
Միջազգային ընտանիքը մօտէն կը հետեւի Լիբանանի նոր կառավարու-
թեան եւ անոր ծրագրին որոշելու համար նիւթական օգնութիւն հասցնել 
Լիբանանին, որ աւելի քան կենսական է անոր համար:
Այս մասին երէկ ԵՄ ներկայացուցիչը յայտնեց Լիբանանի պատասխա-
նատուներուն:
Կ՛ըսուի, թէ կառավարութիւնը նիստ մը պիտի կայացնէ վաւերացնելու 
կառավարութեան ծրագրի սեւագիրը: Նշեալ նիստը ըստ տեղեկատուութեան 
նախարարին, պիտի կայանայ յառաջիկայ Հինգշաբթի:
Խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրին եւ Լիբանանի Վարչապետ՝ 
Հասսան Տիապ երէկ ստորագրեցին 2020ի պետական պիւտճէի օրէնքը:

Թրքական ռազմական մեքենան հրասայլերով եւ այլ ռազմական սարքերով 
մտած է Սուրիոյ հիւսիսային Իտլիպ նահանգի Սարմատա քաղաք, կը հաղորդէ 
«Արեւելք»ը յղում կատարելով Ruptly լրատուական գործակալութիւնը: 
Washington Post-ի փոխանցմամբ՝ թրքական զօրքերու յառաջխաղացումէն 
ետք Սուրիոյ կառավարական ուժերը հրետակոծած են Իտլիպը, որու 
հետեւանքով 4 թուրք զինուոր մահացած է եւ 8 զինուոր վիրաւորուած: Ըստ 
ռուսական լրատուամիջոցներու՝ ի պատասխան այս յարձակման՝ Թուրքիան 
Իտլիպի մէջ 46 կառոյց խոցած է: Աւելի վաղ Թուրքիոյ պաշտպանութեան 
նախարարութիւնը յայտարարած էր, որ թրքական զօրքերը Իտլիպ 
ուղարկուած են, որպէս համալրող ուժ: Իսկ Թուրքիոյ նախագահ Էրտողանը 
օրեր առաջ յայտարարած էր, որ ռազմական գործողութիւններ պիտի սկսի 
Իտլիպի մէջ, եթէ հրադադարը չպահպանուի եւ Սուրիայէն գաղթականներու 
հոսքը դէպի Թուրքիա չդադրի:

Փետրուար 1-ին, աշխատանքային այցով Թիֆլիս գտնուող ՀՀ Սփիւռքի 
հարցերով գլխաւոր յանձնակատար Զարեհ Սինանեան եւ գրասենեակի 
համահայկական ծրագրերու վարչութեան գիտակրթական ծրագրերու բաժնի 
պետ Հայկ Ենգիբարեան, Վրաստանի մէջ ՀՀ արտակարգ եւ լիազօր դեսպան 
Ռուբէն Սադոյեանի առաջնորդութեամբ եւ դեսպանութեան դիւանագէտնե-
րու ուղեկցութեամբ, այցելեցին Վիրահայոց թեմի Թիֆլիսի Սուրբ Գէորգ 
առաջնորդանիստ եկեղեցի: Այս մասին կը հաղորդէ armenianchurch.ge-ն։
Հիւրերը իր նստավայրին մէջ ընդունեց Վիրահայոց թեմի առաջնորդական 
տեղապահ հոգեշնորհ Տէր Կիրակոս վարդապետ Դաւթեան: Կայացած 
զրոյցին ընթացքին՝ Հայր Սուրբը հիւրերուն պատմեց թեմի գործունէութեան, 
պատմա-մշակութային կոթողներու պահպանութեան, վիրահայութիւնը Հայ 
Առաքելական Եկեղեցւոյ շուրջ համախմբելու մասին, կարեւոր համարեց 
ազգային մշակոյթի զարգացման, մայրենիի տարածման ուղղուած թեմին 
ծաւալած աշխատանքները:
Գլխաւոր յանձնակատարը եւ հիւրերը շրջայց կատարեցին 13-րդ դարու 
պատմական կոթող Սուրբ Գէորգ առաջնորդանիստ եկեղեցւոյ մէջ, իրենց 
հիացմունքը արտայայտեցին եկեղեցւոյ գեղեցկութեան, Յովնաթանեաննե-
րու տաղանդաւոր ձեռքով կատարուած անկրկնելի որմնանկարներուն 
կապակցութեամբ: 

