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Լիբանանեան Èáõñ»ñ
Կառավարութեան Կազմութիւնը
Դիւրին Պիտի Չըլլայ. Նասրալլա

Նոր Կառավարութեան մը կազմութիւնը դիւրին պիտի չըլլայ ըսաւ Հըզպալլայի
առաջնորդ Հասան Նասրալլա:
«Կը յուսամ, որ Երկուշաբթի օր երեսփոխանական խորհրդակցութիւնները
տեղի կ՛ունենան... սակայն նախարարաց խորհուրդի կազմութիւնը դիւրին
պիտի չըլլայ» ըսաւ ան երէկ յետմիջօրէին հեռասփռուած խօսքին մէջ:
Նասրալլա աւելցուց, որ իր գլխաւորած կողմը կը պնդէ Ազգային Ազատ
Հոսանքին կառավարութեան մէջ մասնակցութեան վրայ:
Ան նաեւ աւելցուց, որ Հըզպալլան եւ Ամալը կը մերժեն միակողմանի նախարարաց խորհուրդի մը կազմութիւնը:
Հետաքրքրական զարգացումով մը, Ուաշինկթըն պատժամիջոցներ սահմանեց լիբանանցի երեք անձերու նկատմամբ, որոնք ամբաստանուած են
Հըզպալլայի համար դրամ լուալու յանցանքով: Հրապարակուած անուններն
են Նազէմ Ահմատ, Սալէհ Ասսի եւ Թոնի Սաապ:
Միւս կողմէ նշենք, որ երէկ առաւօտեան կանուխ ժամերուն ցուցարարները
փակեցին Ժալ էլ Տիպի մայրուղին երկու ուղղութեամբ: Մայրուղին բանալու հետամուտ Լիբանանեան բանակի զինուորներուն հետ փախումներ
արձանագրուեցան, որուն որպէս արդիւնք ցուցարարներու շարքերէն վիրաւորուեցան քանի մը երիտասարդ:
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Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Փաշինեան Եւ Մնացականեան Արձագանգած
են ԱՄՆ Ծերակոյտին Կողմէ Հայոց
Ցեղասպանութիւնը Ճանչցող Բանաձեւի
Ընդունման

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան յիրաւի պատմական իրադարձութիւն
համարած է ԱՄՆ Ծերակոյտին կողմէ Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման
եւ դատապարտման բանաձեւի ընդունումը: «Արմենփրես»-ի հաղորդմամբ`
ան Թուիթըրի իր էջին մէջ ԱՄՆ օրէնսդիրներու այդ քայլը համարած է
յարգանքի տուրք` 20-րդ դարի առաջին Ցեղասպանութեան 1,5 միլիոն
զոհերու յիշատակին եւ մեծ քայլ` կանխարգիլման օրակարգի ամրապնդման
ուղղութեամբ:
«ԱՄՆ Ծերակոյտին թիւ 150 բանաձեւը արդարութեան եւ ճշմարտութեան
յաղթանակն է: Աշխարհասփիւռ հայերու անունէն կը յայտնեմ մեր երախտիքը
Ծերակոյտի այս նշանակալից որոշման համար»,- նշած է ՀՀ վարչապետը`
օգտագործելով «այլեւս երբեք» (#NeverAgain):
Հայաստանի հանրապետութիւն արտաքին գործոց նախարար Զոհրապ
Մնացականեան իր հերթին գրած է. «ԱՄՆ Ծերակոյտին կողմէ 150 բանաձեւի
միաձայն ընդունումը վճռորոշ քայլ է` ծառայելու արդարութեան, ճշմարտութեան եւ Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման, ան յարգանքի տուրք է
զոհերու յիշատակին եւ անոնց արժանապատուութեան: Շնորհակալութիւն
կը յայտնենք ծերակուտականներ Ռապըրթ Մենենտեսին, Թետ Քրուզին եւ
ԱՄՆ Ծերակոյտի բոլոր անդամներուն»:
ԱՄՆ Ծերակոյտը Դեկտեմբեր 12-ին միաձայն ընդունեց Հայոց ցեղասպանութիւնը ճանչցող եւ դատապարտող 150 բանաձեւը:

Հոլանտայի Ներկայացուցիչներու Տունը
Վաւերացուց Հայաստան-Եւրոպական
Միութիւն Համաձայնագիրը
Հոլանտայի Ներկայացուցիչներու
տունը վաւերացուց ՀայաստանԵւրոպական Միութիւն Համապարփակ եւ ընդլայնուած գործընկերութեան համաձայնագիրը։ Տեղեկութիւնը
փոխանցեց Հոլանտայի մէջ Հայաստանի դեսպան Տիգրան Բալայեան՝ նշելով,
որ այս վաւերացումը կատարուած է
առանց քննարկումի եւ քուէարկուած
է միաձայնութեամբ։
Հայաստանի Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնեան Հոլանտայի
Ներկայացուցիչներու տան կողմէ համաձայնագիրին՝ յատուկ ընթացակարգով վաւերացումը նկատեց երկկողմանի յարաբերութիւններուն դրական
զարգացում: «Ակնյայտօրէն Հայաստան-Նիդերլանդներ յարաբերութիւնները
որակական նոր փուլ են թեւակոխել», յայտնեց ան։
Հայկական Լուրերուն շար. Էջ 02
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Միջազգային Èáõñ»ñ

Թուրքիան ԱՄՆ Ծերակոյտին Ընդունած Բանաձեւը
«Անպատասխանատու» Անուանած է. Պաշտօնական
Արձագանգներ
Թուրքիոյ մէջ բուռն արձագանգներու
տեղիք տուած է ԱՄՆ Ծերակոյտին
կողմէ Հայոց Ցեղասպանութիւնը
ճանչցող բանաձեւի ընդունումը:
Թուրք բարձրաստիճան պաշտօնեաները Ծերակոյտին որոշումը
դատապարտող յայտարարութիւններ կ՛ընեն:
1915 -ին Օսմանեան կայսրութեան մէջ հայերու զանգուածային
սպանութիւնները որպէս ցեղասպանութիւն ճանչցող ԱՄՆ բանաձեւը
կրնայ երկու երկիրներու միջեւ լուրջ
տարաձայնութիւններու պատճառ
դառնալ, «Թուիթըր»-ի իր էջին վրայ
գրած է Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ
Թայիփ Էրդողանի աշխատակազմի
կապերու վարչութեան ղեկավար
Ֆահրեթին Ալթուն, կը փոխանցէ
tert.am-ը:
Վերջինիս խօսքով` «ԱՄՆ Քոնկրեսի որոշ անդամներ» վերջին
ամիսներուն իրենք զիրենք ծայրայեղ անպատասխանատու կերպով
դրսեւորած են` այդպիսով «երկու
ժողովուրդներու եւ պետութիւններու յարաբերութիւններու մէջ լարուածութիւն յառաջացնելով»:
«Այդ բանաձեւերը պատմութեան
մէջ պիտի մնան որպէս ԱՄՆ Քոնկրեսի որոշ անդամներու` Թուրքիոյ դէմ ուղղուած անմիտ եւ
անհոգ գործունէութեան պտուղ:
Եւ զգալի ու երկարատեւ վնաս

