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Լիբանանեան Èáõñ»ñ
69 Երեսփոխանի Կողմէ Իր Անուանումը
Ստանալով Հասսան Տիապ Լիբանանի
Վարչապետ Նշանակուեցաւ

Լիբանանի նախագահութիւնը հաղորդագրութիւն մը հրապարակելով Հասսան Տիապը երկրի վարչապետ նշանակելու մասին յայտարարեց:
Տիապի անունը տուին 69 երեսփոխաններ, մինչ 43 երեսփոխաններ մնացին
ձեռնպահ, իսկ 14 երեսփոխաններ տուին Նաուաֆ Սալամի անունը։ Այսպիսով
Հասսան Տիապ դարձաւ Լիբանանի վարչապետ եւ նշանակումէն անմիջապէս
ետք բարձրացաւ Պաապտայի նախագահական պալատ, ուր հանդիպում
ունեցաւ Հանրապետութեան նախագահ զօր. Միշէլ Աունին հետ։
Յիշեցնենք, որ այս զարգացումը կատարուեցաւ երբ Սաատ Հարիրի վերջնականապէս հրաժարեցաւ վարչապետի պաշտօնը ստանձնելու իր բոլոր
յանձնառութիւններէն։ Ինչ կը վերաբերի Հասան Տիապին, նշենք, որ ան
ստանձնած է Կրթութեան Նախարարի պաշտօնը (2011) եւ ջերմ կապեր
ունի նախագահ Աունի ու անոր դաշնակից քաղաքական կողմերուն հետ։
Տիապի վարչապետ նշականակումէն ետք ցուցարարներ փակեցին Պէյրութի
փողոցները: Ցուցարարներ հաւաքուեցան են Ռինկ-ի կամուրջին, ինչպէս
նաեւ նորանշանակ վարչապետի «Աիշա պաքքար» թաղամասին մէջ
գտնուող բնակարանին մօտ։ Ցուցարարները բողոքեցին այս նշանակումին
դէմ եւ հաստատեցին, որ պիտի շարունակեն իրենց բողոքի շարժումները:
Բողոքի ցոյցեր ճամբայ ելան նաեւ Թրիփոլիի մէջ: Մինչեւ ուշ գիշեր Պէյրութի
զանազան շրջաններու մէջ ճամբաներ փակուեցան այրող անիւներով:
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Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Կալանք Դրուած է Սերժ Սարգսեանի եւ
Բարսեղ Բեգլարեանի Գոյքին Վրայ

Հայաստանի Հանրապետութեան երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսեանի եւ
«Ֆլեշ» ընկերութեան նախագահ Բարսեղ Բեգլարեանի գոյքին վրայ կալանք
դրուած է:
Ըստ «Արմենփրես»-ի՝ այս մասին յայտնած են Յատուկ քննչական ծառայութենէն:
Անոնց գոյքին վրայ կալանք դրուած է ենթադրեալ յանցագործութեամբ
պատճառուած վնասի չափով` պետութենէն առանձնապէս խոշոր չափով
վատնում կատարելու դէպքի առթիւ յարուցուած քրէական գործով:
Յիշեցնենք, որ քննուող քրէական գործի նախաքննութեան ընթացքին
ձեռք բերուած բաւարար ապացոյցներու համակցութեան հիման վրայ
ՀՀ նախկին նախագահ Սերժ Սարգսեանին մեղադրանք առաջադրուած
է ՀՀ քրէական օրէնսգրքի 38-179-րդ յօդուածի 3-րդ մասի 1-ին կէտով
նախատեսուած հանրօրէն վտանգաւոր այն արարքի կատարման համար,
որ ան, 2008-ի Ապրիլ 9-էն մինչեւ 2018 թուականի Ապրիլ 9-ը զբաղեցնելով ՀՀ նախագահի պաշտօնը, իր պաշտօնէական դիրքը օգտագործելով,
2013 թուականի Յունուար 25-էն մինչեւ նոյն թուականի Փետրուար 7
կազմակերպած է պաշտօնատար խումբ մը անձերու կողմէ պետութենէն
վատնելու եղանակով առանձնապէս խոշոր չափերով գումարի` 489.160.310
ՀՀ դրամի յափշտակութեան կատարումը:
Հայկական Լուրերուն շար. Էջ 08

«Զարթօնք»եան Հանդիպումներ
ՔԱՐԻՒՂՆ ՈՒ ԿԱԶԸ ԼԻԲԱՆԱՆԻ
ՓՐԿՈՒԹԵԱՆ ԱՂԲԻ՞ՒՐ
Խնդիրներ եւ Հեռանկարներ

«Զարթօնք» օրաթերթի ծրագրած պարբերական հանդիպումներով լուսաբանական երեկոներուն չորրորդը տեղի ունեցաւ երէկ երեկոյեան հակառակ
նոյն պահուն զուգադիպող շրջանին մէջ անկայունութեան ինչ կը վերաբերի
ժողովրդային ցոյցերուն:
Արդարեւ երէկ՝ Հինգշաբթի, 19 Դեկտեմբեր 2019ին Այժմէական Հարցերու
Բազմաձայն Քննարկումներու Դ. Հանդիպման մեր նիւթը եղաւ Քարիւղն ու
Կազը Լիբանանի Փրկութեան Աղբի՞ւր. Խնդիրներ եւ Հեռանկարներ:
Հանդիպման հիմնական հիւրը հանդիսացաւ Քարիւղի եւ Կազի եւ բնական
աղբիւրներու մասնագէտ Լոռի Հայթայեան:
Հանդիպման մանրամասնութիւններուն պիտի անդրադառնանք յաջորդիւ:
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«Դուք Մեր Ժամանակի Հերոսներն Էք». Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս
Վեհափառ Հայրապետը Մայր Աթոռում Հիւրընկալեց
ՀՀ Նախագահին Եւ Վիրաւորում Ստացած Զինուորներին
Դեկտեմբերի 19-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն
Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսը
հիւրընկալեց
Հայաստանի Հանրապետութեան
նախագահ Արմէն Սարգսեանի
առաջնորդութեամբ Մայր Աթոռ
Սուրբ Էջմիածին ժամանած`
Արցախեան ազատամարտում
եւ սահմանին մարտական հերթապահութիւն իրականացնելիս
վիրաւորում ստացած 15 հայորդիների:
Նորին Սրբութիւնն իր ուրախութիւնը յայտնեց հայրենեաց
պաշտպանների Մայր Աթոռ այցելելու առիթով` գոհունակութեամբ արձանագրելով, որ նման
խիզախ հայորդիների անձնուէր
ծառայութեան շնորհիւ է խաղաղ
ու ապահով հայրենիքը:
Վեհափառ Հայրապետը ողջունեց
եւ մեծապէս կարեւորեց նման
նախաձեռնութիւնները, որոնք

նպատակ են հետապնդում արժանին մատուցել Հայոց բանակի քաջարի զինուորներին, նաեւ հասարակութեան ուշադրութիւնը սեւեռել
նրանց խնդիրներին, վիրաւորում եւ
հաշմանդամութիւն ստանալուց յետոյ
բնականոն կեանքին վերադառնալու
դժուարութիւններին:
«Մենք սիրում ենք ձեզ եւ բարձրօրէն
գնահատում: Դուք մեր ժամանակի
հերոսներն էք: Դուք ձեր կեանքով,
ձեր ընթացքով ու արիութեամբ
վաւերացրել եւ հաստատել էք նաեւ
մեր հայրերի կողմից բանաձեւուած խօսքը, թէ քաջերի որդիները քաջերն են: Դուք մեր նախնեաց քաջ զաւակներն էք», - ասաց
Նորին Սրբութիւնը` վկայակոչելով
սուրբգրային խօսքը` «Ոչ ոք չունի
աւելի մեծ սէր, քան այն, որ մէկն
իր կեանքը դնի իր բարեկամների
համար» (Յովհ. 15.13):
Հաստատելով, որ իրենց դրսեւորած հայրենասիրութեամբ ու

քաջութեամբ նրանք լաւագոյն եւ
ուսանելի օրինակն են նորահաս
սերնդի համար` Հայոց Հովուապետն
ընդգծեց, որ ազգը սիրում է իր
հերոսներին ու պաշտպաններին եւ
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մշտապէս պատրաստակամ է ըստ
ամենայնի զօրակից եւ աջակից
լինելու Հայոց բանակին:
Շար. Էջ 08
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Առաջնորդ Սրբազան Հայրը Ընդունեց Թեմիս Կիսասարկաւագները
Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոսի հրաւէրով, հինգշաբթի, 19 դեկտեմբեր 2019-ին,
Ազգային առաջնորդարանին մէջ,
հայ երեք համայնքապետեր`
Նարեկ արքեպիսկոպոս, Պէյրութի
Հայ կաթողիկէ պատրիարքական
թեմի օգնական արհիապատիւ
հայր Գէորգ եպս. Ասատուրեան
եւ Մերձաւոր Արեւելքի Հայ աւե-