Հայաստան ստացած է գորոնավարակի ախտորոշման տարրալուծարա-
նային փորձարկիչներ: Այս մասին ֆէյսպուքի իր էջին վրայ գրած է ՀՀ 
առողջապահութեան նախարար Արսէն Թորոսեան:
«Քիչ առաջ ստացանք գորոնավարակի ախտորոշման տարրալուծական 
փորձարկիչները: Անոնք շատ կարեւոր են հիւանդութեան կանխարգիլման 
եւ բուժման համար: Մինչ օրս հիւանդութեան բնորոշ ախտանիշներով 
հիւանդներ չենք ունեցած, սակայն այսուհետեւ պիտի կարենանք կասկածելի 
պարագաներուն նաեւ տարրալուծական ստուգում ընել: Մնացած բոլոր 
հակահամաճարակային աշխատանքները պատշաճ կ՛իրականացուին»,-
նշած է Արսէն Թորոսեան:
Նոր տեսակի գորոնավարակով հիւանդներուն թիւը աշխարհի մէջ կ՛անցնի 14 
հազարը: Մահացած է աւելի քան 300 մարդ: Մահուան առաջին դէպքը տեղի 
ունեցած է Չինաստանէն դուրս` Ֆիլիփիններու մէջ: Մահացածը չինական 
Ուհան նահանգէն էր, որ կը համարուի վարակի կեդրոնը:
Հայաստան բերուած է 200 փորձարկիչ, որ տրամադրուած է Ռուսական 
կողմէն’ անվճար:
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Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ

Շար. Էջ 02

Շար. Էջ 02

ԵՄ Ներկայացուցիչը Լիբանանի Տրուելիք 
Օգնութիւնը Կը Կապէ Կառավարութեան 

Տանելիք Գործին

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Հայաստան Ստացած է Գորոնավարակի 
Ախտորոշման Տարրալուծական Փորձարկիչներ

ՀՀ Սփիւռքի Հարցերով Գլխաւոր 
Յանձնակատարը Թիֆլիսի Սուրբ Գէորգ 

Առաջնորդանիստ Եկեղեցի Այցելեց

Սուրիական Եւ Թրքական Բանակներու Միջեւ 
Բախումներ 

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
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Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Սէթ Արսէնեան

Սէթ Արսէնեան (4 Փետրուար 
1902, Վան — 1988, Լոս Անճելըս, 
Քալիֆորնիա)  հոգեբան, ման-
կավարժ։ Դոկտ. Փիլիսոփայու-
թեան, այս տիտղոսը ստացած 
է Գոլոմպիայի համալսարանէն, 
այդ առթիւ պատրաստած է 
գիտական հիմունքներու վրայ 
հաստատուած եւ փորձարկու-
թիւններով ճոխացած մանկա-
վարժական կարեւոր ուսումնա-
սիրութիւն մը՝ զոր գիրքի ձեւով 
ի լոյսը ընծայած է Գոլոմպիա 
Համալսարանի Ուսուցչաց Գոլէ-
ճի Հրատարակչական մարմինը՝ 
1937-ին:
Տոքթ. Արսէնեան ծնած է Վան, 
շուրջ 1900-ին եւ տեղւոյն 
Նորաշէնի ծխական դպրոցի 
մէջ ստացած է իր նախնական 
կրթութիւնը: Յետոյ յաճախած է 
Երամեան վարժարանը մինչեւ 
1915: Այդ տարին Կովկաս գաղթե-
լէ յետոյ աշակերտած է Էջմիած-
նայ Գէորգեան Ճեմարանին 
մինչեւ 1916 Փետրուար, որ է 
անոր փակման թուականը: Անկէ 
փոխադրուած է Երեւան թեմա-
կան վարժարանը՝ զոր աւար-
տած է 1918-ին: Հայաստանէն 
Պոլիս անցնելով երեք տարի աշա-
կերտած է Ռոպէրթ Գոլէճի, ուրկէ 
Պսակաւոր Արուեստից (B. A.) 
տիտղոսով շրջանաւարտ եղած է 
1926-ին: Այս շրջանին ստացած է 
Ուաշպըրն ուսանողական պար-
գեւը, որ իւրաքանչիւր տարի կը 
տրուի բարձրագոյն նիշը առնող 
աշակերտի: 1926-1930 Ռոպէրթ 
Գոլէճի մէջ պաշտօնավարած է 
թէ՝ որպէս ուսուցիչ եւ թէ՝ որպէս 
արձանագրութեանց օժանդակ 
պաշտօնեայ: 1930-ին գացած է 
Նիւ Եորք եւ յաճախած Գոլոմպիա 
համալսարանը, ուրկէ 1932-ին 
ստացած է Մագիստրոս Արուես-
տից (M. A.) տիտղոսը եւ վերջերս 
ալ Փիլիսոփայութեան Դոկտորի 
տիտղոսը (Ph. D.):
Ապա պաշտօնավարած է Թիչ-
ըրդ Գոլէճի մէջ, որպէս մաս-
նաւոր օգնական Մանկավար-
ժական Դպրոցի քարտուղարին: 
Անդամ եղած է Kappa Delta Pi-ի 
եւ Ամերիկեան Հոգեբանական 
Ընկերութեան: Անդամ եղած 
է Ամերիկահայ Գիտական 
Միութեան՝ որուն նախագա-
հութիւնը վարած է երկիցս: 
Աշխատացած է Կովկասի եւ 
Պոլսոյ բազմաթիւ թերթերուն. 
Ինչպէս եւ Հայաստանի Կոչնա-
կի: Պատրաստած է երկու ուսում-
նասիրութիւններ՝ որոնք շուտով 
լոյս կը տեսած են Բրիտանական 
եւ Ամերիկեան Հոգեբանական 
կրկնակ հրատարակութեանց մէջ:

Միջազգային Միջ-Եկեղեցական Համագումարը 
Իր Աւարտին Հասաւ Անթիլիասի Մէջ
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Երեք օրերու վրայ տարածուած 
Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ 
գումարուող միջազգային համա-
գումարը հասաւ իր աւարտին 
կիրակի օր: Յայտնենք, որ 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ 
Հայրապետին նախաձեռնու-
թեամբ եւ նախագահութեամբ 
տեղի ունեցած համագումարին 
նպատակն էր միջ-եկեղեցական 
շարժումին համար նոր տեսլա-
կան մը զարգացնել՝ համահունչ 
ներկայ ժամանակներու եւ եկե-
ղեցիներու դիմագրաւած մար-
տահրաւէրներուն: 

Երեք օրեր շարունակ յիշեալ 
թեմային շուրջ երկար տարիներու 
միջ-եկեղեցական ծառայութիւն 
ունեցող 30 անձեր քննարկեցին 
համագումարին թեման, Նորին 
Սրբութեան տուած դասախօ-
սութեան, ինչպէս նաեւ եկե-

ղեցիներու ու շրջանային խոր-
հուրդներու մօտեցումները պար-
զող տրուած զեկոյցներու լոյսին 
տակ: Ապա, միջ-եկեղեցական շար-
ժումին ապագային նկատմամբ 
իր տեսակէտները ներկայացուց 
Եկեղեցւոյ Համաշխարհային Խոր-
հուրդի նախկին ընդհանուր քար-
տուղար Դոկտ. Ք. Րայզըրը:
Համագումարին յայտարարութիւնը 
պատրաստող յանձնախումբը ներ-
կայացուց ընդհանուր ուրուագիծ 
մը, որ երկար քննարկումէ յետոյ 
որդեգրուեցաւ: Նկատի ունենալով 
կատարուելիք յայտարարութեան յոյժ 
կարեւոր բնոյթը, որոշուեցաւ զայն 

պատրաստել ու հրապարակել 
յառաջիկայ երկու շաբաթներու 
ընթացքին: Համագումարը իր 
ջերմ շնորհակալութիւնը յայտ-
նեց Վեհափառ Հայրապետին 
միջ-եկեղեցական պատմութեան 
այս վճռական հանգրուանին իր 
կողմէ առնուած այս կարեւոր 
քայլին համար եւ առաջարկեց, 
որ յառաջիկային եւս նման 
նախաձեռնութիւններու դիմէ 
Հայրապետը, նկատի ունենալով 
իր հարուստ փորձառութիւնը 
եւ միջ-եկեղեցական շարժումի 
կենսական կարեւորութիւնը ներ-
կայ աշխարհին մէջ:

ՀՀ Սփիւռքի Հարցերով Գլխաւոր Յանձնակատարը Թիֆլիսի 
Սուրբ Գէորգ Առաջնորդանիստ Եկեղեցի Այցելեց

