան։ Պետութեան կող-
մէ ուղարկուած կանոնադրութիւնը 
արդէն զանոնք դարձուցած է անայլ-
ընտրանք: Ըստ «Ժամանակ»ին  Տ. 
Արամ Արք. Աթէշեանին սատարող 
պատգամաւորի թեկնածուները 

համայնքին  ներկայացան մանի-
շակագոյն ցուցակներով, իսկ 
Տ. Սահակ Եպսկ. Մաշալեանին 
սատարող պատգամաւորի թեկնա-
ծուները՝ նարնջագոյն ցուցակնե-
րով։ Երկու թեկնածուներն ալ իրենց 
համախոհներուն հետ ընտրութենէն 
առաջ բոլորեցին աշխոյժ շրջան մը։
Վերջին պահուն կատարուած 
կարգադրութիւնով մը, ընտրողի 
բացակայութեան հետեւանքով քուէ-
ատուփ չէ զետեղուուած Ղալաթիոյ 
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեց-
ւոյ մէջ։ Այսպէսով ո՛չ թէ 103, այլ՝ 
102 աշխարհական պատգամաւոր 
պիտի ընտրուի ժողովուրդին կողմէ։ 
Գործընթացի սկիզբին ընդհանուր 
առմամբ 120 պատգամաւորով 

պատրիարքի ընտրութեան կատա-
րումը նախատեսուած էր, այդ թիւն 
ալ այսպէսով իջած պիտի ըլլայ 119-ի։
Այդ 102 պատգամաւորներուն վրայ 
պիտի աւելնան 17 հոգեւորական 
պատգամաւորներ, որոնք արդէն 
քանի մը օր առաջ ընտրուած են:
Երէկ Պոլսոյ մէջ ամբողջ օրն ընթա-
ցած աշխարհական պատգամաւոր-
ներուն ալ ընտրութիւնները հասած 
են իրենց լրումին: 
Ըստ  աւանդութիւններուն, աշխ-
արհական եւ հոգեւորական անդ-
ամներէ բաղկացեալ Ազգային 
Պատգամաւորական ժողովը այս 
Չորեքշաբթի գումարուելով պիտի 
ընտրէ Պատրիարքական Աթոռի նոր 
գահակալը։