տարանական եկեղեցիներու միութեան Կեդրոնական մարմինի
ատենապետ վերապատուելի Րաֆֆի Մսըրլեան երկու շաբթուան
մէջ երկրորդ անգամ ըլլալով հանդիպեցան եւ քննարկեցին Լիբանանի յամեցող տագնապն ու լիբանանահայութեան դիմագրաւած
մարտահրաւէրները։
Շար. Էջ 07
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Ազգային Առաջնորդարանին Մէջ

Լիբանանի Հայ Երեք Համայնքապետերու
Երկրորդ Հանդիպում

Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոսի հրաւէրով, հինգշաբթի, 19 դեկտեմբեր 2019-ին,
Ազգային առաջնորդարանին
մէջ, հայ երեք համայնքապետեր`
Նարեկ արքեպիսկոպոս, Պէյրութի
Հայ կաթողիկէ պատրիարքական
թեմի օգնական արհիապատիւ
հայր Գէորգ եպս. Ասատուրեան
եւ Մերձաւոր Արեւելքի Հայ աւետարանական եկեղեցիներու միութեան Կեդրոնական մարմինի

ատենապետ վերապատուելի Րաֆֆի Մսըրլեան երկու շաբթուան
մէջ երկրորդ անգամ ըլլալով հանդիպեցան եւ քննարկեցին Լիբանանի յամեցող տագնապն ու լիբանանահայութեան դիմագրաւած մարտահրաւէրները։
Համայնքապետերը գոհունակութեամբ հաստատեցին, որ վերջին
երկու շաբթուան ընթացքին լիբանանահայ ընկերային, բժշկական եւ
ծառայողական կառոյցներու ներկայացուցիչներուն հետ իրենց

հանդիպումն ու Լիբանանի խաղաղութեան համար համատեղ կատարած աղօթքը, ինչպէս նաեւ այլ
հաւաքական նախաձեռնութիւններ
եւ հանդիպումներ ու կարիքաւոր
հայորդիներուն ընձեռուած գործնական զօրակցութիւնը յոյսով լեցուցած է լիբանանահայութիւնը։
Համայնքապետերը շնորհակալութիւն յայտնեցին «Հայաստան»
համահայկական հիմնադրամին,
Արցախի պետութեան, լիբանանահայ բարերարներուն եւ կառոյցնե-

րուն, որոնք զօրավիգ կանգնեցան
յատկապէս ընկերային եւ հայեցի
դաստիարակութեան մարզերուն
մէջ դժուարութիւն ունեցող մեր
ժողովուրդի զաւակներուն եւ
վարժարաններուն։ Անոնք կոչ
ուղղեցին, որ զօրակցութիւնը
անընդմէջ շարունակուի թէ՛
Լիբանանի մէջ եւ թէ՛ Լիբանանէն
դուրս ապրող հայերու նուիրեալ
մասնակցութեամբ։
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Ամերիկեան Բարքեր
ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Ուսուցչապետս
ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՂՕՂԼԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Անհաւատալի, Բայց Իրաւ . . .
Շատ տարիներ առաջ՝ երբ տակաւին
կ՛աշակերտէի Հալէպի Կրթասիրաց
վարժարանը, «Բուրաստան» անունով
աշակերտական պարբերաթերթ մը կը
հրատարակուէր ուսուցչական միութեան կողմէ։ Անոր խմբագիրներ էին՝
ի միջի այլոց, Հայկ Պարիկեանն ու իմ
ուսուցիչ Յովակիմ Պագգալեանը։
Այդ պարբերաթերթի թիւերէն մէկուն մէջ՝
«Անհաւատալի, Բայց Իրաւ» խորագրով
յօդուած մը կար հետեւեալ բովանդակութեամբ։ Ուրեմն՝ յօդուածագիրը իրենց
տան պարտէզը կը մտնէ եւ կը տեսնէ որ հոն գտնուող ծաղիկներէն մանուշակն
ու շուշանը իրար հետ կը զրուցէին. . . Սա ըլլալի՞ք բան է։
Խորքին մէջ՝ յօդուածագիրին մայրը Մանուշակն ու մօրաքոյրը Շուշանը,
նախաճաշէն ետք սուրճ կը խմէին եւ կը խօսակցէին իրարու հետ։ Եւ ահա
«Անհաւատալի, Բայց Իրաւ» փոխաբերական նշանակութեամբ պատմութիւն
մը՝ որ կալանած էր մեզ բոլորս։
Հիմա անցնինք մեր բուն նիւթին։ «Անհաւատալի» այս դէպքը պատահած է
Ֆլորիտա նահանգի Մայամի Պիչ քաղաքին մէջ։ Արդարեւ՝ Art Basel անունով
ցուցահանդէսի ընթացքին “Comedian” խորագրով հետեւեալ պաստառը (տես
նկարը) ծախուած է 120,000 տոլարի . . .
Այդ պաստառի հեղինակն է Իտալացի արուեստագէտ Մորիզիօ Քաթելան, իսկ
գնորդը՝ Ֆրանսացի «տխմար» մը։ Նոյն պաստառի երկրորդ օրինակի գնորդը
դարձեալ Ֆրանսացի «տխմար» մըն է։ Աւելին՝ այս գնումներէն քաջալերուելով՝
պաստառին գինը բարձրացած է 150,000 տոլարի։
Գնորդները «Տխմար» կոչեցի, որովհետեւ այդ պաստառը կրնայ որեւէ անձ
մը կազմել։ Նպարատունէն գնէ պանան մը եւ զայն փակցնելիքով ամրացուր
պաստառին եւ ահա քեզի թանկագին արուեստի կտոր մը։ Ինչո՞ւ այդքան դրամ
յատկացնել բանի մը՝ որ դուն շատ դիւրաւ կրնաս կազմել, տանդ հանգստաւէտ
պայմաններուն մէջ եւ վերջ։
Հոս պէտք է յիշեմ որ Art Basel կոչուած ցուցահանդէսը տեղի կ՛ունենայ տարին
երեք անգամ՝ Զուիցերիոյ Պէզըլ քաղաքին, Միացեալ նահանգներու Մայամի
Պիչ քաղաքին եւ Հոնկ Քոնկի մէջ։ Ուրեմն՝ եթէ ձեզմէ մէկը նմանօրինակ
չնաշխարհիկ գաղափար մը ունի, թող պատրաստուի գալ տարի մասնակցելու
այդ ցուցահանդէսներէն մէկուն։ Առ այդ՝ յաջողութեան մաղթանքներ, բոլորին։
Յիսուսի Ծննդեան Արտասովոր Տեսարանը . . .
Հոս սովորութիւն դարձած է
որ Դեկտեմբեր ամսուան մէջ,
կաղանդի տեսարաններու կողքին՝ ցուցադրուի նաեւ Յիսուսի
ծննդեան տեսարաններ, ըլլայ
եկեղեցիներու շրջափակերուն
մէջ կամ բնակարաններու յառաջամասերը։
Մինչեւ հոս՝ արտասովոր ոչ մէկ
երեւոյթ։ Սակայն եկուր տես որ Գալիֆորնիոյ Գլէրմանթ քաղաքի Methodist
եկեղեցին խախտած է այդ բարեբեր սովորութիւնը, քաղաքական բնոյթ տալով
անոր։ Հիմա թոյլ տուէք բացատրեմ թէ ի՞նչ ըրած է այդ եկեղեցին, որ զայրոյթ
պատճառած է կարգ մը եկեղեցասէր մարդոց։
Ծննդեան տեսարանը՝ որ կ՛ընդգրկէ Յովսէփը, Մարիամն ու Յիսուսը, բաժնուած
է երեք վանդակներու եւ իւրաքանչիւրին մէջ զետեղուած են անոնք առանձինառանձին (տես նկարը)։ Ցարդ՝ սովորութիւն էր որ այդ տեսարանը ընդգրկէր
զանոնք միասին։ Բայց ինչո՞ւ այս շեղումը՝ ընդունուած սովորութենէն։
Վերոյիշեալ եկեղեցւոյ հովիւը՝ Քէրըն Գլարք Ռէսթին, հետեւեալ ձեւով
կ՛արդարացնէ իրենց արտասովոր որոշումը։ Անոնք Յովսէփը, Մարիամն ու
Յիսուսը կը ներկայացնեն որպէս բանտարկուած գաղթականներ, ժողովուրդին
ուշադրութիւնը դարձնելու Միացեալ Նահանգներու մէջ տիրող՝ անարդարութեան, հանդէպ քաղաքական ապաստան խնդրող գաղթականներուն՝ որոնք
ապօրէն կերպով մուտք գործած են երկիրը եւ առ այդ բանտարկուած,
զաւակները բաժնելով իրենց ծնողներէն։
Բայց ու՞ր մնաց երկրին օրէնքը՝ որ պետութիւնը կը բաժնէ եկեղեցիէն, ինչպէս
յստակօրէն կ՛ըսէ սահմանադրութիւնը (separation of state and religion) . . .
Եկեղեցին չուզէր որ պետութիւնը միջամուխ ըլլայ իրենց գործերուն, սակայն
իրենք ալ փոխադարձաբար պէտք չէ միջամուխ ըլլան պետութեան գործերուն,
միթէ այնպէս չէ՞!

