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Շար. Էջ 02

Շար. Էջ 02

Սահակ Եպիսկոպոս Մաշալեանը` 
Պոլսոյ Հայոց 85-րդ Պատրիարք

Դաւիթ Տօնոյեան Արտերկիր Գտնուող 
Զինակոչիկներուն Յորդորեց Վերադառնալ 

Հայաստան

Օր 56. Ցուցարարներ Լիբանանի Մէջ 
Ֆրանսական Դեսպանատան Դիմաց

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñԼիբանանեան Èáõñ»ñ

Հարիւրաւոր ցուցարարներ երէկ 
Լիբանանի մէջ Ֆրանսական դես-
պանատան դիմաց ցոյց մը կազ-
մակերպեցին զայն զուգադիպեց-
նելով Ֆրանսայի մէջ Լիբանանի 
համար տեղի ունեցող համագումա-
րի պահուն, որուն նպատակն էր 
միջազգային օգնութիւն ձեռք բերել 
Լիբանանի համար:
Ցուցարարները իրենց խօսքը 
համագումարի մասնակիցներուն 
ուղղելով կոչ ուղղեցին, որ ներկայ 
իշխանութեան օրով ոչ մէկ օգնութիւն 
չտրուի այլ անոր տրուիլը կապուի նոր 
եւ փտածութենէն կառավարութեան 
մը կազմութեան հետ:
Աւելի կանուխ Լիբանանի զանազան 
շրջաններուն մէջ շարունակուե-
ցան բողոքի ալիքները, որոնք 
նաեւ ճամբաներ փակեցին, որպէս 
բողոք նախորդ օր տեղի ունեցած 
բախումներուն  լիբանանեան բանա-

կի միաւորներուն եւ ցուցարարներուն 
միջեւ Թրիփոլիի Ալ Մինա շրջանին 
մէջ:
Պետական հաստատութիւններու 
առջեւ եւս շարունակուեցան բողոքի 
շարժումները:
Զահլէ եւ Հալպա անմասն չմնա-
ցին ցոյցերէ: Ուշ երեկոյեան խռո-
վարարներ պէյրութի Նահատա-
կաց Հրապարակին վրայ յեղափո-
խականներու պատկանող վրան մը 
այրեցին: 
Բողոքարարներ պաշարեցին 
Դատախազ Ղատա Աունի բնակա-
րանը պահանջելով ըստ իրենց 
կամայական ձերբակալումներու 
դադրեցումը:
Կէս գիշերին իրավիճակը շատ 
սրուեցաւ Ռինկի կամուրջին վրայ 
ցուցարարներու եւ բանակային 
ուժերու միջեւ, որոնք կը փորձէին 
ճամբան բաց պահել:

Դեկտեմբեր 11-ին ազգային ներկայացուցչական ժողովը Պոլսոյ հայոց 85-րդ 
պատրիարք ընտրեց Սահակ եպիսկոպոս Մաշալեանը:
Թեկնածուներէն Մաշալեանի ընտրուիլը սպասելի էր, քանի որ Դեկտեմբեր 
8-ին տեղի ունեցած պատուիրակներու ընտրութենէն ետք անոր յաղթանակի 
հաւանականութիւնը արդէն ուրուագծուած էր:
Այսօր իսկապէս պատմական օր է Պոլսի հայ համայնքի համար, քանի որ 
12 տարուան անորոշութեան շրջանը արդէն կարելի է աւարտած համարել: 
12 տարի փաստացի ղեկավար չունենալու պատճառով համայնքին մէջ 
կուտակուած են բազմաթիւ խնդիրներ, որոնք կը վերաբերին թէ՛ կրթական, 
թէ համայնքի վարչական կառավարման հարցերուն:
Այս անորոշութեան շրջանի աւարտէն ետք համայնքին մէջ նոր պատրիարքէն 
յիշեալ խնդիրներու համակարգային լուծումն կ՛ակնկալուի: Սակայն մինչ այդ 
ամենամեծ սպասելիքը միասնութեան հաստատումն է բազում խնդիրներու 
պատճառով պառակտուած համայնքին մէջ:
Պոլսի Հայոց պատրիարքարանը նոր կազմով, նոր ծրագիրներով ու 
նախաձեռնութիւններով նոր համայնք պիտի կերտէ: Այս մասին յայ-
տարարեց նորընտիր պատրիարք Սահակ եպիսկոպոս Մաշալեան Սբ 
Աստուածածին Մայր տաճարի մէջ դիմելով համայնքի ներկայացուցիչներուն, 
հոգեւորականներուն: «Նորութեան կարիք կայ` հոգեպէս ու մտքով: Մեր 
հաստատութիւնները նորոգուելու կարիք ունին, իմ ընտրութիւնը առաջին 
քայլը պիտի ըլլայ: Առաջնորդութեան օրինակ ունինք մեր առջեւ` Յիսուս 
Քրիստոսը, որ իր աշակերտներու ոտքերը լուաց, ցոյց տուաւ` ինչպէս ըլլալ 
բարի հովիւ: Այսօր պատրիարք չընտրեցիք, Աստուծոյ եւ ազգի առաջին ծառայ 
ընտրեցիք»,- «Արմենփրես»-ի հաղորդմամբ` ըսած է Սահակ եպիսկոպոս 
Մաշալեան:

ՀՀ պաշտպանութեան նախարար Դաւիթ Տօնոյեան Դեկտեմբեր 11-ին  
Հանրապետական զօրակոչային յանձնաժողովի ընդլայնուած նիստի ժամա-
նակ կարեւոր նկատեց յառաջիկայ զօրակոչի ընթացքին արդարութեան 
ու թափանցիկութեան մթնոլորտի շարունակականութեան ապահովումը, 
կաշառակերութեան երեւոյթներու խիստ բացառումը: Այս մասին կը հաղորդէ 
“Մեդիամաքս”-ը։
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Սկիզբը Էջ 01

Շար. Էջ 07

Հայաստանի Եւ Արցախի Հանրապետութեանց 
Նախագահները Հեռաձայնային Հաղորդակցութիւն 

Ունեցան Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ 
Հայրապետին Հետ

Ռմէյլի Ս. Յարութիւն Եկեղեցւոյ Մէջ
Ծաղկեայ Փիլոն Կրելու Իշխանութեան Շնորհում 

Եկեղեցւոյ Հովիւ Ղեւոնդ Քհնյ. Լօշխաճեանի

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Չորեքշաբթի, 11 Դեկտեմբեր 
2019-ին, Հայաստանի Հանրապե-
տութեան վսեմաշուք նախագահ 
Արմէն Սարգիսեան եւ Արցախի 
Հանրապետութեան վսեմաշուք 
նախագահ Բակօ Սահակեան 
հեռաձայնային հաղորդակցութիւն 
ունեցան Վեհափառ Հայրապետին 
հետ, մօտէն տեղեակ դառնալու 
ընդհանրապէս Լիբանանի ու 
յատկապէս Լիբանանի հայութե-
ան դիմագրաւած ներկայ մար-
տահրաւէրներուն ու դժուարու-
թիւններուն։
Նորին Սրբութիւնը այս գծով 
անհրաժեշտ տեղեկութիւննե-

Նախագահութեամբ Լիբանա-
նի հայոց առաջնորդ Գերշ. Տ. 
Նարեկ արքեպիսկոպոսին, կիրա-
կի 1 դեկտեմբեր 2019-ին Ռմէյ-
լի Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ 
մատուցուեցաւ ս. պատարագ, 
որուն ընթացքին սրբազան հայ-
րը ընթերցեց Մեծի Տանն Կիլի-
կիոյ Արամ Ա. կաթողիկոսին 
սրբատառ կոնդակը, որով նորին 
սրբութիւնը ծաղկեայ փիլոն կրե-
լու իշխանութիւն կը շնորհէր եկե-
ղեցւոյ հովիւ Արժ. Տ. Ղեւոնդ քհն. 
Լօշխաճեանի։ 