Հինաւուրց եւ զօրաւոր տաճարին մէջ 
մոմեր վառելէ եւ աղօթք բարձրաց-
նելէ ետք՝ հիւրերը ուղղուեցան դէպի 
թեմի «Յովհաննէս Թումանեանի 
տուն» գիտամշակութային կեդրոն:
Այստեղ անոնց դիմաւորեցին 
կեդրոնի հոգեւոր տեսուչ արժա-
նապատիւ Տէր Կիրակոս քահա-
նայ Սիմոնեանը եւ կեդրոնի 
աշխատակիցները: «Թումանեանի 
տուն» գիտամշակութային կեդրո-
նի ղեկավար Գիսէ Յովսէփեան 
հիւրերուն ներկայացուց Ամենայն 
հայոց բանաստեղծին անունը 
կրող կեդրոնի առօրեան, որ դար-
ձած է մայր հայրենիքէն եւ այլ 
երկիրներէ ժամանած հիւրերու 
այցելութեան գլխաւոր տեղը, նաեւ 
խօսեցաւ կեդրոնի գործունէու-
թեան նպատակներուն եւ ուղղու-
թիւններուն մասին: Կեդրոնի ղեկա-
վարը գլխաւոր յանձնակատար 
Սինանեանին ներկայացուց Թու-
մանեանի 150-ամեակին նուիր-
ւած այն ձեռնարկները, որոնք 
իրականացուած են եւ արձա-

նագրուած են տան պատմութեան 
էջերուն մէջ, ցուցադրեց հրատա-
րակուած գիրքերը, կտոր-կտոր 
հաւաքուած եւ սուրբ մասունք 
դարձած Ամենայն հայոց բանաս-
տեղծի հետ կապուած իրերը եւ 
նուէրները:
Յովհաննէս Թումանեանի հասա-
րակական գործունէութեան եւ 
ընտանիքին մասին ներկաներուն 

պատմեց կեդրոնի աշխատակցուհի 
Գոհար Մազմանեանը:
ՀՀ Սփիւռքի հարցերով գլխաւոր 
յանձնակատար Զարեհ Սինանեան 
գրութիւն կատարեց կեդրոնի տպա-
ւորութիւններու գիրքին մէջ:
Հիւրերը մասնակցեցան ժողովրդա-
կան մեծ բանաստեղծի տան ընդու-
նուած թէյախմութեան աւանդոյթին:
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Տեսակէտ

Թուրքիան ստեղծողներու մէկ մասը՝ մասնակից էր 
Հայոց Ցեղասպանութեան, միւս մասն ալ հարստացաւ՝ 

Հայոց ունեցուածքը թալանելով։
ԹԱՆԷՐ ԱՔՉԱՄ

Եթէ 1915 թուի Հայոց Ցեղասպանութիւնը գործուած չըլլար, այժմ՝ 
15 միլիոն հայ կ՚ապրէր իր բնօրրանին մէջ։

ՌԵՃԵՓ ԶԱՐԱԿՈԼՈՒ

Մեր քննադատութեանց հիմքը այն է, որ լրջօրէն կը կարծենք, 
թէ Ֆրանսացիք Կիլիկիա եկած են մեզ համար…։

ԶԱՊԷԼ ԵՍԱՅԵԱՆ

Արեւմուտքը, ԱՄՆ-ը եւ Եւրոպան, երբ թեւակոխեցին Կապիտալիզմի 
զարգացման գերագոյն հանգրուան, 20-րդ դարու սկիզբին, որ կը կոչուի 
Իմփերիալիզմի հանգրուան, արդիւնաբերութիւնը, մարդոց ջարդերն ու 