Դ

արերէ ի վեր աշխարհի ցամաքամասերու ժողովուրդներու զանազան
ազգութիւններ կամ խմբակցութիւններ իրենց հաւաքական կեանքը
կերտելէ ետք ի հարկէ ժամանակի ընթացքին համեմատ կամ տուեալ
իրականութեան մը, փոփոխութեան ենթարկուած է ապրելակերպ մը ու
այդպէս կազմուած են բազմատեսակ վարչակարգեր, առաջնորդուած կամ
ներքին անհրաժեշտութենէ, կամ արտաքին ճնշումներէ ու պարտադրանքէ.
Վերջապէս ոչ մէկ վարչաձեւ հաստատական բացարձակ անցագիր չէ
կրցած վայելել ու ակնկալելի ալ չէ, թէեւ այդպիսի լոզունգներ, փափաքներ,
առաջարկներ ու գործունէութիւններ կը ծաւալին մանաւանդ վերջին շրջանի
մէջ, երբ հաղորդակցութիւնները այնքան դիւրացած են ու արդէն համացանցը
աշխարհը առած է ափի մը չափ տարածութեան մը մէջ:
Ստացայ երիզ մը ուր կը տեղեկացնէ, թէ ո՞ւր եւ ինչպէ՞ս կը վարուէին
եթէ երկու կով ունենայիր տուեալ երկրի մը մէջ: ի հարկէ ամէն ոք իր
տեսանկիւնով պիտի դատէ ու արտայայտուի: կը սկսի համայնավարութենէն,
ուր պետութիւնը քու երկու կովերդ կը սեփականացնէ քեզի տալու համար
կաթէն մաս մը: ընկերվարութեան պարագային կովերէն մին կու տայ դրացիին: ֆաշիզմի պարագային՝ երկուքը կ՛իւրացնէ ու քեզի կը ծախէ կաթէն մաս
մը: Դրամատիրական հասարակարգի տեսակներէն կ՛անցնի զանազան
երկիրներու մէջ սպասարկող ընկերութիւններ ու ամէն երկրի համեմատ
ու տրամաբանական տուեալներու հիման վրայ եզրակացութիւնները կը
հրամցնէ քիչ մը այցելելէ ետք Իտալիա, Ֆրանսա Ամերիկա, Չինաստան,
Հնդկաստան, Աւստրալիա, Յունաստան եւ...
Ակնառուն՝ ցանկը գլխաւորող համայնավարական վարչակարգն է. Այնքան
չարչարուած ու բզկտուած, թիրախաւորուած՝ որուն պատճառը հակառակ
ճակատին սարսափն էր. Եւ արդէն պատմութեան անցաւ իբրեւ Խորհրդային
Միութիւն: Մարքսեան տասնեակ գիրքերէն մնացած է հատոր մը իբրեւ
«Անհրաժեշտ Մնացածը»: Վերջին հաշուով խոտոր համեմատութիւնները
դատապարտուած են մահուան: Մարդ եւ համայնավարութիւն կամ մարդ
եւ հոգեւորականութիւն կանուխ են իրականանալու այնքան ատեն որ մարդ
արարածը կը մնայ այնպէս ինչպէս որ էր ու է: Վերոնշեալ վարչակարգերը
(եւ բազմաթիւ չնշուածները) անշուշտ մարդ արարածի արգասիքն են,
ստեղծագործ մտքի արդիւնք, ի վերջոյ ապրելու եւ ապրեցնելու հասարակական միջոց՝ ուր միշտ ալ, ուր ալ ըլլանք, աշխարհի ո՛ր մէկ ցամաքամասի
մէջ ալ, պիտի տեսնենք թէ տիրողը կ՛ըլլայ վարչակարգը յօգուտ իրեն,
վերնախաւին. վերջապէս իրենք ալ մարդ են եւ լծակները իրենց ձեռքերուն
մէջ է տնօրինելու ժողովուրդները:
Ուր ալ ըլլայ, ինչ ալ ըլլայ, իմ ուսուցչապետս կը մնայ բնութիւնը. Շատ տարածուած եւ անվիճելի պատկերը իրականութեան մը.- «մեծ ձուկը կլլեց պզտիկ
ձուկը»:
Տիրելու, «մեծ» ըլլալու մարմաջը մարդու բնութեան մէկ յատկանիշն է.
Ոմանք ձիրքերով, ոմանք՝ դիրքերով: Պատանութեանս կը հաւատայի
հաւասարութեան. Օ՜ պատանութիւն երբեմն փորձանք ես դուն. Բայց՝
անխուսափելի հանգրուան՝ կեանքի շարունակուող երթին՝ եթէ...ոտքդ
չդպի քարին:

Լրատուութեան Գործընկեր
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Մշակութային Արձագանգ

Բարսեղ Կանաչեանի «Երաժշտական Երկերու Ժողովածու»
Հատորներուն Շնորհահանդէսը
Տեղի Ունեցաւ Անթիլիասի Մայրավանքին Մէջ
Նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Արամ Ա. Կաթողիկոսին եւ կազմակերպութեամբ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան մատենադարանի տեսչութեան, Հինգշաբթի, 19 Դեկտեմբեր 2019-ի
երեկոյեան, Կաթողիկոսարանի
«Կիլիկիա» թանգարանի սրահին
մէջ տեղի ունեցաւ Բարսեղ Կանաչեանի «Երաժշտական Երկերու
Ժողովածու» հատորներուն շնորհահանդէսը։
Ձեռնարկին բարի գալուստի խօսքը
արտասանեց Կաթողիկոսարանի
«Շնորհալի» երգչախումբի անդամներէն Շողիկ Եփրեմեան։ Ան նշեց,
թէ շնորհահանդէսը առիթ է մեծարելու Կոմիտաս Վարդապետի վաստակը տարածող ու իր կարգին հայ
դասական ժողովրդային երաժշտութիւնը հարստացնող հայ մեծ երաժիշտին՝ Բարսեղ Կանաչեանին։
Հայկազեան Համալսարանի Հայկական Սփիւռքի Ուսումնասիրութեան կեդրոնի տնօրէն Դոկտ.
Անդրանիկ Տագէսեան ներկայացուց Բարսեղ Կանաչեանի կենսագրականը՝ շեշտը դնելով երաժշտական ասպարէզին մէջ անոր
ունեցած ներդրումին։
Գերշ. Տ. Մեղրիկ Եպս. Բարիքեան
վեր առաւ Կանաչեանի երաժշտական վաստակը ու կատարեց վերլուծութիւն անոր երաժշտական հոգեբանութեան, փիլիսոփայութեան
եւ արժէքաբանութեան՝ նշելով, որ
Կանաչեան ո՛չ թէ աշակերտած է
Կոմիտասին, այլ ան երաժիշտ էր