Սրբազան հայրը իր գնահատան-
քը յայտնեց Ղեւոնդ քհն. Լօշ-

Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Բենիկ Մկրտչի 
Սեյրանեան 

Բենիկ Մկրտչի Սեյրանեան 
(դեկտեմբերի 12, 1913, գիւղ 
Կոթի (այժմ՝ Շաւարշա-
ւան, ՀԽՍՀ Նոյեմբերեանի 
շրջան - 2003, մայիսի 24, 
Թիֆլիս (թաղուած է Խոջի-
վանքի պանթէոնին մէջ), հայ 
խորհրդային գրող, արձա-
կագիր, թատերագիր, թարգ-
մանիչ։ Վրացական ԽՍՀ 
մշակոյթի վաստակաւոր գոր-
ծիչ (1971)։ ԽՄԿԿ անդամ 
1942էն։ Վրաստանի գրողնե-
րու միութեան հայկական մաս-
նաճիւղի նախագահ։
 Բեկին Ամեներանեան փոքր 
տարիքէն բնակած է Թիֆլիս։ 
18 տարեկանին մանկավար-
ժականը  աւարտելէ ետք, 
որպէս մանկավարժ աշխա-
տած է Աբխազիայի Ինքնավար 
Հանրապետութեան Օչամչի-
րէի շրջանին մէջ, ապա՝ Թիֆ-
լիսի։ 1958ին աւարտած է 
Երեւանի մանկավարժական 
հիմնարկը։ 1933էն աշխա-
տած է «Պրոլետար» («Սովե-
տական Վրաստան») թերթի 
խմբագրութեան մէջ, եղած 
է արխիվարիուս, արդիւնա-
բերական բաժնի հրահանգիչ, 
ապա՝ «Վրաստան» թերթի 
մշակոյթի և գրականութեան 
բաժնի վարիչ, միաժամանակ 
ղեկավարած է է Վրաստանի 
գրողներու միութեան հայկա-
կան մասնաճիւղը: Եղած 
է «Կամուրջ» տարեգիրքի 
խմբագրական խորհուրդի 
նախագահը:

րը փոխանցեց Հայաստանի ու 
Արցախի նախագահներուն։ Անոնք 
իրենց զօրակցութիւնը յայտնեցին 

խաճեանին, որովհետեւ ան իր 
կարելին ի գործ կը դնէ որպէս 
անձնդիր հովիւ պայծառացնելու 
եկեղեցին եւ հասնելու ժողովուրդի 
զաւակներուն հոգեւոր եւ ազգային 
կարիքներուն։ 
Ղեւոնդ քհն. Լօշխաճեան որդի-
ական երախտագիտութիւն յայտնեց 
Արամ Ա. վեհափառ հայրապետին, 
որ արժանի տեսաւ իր գնահատելու 
զինք։ Ան շնորհակալութիւն յայտնեց 
սրբազան հօր եւ ըսաւ, որ նորին 
սրբազնութիւնը հայրական գուր-
գուրանքով եւ քաջալերանքով կը 
մօտենայ քահանայ հայրերուն։ Ան 
նաեւ շնորհակալութիւն յայտնեց 
բոլոր հաւատացեալներուն, որոնց 
աղօթքներով կրցաւ յաջողիլ իր 
ծառայութեան ։
Ս. պատարագէն ետք, եկեղեցւոյ 
«Յովհաննէս եւ Վարդուհի Պչաք-
ճեան» սրահին մէջ տեղի ունե-ցաւ 
հիւրասիրութիւն։ Օրուան հանդի-
սավար դպրաց դասի անդամ Հուրի 
Օհանեան բարի գալուստ մաղ-
թեց ներկաներուն եւ հրաւիրեց 
եկեղեցւոյ Տիկնանց 
յանձնախումբի ատե-
նապետուհի Մատլէն 
Աջապահեանը, որ շնոր-
հակալութիւն յայտնեց 
սրբազան հօր իր ներ-
կայութեան համար։ Ան 
վեր առաւ Ղեւոնդ քհն. 
Լօշխաճեանի նուիրումը 
իր ծուխին հանդէպ եւ 
շնորհաւորեց զինք ծաղ-
կեայ փիլոն կրելու իշխա-

Լիբանանի հայութեան եւ խոս-
տացան յառաջիկային դիմել գործ-
նական քայլերու։

նութիւն ստանալուն առիթով։ 
Ապա խորանին վրայ ծառայող 
ինը մանուկներուն նուէրներ բաժ-
նուեցան` գնահատելու համար 
անոնց եկեղեցւոյ կեանքին մաս-
նակցութիւնը, որմէ ետք կարգ մը 
ազգայիններ նուէրներ յանձնե-
ցին քահանայ հօր, որ իր կարգին 
ելոյթ ունեցաւ շնորհակալական 
խօսքով։
Աւարտին, եկեղեցւոյ Թաղական 
խորհուրդը եւ Տիկնանց յանձ-
նախումբը ասա մը նուիրեցին 
սրբազան հօր, որ իր օրհնութեան 
խօսքով եզրափակեց հիւրասի-
րութեան հաւաքը։ Ան ընդգծեց, որ նախորդ` 2019-ի 

ամառնային զօրակոչը տեղի ունեցած 
եւ կազմակերպուած է առանց խոչ-
ընդոտներու:
Նախարարը նաեւ նշած է, որ 
պէտք է չափազանց հետեւողական 
ըլլալ, խիստ վերահսկողութեան 
տակ պահել ձմեռնային զօրակոչի 
ամբողջ գործընթացը, բացառել 
բուժհետազօտութիւններու թերի 
իրականացումը եւ ըստ այնմ` առող-
ջական խնդիրներ ու բուժման կարիք 
ունեցող երիտասարդներու զօրա-
կոչը:

Դաւիթ Տօնոյեան Արտերկիր 
Գտնուող Զինակոչիկներուն 

Յորդորեց Վերադառնալ 
Հայաստան
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ԱՐՄԷՆ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

ՏեսակէտԱմերիկեան Բարքեր
Պիտի Շնորհակալութիւն 

Յայտնել Դեմոկրատներին, 
Նախագահ Թրամփի 

Վերընտրուելու 
Կապակցութեամբ...

Դարձեալ անասուններու մասին է այսօրուան նիւթս։ Անշուշտ մինչեւ 
հիմա կռահած պէտք է ըլլաք որ ես անասունները սիրող կամ 
անոնց պաշտպան անձ մը չեմ։ Ինչո՞ւ, որովհետեւ անոնց հանդէպ 

ցուցաբերուած հոգատարութիւնն ու սէրը՝ ես կը նախընտրեմ որ փոխանցուի 
մարդոց, որոնք իսկապէս պէտք ունին այդ կարեկցութեան։
Վերոյիշեալ մտածելակերպիս արդարացուցիչ պատճառաբանութիւնը այն 
է որ՝ եթէ մարդիկ գուրգուրան եւ խնամեն իրենց ընտանի անասունները, 
հապա ո՞վ  պիտի խնամէ ընտանիքներէ հեռու եւ ազատութեան ծոցին մէջ 
ապրող անոնց ցեղակիցները։ Հիմա անցնինք մեր բուն նիւթին։
Վասն Կովերու Պաշտպանութեան . . .
Այս տարօրինակ պատմութիւնը մեզի 
կու գայ Ուիսքանսըն նահանգի Լոն Ռաք 
քաղաքէն։ Այդ քաղաքի բնակիչներէն 
երկու ագարակապաններ՝ Հոլի Փոտ եւ 
իր մօրաքոյրը՝ Քիմ Իուըրզ, յղացած են 
գաղափար մը՝ որ իրենց նորածին հոր-
թուկները պաշտպանեն պաղէն։ Հիմա 
թոյլ տուէք որ բացատրեմ թէ ինչ է այդ 
չնաշխարհիկ գիւտը։
Ուրեմն՝ անոնք իրենց հորթուկները ցրտա-
հարութենէ (frostbite) պաշտպանելու համար 
գնած են զոյգ մը ականջի մուշտակներ 
(earmuffs) եւ հագցուցած զանոնք, անոնց 
ականջներուն (տես նկարը)։  Ականջի այդ 
մուշտակներուն գինը 24.64 տոլար է, որ ըստ երեւոյթի՝ յարմար գին մըն է 
իր կատարած կարեւոր դերին բաղդատմամբ։  
Բայց տակաւին աւելի տարօրինակը այս պատմութեան այն է որ՝ երբ Հոլի 
համացանցի վրայ զետեղած է այդ նկարը, արդէն անմիջապէս 171,000 
անձեր դրական կերպով պատասխանած են եւ հաւնած (liked) եղածը . . .  
Հաւանաբար հիմա ուրիշ ագարակապաններ ալ պիտի օգտուին այս 
գաղափարէն եւ իրենք ալ հետեւին անոնց օրինակին, որը երբեք պիտի 
չզարմացնէ զիս։
Ի Ծնէ Անբնական Կատուն . . . 