պիտի հասցնեն երկու երկիրներու
փոխյարաբերութիւններուն»,- ընդգծած է ան:
Բացի դա, Ալթուն յիշեցուցած է
Թուրքիոյ առաջարկը «1915-ի իրադարձութիւններուն անկողմնակալ գնահատական տալու համար
պատմաբաններու միջազգային
խումբ ստեղծելու վերաբերեալ»: Վերջինիս կարծիքով` «պատմութիւնը
պէտք է ոչ թէ բաժնէ, այլ միաւորէ
ազգերը»:
Թուրքիոյ նախագահականէն ետք
չուշացաւ նաեւ ԱԳՆ արձագանգը:
ԱՄՆ Ծերակոյտին որոշմին արձագանգած է Թուրքիոյ արտաքին
գործոց նախարար Մեւլիւթ Չաւուշօղլու: Ան «Թուիթըր»-ի իր էջին
վրայ գրած է` ըսելով.
«ԱՄՆ-ի Ծերակոյտին որոշումը
քաղաքական բեմադրութիւն է:
Անիկա իրաւական հենք եւ ուժ
չունի: Անոնք որոնք պատմութիւնը
կ՛օգտագործեն քաղաքական նպատակներով` վախկոտներ են, որոնք
չեն ցանկար առերեսուիլ պատմութեան հետ»:
Արձագանքած է նաեւ Էրտողանի
մամուլի խօսնակ Իպրահիմ Քալընը:
Ան նշած է, որ այս որոշումը « թէ՛
քաղաքական, թէ՛ տնտեսական,
ռազմական, ոլորտի մէջ Թուրքիոյ
վճռական դիրքորոշման վրայ ոչ մէկ
կերպով ազդեցութիւն կրնայ ունե-

Գոհար Գասպարեան

նալ»:
Թուրքիայի խորհրդարանական ուժերը նոյնպէս դատապարտած են ԱՄՆ
Ծերակոյտին որոշումը։
Իշխող «Արդարութիւն եւ զարգացում» կուսակացութեան (ԱԶԿAKP) փոխնախագահ Մահիր Ունալը
յայտարարած է, որ Թուրքիան ԱՄՆ
Ծերակոյտի որոշումը կ՛ընդունի «առ
ոչինչ»:
Խորհրդարանին մէջ ներկայացուած 3 ընդդիմադիր ուժերը`
«Ժողովրդահանրապետական»
(CHP), «Ազգայնական շարժում»
(MHP) եւ «Լաւ»
(İYİ PARTİ)
կուսակցութիւններու խորհրդարանական խմբակցութիւններու
նախագահները դատապարտելով
Ծերակոյտին կողմէ Հայոց ցեղասպանութեան ընդունումը՝ յայտարարած են, որ ի պատասխան՝
Թուրքիոյ խորհրդարանին մէջ ներկայացուած կուսակցութիւնները եւս
պէտք է հանդէս գան միասնական
որոշումով:

Թուրքիան Պէտք է Անյապաղ Ազատ Արձակէ Թուրք
Յայտնի Գործարար Օսման Քաւալան. ՄԻԵԴ-ի Վճիռը
Մարդու իրաւունքներու եւրոպական
դատարանը վճռած է, որ Թուրքիան

պէտք է անյապաղ ազատ արձակէ
թուրք յայտնի գործարար եւ ակթիւստ
իրաւունքներու պաշտպան Օսման
Քաւալան:
ՄԻԵԴ-ն արձանագրած է, որ Թուրքիան ազատազրկած է Քաւալան`
զայն լռեցնելու նպատակով: Օսման
Քաւալա կալանաւորուած է 2017-ի
Նոյեմբերին` մեղադրուելով Պոլսոյ
Կեզի զբօսայգիին մէջ 2013-ին տեղի
ունեցած հակակառավարական

ցոյցերը կազմակերպելու, Թուրքիոյ
կառավարութիւնը տապալելու փորձին համար:
Ի դէպ, Քաւալա յայտնի է իր հայամէտ դիրքորոշումով: Ան Հայոց
Ցեղասպանութիւնը ճանչած եւ
դատապարտած գործիչներէն է,
աշխոյժ համագործակցած է հայկական հասարակական կազմակերպութիւններու հետ:

Պատմական Օր է Ոչ Միայն Հայերու, Այլեւ Թուրքիոյ
Ժողովուրդին Համար. Թաներ Աքչամ
Յայտնի թուրք ցեղասպանագէտ, պատմաբան Թաներ Աքչամ
ԱՄՆ Ծերակոյտին կողմէ Հայոց
Ցեղասպանութիւնը ճանչցող բանաձեւի ընդունման որոշումը գնահատած է պատմական, եւ ըսած է՝
այսօր պատմական օր է ոչ միայն
հայերու, այլեւ Թուրքիոյ ժողովուրդին
համար, ինչպէս նաեւ բոլոր անոնց
համար, որոնք կը պայքարին յանուն
ճշմարտութեան եւ արդարութեան:
Ան այդ մասին գրած է Ֆէյսպուքի

իր էջին վրայ: Թուրք պատմաբանը
նշած է, որ ԱՄՆ Քոնկրեսէն ետք,
Ծերակոյտը նոյնպէս որոշում ընդունած է Ցեղասպանութեան մասին:
«Այժմ կառավարութեան երեք
կարեւոր հիմնասիւներէմ երկուքը` Քոնկրեսն ու Ծերակոյտը,
ընդունած են Ցեղասպանութիւնը:
Մնացած է միայն ղեկավարը: Եթէ
նոյնիսկ Թրամփը պաշտօնապէս
չօգտագործէ Ցեղասպանութիւն
բառը, մենք այժմ կրնանք ըսել, որ

Պատմութեան
Մէջ Այսօր

Միացեալ Նահանգները օրինական
ընդունած է Ցեղասպանութիւնը»,Panorama.am-ի փոխանցմամբ` մասնաւորապէս գրած է Աքչամ:

Գոհար Միքայէլի Գասպարեան (հայրական ազգանունը՝
Խաչատրեան, 1924 դեկտեմբերի 14, Գահիրէ - 2007 մայիսի
16, Երեւան), հայ օփերային
արուեստի մեծագոյն վարպետ,
քնարագոլորադուրային սոփրանօ, ԽՍՀՄ ժողովրդական
արուեստագիտուհի, սոցիալիստական աշխատանքի հերոս:
Գոհար Գասպարեան ուսանած
է Գահիրէի երաժշտական ակադեմիային մէջ: 1940էն ելոյթներ
ունեցած է Գահիրէի մէջ։ 1948ին
հայրենադարձ եղած է։ 1949էն
Հայաստանի օփերայի եւ պալէի
ազգային ակադեմիական թատրոնի մեներգչուհի, հանդէս
եկած է 23 օփերաներու գլխաւոր
դերերով, անոր երգացանկին
մէջ տեղ գտած են աւելի քան
500 ստեղծագործութիւններ։
1956էն ԽՍՀՄ ժողովրդական
արթիստ է, 1984էն սոցիալիստական աշխատանքի հերոս,
«Մեսրոպ Մաշտոց» շքանշանակիր։ 1964էն դասաւանդած է Երեւանի Երաժշտանոցին մէջ, 1973էն Երեւանի
երաժշտանոցին փրոֆէսոր:
Անոր բազմաթիւ աշակերտները
դարձած են համաշխարհային
լաւագոյն բեմերու մեներգիչներ։ Անոր աշակերտը եղած է
նաեւ իր ապագայ ամուսինը՝
օփերային երգիչ, բեմադրիչ,
դերասան Տիգրան Լեւոնեանը:
1984ին ընտրուած է Երեւանի
պատուաւոր քաղաքացի: Անոր
նաեւ անուանած են «Հայաստանի սոխակ»: Մահացած է
2007 թ. մայիսի 16-ին։
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իբանանի պատերազմի ահաւոր ու անգործ օրերուն անհատը կ՚որոնէր
պատառը ստեղծելու միջոցներ: Ժառանգաբար փոխանցուած շնորհքը
կը յայտնուի, գտած է պահը եւ անհատին մտապատկերին մէջ կը գծէ
բնութեան բարիքները, մետաղներն ու քարերը կը միաձուլուին. «Արմատներս
Պոլիսէն կու գան, հայրս դերձակ էր, մեծ հայրս՝ պղնձագործ: Մեծ հայրս իմ
ծնունդիս մահացաւ, ես չեմ տեսած զայն, սակայն ահաւասիկ իրեն նման
պղինձով կը ստեղծագործեմ», կը սկսի պատմել արուեստագէտը:
Կենն ու ժառանգականութիւնը կը դրդեն իրարու, ծնունդ կու տան ներշնչումին,
որ տաղանդի դրսեւորումով, ժամանակի ընթացքին, արուեստի կը վերածուի՝
«Պղինձին ջերմութիւնը, փափկութիւնը սիրեցի ու անոր հետ պատահական
հաղորդակցութիւնս հետզհետէ հօր ու որդիի հարազատութեան նմանեցաւ.
սկսայ ոչինչով ու հասայ պղինձի թագաւորութեան» յայտնեց արուեստագէտ՝
Գէորգ Խաչերեան իր ասպարէզի սիզբին ակնարկելով:
Արուեստը ի սկզբանէ կը պտըտի ժառանգականութեան միջոցով: Հինէն
ի վեր գոյութիւն ունեցած եւ սերունդներուն այս ձեւով փոխանցուած է եւ
իւրաքանչիւր ժառանգորդ իր դրոշմով նորութիւն մը պարգեւած է արուեստին,
զարգացուցած զայն, իւրօրինակ յատկութիւն մը շնորհած անոր՝ «Երբեմն
զարդեղէններուն մէջ կը համադրեմ հինն ու նորը, հին ու անտաշ քարերը կը
շարեմ նորերուն կողքին. նպատակս անշուշտ պատմութիւնը հաղորդելն է,
թէ ի՛նչ ուղի անցած է քարը իր պատմութեան ընթացքին, ի՛նչ էր նախնական
ձեւը եւ ի՛նչ է մարդկային միջամ-տութեամբ»:

Որոնում մըն է կեանքը, անհատը
անգիտակցաբար կ՚որոնէ եւ կը
փորձէ գտնել ի՛ր տեղը. ինքնորոնումը կը շարունակուի մինչեւ
որ յայտնուի բանալին այն տեղին,
որուն ինք կը պատկանի եւ ջանքը կ՚երկարէ օգնութեան ձեռքը, կը ստեղծուին ներշնչումին արգասիքները. գեղեցիկին
տեսքով ու խանդավառութեամբ
կը ստեղծուին ուրիշներ, նորեր.
մէկին մէջ պատմութիւնը գլուխ
կը ցցէ ու կը յայտնուի շատ
գեղեցիկ թագաւորական թագ
մը՝ «Րահպանիներու (Լիբանանի
նշանաւոր թատերական խումբ)
թատրոններուն թագերը իմ
գործս են», ուրիշի մը մէջ բնութիւնը կը ներկայանայ գեղեցիկ
երանգներով՝ «Մանիշակագոյն
քարերը սեւ պղինձով համադրեցի վզնոցի մը մէջ. ուզեցի
ներկայացնել լաւանտրի պարտէզներուն գիշերային տեսքը», այլերու մէջ
գեղեցիկի իր տեսանկիւնը կը ներկայացնէ...
Շար. Էջ 07

«Վազող Մարդը»
ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

«Վազող մարդը» ամերիկացի
ականաւոր գրող Սթեֆըն Քինկի
հակաիւթոփիական վէպն է, որ
գրի առնուած է Ռիչըրտ Պահմըն
ծածկանունով։ «Վազող մարդը»
վերջինն է չորս մասէ բաղկացեալ
գրքաշարին, որ հրատարակուած
է 1977-1982 թուականներու միջեւ։
Քինկ վերոնշեալ վէպը գրած է
շաբթուայ մը ընթացքին, մինչդեռ
օրական տասն էջ կամ երկու
հազար բառ գրելով կարելի է գիրք
մը ստեղծագործել երեք ամսուայ մէջ։
Սթեֆըն Քինկ ամերիկեան գրականութեան մեծ ներդրում կատարած նշանաւոր հեղինակներէն մին
է, որու գիրքերը վաճառուած են
աւելի քան 350 միլիոն։ Դպրոցական
տարիքին անոր հետաքրքրութիւնը
հակած էր դէպի գրելու եւ այդ
ժամանակ իր գրածները կը վաճառէր դասընկերներուն։ Քինկ գրած է
նաեւ մօտաւորապէս երկու հարիւր
պատմուածք, որոնց մեծ մասը
զետեղուած է անոր կազմած ինն
ժողովածոներուն մէջ։ Հեղինակին
բազմաթիւ գործերու հիման վրայ թողարկուած են հեռուստաշարեր,
շարժանկարներ, պատկերազարդ գրքոյկներ (comics) եւ այլն. իր «Ռիթա
Հէյուորտ եւ Շաուշանքէ փախուստ» պատմուածքի հիման վրայ 1994
թուականին նկարահանուած է «Շաուշանքէ փախուստ»ը, որ կը համարուի
բոլոր ժամանակներու լաւագոյն շարժանկարներէն մին։ Իր նշանակալի
աւանդին համար արժանացած է բիւրաւոր մրցանակներու եւ պարգեւներու։
Քինկի ստեղծագործութիւնները թարգմանուած են բազմաթիւ լեզուներու
եւ երեւակայութեան անզուգական արդիւնքները յաջողած են կախարդել
իր ընթերցողները։
Մանկութեան տարիներուն Սթեֆըն Քինկ ականատես եղած է մտերիմ
ընկերոջը մահուան եւ այս դժբախտ պատահարը խոր հետք թողած է իր
յիշողութեան վրայ։ Վերլուծաբաններ յայտնած են, թէ այս իրադարձութեան
ազդեցութիւնը երեւելի է հեղինակին որոշ գործերուն մէջ, սակայն Քինկ ոչինչ
յայտարարած է այս մասին։ «Ֆարենհայթ 451»ի հեղինակը՝ Ռէյ Պրետպիւրի

Սթեֆըն Քինկը ոգեշնչողներէն մին եղած է։ Այս մասին Քինկ շատ անգամ
ըսած է հետեւեալը. «Առանց Ռէյ Պրետպիւրիի չկայ Սթեֆըն Քինկ»։
Գիրքի մէջ նկարագրուած է 2025 թուականին բովանդակ աշխարհի
տնտեսական ու քաղաքական կացութիւնը։ Ամերիկա կը կառավարուի
ամբողջատիրական վարչակարգով։ Մարդիկ իրենց ժամանակը կ՚արժեւորեն
ու կը զուարճանան ամէնուն հասանելի ու անվճար հեռուստաալիքներուն
վրայ ցուցադրուած դաժան ու մահացու հեռուստախաղերով։ Այդ խաղերու մասնակիցներու մեծամասնութիւնը նիւթական նեղութիւն ունեցող
անհատներ են։
Վէպի գլխաւոր հերոսը՝ Պեն Ռիչըրտս երկրի անձուկ թաղամասերէն
մէկուն բնակիչն է։ Ան կը ստիպուի մասնակցիլ վերոյիշեալ խաղերէն
մէկուն, որպէսզի իր հիւանդ դստեր դարմանման համար ապահովէ
անհրաժեշտ միջոցները։ Պեն կը մասնակցի «Վազող մարդը» կոչուած
խաղի մը, որու մասնակիցները պէտք է մէկ ամսուան ընթացքին զիրենք
հետապնդող արհեստավարժ մարդասպաններէն՝ որսորդներէն թաքնուին
եւ եթէ յաջողին մինչեւ ամսուայ վերջաւորութեան ողջ մնալ, կը ստանան
ամենամեծ մրցանակը՝ 1 միլիառ տոլար։ «Վազող մարդը»ի ցուցադրութեան
օրօք ոչ մէկ յաղթող արձանագրուած է։ Քաղաքացիներ նաեւ բարձր
պարգեւներու կ՚արժանանան, եթէ հաղորդեն «վազող»ի գտնուած տեղի
մասին։ «Վազող»ներուն կը յատկացուի 4.800 տոլար եւ տեսախցիկ մը, որով
օրական երկու անգամ իր մասին տեսագրութիւններ ուղարկելով տեղեակ կը
պահեն խաղի կազմակերպիչները։ «Վազող»ի ընտանիքը եւս որոշ գումար
կը ստանայ ողջ մնացած իւրաքանչիւր օրուան համար։
Որսորդներէն փախչելով Ռիչըրտս կը ծանօթանայ գետնայարկերը ապրողներու հետ եւ անոնցմէ կը սորվի շարք մը կառավարական գաղտնի փաստեր,
սակայն իմացածները չի կրնար հասարակութեան տարածել։ Երեւան
կ՚ելլեն պետութեան գործած անխնայ արարքներն ու գործողութիւնները,
ժողովուրդի մատնուած դժուարութիւններն ու թշուառութինները եւ մանաւանդ անհաւասարութիւնը։ Խաղի որոշ փուլերուն կ՚ըլլան պահեր, որոնց
ընթացքին Ռիչըրտս կը պարտաւորուի օգնութիւն պահանջել մարդոցմէ։
Հեղինակի անդրադարձները ընթերցողներուն տեսանելի կը դարձնէ ամբողջատիրական վարչակարգերու թերութիւններն ու յառաջ բերելիք բացասական արդիւնքները։ Գիրքը առանձնացնող յատկանիշներէն մին այն է, թէ
իւրաքանչիւր բաժին անուանուած է թուանշաններով՝ «-110»էն սկսեալ դէպի
ետ համրելով։ Թէեւ իւրաքանչիւր թիւ կը խորհրդանշէ ժամանակաշրջան մը,
սակայն վերջաւորութեան մօտենալով ընթերցողներու հետաքրքրութիւնը
ու շահագրգռութիւնը կը բազմապատկուի։
1987 թուականին նկարահանուեցաւ գիրքի հետ նոյն անունը կրող շարժանկար մը, որ բաւական տարբեր պատմութիւն կը ցոլացնէ։ Շարժապատկերին
մէջ գլխաւոր դերը ստանձնած է Առնոլտ Շուարցենեկէր։ Շարժանկարի
ընթացքին հաւատարիմ մնացած են հեռուստախաղի գաղափարին եւ
գլխաւոր հերոսի անուան, սակայն խաղի կանոնները բաւական փոխուած են։
«Ժամանակ»/Պոլիս
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Լիբանանահայ Դպրոց