արդէն նախքան Կոմիտասի հանդիպիլը։ Սրբազանը ըսաւ, որ անկարելի է Կանաչեանը բաղդատել այս
կամ այն երաժիշտին հետ, եւ ի դէպ՝
Կանաչեան միջազգային երաժշտութեան երկնակամարին վրայ
գտնուող օտար երաժիշտներուն հետ
համահաւասար արժէք ունի, երբեմն
ալ քիչ մը աւելի։
Ապա, Մատենադարանի տեսուչ
Գերշ. Տ. Շահան Արք. Սարգիսեան
արտասանեց իր խօսքը, ուր իր երախտագիտութիւնը յայտնեց Վեհափառ Հայրապետին «Երաժշտական
Երկերու Ժողովածու» գործին իր
տուած օրհնութեան եւ արտօնութեան՝ հակառակ դժուա-րին
կացութիւններուն. նաեւ շնորհակալութիւն յայտնեց երկհատորեակի երկու մասնագէտներուն՝
երգահաւագ եւ երաժշտաբան
Պետրոս Ալահայտոյեանին եւ
երաժշտական խմբագիր եւ համակարգչային նօթագրող Դոկտ.
Ծովիկ Մկրեան-Մարգարեանին,
ինչպէս նաեւ մեկենասներուն։ Ան
նաեւ յայտնեց, որ 2020 տարուան
ընթացքին Երեւանի Կոմիտասի
անուան թանգարան-հիմնարկին մէջ
եւս պիտի կատարուի սոյն ժողովածուին շնորհահանդէսը։
Աւարտին իր Հայրապետական
պատգամը փոխանցեց Նորին
Սրբութիւնը։ «Եթէ այս պատերը
լեզու ունենային՝ Կանաչեանին
երգերը պիտի երգէին», սկսաւ իր
խօսքը ու շարունակեց՝ ըսելով, որ
իր աշակերտական օրերուն այս նոյն

սրահին մէջ կը կազմակերպուէին
բազմաթիւ ձեռնարկներ, ուր
Կոմիտասի կողքին կ՚երգուէին
Կանաչեանին մշակումները։ Ան
շեշտեց, որ երբեմն աշակերտները
կը գերազանցեն իրենց ուսուցիչները,
ինչպէս կարելի է սեպել Կանաչեանին պարագան, եւ կարեւորութեամբ
ընդգծեց, որ Կանաչեան այլապէս
Կոմիտաս մը եղաւ. այս գծով ան
ափսոսաց, որ հայրենիքին մէջ
հարկ եղած ուշադրութիւնն ու
արժէքը չէ տրուած Կանաչեանի
վաստակին։ Իր խօսքի աւարտին, ան
իր գնահատանքը յայտնեց Շահան
սրբազանին, որ այս գործին նախաձեռնողը եղած էր ու նշեց, որ հայ
եկեղեցին ընդհանրապէս եւ Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիսկոսու-

թիւնը յատկապէս իր յատկանշանակ ներդրումը ունեցած է եւ կը
շարունակէ ու պիտի շարունակէ
ունենալ հայ մշակոյթի զանազան
բնագաւառներուն զարգացման եւ
պահպանման եւ այս ինքնին իրագործում է, եզրափակեց ան։
Նշենք, որ շնորհահանդէսի ընթացքին
ներկաներուն հրապուրեցին Դպրեվանքի «Արմաշ» երգչախումբը՝
երգելով Կանաչեանի «Հայրենի
Կարօտ»ը, «Ռազմերգ»ը եւ «Բամբ
Որոտան»ը, եւ Շողիկ Թորոսեան՝
մեներգելով «Օրօր»ը, դաշնակի
ընկերակցութեամբ Յասմիկ Գասպարեանի։
Ձեռնարկը իր աւարտին հասաւ
«Կիլիկիա» քայլերգին խմբերգով։

Սուրիահայ Օրագիր

Հալէպի Հայ Աւետարանական Բեթէլ Եկեղեցւոյ Ամանորեայ
Ցուցահանդէսին Բացումը
Դեկտեմբեր ամիսը ուրախութեան
եւ բերկրանքի ամիս է: Տօնածառը,
անոր գունագեղ զարդարանքները
եւ ամանորեան ճոխ ձեռնարկներն
ու հաւաքոյթները տարբեր աշխուժութիւն եւ եռանդ կու տան հասարակութեան:
Հայ աւետարանական Բեթէլ եկեղեցւոյ Տիկնանց վարչութիւնը,
աւանդութեան համաձայն՝ կազմակերպեց տարեկան Ամանորեայ
ցուցահանդէսը, որ ճոխ եւ բազմատեսակ զարդարանքներ կ՛ընդգրկէր: Այնտեղ անգամ մը եւս,
գեղեցիկ յարդարումով ներկայացուած էին արուեստագէտ եւ ստեղծագործ հայուհիներու ձեռային
աշխատանքներ, հայկական աւանդական ձեռագործներ եւ համա-դամ
ուտելիքներ:
Ցուցահանդէսին բացումը կատարեց

համայնքապետ վերապատուելի
Յարութիւն Սելիմեան: Թալին Արապաթլեան Հայ աւետարանական
Բեթէլ եկեղեցւոյ Տիկնանց վարչութեան անունով բարի գալուստ մաղթեց ներկաներուն:
Վերապատուելի համայնքապետը
այնուհետեւ բարձր գնահատեց
մասնակցողները եւ ըսաւ. «Ճգնաժամային այս օրերուն, բարձր
գնահատանքի արժանի են նման
ցուցահանդէսները, որոնց ընթացքին հնարամիտ եւ ստեղծագործ
մեր օրիորդները եւ տիկինները
գործի կը վերածեն իրենց բազում
շնորհները եւ գեղեցիկ զարդերով
մեզ բոլորս կը նախապատրաստեն
Նոր Տարուան»: Եզրափակելով՝
վերապատուելին ըսաւ. «Կեանքը
Աստուծմէ մեզի տրուած պարգեւ է,
զայն իմաստաւորենք բարի արարք-

ներով»:
Ապա ան այցելեց տաղաւարները՝
մերթ դիտելով, զրուցելով եւ
մերթ նպատակայարմար միտքեր
արտայայտելով ու գնահատելով

մասնակցողները:
Ցուցահանդէսը մեծ ընդունելութիւն գտաւ եւ տօնական մթնոլորտ
ստեղծեց:
ՀՈՒՐԻՆԱ
«Գանձասար»
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Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն

Տիարպեքիրի Սուրբ Կիրակոս Հայկական Եկեղեցին Կը Վերանորոգուի
կատարուի Թուրքիայի շրջակայ
միջավայրի եւ քաղաքաշինութեան
նախարարութեան կողմէ: Սուրի
թաղապետ Ապտուլլահ Շիֆթչին յայտարարած է, որ այդ շրջանին մէջ
գտնուող 4 եկեղեցիներուն համար
ընդհանուր 30 միլիոն թրքական
լիրա (շուրջ 5 միլիոն տոլար) յատկացուած է: Կը նախատեսուի, որ
վերանորոգման աշխատանքները
աւարտին 2020-ին վերջը:
Նախապէս` 2011-ին երկար ժամանակ լքուած եկեղեցին վերանորոգուած եւ վերաբացուած էր եկե-

Մէկ ամիս առաջ սկիզբ առած են
Տիարպեքիրի կեդրոնական Սուր
շրջանին մէջ գտնուող Սուրբ

ղեցւոյ հիմնադրամին եւ Տիարպեքիրի քաղաքապետարանի ֆինանսաւորմամբ: Սակայն 2015-ին վերջին
եւ 2016-ի առաջին կէսը Սուրի
մէջ տեղի ունեցած բախումներու
ընթացքին եկեղեցին աւերուած
էր: Շինութեան պատերուն խոշոր
անցքեր գոյացած էին, տանիքը
վնասուած էր:
Մերձաւոր Արեւելքի ամենամեծ
հայկական եկեղեցին համարուող
Տիարպեքիրի Սուրբ Կիրակոս եկեղեցին կառուցուած է 1376-ին:

Կիրակոս հայկական եկեղեցւոյ
վերանորոգման աշխատանքները:
Այս անգամ վերանորոգումը կը

ASİMED-ը 7 Լեզուով Հակահայկական Քարոզչութիւն Կ’իրականացնէ
Թուրքիոյ մէջ հակահայկական
քարոզչութիւն իրականացնող ու
Հայոց Ցեղասպանութեան ժխտումով
զբա-ղող կազմակերպութիւններու
համացանցային աղբիւրներու ցանկը
աւելցած է:
Վկայակոչելով İHA-ը՝ Ermenihaber.
am-ը կը հաղորդէ, թէ թրքական
ASİMED
(«Ցեղասպանութեան
անհիմն պնդումներու դէմ պայքարի միութիւն») կոչուող միութիւնը յայտարարած է նոր կայքի
գործարկման մասին: Ըստ յայտարարութեան՝ կայքը պէտք է
ամենօրեայ եղանակով մշտադիտարկում իրականացնէ միջազգային մամուլի մէջ: Պէտք է յայտնաբերէ «Հայոց Ցեղասպանութեան
մասին նիւթեր եւ հակաթրքական բնոյթի հրապարակումներ»,
այնուհետեւ զանոնք հաւաքէ իր
տուեալներուն մէջ, Թուրքիոյ պաշ-