Այս պատմութիւնն ալ մեզի կու գայ Ինտիանա 
նահանգէն։ Անոր բնակիչներէն մէկը՝ Մայք Պրի-
տասքի անունով, 2011-ին որդեգրած է ի ծնէ 
անբնական կատու մը Լիլ Պապ (Lil Bub) անունով։ 
Հիմա թոյլ տուէք բացատրեմ թէ ինչ է վերոյիշե-
ալ կատուին ծնունդով ժառանգած անբնական 
յատկութիւնները։
Լիլ Պապ (տես նկարը) թզզուկ էր եւ ունէր կարճ 
ոտքեր, որուն հետեւանքով՝ ան դժուարութիւն 
ունէր քալելու։ Առաւել՝ անոր վարի կզակը աւելի 

փոքր էր քան վերի կզակը, որուն հետեւանքով անոր լեզուն միշտ բերնէն 
դուրս կը մնար։ Տակաւին՝ ան երբեք լման ատամնաշար չկրցաւ ունենալ, 
բայց իր ախորժակը շատ լաւ էր։
Լիլ Պապ դժբախտաբար մեռաւ ութ տարեկանին, սակայն իր յարաբերաբար 
կարճ կեանքի ընթացքին՝ ան կրցաւ հանգանակութեամբ 700,000 տոլար 
գոյացնել ի նպաստ թերութիւն ունեցող կենդանիներու եւ նոյնիսկ մարդկանց։
Իր մահէն ետք՝ զինք որդեգրող Մայք Պրիտասքին հետեւեալ խօսքերով 
արտայայտուած է իր մասին, որպէս դամբանական։ «Մեր տան մէջ՝ ան 
բերաւ ջերմութիւն եւ անկաշկանդ սէր։ Ան պատճառ դարձաւ որ ես եւ կինս 
միանանք ու բախտաւորուինք երկու սիրասուն զաւակներով՝ Ռոսքօ եւ Լուլա։ 
Բաւարար չէ ըսել որ մեր ընտանիքը խոր սուգի մատնուած է, իր կորուստով։»
Ես միշտ լսած եմ՝ ընտանի կենդանի պահող բարեկամներէս, թէ ան կը 
դառնայ ընտանիքի մէկ հարազատ անդամը, որուն կը կապուին եւ վրան 
կը գուրգուրան անոնք եւ յաճախ ալ ոչ արհամարհելի գումար կը ծախսեն՝ 
անոր բուժման ու դարմանումին!  
Ես միշտ զարմացած եմ թէ ինչո՞ւ մարդիկ որոշ կենդանիներու՝ յատկապէս 
շուն եւ կատու, նկատմամբ մեծ գուրգուրանք կը ցուցաբերեն, մինչ անդին 
ուրիշ կենդանիներ՝ յատկապէս կով եւ հաւ, կը մորթեն եւ անոնց միսով 
սնունդ կ՛առնեն։
Այս անբնական երեւոյթը միտքս կը բերէ Ճորճ Օրուելի Animal Farm վիպակը, 
ուր ան կ՛ըսէ  թէ «Բոլոր կենդանիները հաւասար են, սակայն կարգ մը 
կենդանիները աւելի հաւասար են։» Անշուշտ ան ի մտի ունէր Սովետական 
Միութիւնը, ուր կուսակցականները շատ մը առաւելութիւններով օժտուած 
էին, քան պարզ քաղաքացիները . . . Հասկցողին՝ շատ բարեւներ!

ԱՄՆ-ի Գոնկրեսի ստորին պալատը երրորդ անգամուայ համար ճանաչեց 
Հայոց Ցեղասպանութիւնը՝ որպէս բանաձեւ, որ գործադրական 
ուժ չունի։ Բայց, ինքնին, դա էլ դրական կարելի է համարել, ու 

շնորհակալութիւն յայտնել Գոնկրեսականներ Նանսի Փելոսիին ու Ատամ 
Շիֆին այս բանին համար։

Ու...
Կարծում եմ, նաեւ պիտի շնորհակալութիւն յայտնել դեմոկրատներին, 
յատկապէս Նանսի Փելոսիին ու Ատամ Շիֆին՝ նախագահ Թրամփի վեր-
ընտրուելու կապակցութեամբ։ Վերջերս հանրայնացուեց Գոնկրեսի դեմոկ-
րատ մեծամասնութեան նախագիծ/ գրութիւնը՝ նախագահ Թրամփին 
Գոնկրես կանչելու ու հարցապնդման ենթարկելու պատճառների վերաբերե-
ալ։ Իհարկէ, հանրապետականները, Սպիտակ Տունը, նախագահ Թրամփն ու 
նրա փաստաբանական խումբը յայտնել են, որ ո՛չ նախագահը, ոչ էլ Գործադիր 
իշխանութիւնից որեւէ մէկը չի ներկայանալու Գոնկրեսի Ստորին պալատ, ու 
դա նշանակում է, որ հարցապնդման առիթով լսումներ չեն լինելու Ստորին 
պալատում, ու այդ պահանջ/ բանաձեւը նոյնութեամբ կը փոխանցուի Սենատ՝ 
դատական վերջնական լուծում ստանալու համար։

    Իմ կարծիքով, Սենատում այս հարցը շատ արագ կը փակուի, քանի 
որ ժողովուրդը յոգնել է այս եւ նման գործընթացներից, որոնք չունեն 
դատա/իրաւական հիմք ու ստեղծուել են միայն քաղաքական շահարկման 
ու վարկաբեկման նպատակներով։ Շատ արագ կ՛ընթանայ այդ ամօթ 
դատական հարցը Սենատում։ Յիշենք՝ Սենատում մեծամասնութիւն 
են հանրապետականները, իսկ Տոնալտ Թրամփին նախագահութիւնից 
հեռացնելու համար անհրաժեշտ է Սենատի անդամների 2/3-ի քուէն՝ ինչը 
չի գոյանալու։ Եւ այս աղմուկից միայն շահելու են հանրապետականներն 
ու նախագահ Թրամփը։

    Հետեւաբար՝ պէտք է  կողմնակի, շնորհակալութիւն յայտնել Ատամ Շիֆին՝ 
Տոնալտ Թրամփի՝ նախագահ վերընտրուելու կապակցութեամբ։

    Դեմոկրատ կուսակցութեան խորտակուող նաւը, նախագահ Թրամփի հար-
ցապնդումը որպէս փարոս տեսնելու դեմոկրատների ընթացքը դարձել է 
ծաղրանկարների շարքի պատճառ՝ հէնց Միացեալ Նահանգների տարբեր 
լրատուներում, եւ ոչ միայն հանրապետականներին յարող լրատուներում։

    Ասելիք շատ կայ, ու չկայ։

Լրատուութեան Գործընկեր
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Մշակութային Արձագանգ

Թաներ Աքչամը Լիթվիայի Մէջ Խօսած է Հայոց Ցեղասպանութեան 
Նկատմամբ Թուրքիոյ Վարած Ժխտողական Քաղաքականութեան Մասին