5 Մեսրոպեանականներ Պարգեւատրուեցան
2018-2019 տարուայ մեր շրջանաւարտներէն Մեղեդի Սարգիս,
Ժաք Տարաքճեան, Կասիա Ժինեան
եւ Սեզար Քէօլէեան եղան այն
աշակերտներու շարքին, որոնք
պարգեւատրուեցան Զաւարեան
ուսանողական միութեան կողմէ,
Պաքալորէայի քննութիւններուն
յիշատակութեամբ յաջողած ըլլալուն
համար:
Նոյնպէս անցած տարուայ աւարտական Սելինա Տեմիրճեան պարգեւատրուեցաւ իր դասարանին մէջ
Հայերէնի բարձրագոյն նիշը ստացած
ըլլալուն համար:
Պարգեւատրումը տեղի ունեցաւ
արդէն աւանդական դարձած հանդիպումի մը ընթացքին, Դեկտեմբերի
առաջին շաբաթավերջին:
Տեղեկատուական գրասենեակ
Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան
Բարձրագոյն Վարժարանի

Հայրենի Զբօսաշրջութիւն

Գիւղական Զբօսաշրջութեան Զարգացման Ծիրին Մէջ Նորոգուեցաւ
Թաթոյեաններուն Ջրաղացը
Ներքին Գետաշէն գիւղին մէջ
գտնուող 1800-ականներու ջրաղացը Թաթոյեաններու ընտանիքը
վերածած է իսկական ժամանակի
մեքենայի: Անոնք իրենց այցելող
տեղացի եւ արտասահմանցի զբօսաշրջիկներուն կը ցուցադրեն ջրաղացի աշխատանքը, կը պատմեն
անոր ստեղծման պատմութիւնը:Այս
մասին կը հաղորդէ “Արմէնփրես”-ը։
Գիւղական զբօսաշրջութեան ոլորտին մէջ արձանագրուած յաջողութիւնները
Թաթոյեանները
կը նկատեն նաեւ իրենց գործընկերներունը: Ջրաղացպան Մեժլում Թաթոյեան կը պատմէ, որ՝
տեղեկանալով ԱԿԲԱ հաստատութեան եւ Գերմանիոյ բնութեան
պահպանութեան միութեան (NABU)

«Գիւղական զբօսաշրջութեան
զարգացման ծրագիր»ին մասին,
անմիջապէս դիմած է։ «Արդիւնքը
սպասեցնել չտուեց։ ԱԿԲԱ-ի եւ
NABU-ի աջակցութեամբ մենք կարողացանք կառուցել եւ վերանորոգել
մեր ջրաղացը: Շնորհակալ եմ, որ
մեզ աջակցեցին եւ օգնեցին»,- ըսաւ
Թաթոյեան։

Մշակութային Արձագանգ

Սթիւըն Զէյլեան՝ «Կոլտըն Կլոպ» Մրցանակի Թեկնածու
Հայազգի բեմագիր, բեմադրիչ
եւ արտադրող Սթիւըն Զէյլեան
առաջադրուած է իբրեւ պատկերասփիւռի եւ շարժապատկերի աշխարհի լաւագոյններուն
վերապահուած՝ «Կոլտըն Կլոպ»
մրցանակի թեկնածaու։ «Նեթֆլիքս»ի
արտադրութեամբ,
բեմադրիչ Մարթին Սքորսեզիի
«Տը Այրիշմըն» («Իրլանտացին»)
ժապաւէնը պատրաստուած է
Զէյլեանի բեմագրութեան հիման
վրայ։
Զէյլեան ծնած է Ֆրեզնօ, Քալի-

ֆորնիա։ Անոր հայրը՝ Ճիմ Զէյլեան եղած է ձայնասփիւռի լրագրող։ Սթիւըն վկայուած է Սան
Ֆրանսիսքոյի նահանգային համալսարանէն։ 1994-ին ան արժանացած է «Օսքար» եւ «Կոլտըն Կլոպ»
մրցանակներուն՝
«Շինտլըր՛ս
Լիսթ» ֆիլմին բեմագրութեան
համար։ Նաեւ, երեք այլ առիթներով
«Օսքար»ի թեկնածու առաջադրուած է 1990-ին, 2002-ին եւ 2011-ին։
Մրցանակներուն յանձնումը տեղի
պիտի ունենայ 5 Յունուար 2020-ին։

05

Þ³µ³Ã / 14.12.2019

Մշակութային Արձագանգ

Հայկական Տառարուեստը` ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի Մարդկութեան Ոչ Նիւթական
Մշակութային Ժառանգութեան Ներկայացուցչական Ցանկին Մէջ
Հայկական տառարուեստը ներառուած է ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի մարդկութեան ոչ նիւթական մշակութային ժառանգութեան ներկայացուցչական ցանկին մէջ: Այս
մասին կը յայտնեն Արտաքին Գործոց նախարարութենէն:
Դեկտեմբեր 11-ին` Քոլումպիոյ մայրաքաղաք Պոկօթայի մէջ տեղի
ունեցող ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի ոչ նիւթական մշակութային ժառանգութե-

ան պաշտպանութեան մասին պայմանագիրի միջկառավարական
կոմիտէի 14-րդ նիստի ընթացքին
միաձայն որոշում առնուած է
ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի մարդկութեան ոչ
նիւթական մշակութային ժառանգութեան ներկայացուցչական ցանկին մէջ ներառել Հայաստանի կողմէ
ներկայացուած «Հայկական տառարուեստը եւ անոր մշակութային
դրսեւորումները» յայտը:

Յովհ. Թումանեան-150. Երեք Գիրքի Շնորհանդէս՝ Թիֆլիսի Մէջ
բանասիրական գիտութիւններու դոկտոր, փրոֆէսըր Հրաչեայ
Պայրամեանը, անիկա կ՝ընդգրկէ
Թումանեանի՝ Վրաստանին ու
վրաց բարեկամներուն նուիրուած
բանաստեղծութիւնները, յօդուածները եւ նամակները, ինչպէս նաեւ
վրացի գործիչներու՝ Թումանեանին ուղղուած նամակները,
բանաստեղծութիւնները, գնահատականները: Գիրքը տպագրուած
է ՀՀ Մշակոյթի նախարարութեան, Վիրահայոց թեմի եւ անհատ
բարերար Սերգէյ Սիմոնեանի ծախսերով:
Armenianchurch.ge