տօնական թեզերուն համահունչ
պատասխաններ պատրաստէ ու
հրապարակէ 7 լեզուով:
Tarihigercekler.net անուանումով
կայքը հրապարակումներ պիտի
ունենայ թրքերէն, անգլերէն, գերմաներէն, ֆրանսերէն, ռուսերէն,
արաբերէն ու պարսկերէն լեզուներով:
ԱՄՆ-ի, Գերմանիոյ, Անգլիոյ,
Ֆրանսայի, Աւստրիոյ, Հոլանտայի
ու Պելճիքայի մէջ գործող թրքական լոպպիստական կազմակերպութիւններու հետ կապ հաստատած կայքը նպատակ ունի նաեւ
պարարտ հող ստեղծելու նշեալ
լոպպիստական կառոյցներու հզօրացման համար:
Բացայայտ ռասիստական գործունէութիւն ծաւալող այս կազմակերպութիւնը իր նորաբաց կայքով
կը տարածէ հայերուն նկատմամբ

Հայրենի Զբօսաշրջիկութիւն

Խոր Վիրապի Տարածքը
Ամբողջութեամբ Կը Բարեկարգուի
Մարզերուն մէջ, զբօսաշրջութեան
ոլորտի զարգացման վերաբերող
ծրագիրներու իրականացման ծիրին
մէջ, Տարածքային զարգացման
հիմնադրամի եւ Համաշխարհային
դրամատան ֆինանսաւորումով
ամբողջովին կը բարեկարգուի
Խոր Վիրապ վանական համալիրի
տարածքը, կը հաղորդէ “Փանորամա”-ն։
Արարատի մարզպետարանէն կը

տեղեկացնեն, որ արդէն իսկ սկսած
են աստիճանները փոխարինելու
աշխատանքները:
Ծրագիրով պիտի կատարուի
նաեւ յարակից հատուածին կուպրապատումը,
կառատան
եւ
վաճառակէտերու վերանորոգումը,
յարակից տարածքի կանաչապատումը եւ լուսաւորութեան ցանցի
տեղադրումը:

ատելութիւն սերմանող տեղեկութիւններ:
Հակահայկական կազմակերպութեան ղեկավար Սաւաշ Էղիլմեզը

նշած է, որ կարճ ժամանակ առաջ
գործարկուած կայքը արդէն ամսական ունի 30 հազարէն աւելի այցելու,
որոնց 70 տոկոսը արտերկրէն:
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Ինչո՞ւ Սփիւռք Գալ Եւ Զեկուցել, Երբ Որոշողը
Միայն Երեւանն Է
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Կ

արծէք սփիւռք(ներ)ը թատրոնի բեմ է: Հայաստանէն կու գան զանազան մակարդակի ղեկավարներ` պետական, կուսակցական, մշակութային եւ այլ, կը զեկուցեն: Կը ծափահարուին: Յետո՞յ: Ծափերէն
տարբեր ընելիք ունի՞ սփիւռք(ներ)ը: Այդ ծափերուն մաս կը կազմեն`
քարոզչութիւնը, ընդունելութիւնները եւ տեւաբար յիշուող օժանդակութեան
անհրաժեշտութիւնը:
Սփիւռքի ազգային-քաղաքական իրաւունքը եւ իրաւասութիւնը սրտցաւութեան եւ խանդավառութեան սահմաններէն անդին չեն անցնիր:
Ինքնագոհութեան համար ան կարծիքներ կրնայ յայտնել, յօդուած գրել,
նոյնիսկ հանրաժողով կազմակերպել, համաձայնութիւն յայտնել կամ քննադատել, որոնք կը մնան օդին մէջ: Միակ գոհունակութիւնը կը կայանայ,
բախտաւոր պարագային, ձեռք թօթուելու, պետական գործիչ մը կամ անոր
կինը հիւրընկալելու մէջ:
Հայաստանի Ազգային ժողովին մէջ սփիւռքի մասին եթէ խօսուի անգամ,
այդ մենախօսութիւն կ՛ըլլայ: Հոն կը խօսուին եւ հոն կ՛որոշուին սփիւռքի
վերաբերող հարցերը. հայրենադարձութիւն, լեզուի հարց, ստացուած
օժանդակութեան նպատակ: Յաճախ ըսած եւ գրած եմ, որ ազգի համրանքի
կէսէն աւելին, կը գտնուի կառքի հինգերորդ անիւի վիճակին մէջ: Այդքա՛ն:
Բայց լաւ կը հնչէ լսել Հայաստան-Արցախ-սփիւռք եռամիասնութիւն տարազը:
Սփիւռք(ներ)ի նկատմամբ կայ զգացական չարաշահութիւն: Ինչո՞ւ
Հայաստանի պետական անձը, կամ կուսակցութիւններուն մէկուն կամ
միւսին ներկայացուցիչը Պէյրութ, Նիւ Եորք, Փարիզ, Լոս Անճելըս, հեռաւոր
Սիտնի եւ Մոնթէվիտէօ պիտի երթայ, պիտի խօսի: Զինք լսողներէն միտք,
ակնկալութիւն կամ քննադատութիւն պիտի տանի՞ իրեն հետ, հոն անոնք
արձագանգ պիտի գտնե՞ն, գտա՞ծ են մինչեւ այսօր: Ինչո՞ւ այս թատրոնը:
Սոսկ հայրենակարօտ սրտե՞ր հովահարելու:
Միասնութիւնը դատարկաբանութիւն է, երբ չկան համագործակցութիւն,
մասնակցութիւն,յանձնառութիւն, իրաւունքով եւ պարտաւորութեամբ
ճշդուած: Անշատախօսութիւն, բարեսիրութիւն, բարեսրտութիւն չէ:
Անոր իրաւութիւնը փոխճանաչուած մէկութիւնն է, որ չկայ: Հայաստան
այցելող երեւելին կը տեսակցի մեծի մը հետ` քաղաքական, կրօնական,
գործարարական, մարզական կամ մշակութային, թերթի մէջ լոյս տեսած
կամ հեռատեսիլէն սփռուած անոր պատկերը ԵՍ կը շոյէ, այդքա՛ն: Յիշել
հինգերորդ անիւը: Այս դերով բաւարարուողները մեծ թիւ են եւ կը սնուցանեն
սփիւռք(ներ)ի հին-նոր ջոջականութիւնը, էսթեպլիշմընթը:
Այս մասին մտածեցի, երբ կարդացի Րաֆֆի Ֆիլիփ Գալֆայեանի ֆրանսերէն
յօդուածը` Հայաստանի ներքին կեանքը յուզող դատական, սահմանադրական,
կառուցային հարցերու մասին: Սփիւռք(ներ) եւ Հայաստան քանի անձեր
պիտի կարդան իրազեկի այդ էջերը, որոնք կրնան նպաստել Հայաստանի
ներքաղաքական կեանքի բարելաւման, օգտակար նաեւ` ծափահարելու
հակամէտ սփիւռք(ներ)-ին, որպէսզի խստաբիբ հետեւի, պահանջէ:
Ր. Ֆ. Գալֆայեանի միտքերը, Հայաստան եւ սփիւռք(ներ), իրաւագէտներու
եւ մտաւորականութեան բովէն անցնելով, որպէս հաւաքական ըմբռնում
կը ներկայացուին՞ Հայաստանի իշխանութիւններուն եւ ժողովուրդին:
Սահմանադրական օրէնքի, օրինականութեան, միջազգային օրէնսդրութեան
համապատասխանութեան ճամբով յարգելի երկիր ըլլալու խնդիր ունինք,
միջազգային վարկ ապահովելու: Օրէնքներով պէտք է յաղթահարել
տարակարծութիւնները` եւ խուսափիլ մենատիրական փորձութենէ եւ
փորձանքէ, որ կը շրջանցէ օրէնք եւ օրէնսդրութիւն:
Հայաստանի կեանքը դիտելէ ետք Ր. Ֆ. Գալֆայեան մեզ կը հրաւիրէ մտածելու.
«Ժողովրդական նեցուկը ամէն բան չ՛արդարացներ: Եթէ սահմանադրութիւնը
այլեւս յարմար չէ, թող սահմանադրական բարեկարգումի ձեռնարկուի:
Միջոցին, ան պէտք է յարգուի» (ընդգծ. Յ.Պ.):
Հրապարակի վրայ հաւաքուած ժողովուրդը ոչ սահմանադրութիւն է եւ
ո՛չ Սահմանադիր ժողով: Ամբոխ է: Ր. Ֆ. Գալֆայեան կը շարունակէ: Կը
մէջբերեմ.
«ՄԱԿ-ի 26 սեպտեմբերի Ընդհ. ժողովին կատարած իր յայտարարութեամբ,
վարչապետը ընկերութեան եւ տնտեսութեան ներկայի բոլոր ցաւերը կը
վերագրէ նախկին փտած (կոռումպացուած) ղեկավար ընտրանիին: Այս
խօսքը սահման ունի: Դատապարտել անոր դրամական կարողութիւններու
վնասակար ուժը եւ միաժամանակ ընդունիլ, որ իր կնոջ` Աննա Յակոբեանի
ստեղծած հիմնադրամը ստանայ անոնց նուիրատուութիւնները, շատ ալ
հետեւողական ընթացք չէ»:
Ր. Ֆ. Գալֆայեան կը նշէ վարչապետին հակասութիւնը.
«Յայտարարել, որ մնայուն զարգացման եւ մարդկային իրաւանց հետապնդումը ամբողջ մը կը կազմէ, բայց բրտութիւն բանեցնել Քոչարեանի եւ
Սարգսեանի կառավարութիւններուն դերակատարներուն եւ համակիրներուն