Հրանդ Տինքի Մասին «Վոսփոր» Թատրերգութիւնը Մրցանակ Շահեցաւ

Ազնաւուրի Նոր` «Մեղմ Շշուկով» Գիրքը Իր Գոյնով, Գեղեցկութեամբ 
Հասանելի Է Հայ Ընթերցողին

Ցեղասպանութեան զոհերու յիշա-
տակի եւ այդ յանցագործութե-
ան կանխարգիլման միջազգային 

 «Bosphore» («Վոսփոր») թատրեր-
գութիւնը, որուն համահեղինակ-
ներն են Կորիւն Ափրիկեան եւ Էրիք 

Մարդ կայ` յիշողութիւն ունի, 
մարդ ալ կայ` յուշերով կ՛ապրի® 
Այս նախաբանով կը սկսի «Նիու 
մէկ» հրատարակչութեան` Շարլ 
Ազնաւուրի հեղինակած «Մեղմ շշու-
կով» հայերէն թարգմանութեամբ 
նոր գիրքը: Առաջին անգամ 2009 
թուականին Ֆրանսայի մէջ հրա-
տարակուած գիրքին մէջ Ազնաւուր 
խօսած է ընտանիքի, ասպարէզի, 
անցեալի եւ ապագայի մասին:
«Ազդակ»-ի տեղեկութիւններով՝ 
ըստ գիրքի թարգմանիչ Սամուէլ 
Գասպարեանի, «Մեղմ շշուկով» 
գիրքը ինքնակենսագրական վէպ 
է: «Գիրքին մէջ առաջին մասով կը 
տեղեկանանք Ազնաւուրի մասին: 
Ան գրելու շատ լաւ հնարքներ ունի: 
Ես Ազնաւուրի երգերը այսքան 
դիւրութեամբ չեմ թարգմաներ, 
որքան` այս գիրքը», լրագրողներու 
հետ զրոյցի ընթացքին յայտնած է 
Գասպարեան:
«Մեղմ շշուկով» գիրքը «շարժա-
պատկերի լեզուով» գրուած վաւե-
րագրական ստեղծագործութիւն 

օրուան ծիրէն ներս՝ Լիթվիայի 
մէջ Հայաստանի դեսպանատունը 
կազմակերպած էր դասախօսութիւն 

տը Ռոքֆէօյ, որ առաջին անգամ 
ընթերցումի ձեւով ներկայացուած էր 
2017-ին, Փարիզի 9-րդ թաղամասի 
«Ռոսինի» սրահին մէջ, Հրանդ Տին-
քի սպանութեան 10-րդ տարելի-
ցին առթիւ կազմակերպուած յուշ-
երեկոյին արժանացաւ ARTCENA 
(Կրկէսի ու փողոցի արուեստնե-
րու եւ թատրոնի ազգային կեդրոն) 
հեղինակաւոր մրցանակին: Այս 
մասին կը հաղորդէ «Նոր Յառաջ»-ը։
Կորիւն Ափրիկեան այս պատուաբեր 

է, ուր ընթերցողը կը տեսնէ փոք-
րիկ Շարլը իր քրոջ` Այտային հետ: 
Թարգմանութեան խմբագիր Համ-
լեթ Գասպարեանի կարծիքով, 
թարգմանիչը յաջողած է լաւ ձեւով 
կատարել իր աշխատանքը: «Ամէն 
անգամ, որ կարդամ Ազնաւուրի 
գիրքը, կարծէք նոր կը յայտնաբերեմ 
զինք: Ան կարողութիւն ունի նոյն 
բանը տարբեր կերպով պատմելու 
եւ տարբեր տրամադրութիւն ստեղ-
ծելու», նշած է թարգմանիչը:
Գիրքը հրատարակուած է «Ամուն-
դի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեճմընթ» ընկե-
րութեան աջակցութեամբ. կազմա-
կերպութեան գործադիր տնօրէնի 
տեղակալ Հրայր Ասլանեան կարե-
ւոր նկատած է այսպիսի գիրքե-
րու հայերէն հրատարակութիւնը: 
«Մենք կը փափաքինք հայ ընթեր-
ցողին հասանելի դարձնել մեծ 
հայուն, մեծ ֆրանսացիին ստեղ-
ծագործութիւնները», շեշտած է ան:
Հաղորդենք, որ շնորհահանդէսին 
ներկայ գտնուած է նաեւ Հայաստա-
նի մէջ Ֆրանսայի դեսպան Ժոնա-

թուրք յայտնի պատմաբան Թաներ 
Աքչամի մասնակցութեամբ։ Այս 
մասին կը հաղորդէ Armenpress.am-ը։
Դասախօսութեան ներկայ էին 
հաւատարմագրուած դիւանագի-
տական ներկայացուցչութիւննե-
րու ղեկավարներ, հասարակական-
քաղաքական գործիչներ, մտաւո-
րականներ, լրագրողներ, հայ 
համայնքի ներկայացուցիչներ։
Դասախօսութիւններու ընթացքին 
Աքչամ ներկայացուցած է Հայոց 
Ցեղասպանութեան հարցով թրքա-
կան ժխտողականութեան դրսեւո-
րումները, հիմնական թեզերը` խօսած 
իր «Սպանութեան հրամաններ» 
գիրքին մէջ ցեղասպանութիւնը 
իրագործած պարագլուխներու եւ 
անոնց կողմէ ուղարկուած գաղտնի 
հեռագրերու վերծանման մասին։

գնահատանքին պատճառած հպար-
տութենէն անդին յոյս ունի, որ սոյն 
մրցանակը իրենց թոյլ պիտի տայ 
գործը վերջապէս բեմականացնելու:
«Bosphore»ը եղերաբախտ խմբա-
գիրին կեանքին մէկ, վստահաբար 
երեւակայական, դրուագը խոշո-
րացոյցի տակ կ՛առնէ, փոխա-
բերութիւններով եւ երբեմն ալ 
անպատասխան մնացող հարցա-
կաններով:
Տեսարանը կը սկսի Պոլսոյ քարա-

թան Լաքոթը: Ան ընդգծած է, թէ 
Ազնաւուրը ո՛չ թէ միայն երգիչ մըն 
էր, որ կը գրէր գիրքեր, այլ իսկական 
գրող էր:
«Նիու մէկ» հրատարակչատան 
ծրագրի ղեկավար Արտակ Ալեք-
սանեան իր խօսքին մէջ շեշտած 
է, որ իրենք կը պատրաստուին 
մինչեւ 2024 թուականը հայերէնի 
թարգմանելու Ազնաւուրի բոլոր գիր-

Թուրք պատմաբան, ԱՄՆ Մասա-
չուսէթսի Քլարքի համալսարանի 
պատմութեան դասախօս Աքչամը 
նշած է, որ թրքական ժխտողակա-
նութեան զինանոցին մէջ գտնուող 
այն պնդումները, թէ կեղծիք են 
Թալէաթ փաշայի հեռագրերը, 
որոնք հրապարակուած են Արամ 
Անտոնեանի միջոցով, այլեւս չեն 
դիմանար քննադատութիւններուն, 
քանի որ անհերքելի ապացոյցներ 
ներկայացուած են անոնց փաստա-
ցիութեան վերաբերեալ։
Շուոն Նաշ-Մարշալ իր հերթին նշեց, 
որ ժխտողականութիւնը Թուրքիոյ մէջ 
դրուած է օրէնդրական հիմքի վրայ, 
ինչը անհնար կը դարձնէ հաշտեց-
ման եւ սեփական պատմութեան 
հետ առերեսման ցանկացած փորձ։