Դեկտեմբեր 11-ին, Թիֆլիսի մէջ,
Վրաստանի կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի եւ մարմնակրթութեան նախարարութեան հանդիսութիւններու սրահին մէջ կայացաւ Յովհաննէս Թումանեանի
երեք նոր գիրքերու շնորհանդէսը
եւ երկու հանճարներու՝ Թումանեանի եւ Կոմիտաս վարդապետի 150ամեայ յոբելեաններուն նուիրուած
ձեռնարկներու ամփոփումը:
Ձեռնարկին ներկայ էին Վիրահայոց թեմի առաջնորդական
տեղապահ հոգեշնոր Տէր Կիրակոս վարդապետ Դաւթեանը,
Ախալքալաքի եւ Գումբուրդոյի
միթրոփոլիթ Գերաշնորհ Նիկոլոզ
Փաչուաշվիլին, քոյր եկեղեցիներու
առաջնորդներ, վիրահայոց թեմի
հոգեւորականաց դասը, Վրաստանի կրթութեան, գիտութեան,
մշակոյթի եւ մարմնակրթութեան
առաջին փոխնախարար Պատրի
Մաիսուրաձէն, Վրաստանի հաշտութեան եւ քաղաքացիական
հաւասարութեան նախարարութեան,
Աբխազիոյ
մշակոյթի
նախարարութեան բարձր պաշտօնեաներ, Վրաստանի խորհրդարանի անդամներ, դիւանագէտներ, համայնքային գործիչներ,

հասարակայնութեան ներկայացուցիչներ:
Երեւանէն ժամանած էր հեղինակաւոր պատուիրակութիւն՝ Թումանեանի թանգարանի տնօրէն Անի
Եղիազարեանի գլխաւորութեամբ:
Դահլիճը զարդարած էր «Արմէնփրէս» գործակալութեան «Յետահայեաց» ցուցահանդէսը, ուր ներկայացուած էին գործակալութեան
կողմէ Թումանեանի 100-ամեակին
առիթով պատրաստուած ու ներկայացուած լուսանկարները:
Ներկայացուած էին Յովհաննէս
Թումանեանի ծննդեան 150-ամեայ
յոբելեանին նուիրուած երեք նոր
գիրքերը: «Տասը հեքիաթ» ժողովածուն, ուր զետեղուած են վրացի
բանաստեղծ Իոսեփ Գրիշաշվիլիի
կողմէ թարգմանուած Թումանեանի
չորս հեքիաթները, աւելցած էր եւս
վեց հեքիաթ, որոնց թարգմանութիւնը
իրականացուցած է բանաստեղծթարգմանիչ Կիվի Շահնազարը:
«Թումանեան-150» գիրքին մէջ
տեղ գտած են Թումանեանի
չթարգմանուած
քառեակները,
նախապէս թարգմանուած քանի
մը բանաստեղծութիւններ եւ
նամակներ: «Թումանեան լուսեղէնը» կազմած է վրացագէտ,
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Պատուարժան խմբագրութիւն «Զարթօնք» օրաթերթի
Յարգարժան խմբագրապետ Սեւակ Յակոբեան,
Նախ եւ առաջ կը շնորհաւորեմ «Զարթօնք»ի ազատախոհութիւնը, որուն
իբրեւ փաստ ան հրատարակեց իմ վերջին տասէ աւելի յօդուածները
շաբաթական հերթականութեամբ բոլոր տեսակէտները անպայման
ընդունած չըլլալով հանդերձ:
Նաեւ՝ շնորհակալութիւն կը յայտնեմ, որ մօտիկ անցեալին ալ իր էջերը
տրամադրեց, այժմ վախճանեալ երախտաւոր մտաւորականին՝ Աւետիս
Եափուճեանին հետ մեր կարծիքներու փոխանակութեան:
Լիբանանահայ կոմունիստները միշտ բարձր գնահատած են՝ Արմենական
ակունքով ՌԱԿ-ի արմենականներու աւանդին հաւատարիմ մնացած
«Զարթօնք» ի ոչ միայն անվերապահ հայրենասիրութիւնը Սովետական Հայաստանի հանդէպ, այլեւ՝ այլ առիթէ առիթ իրաւացի, բայց
բարեկամական շունչով վերյիշեցումները «Ներքին հողերուն» արդար
լուծումի պահանջին, քանի որ իրենք եւս նոյն բանը կ՛ընէին, սակայն
ներքին կարգով, ոչ հրապարակային, իրենց Երեւան այցելութեան
առիթներով Ցուրտ պատերազմի երկբեւեռացուած աշխարհակարգին
օրերուն, հակասովետական բեւեռի ջախացին ջուր տարած չըլլալու
նախանձախնդրութեամբ:
Եւ ես՝ հայ կոմունիստներէն մին ըլլալով հանդերձ, շրջանի մը համար
ընդունած եմ ստանձնել՝ Արմենականներու ղեկավարին Մկրտիչ
Փորթուգալեանին անունը կրող ՌԱԿ-ի ուսանողկան ակումբին
ատենապետութիւնը, ինչպէս նաեւ՝ ՀԵԸի տեղական վարչութեան
անդամակցութիւնը եւ Համալսարանական Ուսանողաց Միութեան
վարչութեան ատենապետութիւնը եկեղեցական տագնապի թէժ օրերուն:
Գալով Լեռնային Ղարաբաղի հարցին, սխալ է ձեր խօսքը թէ Ղարաբաղը
«կցուած էր» (annexed) Ազրպէյճանին: Ղարաբաղը ինքնավար մարզ մըն
էր՝ Ազրպէյճանի «կազմին մէջ» (մեր կարծիքով Լեռնային Ղարաբաղի
«ինքնավարութիւնը» ձեւական էր: Լեռնային Ղարաբաղը, ոչ մէկ ատեն
«Ինքնավար մարզ»ի մը միջազգային սահամանումին համեմատ եղած
է: Փաստերը շատ են, որոնցմէ մին այն է, որ անոր իշխանութիւնը,
կ՛որոշուէր Պաքուի եւ ո՛չ անոր Հայ բնակչութեան կողմէ – խմբ.):
Իրաւաքաղաքական տարբերութիւնը շատ մեծ է՝ «կցումի »ին եւ
ինքնաւարութիւնը պահպանելով՝ Ազրպէճանին «կազմի մէջ» ըլլալուն
միջեւ: Յետոյ կարգադրութիւնը օրէնքով մը դրուած չէ, Սովետ Միութեան
պետութեան սահմանադրական-օրէնսդրական մարմինի մը կողմէ, այլ ՝
կուսակցական որոշում մըն էր:
Իսկ կուսակցական այս որոշումին շարժառիթը՝ ստեղծուած լարուած ու
գերազանցապէս ձգտուած մթնոլորտն էր, մէկ կողմէ՝ յեղափոխութեան
կարմիր բանակին եւ միւս կողմէն Էնվեր Փաշայի գլխաւորած Պասմաճիական-Փան-թուրքական բանակին միջեւ ընթացող կենաց-մահու
կռիւին պատճառով, որը տեւեց մինչեւ 1923 թուական, կեդրոնական Ասիոյ
թրքալեզու եւ թրքացեղ շրջաններուն մէջ: Յեղափոխական իշխանութիունը՝ նոյն Ստալինի առաջարկով՝ փանթուրքիզմը արմատախիլ ընելու
համար Կեդրոնական Ասիոյ այս շրջանի ժողովուրդներուն այբուբենը
փոխեց՝ օսմանականէն Կիւրեղեանի, այս շրջանի ժողովուրդները իրարմէ
անջատեց իուրաքանչիւրին որոշեց անջատ տարածք եւ պետութիւն, իսկ
կարմիր բանակը ջարդեց բոլոր Փանթուրք պասմաչի զինեալաները, եւ՝
Էնվեր փաշան զգետնող կարմիր բանակայինը հայ մարտիկ մըն էր: Այս
մթնոլորտին մէջ, երբ ոչ միայն Ազրպէյճանը, այլեւ ուրիշ թրքացեղ շրջաններ ընդունած էին սովետական կարգեր, Ստալին անհրաժեշտ համարեց
այս վերջիններուն ցոյց տալ, որ Սովետ իշխանութիւնը բոլոր թրքացեղ
ժողովուրդներուն թշնամին չէ, այլ միայն՝ Փանթուքերուն, պահպանեց
Ղարաբաղի ինքնավար կարգավիճակը գոհացնելով Սովետահայաստանը
եւ զայն դրաւ Ազրպէյճանի կազմին մէջ՝ գոհացնելու համար Ազրպէյճանն
ու միւս թրքացեղ, բայց Սովետական կարգեր ընդունած շրջանները:
Եւ արդէն՝ այդ ժամանակ, Ղարաբաղը, Նախիջեւանն ու Զանգեզուրը՝
միջազգային հանրային իրաւունքին մէջ եւս կը համարուէին վիճելի
տարածքներ, եւ՝ Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան կազմին մէջ ալ
չէին՝ ոչ Նախիջեւանը եւ ոչ ալ՝ Ղարաբաղը, այլ միայն՝ Զանգեզուրը: Իսկ
վերջին հաշուով՝ ԼՂԻՄ-ը Ազրպէյճանի կազմին մէջ, ենթակայ էր միեւնոյն
սովետական վարչակարգին, որուն իշխանութեան կեդրոնը միեւնոյն
Մոսկուան էր: Իսկ ներքին կեանքին մէջ՝ ինքնավար մնաց անցեալին պէս
ինչպէս միշտ: Այս էր ամէնէն կարեւորը: Հարցը կը փոխուէր, որ անշուշտ՝
երբ Ազրպէճան դուրս գար Սովետ Միութենէն: Այս մասին քիչ ետք:

Մինչ այդ, այդ օրերուն Ստալինի մեծագույն սխալը այն եղաւ, որ Վլադիմիր
Իլիչ Լենինի մահէն վերջ, կասեցուց անոր սկսած NEP-ի (New Economic
Policy) ծրագիրը զոր հետագային որդեգրեց Չինաստանի կոմկուսը, եւ
Չինաստան արձանագրեց մեծամեծ նուաճումներ...: NEP-ի օագիրը զոր
մշակած էր Լենին, տնտեսութեան բազմաձեւութեան ծրագիր էր, այսինքն՝
սոցիալիզմը հեզասահօրէն կառուցելու համար, որ կը պահանջէր կառուցել
անոր ներքնակառոյցը (infrastructure) եւ վերնակառոյցը (superstructure)
մի քանի տասնամեակներու տեւողութեան՝ նախա-յեղափոխական
շրջանին թոյլ զարգացած կապիտալիստական տնտեսաձեւ ունեցող երկրին մէջ, անհրաժեշտ էր սոցիալիզմի կառուցման զուգահեռ, երկրի կարգ
մը շրջաններուն մէջ կիրարկել կապիտալիստական տնտեսաձեւ՝ միշտ
կոմկուսի ղեկավարութեան եւ վերահսկողութեան ներքեւ, ամբողջացնելու
համար կապիտալիստական զարգացման պակսող հանգրուանը, զոր
կարելի չէ անտեսել...: Հասարակական կարգերու հերթափոխութեան
ժամանակ՝ կարելի չէ այրել հանգրուան մը:
Իսկ Կորպաչովի օրերուն երբ ԼՂԻՄ-ի սովետը որոշեց՝ ինքնորոշուիլ՝ Ղարաբաղի կոմունիստներու որոշումով, առաջարկեց Մոսկուան՝
«Վոլսկիի կառավարման յատուկ ռեժիմ» մը, որ Ղարաբաղը դուրս կը
բերէր Ազրպեյճանի կազմէն, բայց չէր կցեր Սովոտ Հայաստանին, այլ
զայն կը համարէր Սովետ Միութեան անջատ եւ Մոսկուայի ենթակայ
տերիտորիաներէն մին պահելով հանդերձ իր ներքին ինքնավարութիւնը: Հոս ալ ըստ իմ հաւատոյ համոզումիս, մենք գործեցինք մեծ սխալ
մը՝ մերժելով այս ծրագիրը: Որովհետեւ կարեւորագոյնը այն էր, որ
Ղարաբաղը դուրս կ’ելլեր Ազրպէյճանի կազմէն, եւ երբ Սովետ Միութիւնը
ինքնալուծարուեցավ Ղարաբաղը IPS FACTO անկախ պիտի ըլար, կամ
ալ՝ եթէ նոր միութեան ծրագիրը յաջողէր այդ միութեան իրաւահաւասար
անդամը պիտի ըլլար, եւ եթէ Հայաստանն ալ այդ միութեանը անդամակցած
ըլլար այս երկուսքը կրնային որոշել միացուիլ իրարու հետ:
Այդ օրերուն, նոյնիսկ շատ հմուտ պատմաբան մը, զոր ես կը յարգէի եւ
կը սիրէի չհասկացաւ Ղարաբաղի Ազրպեյճանի կազմէն դուրս հանելուն
կարեւորութիւնը եւ մերժեց Վոլսկիի յատուկ ռեժիմը ըսելով՝ « Ազերիին
փոխարէն ռուս սատրապ մը կը նշանակի ... »: Դժբախտաբար այսպիսին
է մեր ժողովուրդին նոյնիսկ մտաւորականութեան իրաւաքաղաքական
նեղ մտահորիզոնը ...:
Ամէն պարագայի, Հայ կոմունիստները համոզուած են, որ Փանթուրքիզմի
սպառնալիքը ուղղուած է ոչ միայն Հայաստանի դէմ, այլեւ՝ Ռուսաստանի
եւ Իրանի: Ինչ որ այս երեքին գոյութենական շահերը կը նոյնացնէ այս
սպառնալիքին դէմ եւ ուրմեն, Ռուսասատանի եւ Իրանի գոյութենական
շահերը կը պահանջէն, որ Հայաստան անպարտելի թումբ մը մնայ՝
Թուրքիոյ դէպի արեւելք տարածուելու եւ Ազրպէյճանի հետ հողային
անմիջական կապ ստեղծելու Փանթուրքական ծրագրին առաջին
կարեւորագոյն քայլին դէմ: Չմոռանանք, որ Փանթուրքիզմի քարտէսին
վրայ՝ Իրանի Արեւմտեան կէսը... Ազրպէյճանի հարավային մասն է...:
Պատահականութիւն չէ, դիպուած չէ, որ այսօր՝ Հայաստանի Թուրքիոյ հետ
սահմանին վրայ կայ Ռուսական բանակ, եւ շրջափակաուծ Հայաստանի
դէպի աշխարհ բացուող միակ դուռը՝ Իրանի սահմանին կը գտնուի...:
Այս երեքին ազգային գերագոյն եւ գոյութենական շահերուն համընկնումը՝
բացայայտած էր արդէն 19-րդ դարուն, Սան Սթեֆանոյի դաշնագրի
հայանպաստ յօդուածի 16-րդի ռուսական բանակի յաղթանակի եւ... այդ
յօդուածին բրիտանագերմանական դաւով Պերլինի դաշնագրի յօդուած
61-րդի հայավնաս շրջումին առիթով՝ Ֆրանսիայի պատմաբան Emile
Doumergue –ի կողմէ: Ուրեմն Ռուսաստան եւ Իրան Հայաստանի բնական
եւ սրատեգիական դաշնակիցներն են, Փանթուրքիզմի սպառնալիքին դէմ
այնքան ժամանակ, որ այս երկիրներու վարչակազմերը ազգայնական
ու հայրենասիրական են:
Խման Ելցինի Ռուսաստանը եւ Ամերիկեան իմպերիալիզմի մանկլաւիկ
Պահլեւի Շահի Իրանը ազգայնական-հայրենասիրական վարչակարգեր
չունէին եւ ուրեմն՝ Արեւմուտքի ծառաներն էին եւ կը վտանագէին
Հայաստանի շահերը: Բայց այսօր Փութինի Ռուսասատանը եւ Խումէյնիի
Իրանը ազգայանական (իսլամական Իրանը ազգայնակա՞ն – խմբ.)
հայրենասիրական վարչակարգեր ունին եւ Հայաստանի բնական դաշնակիցներն են: Եւ հետեւաբար հայ կոմունիստներու ռուսասիրութիւնն
ու իրանասիրութիւնը սոսկ զգացական ենթակայական, ինքնանպատակ
կամ՝ կամայական քմայք մը չէ, այլ ունի առարկայական, գոյութենական
եւ ստրատեգիական ու աշխարհաքաղաքական հիմք:
ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ
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Ու կը շարուին ստեղծագործութիւնները՝ ամէն
մէկը գեղեցկութիւն մը, պաստառ մը, ներաշխարհի
ապրում մը պատկերելով:
... Եւ տարիները կը սահին ստեղծագործութեանց աճումով, գեղեցիկին հմայքը կը տարածուի տարիներուն հոսքին հետ. հռչակը կու գայ,
արմատ կը դնէ ու կը սկսի տարածուիլ՝ «1995-ին
առաջին մրցանակը ստացայ, երբ Լիբանանի մէջ
այս արուեստով ստեղծագործողներուն միջեւ
համաշխարհային մրցոյթ մը տեղի ունեցաւ:
Հարսի հագուստ մը ստեղծեցի այն ատեն,
ամբողջութեամբ պղնձահիւս քարերով հագուստ
մը, արծաթաջրուած, շատ գնահատուեցաւ.
ապա գործերս ցուցահանդէսի կազմակերպիչներուն նախաձեռնութեամբ Ֆրանսա՝ Muse՛e
de la Mode տարուեցան եւ ցուցադրուեցան:
Յետագային ցուցադրութիւնները շարունակեցի
աշխարհի տարբեր երկիրներուն մէջ՝ Անգլիա,
եւրոպական տարբեր երկիրներ, ինչպէս նաեւ
արաբական աշխարհի երկիրներուն մէջ՝ Պահրէյն, Քաթար, Սաուտական Արաբիա, Ծոցի
երկիրներ, Քուէյթ, Միացեալ Էմիրութիւններ...
բազմաթիւ արաբ իշխանուհիներ թագերս կրած
են: Մօտ օրէն Ապու Տապիի մէջ կայանալիք
ցուցահանդէսի մը պատրաստութիւնները կը
տեսնեմ. յուսանք Լիբանանի հարցերը չեն խոչընդոտեր եւ կ՚իրականանայ ցուցադրութեան
մասնակցութիւնս»:
Գէորգին հետ զրոյցի պահուն յանկարծ դուն
քեզ կը գտնես արուեստանոցի մը մէջ, ուր
պղնձեայ տարբեր երանգներով բարակ ու
հաստ թելեր, բնութեան ընդերքներէն բերուած
զարմանազան քարեր ցանուած են, սեղան մը,
գործիքներ ու ինք, որ կը ստեղծագործէ. «Քաոս
մըն է իմ աշխատանոցս,- կ՚ըսէ Գէորգ Պէյրութի իր աշխատանոցին ակնարկելով,- ուր եթէ
մէկը մտնէ՝ ինքզինք կրնայ կորսնցնել, բայց իմ
աշխարհս է, անոր ամէն մէկ անկիւնը ինծի համար
պատմութիւն մը ունի, հոն է որ ներսս կը խաղաղի,
կը պոռթկայ, կը յուզուի, կ՚ուրախանայ եւ ծնունդ
կու տայ ստեղծագործութիւններուս: Հոս եւս մօտ
օրէն պիտի ունենամ աշխատանոց մը»:
Սակայն այս քաոսին մէջ միայն զարդեր չեն
ստեղծուիր. «Երբ զարդերէն խճողուի միտքս եւ
ուզեմ հանգստացնել ներաշխարհս՝ կը փոխեմ
ստեղծագործութեան տեսակը եւ կը սկսիմ աշխա-