վրայ` նոյնքան ալ հետեւողական չէ: Ինչ կը վերաբերի վարչապետին,
որ իր ամբողջ ընտրապայքարը կառուցեց իր նախորդի իշխանական
ծայրայեղութիւններուն վրայ, հարկ է նշել, որ ոչ միայն զանոնք չբարեկարգեց,
այլ զանոնք շեշտեց` ջնջելով հինգ նախարարութիւններ, ուժեղացնելով իր
անձնական իշխանութիւնը եւ վարչութիւնը»:
Պարզ է. դրամը ո՛չ գոյն ունի, ո՛չ բարոյական: Իսկ խաղաղութեան եւ
ժողովրդավարութեան համար սեփական իշխանութեան ուժեղացումը ուրիշ
տեղ կը տանի… Ահազանգ` լսողներուն համար:
Դիտողի իմաստուն դատում կ՛ընէ Ր. Ֆ. Գալֆայեան.
«Խնդիրները այնպէս են, որ անկարելի է մէկ անձի համար առանձին գլխաւորել ռազմավարական մտածողութիւն մը եւ կազմակերպ գործունէութիւն
մը, մանաւանդ երբ անմիջական շրջապատը կազմուած է առանց քննական
միտքի եւ անփորձ պալատականներէ: «Զուարճալի» է տեսնել 28 տարեկան
նախարար մը, որ նշանակման պահուն կ՛ըսէ, որ ինք արդէն ունի նշանակալից
փորձառութիւն»:
Այս բոլորը կը յիշեցնեն հռոմէացի լեգէոններու վերաբերումը «բարբարոս»
համարուած երկիրներու հանդէպ երբ կը գրաւէին: Միթէ չկա՞ն փորձառու
տնտեսագէտներ, պատմաբաններ, ակադեմիկոսներ… Ո՞ւր են անոնք:
Ր. Ֆ. Գալֆայեանի դիտարկումները կրնան լուսաւորել ներկան եւ նպաստել
քաղաքական միտքի հասունացման: Կը կարդանք.
«Ճիշդ է` փտածութիւնը (կոռուպցիա) վտանգ կը սպառնայ ազգային
շահերուն, բայց նախկին երկու ղեկավարներու` Սերժ Սարգսեանի եւ Ռոպերթ
Քոչարեանի եւ իրենց գործակիցներուն վերագրել այդ գործելաձեւը, այդ ախտի
յառաջացման պատճառներուն վրայ կ՛ազդէ՞: Չեմ խորհիր, քանի որ ախտը
արմատացած է մտայնութիւններու մէջ` խորհրդային հանրապետութեան
ծնունդէն ի վեր եւ փոխանցուած` սերունդէ սերունդ: Եսասիրական
անհատապաշտութիւնը սանձարձակ դարձաւ Խորհրդային Միութեան անկումէն ետք, ընկերութեան բոլոր խաւերուն մէջ, կարեւորելով անհատական շահը
եւ անգիտանալով պետականը:… Անոնցմէ ոմանք դատել որպէս օրինակ
այլոց, անկասկած անհրաժեշտ է, ամբողջ ընկերութեան նախազգուշացման
համար, բայց բաւարար չէ եւ ոչ մէկ ձեւով կ՛արդարացնէ ներկայի դատական
հալածանքը կարգ մը անձերու դէմ, ի գին սահմանադրութեան ծանրակշիռ
խախտումներու: Աւելի՛ն. հարկ է կրկին եւ կրկին կրկնել, որ եթէ պէտք է
վերացնել բոլոր այն անձերը, որոնք փտած (կոռումպացուած) անցեալ մը
ունին, մենք պիտի յանգինք հայկական պետութեան անհետացման: Ներկայ
կառավարութեան կարգ մը խորհրդականներ կամ խորհրդարանական
մեծամասնութեան անդամներ զերծ պիտի չմնան: Բարձրաստիճան պաշտօնատարներու «հրաժարումներ»-ը ցոյց կու տան այս ինքնաքանդումի
սահմանները»:
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի ինքնատիպ ժողովրդավարական եւ սահմանադրութեան յարգումի ըմբռնումի մասին կը կարդանք.
«… կ՛ըսէ (վարչապետը) որ ոչ մէկ ձեւով Սերժ Սարգսեան եւ Ռոպերթ
Քոչարեան Հայաստանի մէջ կրկին կրնան քաղաքական գործունէութիւն
ունենալ: Այդ յայտարարել եւ միաժամանակ ժողովրդավարութիւն հաստատել`
հակասական են, քանի որ ինք չէ, որ այդ կ՛որոշէ, այլ այդ կ՛որոշեն
քուէատուփերը»:
Արդարեւ, ժողովրդավարութիւնը կ՛արտայայտէ հաւաքական կամք, որ
քուէատուփին մէջ է եւ ղեկավարին սեփականութիւնը չէ:
Վարչապետը վտանգաւոր արտայայտութիւն մը ունեցած է նաեւ մեր դարաւոր
աւանդութեան եւ սահմանադրական կարգին դէմ: Ր. Ֆ. Գալֆայեան կը գրէ.
«… մամլոյ ասուլիսի մը ընթացքին, 23 սեպտեմբերին, Լոս Անճելըս,
վարչապետը յայտարարեց, որ անկարելի չէ, որ կառավարութիւնը միջամտէ
եկեղեցիի հարցերուն: Յայտարարեց, որ եթէ հայ ժողովուրդը ուզէ, որ
կառավարութիւնը միջամուխ ըլլայ եկեղեցիի գործերուն, այն ատեն կառավարութիւնը այդ օրակարգ կը դարձնէ եւ կը քննէ, թէ գործնական միջոցներ
կա՞ն այդ ընելու»:
Ո՞ւր կը մնայ կրօնական եւ աշխարհիկ իշխանութիւններու անջատումը:
Եկեղեցին ունի իր կանոնագրութիւնը, անով կարելի է եկեղեցին պահել,
կազմակերպել, բարեկարգել, բայց ոչ հրապարակի վրայ հաւաքուած
մարդոցմով: Ամբոխահաճութիւնը (populisme) եկեղեցի պէտք չէ բերել:
Ր. Ֆ. Գալֆայեան ընդվզումով կը գրէ.
«ՄԱԿ-ի եւ Եւրոմիութեան ներկայացուցիչներու առջեւ ան (վարչապետը)
ըսած է, որ` «անհրաժեշտ է յստակացնել, թէ ի՛նչ կը նշանակէ մարդկային
իրաւունքներ, ո՞վ մարդ է, ո՞վ կրնայ տէր ըլլալ այդ իրաւունքին: Կարգ մը
պարագաներու անհրաժեշտ կրնայ ըլլալ ճշդել, թէ ոմանք նուազ մարդկային
են, քան ուրիշներ…»: Այս նոյն ա՞նձն է, որ ՄԱԿ-ի ամպիոնէն կը պաշտպանէ
մարդու իրաւունքները: Այս խօսքերը կրնային ձախաւեր համարուիլ, եթէ
զանոնք նկատի չունենայինք սահմանադրական իրաւունքի բացայայտ
խախտումներու տեսանկիւնէ»:
Շար. Էջ 07
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Ինչո՞ւ Սփիւռք Գալ Եւ Զեկուցել, Երբ
Որոշողը Միայն Երեւանն Է
Սկիզբը Էջ 06
Հարցում. ի՞նչ պէտք է ընել ուրիշներէ նուազ
մարդկային եղողներուն: Ֆրանսական Յեղափոխութեան Ռոպեսփիե՞րը պէտք է հրաւիրել,
որ գայ իր կիյոթինով գլուխներ կտրելու համար…
կամ Հիթլե՞րը:
Իրազեկ յօդուածագիրը կ՛ընդգծէ օրէնքները
շրջանցող ինքնակալական փորձութիւնը.
«Վարչապետին կողմէ սահմանադրական
կարգի ներկայի խախտումները այնքան կոշտ
են, որ կարելի է հակաօրինական համարել
Սահմանադրական դատարանի գերագոյն որոշումները, մասնաւորաբար` Ռ. Քոչարեանի
պաշտպանութեան ստեղծած հարցերով (վարչապետը մի՞թէ աւելի իրաւասութիւն ունի, քան
սահմանադրական դատաւորները, կամ Վենետիկի
Յանձնաժողովի իրազեկները), կամ հրապարակաւ
հրահանգելու դատաւոր Աննա Դանիբէկեանին`
իր որդեգրելիք ընթացքը, ինչ կը վերաբերի Ռ.
Քոչարեանի պայմանական ազատ արձակման
դիմումին»:
Հարցումը ամբաստանութիւն է, եթէ որպէս
այդպիսին դիտուի, դատական հարց պէտք է
յարուցուի:
Հարկ է ուշադրութեամբ քննել Ր. Ֆ. Գալֆայեանի
ըսածը, որպէսզի ապագային չըսուի, որ չէինք
գիտեր: Կը կարդամ.
«Հայաստանի վարչապետի գործելաոճը զինք
կը մօտեցնէ նախագահ Էրտողանին (2016-ին
ան մերժած էր Սահմանադրական դատարանի
«անօրինական» որոշումները, որ կը պահանջէր
անտեղի կերպով բանտարկուած երկու լրագրողներու ազատ արձակումը): Զուգահեռ մը
կարելի է գծել պետական բոլոր կառոյցներուն
եւ քաղաքացիական շրջանակներուն մէջ, Կիւլենի շարժումով վարակուած ըլլալու ենթադրութեամբ, Էրտողանին կատարած մնայուն մաքրագործումներուն, եւ Հայաստանի
վարչապետին հայկական կառոյցներուն մէջ
նոյնը ընելու, քաղաքայիններու եւ կրօնական
շրջանակներու մէջ բոլոր անձերու հանդէպ, որոնք
կրնան ուղղակի կամ անուղղակի կապ ունեցած
ըլլալ Հանրապետական կուսակցութեան նախկին
կառավարութեան կամ Ռ. Քոչարեանի հետ»:
Կրկին կարդալ եւ բեմադրել Արթըր Միլըրի «Սալեմի վհուկները»… եւ հարց տալ, թէ ո՞ւր կ՛երթանք:

Եւ դեռ` յապաւումներով.
«Յարձակումները Սահմանադրական դատարանի
անդամներուն դէմ եւ զանոնք պաշտօնազրկելու
բացայայտ միտումը ծանրակշիռ խախտումներ են
սահմանադրութեան, որ կ՛արգիլէ անոնց պաշտօնէ
հեռացումը:… Եւրոպական խորհուրդի Վենետիկի յանձնաժողովը, կառավարութեան դիմումին
վրայ, բացարձակ կերպով մերժած էր անոր փաստարկումը` յիշեցնելով, որ սահմանադրութեան
թիւ 213 եւ 215 յօդուածները յստակօրէն կը
նախատեսեն` առանց երկդիմութեան ու շփոթի,
որ Սահմանադրական դատարանի նախագահը
եւ անդամները, նշանակուած` օրէնսդրական նոր
լրացումներէ առաջ, իրենց պաշտօնին վրայ կը
մնան մինչեւ իրենց շրջանի աւարտը (պաշտօնի
վրայ մնալու տարիքի սահմանը 70 է)»:
Կը կարդանք. «Հայաստանի Ազգային ժողովի
նախագահը բոլորովին աննախընթաց նախաձեռնութեամբ մը, զօրակցութեամբ արդարադատութեան նախարարին, կը պահանջէ
ընդունիլ օրէնք` Սահմանադրական դատարանի նախագահը պաշտօնանկ կարենալ ընելու
համար: Աշխարհի մէջ ոչ մէկ պետութիւն կայ,
ուր կարելի ըլլայ նման նախաձեռնութեան դիմել:
Այս սկզբունքի հանդէպ ամէն զանցում կ՛ըլլայ
յեղաշրջում (պետական հարուած), որ պիտի
ձգտի մենատիրութեան (dictature) (ընդգծ. Յ. Պ.):
Անկարելի է կառավարական հրամանագրով կամ
խորհրդարանական օրէնքով մը պաշտօնանկ
ընել դատաւորները` բացի այն պարագայէն, երբ
կարելի կ՛ըլլայ փաստել, որ յիշեալ դատաւորները
«ոճիր» գործած են»:
Ր. Ֆ. Գալֆայեան կ՛եզրակացնէ.
«Այսօր ես ամբողջական զօրակցութիւնս կը
յայտնեմ Սահմանադրական դատարանին, անոր
նախագահին եւ անդամներուն, եւ կը մաղթեմ,
որ անոնք դիմադրեն հակասահմանադրական
անընդունելի եւ անարգ ճնշումներուն պետութեան մը, որ միջազգային բեմի վրայ կը դրուատէ
ժողովրդավարութիւնը»:
Ո՞ւր կը տանին նորանկախ Հայաստանը: Հրէի
եւ հեթանոսի պայքարով անուժ երկի՞ր մը պիտի
ունենանք: Կարդալ եւ տարածել Ր. Ֆ. Գալֆայեանի
յօդուածը, որ արդէն լոյս տեսած է ֆրանսերէնով
եւ արեւելահայերէնով:
Ոչ ոք իրաւունք պիտի ունենայ ըսելու, որ չէինք
լսած, չէինք գիտեր:

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
ԱՆՑԱՅ ԳՆԱՑԻ
Որպէս մի ծաղիկ՝ հողից դուրս ելայ,
Կեանքին ժպտացի, անցայ - գնացի,
Աշխարհը՝ որպէս մի քնքուշ երազ՝
Աչքովս տեսայ, անցայ - գնացի:
Տեսայ լաւ ու վատ, ահաւոր զրկանք,
Տեսայ շատ կարիք, տեսայ համբերանք,
Տեսայ լաւ մարդիկ, բարի աշխատանք,
Բարեւս տուի, անցայ - գնացի:
Տեսայ կառուցուող հոյակապ շէնքեր,
Տեսայ մարդկանց մէջ գեղեցիկ մտքեր,
Տեսայ աշխատող պողպատէ ձեռքեր,
Լաւին երգեցի, անցայ - գնացի:
Տեսայ գեղանի, սիրուն աղջիկներ
Ու նրանց գլխին՝ ոսկէ պսակներ,
Աղջիկների գովք անող գուսաններ,
Ես էլ գովք արի, անցայ - գնացի:
Շահէնն եմ, երգեր երգեցի նոր-նոր,
Ման եկայ ծաղկանց պուրակներ բոլոր,
Զգացի մահս, մնացի մոլոր,
Կեանքս տուեցի, անցայ - գնացի:
Եւ ի՞նչ ես դու, կեա՛նք, կարօտո՛վ երազ,
Ապտակդ՝ ուժգին, բարիքդ՝ մուրազ,
Մտքերդ՝ խորը, մարդիկ՝ քեզ անհաս,
Քեզնից կարօտով, անցայ - գնացի:
ԳՈՒՍԱՆ ՇԱՀԷՆ
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Առաջնորդ Սրբազան Հայրը Ընդունեց Թեմիս
Կիսասարկաւագները
Սկիզբը Էջ 02
Համայնքապետերը գոհունակութեամբ հաստատեցին, որ վերջին երկու շաբթուան
ընթացքին լիբանանահայ ընկերային, բժշկական եւ ծառայողական կառոյցներու ներկայացուցիչներուն հետ իրենց հանդիպումն ու
Լիբանանի խաղաղութեան համար համատեղ կատարած աղօթքը, ինչպէս նաեւ այլ
հաւաքական նախաձեռնութիւններ եւ հանդիպումներ ու կարիքաւոր հայորդիներուն ընձեռուած գործնական զօրակցութիւնը յոյսով լեցուցած է լիբանանահայութիւնը։
Համայնքապետերը շնորհակալութիւն յայտնեցին «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամին, Արցախի պետութեան, լիբանանահայ բարերարներուն եւ կառոյցներուն, որոնք

զօրավիգ կանգնեցան յատկապէս ընկերային
եւ հայեցի դաստիարակութեան մարզերուն
մէջ դժուարութիւն ունեցող մեր ժողովուրդի
զաւակներուն եւ վարժարաններուն։ Անոնք
կոչ ուղղեցին, որ զօրակցութիւնը անընդմէջ
շարունակուի թէ՛ Լիբանանի մէջ եւ թէ՛ Լիբանանէն դուրս ապրող հայերու նուիրեալ մասնակցութեամբ։