փին, ուր Հրանդը կը սպասէ իր 
վաղեմի ընկերոջ՝ ձկնորս Նետիմին, 
զոր տարիներէ ի վեր չէր տեսած, 
մինչեւ վերջ ալ անյայտ մնացած 
պատճառներով:  Նետիմը չի գիտեր, 
թէ ի՛նչ է տարիներ ետք տեսակ-
ցութեան այս հրաւէրին պատճա-
ռը. ան պիտի տեղեկանայ քիչ ետք 
Հրանդի բերնէն: Հրանդը կ՛ուզէ անոր 
հետ վերջին պտոյտ մը կատարել 
Վոսփորի ափերուն… Իղձ մը, զոր չի 
կրնար մերժել Նետիմ…

քերը: «Ազնաւուր մեր կողքին էր 
մեզի համար ամենացաւօք պահին, 
Սպիտակի երկրաշարժի օրերուն: Ան 
մեր կողքին էր նաեւ, երբ յայտնեցինք, 
որ կը մսինք, ան մեր կեանքին մէջ 
յայտնուեցաւ, երբ ո՛չ ոք կը սպասէր 
զայն, օգնեց, երբ ո՛չ ոք կը խնդրէր, 
եւ մնաց, երբ շատերը հեռացան», 
եզրափակեց Ալեքսանեան:
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ԺԻՐԱՅՐ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ

Մշակութային Արձագանգ

Սուրիահայ Օրագիր

Հռոմի Մէջ Ներկայացուեցաւ «Կորսուած Հայաստան. Ճամբորդութիւն 
Ժողովուրդի մը Յիշողութեան Մէջ» Գիրքը

Հալէպի Մայր Օգնութեանց Հայ Կաթողիկէ Աթոռանիստ Եկեղեցւոյ Բացումը

Շաբաթ, 7 Դեկտեմբեր 2019-ին 
պետական բացումը կատարուեցաւ 
Հալէպի Թիլէլ շրջանի մէջ գտնու-
ող Մայր Օգնութեանց Հայ Կաթո-
ղիկէ աթոռանիստ եկեղեցւոյ։ Եկե-
ղեցոյ մուտքը զարդարուած էր սու-
րիական եւ կաթողիկէ համայնքի 
դրօշներով եւ շնորհաւորական 
ծաղկեկողովներով, ինչպէս նաեւ 
պետական մարմիններու առաքած 
շնորհաւորագրերով։
Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ սկաուտական 
փողերախումբի կատարմամբ հնչեց 
Սուրիական հայրենիքի քայլերգը, 
ապա վերանորոգման յուշաքարին 
բացումը կատարուեցաւ։
Բացման հանդիսութեան ներկայ 
էին Պաաս կուսակցութեան ներ-
կայացուցիչներ, Հանրապետութե-
ան Մուֆթի տոքթ. Պատրըտտին 
Ահմատ Հասուն, Ֆրանչիսքօ պապին 
ներկայացուցիչը, Սուրիոյ Դես-
պան Սրբազան քահանայապետ 
Կարտինալ Մարիօ Զենեալի, հայ 
համայնքապետներ, մահմետական 
կրօնապետներ, Հալէպի նահան-
գապետը, ՀՀ Հալէպի գլլաւոր հիւ-
պատոսը, զինուորականեր, մամլոյ 
ներկայացուցիչներ եւ հրաւիրեալներ։
Բացման խօսքով Բերիոյ Թեմի 
Կաթողիկէ Համայնքի Առաջնորդ 
Արհի. Տ. Պետրոս Արք. Միրիաթեան 
լուսարձակի տակ առաւ եկեղե-
ցւոյ հնամեայ պատմութիւնը, 
պատերազմի ընթացքին կրած 
վնասները եւ վերանորոգման 
աշխատանքներուն ընթացքը։ Ապա 
համայնքապետը շնորհակալու-
թիւն յայտնեց Սուրիոյ վսեմաշուք 
նախագահ տոքթ. Պաշշար Հաֆէզ 
ալ Ասատին՝ իր ներդրումին համար 
եւ բոլոր կազմակերպութիւններուն 
ու անհատ բարերարներուն, որոնց 

նուիրական ներդրումով այս եկեղե-
ցին վերաբացուեցաւ։ Արհի. Տէր 
Պետրոս շնորհակալութիւն յայտ-
նեց նաեւ Հալէպի պետական 
պատասխանատու մարմիներուն, 
որոնք դիւրացուցին շինարարական 
աշխատանքները։
Հոգեւոր շարք մը երգերով հանդէս 
եկաւ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ ճեմարա-
նի աշակերտական երգչախումբը, 
գեղ. ղեկավարութեամբ Շատի Նաճ-
ճարի։ Թարգմանաբար արաբերէ-
նի ընթերցուեցաւ Ֆրանչիսկոս 
Պապին նամակը եւ Կաթողիկոս 
Պատրիարք Տանն Կիլիկիոյ Կաթո-
ղիկէ Հայոց Գրիգոր Պետրոս Ի. 
երախտիքի խօսքը։ Եկեղեցւոյ 
դպրաց դասուն կողմէ հայերէնով 
հնչեց Աստուածամօր նուիրուած 
շարականներ։
Օրը խորհրդաւոր էր ու հոգեպարար։ 
Եկեղեցւոյ սրբատաշ գունեղ քարե-
րը խաղաղութիւն ու նոր կեանք կը 
խորհրդանշէին։
Արաբական պատկերասփիւռի 
թղթակիցները հմայուած կը դիտէին 
եկեղեցւոյ կամարները, սպասնե-
րը, որոնք առաստաղէն թափանցող 
արեւի ճառագայթներուն փայլքով 
ազդեցիկ տեսք մը ստացած էին, 
քարերը կը խօսէին վերանորոգուող 
կեանքի մասին։
Հալէպի գլխաւոր Մուֆթի տոքթ. 
Մահմուտ Աքքամ իր խօսքին մէջ 
շեշտը դրաւ հաւատքի կարեւո-
րութեան վրայ, վստահեցնելով որ 
հաւատքի ուժով վերաշինուած են 
բոլոր սրբավայրերը, ըլլան անոնք 
եկեղեցիներ կամ մզկիթներ եւ կոչ 
ուղղեց Սուրիոյ ժողովուրդին Սուրի-
ոյ մէջ թէ դուրս, որ վերադառնան 
իրենց հայրենիքը եւ աղօթեն իրենց 
մայր հողին վրայ կառուցուած 
սրբավայրերուն մէջ, որովհետեւ 
ժողովուրդն է, որ կը ծառայէ 
եկեղեցիին եւ մզկիթին, առանց 

Հռոմի մէջ տեղի ունեցած «Più 
libri più liberi» գիրքերու ազգա-
յին տօնավաճառի ծիրէն ներս 
Դեկտեմբեր 7-ին կայացած է Վենե-
տիկի Քա Ֆոսքարի համալսարանի 
հայոց լեզուի եւ գրականութեան 
դասախօս Ալտօ Ֆերարիի «Կորսու-
ած Հայաստան. ճամբորդութիւն 
ժողովուրդի մը յիշողութեան մէջ» 
գիրքի շնորհանդէսը: «Արմենփ-
րես»-ի հաղորդմամբ, Իտալիոյ մէջ 
ՀՀ դեսպանատունը կը տեղեկացնէ, 
որ ելոյթ ունեցած են իտալահայ գրող, 
«Արտոյտներու ագարակը» վէպի 
հեղինակ Անթոնիա Արսլանը, «Il 
messaggero» օրաթերթի լրագրող 
Ֆրանքա Ջանսօլտաթին, Իտալիոյ 
մէջ ՀՀ դեսպան Վիքթորիա Պաղ-