քաղաքներու քանդումը ստացան զանգուածային ծաւալներ (Կապիտալիզմի՝ 
mass destruction), որոնց շարքին՝ զանգուածային մարդասպանութիւնը 
կոչուեցաւ Ցեղասպանութիւն։ Բրիտանացի մեծանուն պատմաբան Առնոլտ 
Թոյնպի, ափսոսանքով վկայեց, թէ Հայոց Ցեղասպանութիւնը հետեւանքն 
էր 20-րդ դարի սկիզբին, աշխարհի աննախընթաց անմարդկայնացումին, 
եւ «մենք ստիպուեցանք շինելու Genocide եզրը…»։
Այս անմարդկայնացած Արեւմուտքը՝ ոչ միայն սառնարիւն ձեռնպահութեամբ 
սոսկ դիտեց Մեծ Եղեռնը, այլեւ՝ մեղսակից եղաւ, զայդ գործող Թուրքիոյ՝ ոչ 
միայն ստեղծումին… այլեւ՝ ուղղակիօրէն, Ցեղասպանութեան, Արեւմտահա-
յոց հայրենազրկումին եւ անոնց ունեցուածքին թալանին…։
Այս պատմական սահմռկեցուցիչ ճշմարտութիւնը հաստատած է պատ-
մաբան Թանէր Աքչամ, հետեւեալ խիտ բառերով. «Թուրքիոյ ներկայ 
հանրապետութեան (ստեղծումին) նախապայմանը՝ ամբողջ ժողովուրդի մը 
բնաջնջումը (եւ հայրենազրկումը) եղաւ։ Այս պետութիւնը ստեղծողներու մէկ 
մասը՝ ուղղակիօրէն կը մասնակցէր Հայոց կոտորածներուն (Գերմանիա եւ 
Սիոնիզմ), միւս մասն ալ (Բրիտանիա եւ Ֆրանսա) հարստացած էր Հայոց 
ունեցուածքը թալանելով։ Երկիր մը, որ պատմականօրէն ստեղծուեր է 
ամբողջ ժողովուրդի մը բնաջնջումով (Արեւմտահայաստանի հայաթափումով) 
անշուշտ թէ կրնայ հանդուրժել, որ իր (զաւթած) տարածքին վրայ ազատ 
գոյակցին ազգային տարբեր փոքրամասնութիւններ (Հայ, Քիւրտ, Յոյն, 
Ասորի ազգեր՝ իբր «փոքրամասնութիւն»ներ…)։ Ահա, պատմական այս 
ճշմարտութեան հետեւանքով է, որ մենք (թուրքերս) այսօր՝ զուրկ ենք 
քաղաքական արդարութենէ եւ դատապարտուած ենք բարբարոսի խարանը 
կրելու մեր ճակտին…»։
Թանէր Աքչամի հաստատած այս պատմական ճշմարտութեան փաստար-
կութիւնը պիտի ըլլայ ներկայ գրութեան առարկան։
Բայց նախ՝ երկու ուշագրաւ եւ կարեւոր վկայութիւններ.
Թուրք հրատարակիչ Ռեճեփ Զարակոլու կ՚ըսէ. «Եթէ 1915 թուին Հայոց 
Ցեղասպանութիւնը չսանձազերծուեր, այժմ՝ մօտ 15 ՄԻԼԻՈՆ ՀԱՅ Կ՚ԱՊՐԷՐ 
ԻՐ ԲՆՕՐՐԱՆԻՆ ՄԷՋ։ Ցեղասպանութիւնը վերացուցած է ոչ միայն 
ԱՊՐՈՂՆԵՐԸ, այլեւ անոնք՝ ՈՐՈՆՔ ՊԻՏԻ ԾՆԷԻՆ…։ Ատիկա միաժամանակ 
ՈՉՆՉԱՑՈՒՑԱԾ Է ՄՇԱԿՈՅԹԸ ՀԱՅՈՑ»։
Իսկ Զապէլ Եսայեան խստօրէն կը դատապարտէ Արեւմուտքի հանդէպ մեր 
ցուցաբերած ստրկամտութիւնը, երբ կ՚ըսէ. «Մեր բոլոր քննադատութեանց 
եւ դժգոհութեանց ՀԻՄՔԸ ԱՅՆ Է, որ լրջօրէն ԿԸ ԿԱՐԾԵՆՔ, թէ Ֆրանսացիք 
Կիլիկիա եկած են ՄԵԶ ՀԱՄԱՐ, եւ թէ ուրեմն, մենք շնորհակալ պէտք է ըլլանք, 
մեզ համար անոնց եկած ըլլալուն, եւ հետեւաբար, ՊԱՐՏԻՆՔ ԾԱՌԱՅԵԼ 
ԻՐԵՆՑ՝ իրե՛նց ցանկացած եւ իրե՛նց դատած եղանակովը…»։
Այսպիսի՛ ստրկամտութիւն ցուցաբերած է նոյնիսկ Հայկական «յեղափո-
խական» ըլլալ յաւակնող կուսակցութիւն մը, որ իշխանական աթոռին 
հասնելու… եւ՝ անկէ հարկադրաբար իջնելէ ետք՝ անոր վերադառնալու 
համար, թշնամիին հետ ստորագրած է երկու ստրկական դաշնագրեր…։ 
Ստրկամտութիւնը հետեւանքն է անկարողութեան եւ ասոր իբր հետեւանք՝ 
ուրիշին հանդէպ, նոյնիսկ թշնամիին, ապաւինելու անչափահասութեան… 
եւ վերջին հաշուով՝ ՊԱՅՔԱՐԵԼԷ խուսափողութեան, պատերազմելու 
անպատրաստակամութեան։
Մեր Պատմահայրը՝ Խորենացին, իր «ՈՂԲ»ին մէջ գանգատած է նաեւ մեր 
այս ախտէն։ Ան գրած է. «Ողբամ զքեզ Հայոց աշխարհ… քանզի գոյ չէ այն 
խորհրդատուն, որ քեզ խրատէր եւ՝ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՊԱՏՐԱՍՏԷՐ…»։
Իսկ ստրկամտութեան հակառակն է՝ ազատասիրութիւնը…։ Լուրջ եւ իրա՛ւ 