ՀԵՆՐԻԿ ՍԻՐԱՒԵԱՆ
(1928 – 2001)
«Չինարը»
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«Դուք Մեր Ժամանակի Հերոսներն Էք».
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս
Վեհափառ Հայրապետը Մայր Աթոռում
Հիւրընկալեց ՀՀ Նախագահին Եւ
Վիրաւորում Ստացած Զինուորներին
Սկիզբը Էջ 02
Նորին Սրբութիւնը գնահատանքով փաստեց, որ ազատամարտի եւ հայրենիքի սահմանները
պաշտպանելու ընթացքում ստացած վիրաւորումները չեն ընկճել
հայորդիների խիզախ ոգին եւ
վերջիններս լաւատեսութեամբ,
հաւատքով շարունակում են
իրենց կեանքի ընթացքը՝ տարբեր ասպարէզներում օգտակար
ծառայութիւն բերելով հայ ժողովրդին ու հայրենիքին, իսկ նրանց
ընտանիքները հպարտութեան
զգացումով, հայրենանուիրումի
բարձր գիտակցութեամբ բաժնեկից են նրանց առջեւ ծառացող
դժուարութիւններին:
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը հայցեց Աստծոյ պահպանութիւնն ու
զօրակցութիւնը քաջարի մարտիկներին ` մաղթելով խաղաղ եւ
երջանիկ կեանք:
Այնուհետեւ ներկաներին իր խօսքն ուղղեց Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն
Սարգսեանը:
«Առանց երկմտելու ասում եմ, որ
ձեզնից իւրաքանչիւրը հերոս է:
Հերոսները միայն նրանք չեն, ովքեր
հերոսի կոչում ունեն, այլ հերոս
են՝ ըստ իրենց ապրած կեանքի, իրենց ոգով, այն հերոսական
յաղթանակով, որ պարգեւել են
մեզ: Դուք բոլորդ յաղթած բանակի զինուորներ էք: Ձեզնից իւրաքանչիւրի ներդրումով է, որ մենք
կարող ենք ասել, որ իսկապէս
ունենք մեր տարածաշրջանի
ամենահզօր բանակներից մէկը:
Բանակը հզօր է նաեւ իր ոգով:
Երբ բանակը կառուցւում էր, ձեր
հայրերը եւ պապերը կանգնեցին
ի պաշտպանութիւն հայրենիքի
եւ Արցախի ու յաղթեցին: Այդ
յաղթանակի ոգին ուղղակիօրէն
փոխանցւում է յաջորդ սերնդին,
այն ուղղակիօրէն է փոխանցուել

ձեզ՝ այն խորհրդով, որ ստացել
էք ձեր ծնողներից, այն ոգով եւ
այն ուժեղ կամքով, որ ժառանգել
էք ձեր հայրերից, պապերից, մայրերից եւ տատերից: Դուք հայրենիքին տուել էք ձեր կեանքն ու
առողջութիւնը, դուք պայքարել
էք կեանքի համար եւ յաղթել
էք, անցել էք դժուարութիւնների
միջով եւ ձեր ներսում պահել էք
կեանքի հանդէպ հաւատը. ձեր
կեանքը իմաստաւորուած է», ասաց ՀՀ նախագահը:
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Երեխաներու Ապօրինի Որդեգրման
Գործով Երեք Անձ Ձերբակալուած է
ՀՀ Քննչական կոմիտէն կը տեղեկացնէ, որ օտար քաղաքացիներու կողմէ երեխաներու ապօրինի որդեգրման դէպքերուն
պատճառով
ձերբակալուեցան
«Վերարտադրողական առողջութեան, պերինատոլոգիայի (ծննդաբերութեան ժամանակաշրջանի
հոգատարութեան ճիւղը), մանկաբարձութեան եւ գինեկոլոգիայի
(կնաբանութեան) հանրապետական ինստիտուտ» ընկերութեան
(Հանրապետական ծննդատան)
տնօրէն Ռազմիկ Աբրահամեան,
փոխտնօրէն Արշակ Ջերջերեան,
«Երեւանի մանկան տուն» կազմակերպութեան տնօրէն Լիանա Կարա-

պետեան:
Յատկանշական է, որ Ազգային
անվտանգութեան ծառայութեան
հաղորդագրութեան համաձայն՝
բացայայտուած են Իտալիոյ քաղաքացիներու կողմէ երեք տասնեակ
հայ երեխաներու ապօրինի որդեգրման դէպքեր:
Ըստ գործի նիւթերուն՝ Հայաստանի երկու քաղաքացիներ, օգտագործելով իրենց կապերը հանրապետական մանկաբարձական
հաստատութիւններէն մէկուն հետ՝
շարք մը գերատեսչութիւններու եւ
մանկատուներու մէջ կազմակերպած
են օտարերկրեայ քաղաքացիներու
կողմէ ապօրինի որդեգրումները:
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Հայերը Այստեղ Իբրեւ Ահաբեկիչ Կ՛որակեն.
Փայլան

Վերջում Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը եւ ՀՀ նախագահը զրուցեցին հանդիպման մասնակիցների հետ:
Հանդիպումից յետոյ Մայր Աթոռ
Սուրբ Էջմիածնի Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ եւ Ս. Վարդան
մատուռ-մկրտարանում, հանդիսապետութեամբ Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոսի եւ ներկայութեամբ ՀՀ նախագահի
ու վիրաւորում ստացած զինուորների, կատարուեց Հանրապետական մաղթանք:
Արարողութեանն աղօթք բարձրացուեց առ Աստուած հայրենիքի խաղաղութեան ու անսասանութեան եւ Հայոց բանակի
յաղթական ընթացքի համար:
Տեղի ունեցաւ նաեւ ընդունելութիւն, որի ընթացքում
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն
ու ՀՀ նախագահը իրենց բարեմաղթանքները փոխանցեցին
քաջարի զինուորներին:

Թուրքիոյ Ազգային մեծ ժողովի
պատգամաւոր, քրտամէտ Ժողովուրդներու ժողովրդավարական
կուսակցութէան անդամ Կարօ
Փայլան Մշակոյթի եւ զբօսաշրջութէան նախարարութեան 2020-ի
ամավարկի քննարկման ժամանակ քննադատած էր Թրքական
պատմագիտական ու Թրքական
լեզուաբանական ընկերութիւնները,
որոնց գրաւոր պատասխանը եկած
էր:
Նախարար Մեհմեթ Էրսոյի ստորագրութեամբ պատասխանին մէջ
նշուած էր, որ Թրքական պատմագիտական ընկերութիւնը միայն
Թուրքիոյ պատմութեան շուրջ
աշխատանքներ չ՛իրականացներ.
ըստ Yerkir.am-ի` կը յայտնէ Bianet.
org կայքը:
Փայլան գրաւոր ծանուցում ուղարկած էր նախարարութիւն, ուր կը
նշէր, որ այդ աշխատանքները ցոյց
չեն տար Թուրքիոյ բազմամշակութային էութիւնը, իսկ թուրքերէն
բացի` այլ ժողովուրդներու համար
կատարուած աշխատանքները զուրկ
են առակայական ըլլալէն եւ ակնյայտ
թշնամական ուղղուածութիւն ունին:
«Թրքական պատմագիտական
ընկերութեան ղեկավարութիւնը
միայն Թուրքիոյ պատմութիւնը չ՛ու-

սումնասիրեր: Քիւրտերու, հայերու, ասորիներոը եւ այս հողերուն
վրայ ապրող այլ ազգերու կողքին
Անատոլիոյ մէջ բնակած խէթերու,
ասորացիներու, բիւզանդացիներու,
հռոմէացիներու եւ լիտիացիներու
վերաբերեալ եւս աշխատանքներ
կը տարուին». – նշուած էր նախարարութեան պատասխանին մէջ,
որուն հակադարձած է Փայլան`
պատասխանելով, որ «20-րդ դարու
առաջին կէսին հայ-թրքական
յարաբերութիւններու միջազգային
գիտաժողով»-ի ժամանակ հայերու
հասցէին թշնամական որակումներ
կու տային եւ այդ ժողովի եզրափակիչ յայտարարութէան մէջ հայերը
կ՛որակէին իբրեւ ահաբեկիչ:
«Հայերը ահաբեկիչ կ՛անուանէք,
եւ կան ատելութէան խօսքեր: Ինչպէ՞ս կը բացատրէք ատիկա», –
նախարարութեան ուղղուած հարցադրման մէջ նշած է Փայլան:
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