ժողովուրդին անոնք պարզապէս 
քարաշէն կառոյց մը կը դառնան։ Իր 
խօսքի աւարտին ան շնորհաւորեց 
ժողովուրդին վերադարձը դէպի իր 
եկեղեցին եւ ըսաւ ,որ մենք սրտով 
ձեզի հետ ենք, կը յուսանք, որ Սուրիոյ 
բոլոր համայնքներուն զաւակները 
վերադառնան իրեց տուները։
Հուսկ, երախտագիտութեան իր 
խօսքը արտասանեց Սուրիոյ Հան-
րապետութեան Մուֆթի տոքթ. 
Պատրըտին Ահմատ Հասուն, որ 
վեր առաւ զոյգ կրօնքներունեուն 
մէջ տեղ գտած միմիանց հանդէպ 
սէրն ու յարգանքը ու ըսաւ. «Այս 
պատմական եկեղեցւոյ բացումը 
նամակ է յղուած ամբողջ աշխարհին, 
որ մենք կը վերաշինենք այն ինչ 
որ կը քանդեն, ըլլայ ան եկեղեցի 
կամ մզկիթ։ Ահաբեկիչները քանդե-
ցին, աւերեցին մեր սրբավայրերը, 
սակայն չկրցան քանդել Սուրիան։ 
Մենք կ՚ապրինք եղբայրաբար, 
մէկ հողի վրայ։ Յաճախ կ՚աղօթեմ 
եկեղեցիներու մէջ, որովհետեւ տար-
բերութիւն չեմ դներ եկեղեցւոյ եւ 
մզկիթի միջեւ։ Մեր աղօթքները կը 
բարձրացնենք մէկ Աստուծոյ,ինքն է, 
որ սէր ու խաղաղութիւն կը պարգեւէ 
մեզի՝ եկեղեցւոյ զանգի ղօղանջին եւ 
մզկիթի կանչին կ՚անսանք առանց 
տարբերութիւն դնելու անոնց միջեւ»։

տասարեանը:
Դեսպան Պաղտասարեան նշած է, 
որ այսպիսի աշխատութիւններու 
շնորհիւ է, որ պատմութեան 
առարկայական ներկայացումը 
կրնայ յանգեցնել պատմութեան 
ընթացքին մարդկութեան դէմ 
գործած յանցագործութիւններու 
դատապարտման եւ ապագային 
զանոնք կանխարգիլելուն ուղղուած 
միջոցառումներու նախաձեռնման, 
ինչպէս ատիկա եղաւ ընթացիկ 
տարուան գարնան, երբ Իտալիոյ 
Պատգամաւորներու պալատը 
ճանչցաւ եւ դատապարտեց Օսմա-
նեան կայսրութեան տարածքին 
1915-ին իրականացուած Հայոց 
Ցեղասպանութիւնը:

Աւարտին ան փոխանցեց Սուրիոյ 
Հանրապետութեան նախագահին 
ողջոյնը եւ իր խօսքը աւարտեց 
ներկաները հրաւիրելով մէկ վարկե-
ան յոտնկայս յարգելու Սուրիոյ բոլոր 
նահատակներուն յիշատակը։
Աւարտին Արհի. Տէր Պետրոս Արք. 
Միրիաթեան եկեղեցւոյ քանդուած 
առաստաղէն առնուած փայտե-
րով պատրաստուած յուշանուէր մը 
փոխանցեց Սուրիոյ նախագահին: 
Յուշանուէրին Սուրիան խորհր-
դանշող Արծիւին գծագրուած 
պատկերն էր: Ապա նոյնանման 
յուշանուէրներով պարգեւատրեց 
Հալէպի նահանգապետը, Սուրի-
ոյ Հանրապետութեան մուֆթին, 
Հալէպի մուֆթին, Հալէպի պետա-
կան պատասխանատու մարմին-
ներու ներկայացուցիչմերն ու 
Պաաս կուսակցութեան ներկա-
յացուցիչները, որպէս շնորհակա-
լութեան արտայայտութիւն իրենց 
անվերապահ աջակցութեան համար։
Ապա շնորհակալութիւն յայտնեց 
բոլոր ներկաներուն, որոնք ընդա-
ռաջեցին համայնքի հրաւէրին։
Հանդիսութեան յաջորդեց ճաշի 
հրաւէրը, որ տեղի ունեցաւ «Սար-
դարապատ» սրահին մէջ։

 «Գանձասար»
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Շար.  յաջորդ  թիւով

Տեսակէտ

Թաէֆականութիւնը Կ՚արտօնէ՞ Յաջողեցնել՝ 
Յեղափոխութիւն

Շար. նախորդ թիւէն

Նախ՝ այդպիսի փոփո-
խութիւն մը, լիբանանա-
հայութեան կու տայ աւելի 
նպաստաւոր կարգավիճակ 
մը, քան՝ ներկայի կրօնա-
կան (յարանուանական) 
կարգավիճակը, որ անն-
պաստ է թէ՛ ներքին եւ թէ՛ 
արտաքին ճակատներու 
վրայ։ Ներքին ճակատի վրայ, 
լիբանանահայութիւնը երեքի 
կը բաժնէ… իսկ արտաքին 
ճակատի վրայ՝ մեզ որպէս 
ազգութիւն չի ճանչնար, 
ինչ որ կը կաշկանդէ մեր ազատութիւնը՝ ազգային շահեր հետապնդելու 
իրաւունքը…։ Օսմանեան օրէնսդրութեան էրմէնի միլլէթի-ի կարգավիճակը 
կը ճանչնար մեր ազգութիւնը, որ կ՚ընդգրկէր՝ Առաքելականը, Կաթողիկէն 
եւ Աւետարանականը, բոլորը միասին իբր մէկ ամբողջութիւն, իբր ազգային 
փոքրամասնութիւն, որ աւելի նպաստաւոր էր մեզի համար քան Լիբանանի 
մեզի տուած ճանաչումը իբր կրօնական (եւ այդ ալ՝ յարանուանական) 
համայնք։
Հետեւաբար, Լիբանանի ապակրօն համակարգին մէջ, մենք պիտի վերա-
շահինք մեր ազգային փոքրամասնութեան կարգավիճակը, պահպանելով 
հանդերձ ներկայի իրաւունքները՝ պաշտամունքային, երեսփոխանական, 
կրթական, մամուլի ազատութեան եւ անձնական իրաւանց բոլոր մարզերուն 
մէջ, յաւելեալ շահելով՝ ազգային փոքրամասնութեան կարգավիճակին ալ 
տուած իրաւունքները։
Հոս հարկ է յիշեցնել, որ անցեալ դարու 50-ականներուն, քրիստոնեայ 
(ոչ՝ իսլամ) թաէֆական Փաղանգաւորներու կուսակցութիւնը, Շթորայի 
Մասապքի պանդոկին մէջ կայացած իր համագումարին, որոշեց պետութենէն 
պահանջել հայկական երեք կուսակցութիւններուն լուծարումը, որոնք 
թաէֆական չէին, այլ՝ քաղաքական, որպէս՝ ոչ լիբանանեան, արտատարածա-
կան (extra territorial) կուսակցութիւններ, եւ փակումը՝ անոնց ենթակայ 
բոլոր կրթական, մշակութային, մարզական, բարեսիրական եւ մամուլի 
հաստատութիւններուն։ Ապակրօնական համակարգին մէջ, նման պահանջ մը 
չի համարձակիր ներկայացնել ոչ մէկ կուսակցութիւն…։ (Տողերուս հեղինակը, 
որ իր փաստաբանական եռամեայ սթաժը կատարեց փաղանգաւորական 
ղեկավարի մը՝ Մեթր Անթուան Ժազզարի գրասենեակին մէջ, առիթը ունեցած 
է անձամբ ծանօթանալու այս կուսակցութեան Շթորայի (Մասապքի պանդոկ) 
մէջ կայացած համագումարի գաղտնի որոշումներուն…)։
Հարկ է նաեւ յիշեցնել, որ Սուրիոյ, Իրանի եւ Կիպրոսի համակարգերուն 
մէջ, որոնք բազմահամայնքային չեն… ընդունուած են՝ Կիլիկիոյ Կաթո-
ղիկոսութեան Անձնական իրաւանց կրօնական դատարանները։ Եւ՝ այս 
երկիրներու խորհրդարաններուն մէջ հայ ազգային փոքրամասնութիւն-
ները ներկայացուցիչներ ունին (Իրանն անգամ, որ ներկայիս իսլամական 
պետութիւն է, կը ճանչնայ այս իրաւունքները)։
Տակաւին, աշխարհի բոլոր ապակրօն երկիրներուն մէջ, հայ քաղաքացիները 
կրնան ազատօրէն տիրանալ ամէն պետական պաշտօնի, եթէ՝ ունին 
պահանջուած ատակութիւնը։ Իսկ Լիբանանի այս հակադեմոկրատական 
համակարգին մէջ՝ չունին այս ազատութիւնը…։
Լիբանանի այս թաէֆական ֆաշական համակարգը՝ աշխարհի ամէնէն 
յետամնաց ու յետադիմական համակարգն է. կիսա-աւատատիրական ու 
վայրի կապիտալիստական համակարգը, որուն մէջ լուսանցքայնացուած 
են երկու ապաթաէֆական միակ ժողովրդահայրենասիրական կոմունիստ 
եւ ղովմի սուրի կուսակցութիւնները։ Հոս՝ յեղափոխութիւնը պատմական 
անհրաժեշտութիւն է։ (Տողերս գրողը՝ «Լիբանանեան նացիզմ» եւ «Լիբա-
նանեան ֆաշիզմ» վերնագրերով յօդուածներ կարդացած է՝ կարգով, թէ՛ 
«Ալ-Տիար» եւ թէ՛ «Ալ-Ախպար» օրաթերթերուն մէջ… ինք չէ եղած ասոնց 
առաջին հեղինակը…)։
Տակաւին, ապակրօն Լիբանանը՝ եթէ յեղափոխութեամբ ազատագրուի 
նաեւ՝ վայրի կապիտալիստական նոր-գաղութարարութենէն, պիտի ազա-
տագրուի Արեւմուտքի իմփերիալիզմէն ու անոր ծառայող Արաբական 
Ծոցի արաբական նաֆթը բռնազաւթած թագաւորներէն եւ էմիրներէն, 
եւ պիտի բնականօրէն մերձենայ՝ նախ եւ առաջ, Սուրիոյ, եւ ապա՝ 