տիլ արծաթով կամ պղինձով խաչեր ստեղծելով:
Հայաստանի մէջ եօթ եկեղեցիներու խաչ նուիրած
եմ, աւանդաբար ամէն տարի մէկ եկեղեցիի.
ուխտի պէս բան մը: Այդ եկեղեցիներուն մէջ Ս.
Մկրտութեան եւ Ս. Պսակի արարողութիւնները
իմ նուիրած խաչերովս տեղի կ՚ունենան: Անցեալ
տարի գաւազան մը նուիրեցի Արցախի առաջնորդ՝
Պարգեւ Սրբազանին: Սրբազանը «Մարտական
խաչ» կոչեց գաւազանին խաչը եւ ըսաւ, որ նոր
զինուորները այս խաչով պիտի մկրտէ, քանի
անիկա կը տարբերէր աւանդական գաւազաններու զարդերէն՝ օձ եւ այլ յատկանիշերով զարդարուած չէր, այլ արծիւ պատկերած էի խաչին
երկու կողմերը, այն մտայղացումով, որ Արցախը
կը գտնուի բարձրաւանդակի մը վրայ եւ հոն միայն
արծիւներ կը բնակին. արծիւի պէս բարձրէն
դիտելու համար»:
Պէյրութէն հայրենիք հաստատուելուն մասին.
«Կենին եւ հայկական արմատներուն կանչը հոս
բերաւ զիս՝ վերադարձ դէպի արմատներ, քանի ինչ
որ կ՚ընես դուրսը, ատիկա քեզի չի պատկանիր,
ինչ որ հողիդ վրայ կ՚ընես՝ քուկդ է: Հոս մարդիկ
արուեստը գնահատող են, հասուն է անոնց մօտ
արուեստի հասկացողութիւնը: Յաճախորդներ
կու գան ու ժամերով հետս կը զրուցեն զարդի մը
մասին հարցնելով»:
Աշխատանոցի գաղափարը շարունակելով. «Կ՚ուզեմ աշխատանոցին մէջ սերունդ պատրաստելու
գործին ձեռնարկել եւ իմ գիտցածիս՝ արհեստին
գաղտնիքներուն հաղորդակից դարձնել հայ նոր
սերունդէն փափաք ունեցողներուն: Արհեստ
կ՚ըսեմ, քանի արուեստը տաղանդէն կու գայ եւ
տաղանդը փոխանցելը կարելի չէ, բայց կրնայ
յայտնուիլ անհատին մէջ սորվելու ընթացքին:
Շատերու սորվեցուցած եմ, բայց ոմանք չեն
շարունակած. յոյս ունիմ որ այս ծրագիրը եւս
կ՚իրականանայ հայրենիքի մէջ»:
Վերջերս Լիբանանէն բազմաթիւ ընտանիքներ
հաստատուեցան հայրենիք: Արեւելքէն հայրենիք
հաստատուողներուն փաղանգին մաս կը կազմէ
նաեւ Գէորգը. «Մենք արեւելքէն ենք,- կ՚ըսէ ան,արեւելքի ժողովուրդը տաղանդաւոր կ՚ըլլայ, արեւը
իրենց քովէն կը ծագի»:
Գէորգ Խաչերեան Լիբանանի Արուեստագէտներու
միութեան նախագահն է: Այժմ «Արինջ մոլ»ի
հարեւանութեամբ նորաբաց MULTI GOLD ոսկերչական կեդրոնի վաճառասրահներէն մէկը Գէորգ
Խաչերեանի ARVESTI վաճառասրահն է:

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
ԹԱՇԿԻՆԱԿՆ
Դարձեալ ձեռքըդ թաշկինակ կայ,
Եւ այս անգամ լայն, ճեփ ճերմակ,
Բոլորաձեւ զերդ լուսընկայ,
Պարիկի՜ մ՚է գոգցես վերմակ։
Մեծ է թէեւ, այլ յոյժ նըրբին.
Հանճա՞րդ է նա յոստայն փոխուած.
Մատունքդ եզերքն անոր շրջին,
Գոգցես դաշնակ մ՚է նա կախուած։
Այլ թաշկինակն ոչ ունի բառ.
Յիւր ծալսն ասեղդ ոստոստ խաղայ.
Դաշնա՜կն, այն է` բերանդ անճառ,
Մե՜ղր ի շըրթանցդ յիմ սիրտ տեղայ։
Բաբէ՜, սակայն, սրտէս խորշի՜
Մեղրն, եւ կամ հոն լուծուի յարտսուս.
Տո՛ւր ինձ ճերմակ, լայն, բոլորշի
Թաշկինակդ այդ, Սէրս, այլ ո՛չ Յոյսս։
ԵՂԻԱ ՏԷՄԻՐՃԻՊԱՇԵԱՆ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Համացանցի Վրայ

Հայ Ժողովուրդի Վէրքերը Կրնայ Ապաքինել
Միայն Թուրքիոյ Խորհրդարանը. Կարօ Փայլան

Թուրքիոյ խորհրդարանի հայ պատգամաւոր
Կարօ Փայլան՝ Twitter-ի վրայ կատարած իր
գրառումով՝ անդրադարձած է ԱՄՆ-ի Ծերա-

կոյտին կողմէ Հայոց Ցեղասպանութեան
ճանաչման։
«Միացեալ Նահանգներու Ծերակոյտը միաձայն ընդունած է Հայոց Ցեղասպանութիւնը
ճանչցող բանաձեւ։
Քանի որ այս տարածաշրջանին մէջ գործուած
մեծ յանցանքը նոյն այս տարածաշրջանին մէջ
չի քննարկուիր եւ այստեղ չի վերահստատուիր
արդարութիւնը, ատոր համար ալ անիկա կը
դառնայ այլ երկիրներու խորհրդարաններու
քննարկման առարկայ։
Հայ ժողովուրդին վէրքերը կրնայ ապաքինել
միայն մէկ խորհրդարան եւ ատիկա Թուրքիոյ
խորհրդարանն է, որուն անդամն եմ ես»,- գրած
է Փայլան։

ՓԱՆՈՍ ԹԷՐԼԵՄԵԶԵԱՆ
(1865 – 1941)
«Նոր Կամուրջ, Փարիզ»
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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

Îàâ
ԴՊՐԵՎԱՆՔԻ ՍԱՐԿԱՒԱԳՆԵՐՆ ՈՒ
Ս. ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՆԱԽԱՍԱՐԿԱՒԱԳԻՆ ՏՕՆԸ
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Դպրեվանքը այս
տարի եւս հանդիսաւոր կերպով պիտի նշէ Ս. Ստեփանոս
Նախավկայ Սարկաւագին տօնը, Կիրակի 22 Դեկտեմբեր
2019-ին, Անթիլիասի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին
մէջ նախագահութեամբ՝

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա Կաթողիկոսին

Ս. եւ Անմահ Պատարագ պիտի մատուցէ եւ յաւուր
պատշաճի քարոզէ՝
Գերշ. Տ. Շահան Արք. Սարգիսեան
Պատարագի աւարտին գեղարուեստական յայտագիր պիտի
ներկայացուի Դպրեվանքի Սարկաւագներուն կողմէ Կաթողիկոսարանի Վեհարանէն ներս: Սիրով կը հրաւիրենք ժողովուրդի բոլոր զաւակները տօնակից դառնալու Դպրեվանքի
Սարկաւագաց դասուն։
Դպրեվանքը կը շնորհաւորէ Հայ Եկեղեցւոյ սպասաւորութեան
նուիրուած բոլոր Սարկաւագներուն տօնը:
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Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ
Ազգային Առաջնորդարանի
«Լիբանանահայ Կարիքաւորներու Զօրակցութիւն»

Հաղորդագրութիւն Թիւ 1
Լիբանանի քաղաքական եւ ընկերային-տնտեսական դժուարութիւնները յաղթահարելու ճիգերուն մասնակից դառնալու նպատակադրումով, նախագահութեամբ Լիբանանի հայոց առաջնորդ գերաշնորհ Տ.
Նարեկ արքեպիսկոպոսին, թեմի Ազգային վարչութիւնը որոշեց յատուկ
ուշադրութեամբ աշխատանքներ իրականացնել՝ կրթական եւ ընկերային
ծառայութիւններուն առաւել եւս աջակցելով։
Այս շրջագիծին մէջ, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. վեհափառ հայրապետի
օրհնութեամբ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսարանին կողմէ կարիքաւոր ընտանիքներուն տրամադրուած հարիւր միլիոն լիբանանեան ոսկին
հիմնաքար հանդիսացաւ հաստատելու Ազգային առաջնորդարանի
«Լիբանանահայ կարիքաւորներու զօրակցութիւն»-ը, եւ կը յուսանք,
որ նորին սրբութեան օրինակով մեր ունեւոր ազգայինները իրենք եւս
Առաջնորդարանին ճամբով արագօրէն եւ առատօրէն պիտի զօրակցին
մեր կարիքաւոր եղբայրներուն եւ քոյրերուն։ Ուրախ ենք յայտնելու, որ
Տէր եւ Տիկին Յակոբ եւ Թալին Գլպաշեան արդէն իսկ հազար ամերիկեան
տոլարով կը զօրակցին լիբանանահայ կարիքաւորներուն, իսկ տէր եւ
տիկին Կարապետ եւ Յասմիկ Պապիկեան՝ մէկ միլիոն լիբանանեան
ոսկիով։
Նիւթական օժանդակութիւններ տրամադրելու աշխատանքը Առաջնորդարանի ընկերային բաժանմունքին մէջ արդէն իսկ սկսած է եւ
11,300,000 լիբանանեան ոսկի բաժնուած է 113 կարիքաւորներու,
իւրաքանչիւրին տրամադրելով 100,000 լիբանանեան ոսկի։
Յայտնենք նաեւ, որ ընկերային ծառայութիւններու վերաբերեալ տեսակէտներ փոխանակելու համար, Առաջնորդ սրբազան հօր հրաւէրով,
ուրբաթ, 6 դեկտեմբեր 2019-ին, տեղի ունեցաւ ընկերային, բժշկական,
բարեգործական եւ ծառայողական կառոյցներու հաւաքը, որուն ներկայ
գտնուեցան հայ երեք համայնքապետերը, ԼՕԽ-ի շրջանային վարչութեան, «Հաուըրտ Գարակէօզեան» հաստատութեան, Երեսփոխանական
գրասենեակի, ԱՖՀԻԼ-ի, Ճինիշեան յիշատակի ձեռնարկի, Ազգային
ծերանոցի, «ԷՀԼԱՆ» ընկերային կեդրոնի, Թրատի ընկերային կեդրոնի,
«Նարեկի Տիրամօր» բժշկական կեդրոնի, Զուարթնոց կեդրոնի, Ընկերային ծառայողներու միութեան եւ Առաջնորդարանի ընկերային բաժանմունքի ներկայացուցիչները։ Բանաւոր պատճառներով հանդիպումէն կը
բացակայէին ՀԲԸՄ Լիբանանի Շրջանային յանձախումբի եւ Ազունիէի
ազգային բուժարանի ներկայացուցիչները։
Աւարտին, կը հաստատենք, որ ե՛ւ մեր նուիրատուներուն ե՛ւ մեր
ծառայութիւններուն մասին պարբերական հաղորդագրութիւններով
տուեալները եւ մանրամասնութիւնները պիտի դարձնենք մեր ժողովուրդին սեփականութիւնը։
ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
ՄԱՏԹԷՈՍ ԱՐԹԻՆԵԱՆԻ մահուան քառասունքին
առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի
Կիրակի, 15 Դեկտեմբեր 2019-ին Ռըմէյլի (Խալիլ
Պատաուի) Ս. Յարութիւն Եկեղեցւոյ մէջ յաւարտ Ս.
Պատարագի։

¸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:
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