ազատասիրութիւնը… եւ ո՛չ թէ՝ քաջնազարութիւնը, կամ՝ փանջունիու-
թիւնը…։
Եւ Եւրոպական Վերածնունդի հանճարներէն՝ Տանթէ Ալլեկիերին կը 
մատնանշէ, թէ՝ Ազատութիւնը թանկ նկատողը, պատրաստ պէտք է ըլլայ՝ 
անոր համար իր կեանքը զոհելու (տես՝ Dante, “Purgatorio” canto I)։ Այսինքն՝ 
պատերազմելու, կամ գէթ՝ պայքարելու։
Պատմական հրամայական է որ մենք պայքարինք՝ ոչ միայն թշնամի Թուրքի-
ոյ, այլեւ անոր մեղսակից Արեւմուտքի իմփերիալիստ տէրութիւններուն 
դէմ, որոնց մէջ նորեկը՝ Գայզերական Գերմանիան էր, որ ուղղակիօրէն 
մասնակցեցաւ Մեծ Եղեռնին, իսկ հիները՝ Բրիտանիան եւ Ֆրանսան, Մեծ 
Եղեռնէն հարստացան Հայոց ունեցուածքը թալանելով, եւ փաստօրէն՝ իրենք 
եւ ԱՄՆ-ը ստեղծեցին «Թուրքիա» կոչուած տարատնկեալ պետութիւնը, 
սառնասրտօրէն ձեռնպահ դիտելէ ետք Մեծ Եղեռնը, իրենց նիւթական շահե-
րը գերազանց նկատելով Հայ ժողովուրդին, եւ իրենց իսկ արժանապատւութե-
նէն։ 
Այս պատմական ճշմարտութեան փաստե՞րը…

1 – Լոզանի Դաշնագրով (1923) ստեղծուած տարատնկեալ Թուրքիան, 
որ կը հակասէր Սեւրի Դաշնագրին (1920), միջազգային իրաւարար 
Borel-ի կողմէ իրաւականօրէն բնութագրուեցաւ իբր «Նախկին Օսմանեան 
Կայսրութեան իրաւական անձնաւորութիւնը շարունակող պետութիւն»։ 
Ուրեմն, պատասխանատուն է Օսմանեան Կայսրութեան բոլոր արարքներուն, 
պարտքերուն եւ ոճիրներուն…։

2 – Այս տարատնկեալ, շինծու պետութիւնը իրաւական հիմք մը չունի՝ զաւթած 
պահելու Արեւմտահայաստանը եւ Կիլիկիան։ Հայերը երեք հազար տարի 
(մինչեւ 1915) բնիկ ժողովուրդն էին այս հողերուն։ Օսմանցիները 15-րդ 
դարուն միայն եկան Կեդրոնական Ասիայէն, որպէս եկուոր գրաւողներ, այս 
հողերը գրաւելով նախորդ գրաւող Բիւզանդիոնէն, ոչ՝ հայերէն։ Միջազգային 
Հանրային Իրաւունքը կ՚ըսէ. «Անվաւերէն իրաւունք չի ծնիր» (Ex turpi causa 
onoritur actio)։

3 – Այս տարատնկեալ պետութիւնը չի կրնար յաւակնիլ «գրաւողի իրաւունք» 
մը, քանի որ Միջազգային Հանրային Իրաւունքը չի ճանչնար այդպիսի 
իրաւունք, որ նախ կը հակասէ ազգերու ազատ ինքնորոշման իրաւունքին, 
որ բոլոր բոլորին պարտադիր (erga omnes) իրաւունք մըն է, եւ յետոյ՝ այն 
հիմնական իրաւասկզբունքին հիման վրայ, որ կ՚ըսէր. «Ան որ արդար 
իրաւունք կը պահանջէ, անոր ձեռքերը մաքուր պէտք է ըլլան…»։