Արաբական Արեւելքի երկիրներուն, որոնք անբաժանելի մէկ մասն են հայ 
ժողովուրդը եւ Հայաստանեայց Եկեղեցին, որպէս այս տարածաշրջանի բնիկ 
ժողովուրդներու ամենահիներէն մին, որուն բնական ճակատագրակիցներն 
ու դաշնակիցներն են անոնք՝ Արեւմուտքի, Սիոնիզմի եւ Փանթուրքիզմի 
սպառնալիքներուն դէմ։ Եւ ուրեմն, այս երկիրներու ժողովուրդները աւելի 
լաւ կ՚ըմբռնեն մեր հողային դատին արդարացիութիւնը։ Հետեւաբար, 
անոնք կը զօրակցին մեր դատին, առնուազն՝ Կիլիկիոյ ազատագրութեան 
դատին։ Եւ արդէն, Արեւմտեան Հայաստանի իրաւականօրէն շարունակուող 
պետութեան վարչապետին նախաձեռնութեամբ, կազմուեցաւ Կիլիկիոյ 
Ազգային Խորհուրդի կորիզ մը, մասնակցութեամբը Կիլիկիոյ արաբ, ասորի 
եւ քաղդէացի կազմակերպութիւններուն, մասնաւորաբար՝ Ղովմի Սուրի 
կուսակցութեան, որոնք 2018 թուի Հոկտեմբեր 30-ին հրապարակեցին 
միացեալ յայտարարութիւն մը այս մասին, որուն արձագանգեցին կարգ մը 
արաբական կայքէջեր։
Մեր բնօրրանն ու ապագան Արեւելքի մէջ է։ Արեւելքը յառաջընթացի մէջ է։ 
Նոր բազմաբեւեռ աշխարհակարգի լոքոմոթիվը BRICS-ն է, որուն առաջնորդ-
ներն են՝ Ռուսաստան, Չինաստան եւ Հնդկաստան։ Իսկ Արեւմուտքը 
նահանջի մէջ է։ Եւ՝ Եւրոպան պիտի համարկուի Եւրասիոյ հետ, որ սիրտը 
Ռուսաստանն է, միտքը՝ Չինաստանը, իսկ հոգին՝ Մայր Հնդկաստանը։
Այս համալիբանանեան, վերթաէֆական (թայֆաները անդրանցնող) պոռթ-
կումը՝ ցարդ մնաց խառնամբոխային տրամադրութեան մը մէջ, որ կը մօտե-
նայ հիսթերիայի, որուն նմանը մենք տեսանք Երեւանի Լենինի հրապարակին 
վրայ, Լեւոն Տէր Պետրոսեանի ՀՀՇ-ական ամբոխավարութեամբ՝ 1990-1991 
թուականներուն։ Այս հիսթերիան կ՚արտայայտուի այն երկու անորոշ ու 
մեքենական, թութակային վանկարկումով՝ գաղափարական պարապ մը 
լեցնելու հարկադրանքով անդադար կրկնուած ու կրկնուած լոզունգները, 
որոնք կ՚ըսեն. «Սաո՛ւրա՜, սաո՛ւրա՜, սաո՛ւրա՜…» (յեղափոխութիւն – Խմբ.) եւ 
«Քուլլոն՝ եաանի քուլլուն…»։ Այս լոզունգները զուրկ են շօշափելի ճշդորոշ 
իմաստէ, եւ ուրեմն՝ յեղափոխական գաղափարախօսութենէ…։
Սակայն կայ ազդանշանը Կոմկուսի մասնակցութեան, որ իբրեւ յեղափոխա-
կան ապակրօն կուսակցութիւն եւ աշխատաւոր զանգուածներու յառաջապահ 
ջոկատ, կրնայ պոռթկումը վերածել նախ՝ անցումային Ծրագիր մը ունեցող 
ըմբոստութեան, մօտաւոր անմիջական առաջադրանքներով՝ քաղաքական 
դեմոկրատական փոփոխութիւններու։ Եթէ յաջողի՝ այս անցումային շրջանը 
իրականացնելու իր քաղաքական առաջադրանքները, կարելի կ՚ըլլայ 
թեւակոխել ընկերային-տնտեսական դեմոկրատական փոփոխութեան 
առաջադրանքներու հանգրուան. այսինքն՝ յեղափոխութեան առաջին 
հանգրուան։ Ուրեմն, անցումային ըմբոստութեան շրջանի երկու գլխաւոր 
առաջադրանքներն են՝
– Թաէֆական համակարգի վերացումը, գործադրելով՝ Սահմանադրութեան 
Յօդ. 95-րդի տրամադրութիւնները, եւ
– Ապականութեան (ֆէսատ) հաշուեյարդարը։
Անշուշտ, խորհրդարանին կողմէ այս երկուքին պահանջած օրէնսդրութեան 
կատարումովը։
Անցումային շրջանի առաջադրանքներու իրականացումին յաջորդող առաջին 
յեղափոխական փուլին առաջադրանքները կրնան ունենալ ընկերային-
տնտեսական դեմոկրատական փոփոխութեան առաջադրանքներ. ինչպէս՝ 
վերացումը օլիգարխներու, տնտեսութեան արդիւնաբերականացումը եւ 
ազգայնացումը, ընկերային արդարութեան հաստատումը, համընդհանուր 
ազգային հարստութեան արդար վերաբաշխումը եւ եկամուտներու վրայ՝ 
յառաջընթաց տուրքերու հաստատումը, ազատագրումը երկրի տնտեսութեան 
Արեւմուտքի պարտադրած նոր-գաղութարարական կախեալութենէն, եւ՝ 
համագործակցութիւնը Սուրիոյ, Իրանի, Ռուսաստանի, Չինաստանի եւ 
Արեւելքի ու Արեւմուտքի ոչ-իմփերիալիստական երկիրներուն հետ (անոնց 
հետ, որոնք վերջին տասնամեակին  պատրաստակամութիւն յայտնած են 
օգնելու Լիբանանի ազգային տնտեսութեան եւ պաշտպանութեան)։
Այս ազգային-դեմոկրատական փոփոխութիւններուն իրականացումին 
կրնայ յաջորդել՝ հասարակարգային արմատական փոփոխութեան (իրաւ 
յեղափոխութեան) հանգրուանը. Տակաւին՝ ոչ մօտիկ ապագային։
Ներկայիս, երկրին մէջ անիշխանութիւն, անկայունութիւն ստեղծելու 
եւ պոռթկումը ներ-լիբանանեան պատերազմի արիւնալի բախումներու 
հասցնելու համար արտաքին սադրանքներուն դէմ երկիրը պահպանող 
երկու ուժերն են՝ լիբանանեան բանակին միասնութիւնն ու Հըզպալլան, որ 
գլխաւոր թիրախն է այդ սադրանքներուն, եւ որ փաստած է իր կարողութիւնը 
հակակշռելու՝ նոյնիսկ Իսրայէլի նախայարձակում մը, որ ինքնին արդէն 
բաւարար է հակակշռելու նաեւ այս սադրանքները։
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

ՌԱՖԱՅԷԼ ԱԹՈՅԵԱՆ
(1931 – 2014)
«Նաթիւրմոր ծղոտէ աթոռով»

122019

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

Շար.  յաջորդ  թիւով

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

ԵՐԱԶ
Ես լսեցի մի անուշ ձայն,
Իմ ծերացած մոր մօտ էր,
Փայլեց նշոյլ, ուրախութեան,
Բայց ափսոս, որ երազ էր։
Կարկաչահոս աղբիւրն այնտեղ,
Թաւալում էր մարգարիտ,
Նա յստակ էր, որպէս բիւրեղ,
Այն երազ էր, ցնորամիտ։
Եւ մեղեդին, տխուր մայրենի,
Յիշեց մանկութեան օրեր,
Մորս համբոյրն, ես զգացի,
Ա՛խ, ափսոս, որ երազ էր։
Կրծքին սեղմեց, կարօտագին,
Աչքերս սրբեց, շատ թաց էր,
Բայց արտասուքս, գնում էին,
Ա՛խ, այդ ինչու՞ երազ էր...

ՍՄԲԱՏ ՇԱՀԱԶԻԶ

Շար. Էջ 02-էն

ԿՈՉ

Մնաց քանի մը օր մասնակցելու ուսումնա-
սիրութեան մը որ իր տարողութեամբ առաջինն 
է հայկական սփիւռքին մէջ։

Իւրաքանչիւր հայու կարծիք արժէքաւո՛ր է։

Ամբողջացո՛ւր հարցարանը մինչեւ կիրակի։ 
Այս գրութիւնը եւ նկարը փոխանցէ՛  Լիբանան 
ապրող հայերու եւ առաջարկէ որ իրենք ալ 
մասնակցին։
Հայերէն` https://tinyurl.com/tvvvn8t
English: https://tinyurl.com/wdlu27d
Arabic: https://tinyurl.com/w3xtawc
Français: https://tinyurl.com/ry88q88

Դաւիթ Տօնոյեան յորդորած է արտերկրի մէջ 
գտնուող զինակոչիկներուն մինչեւ տարեվերջ 
վերադառնալ հայրենիք եւ կանգնիլ զինուորական 
հաշուառման, քանի որ այս տարուան Դեկտեմբեր 
31-էն ետք այլեւս պիտի չգործէ օրէնսդրական 
այն իրաւակարգաւորումը, ըստ որուն` զինու-
որագրուելու նպատակով Հայաստան վերա-
դարձող երիտասարդները քրէական պատաս-
խանատւութեան պիտի չենթարկուին:

Դաւիթ Տօնոյեան Արտերկիր 
Գտնուող Զինակոչիկներուն 

Յորդորեց Վերադառնալ 
Հայաստան

Նունէ Սարգսեան` Հայաստանի Մէջ Երեխաներու 
Իրաւունքներու Արտակարգ Պաշտպան

ԵՈՒՆԻՍԵՖ-ը կը տօնէ Հայաստանի մէջ իր գոր-
ծունէութեան 25-ամեակը:
25-ամեակին նուիրուած ձեռնարկի ընթացքին 
վկայագիրներ յանձնուեցան ԵՈՒՆԻՍԵՖ-ի երկա-
րամեայ աշխատակիցներուն, իսկ ՀՀ նախա-
գահի տիկին Նունէ Սարգսեան ընտրուեցաւ 
Հայաստանի մէջ երեխաներու իրաւունքներու 
արտակարգ պաշտպան:

ԵՈՒՆԻՍԵՖ-ը Հայաստանի մէջ գործունէութիւն 
սկսած է ծաւալելու 1994-էն եւ կ՛աջակցի Հայաս-
տանի կառավարութեան` մշակելու եւ իրա-
գործելու բարեփոխումներ` ուղղուած Հայաս-
տանի երեխաներու իրաւունքներու պաշտպա-
նութեան` յատուկ ուշադրութիւն դարձնելով ամե-
նակարիքաւոր եւ խոցելի երեխաներուն:
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ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ

Կիրակի, 15 դեկտեմբեր 2019, առաւ. ժամը 9.30-ին, 
Պուրճ Համուտի 

Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ,
 անդրանիկ սուրբ պատարագ 

պիտի մատուցէ եւ քարոզէ 
նորօծ Արժ. Տ. Խորէն քհն. Մելքոնեան

Կը հրաւիրենք մեր ժողովուրդի զաւակները աղօթելու 
քահանայ հօր աստուածահաճոյ եւ եկեղեցանուէր 

առաքելութեան համար

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

¸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:

Հաստատութիւն մը Արեւմտեան Պէյրութի մէջ կարիք 
ունի լիբանանահպատակ դռնապանի մը: Հետաքրք-
րուողներ կրնան հեռաձայնել Երկուշաբթիէն Ուրբաթ 
օրերը ժամը 9-էն 2:

ՊԱՇՏՕՆԵԱՅԻ ԿԱՐԻՔ

01-349816

Պատիւ Արժանաւորին

Արաբերէն Լեզուի Տիրապետման 
Մրցանակ

Ուրախութեամբ իմացանք, թէ Հայ 
Կաթողիկէ Ս. Խաչ-Հարպոյեան 
Բարձ. Վարժարանի 11րդ դասարանի 
աշակերտ Հրակ Տէրտէրեան Ա. դիրք 
գրաւած է Կոկիկեան Հիմնարկի կազ-
մակերպած Ալ-Պայան տարեկան 
միջ-դպրոցական շարադրական 
մրցանքին:
Նշենք, որ սոյն մրցոյթը տեղի ունեցաւ 
8րդ յաջորդական տարին ըլլալով եւ 
որուն մասնակցեցան լիբանանահայ 
երկրորդական վարժարաններէն 11րդ 
դասարաններու ներկայացուցիչներ:
Մրցոյթի նպատակն է Հայ աշակերտի 
մօտ զարգացնել արաբերէն լեզուի 
տիրապետելու կարեւորութիւնը:
Մրցանակաբաշխութիւնը տեղի 

ունեցած է Ժտէյտիի քաղա-
քապետարանի սրահին մէջ, 
որուն ընթացքին պարգեւատրուե-
ցան նաեւ իւրաքանչիւր լիբանա-
նահայ վարժարանէ երկրորդական 
բաժանմունքի դասարաններու 2018-
2019 տարեշրջանների արաբերէն 
լեզուի մէջ բարձրագոյն միջին ապա-
հովող աշակերտները: 
Հրակի յաղթանակին շնորհիւ իր 
վարժարանը ստացաւ մրցոյթի 
վահանը, որ իր մօտ պիտի մնայ 
մինչեւ յաջորդ տարեշրջան: 
Կը շնորհաւորենք վարժարանն ու 
պարգեւատրուող Հրակ Տէրտէրե-
անն ու իր ծնողքը:

«Զ.»