4 – Այս տարատնկեալ պետութիւնը չի կրնար յաւակնիլ, թէ՝ տիրացած է 
Արեւմտահայաստանին եւ Կիլիկիոյ՝ խաղաղութեան դաշնագրեր կնքելով 
Արեւմտահայութեան հետ։ 1969 թուի Վիեննայի Համաձայնութեան Յօդ. 
53-րդը կ՚ըսէ. «Այն դաշնագրերը, որոնք կը խախտեն Միջազգային Հանրային 
Իրաւունքի կտրական սկզբունք մը, անվաւեր են ստորագրութեան պահին 
իսկ»։ Ազգերու Լիկայի հաստատման օրէն, Միջազգային Հանրային Իրաւուն-
քը կտրական սկզբունք նկատեց ազգերու ազատ ինքնորոշման իրաւունքը, որ 
պարտադիր ուժ ունի բոլոր բոլորին դէմ (erga omnes)։ Պատերազմի միջոցով 
հզօր պետութեան կողմէ տկար պետութեան պարտադրած դաշնագիրը կը 
խախտէ այս կտրական սկզբունքը։
Բայց արդէն՝ այս տարատնկեալ պետութիւնը ոչ մէկ դաշնագիր կրնար կնքել 
Արեւմտահայութեան հետ, որ հպատակն էր Օսմանեան Կայսրութեան։ 
Իսկ Օսմանեան Կայսրութիւնը Արեւելահայաստանին միայն պարտադրած 
է երկու դաշնագրեր՝ Պաթումի (1918) եւ Ալեքսանդրապոլի (2 Դեկտեմբեր 
1920)։ Առաջինը՝ պատերազմի ճնշումով, իսկ երկրորդը՝ Արեւելահայաստանի 
այն իշխանութեան հետ, որ արդէն երկրի իշխանութենէն հրաժարած էր (29 
Նոյեմբեր 1920) երեք օրեր առաջ։ Ուրեմն, երկուքն ալ անվաւեր։

5 – Բրիտանիոյ եւ Գայզերական Գերմանիոյ հայադաւ գործը՝ երբ 1878-ին, 
յաղթական Ռուսաստանի Օսմանեան Կայսրութեան պարտադրած Սան-
Սթեֆանոյի Դաշնագրի ռուսանպաստ եւ հայանպաստ Յօդ. 16-րդը, գլխիվայր 
շրջեցին Պերլինի Դաշնագրի ռուսավնաս եւ հայավնաս Յօդ. 61-րդի…։ 
(Պատմականօրէն՝ հակառուսականն ու ռուսավնասը՝ միաժամանակ եղած 
է հակահայկական եւ հայավնաս, քանի որ Փանթուրքիզմը՝ միաժամանակ 
եւ հաւասարապէս, թշնամին է Ռուսաստանի եւ Հայաստանի)։

6 – Ա. Աշխարհամարտին, Գայզերական Գերմանիոյ մեղսակցութիւնը 
Հայոց Ցեղասպանութեան եւ Տարագրութեան, նպաստելով իրեն դաշնակից 
Օսմանեան Կայսրութեան Արեւմտահայաստանի արմատական զաւթումին։
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Հայ Եկեղեցին Երէկ Նշեց Առաջաւորաց 5-օրեայ Պահքը

Փետրուարեան Տօներու Ծիսական Արարողութիւններ

Մշակութային Արձագանգ

Հայ եկեղեցին երէկ նշեց Առա-
ջաւորաց պահքը: Առաջաւորաց 
պահքը, որ յատուկ է միայն Հայ 
Առաքելական եկեղեցիին, կը տեւէ 
հինգ օր:
Առաջաւորացը առաջին պահքն 
է, որ հաստատուած է Ս. Գրիգոր 
Լուսաւորիչի կողմէ, եւ այդ 
իսկ պատճառով ալ կը կոչուի 
առաջաւորաց` առաջին:
Պատմութեան աւանդոյթին համա-
ձայն՝ Խոր Վիրապէն ելլելէ ետք՝ 
Ս.  Գրիգոր Լուսաւորիչ նախքան 
Տիրոջ հրաշքով դարձի եկած Տրդատ 
արքան, հայոց մեծամեծերն ու ողջ 
ժողովուրդը մկրտելը 65 օր շարու-
նակ Քրիստոսի հաւատքը  քարոզեց 
եւ այդ օրերէն 5-ին ընթացքին 
պատուիրեց պահեցողութեամբ եւ 
ապաշխարութեամբ պատրաստուիլ 
մկրտութեան:
Ժամանակին պահք ըսելով կը 
հասկնային մեր այսօրուան ծոմը, 
այսինքն՝ ընդհանրապէս ոչինչ 
կ՝ուտէին. սակաւ ջուր կը գոր-
ծածէին, կամ ալ կ՝ուտէին միայն 
սակաւ բանջարեղէն: Բայց յետա-
գային բանջարեղէնին աւելցան 
բուսական ծագում ունեցող նաեւ 
այլ կերակուրներ ու մեղրը, եւ տար-
բերակին մէջ մտաւ պահքի ու ծոմի 

միջեւ` ծոմը դարձնելով պահքի աւելի 
խիստ տեսակ:
Առաջաւորաց պահքը կը նախորդէ 
յատկապէս Ս. Սարգիսի տօնին, 
սակայն տօնին հետ որեւէ առնչու-
թիւն չունի:
Պահք պահելէ առաջ ցանկալի 
է եկեղեցի երթալ, մասնակցիլ 
երեկոյեան ժամերգութեան եւ 
աղօթել, որ Աստուած զօրացնէ՝ 
պահքը ճիշդ իրականացնելու եւ 
հոգեւոր օգուտներ քաղելու համար:
Պահքէն դուրս գալու համար կարեւոր 
է Ս. Սարգիսի տօնին մասնակցիլ 
Ս. Պատարագին եւ հաղորդութիւն 
սատանալ:
Իսկ ինչո՞ւ հինգ  օր պահք կը պահենք։
Մեր եկեղեցւոյ հայրերը ասոր կու 
տան քանի մը բացատրութիւն:
Ա) Ինչպէս արդէն ըսուեցաւ, 
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի կար-
գադրութեամբ ողջ արքունիքը եւ 
հայ ժողովուրդը ապաշխարութեան 
եւ պահքի մէջ եղան 5 օր:
Բ) Քանի որ մարդը հինգ զգայարան 
ունի` տեսանելիք, լսելիք, հոտոտելիք, 
ճաշակելիք եւ շօշափելիք, որոնցմով 
կը մեղանչէ, ուստի այս պահքի հինգ 
օրերուն ընթացքին պիտի զղջայ 
ասոնցմով կատարած իր մեղքե-
րուն համար, խոստովանի զանոնք 

Աստուծոյ եւ ջանայ այլեւս չմեղանչել:
Գ) Ինչպէս յայտնի է, Աստուած 
աշխարհն ու այնտեղ եղած ամէն 
ինչ ստեղծեց 6 օրուան մէջ։ Վեցերորդ 
օրը ստեղծեց մարդը եւ, թէեւ մինչ 
այդ արդէն ստեղծած էր բոլոր տեսա-
կի կենդանիները, տուած էր անոնց 
աճելու ու բազմանալու հրաման, 
սակայն ուտելու հրաման դեռ չէր 
տուած։ Այդ հրամանը մարդուն ու 
կենդանական աշխարհին տուաւ 
միայն վեցերորդ օրը, այսինքն` 5 օր 
ետք: Ուրեմն, աշխարհի ստեղծման 
առաջին 5 օրը, կարելի է ըսել, պահքի 
կամ ծոմի օրեր էին, քանի որ ոչ ոք 
ոչինչ կ՝ուտէր։
Դ) Ըստ Եկեղեցւոյ` հնգօրեայ պահք 
սահմանած էին նաեւ Մովսէսէն 
առաջ եղած նահապետները: Աւան-
դութիւնը կ՝ըսէ, թէ դրախտէն 
արտաքսուելէ ետք՝ Ադամը 5 օր անօ-
թի մնաց: Աբրահամը, Յակոբը եւ 
Յովսէփն ալ հնգօրեայ պահք պահած 
են: Եւ ըստ մեր Եկեղեցւոյ հայրե-
րու բացատրութեան` Առաջաւո-
րաց պահքի` նաեւ նահապետներէն 
սահմանուած ըլլալն է պատճառը, 
որ այս պահքի առաջին չորս օրե-
րուն րնթացքին՝ Աստուածաշնչէն 
հատուածներ` ընթերցուածներ, չեն 
կարդար եկեղեցւոյ մէջ, որովհետեւ 

այս պահքը հաստատուեցաւ այն 
ժամանակ, երբ դեռ չէին գրուած ո՛չ 
Հին Կտակարանի, ո՛չ ալ առաւել եւս 
Նոր Կտակարանի գիրքերը:
Առաջաւորաց պահքի վերջին` Ուր-
բաթ օրը, Յովնան մարգարէի (ն. 
Ք. 8-րդ դար) յիշատակի օրն է, եւ 
եկեղեցւոյ մէջ կ՝ընթերցուի անոր 
գիրքը, ուր նոյնպէս կը խօսուի պահ-
քի ու ապաշխարութեան մասին. 
«Թագաւորի ու անոր մեծամեծներուն 
կողմէ Նինուէի մէջ յայտարարուե-
ցաւ ու ազդարարուեցաւ, թէ մարդ 
եւ անասուն, հոտ եւ արջառ թող 
ոչինչ ուտեն, կամ ճարակեն եւ 
ջուր խմեն: Եւ մարդ ու անասուն 
քուրձ հագան, ի սրտէ աղօթեցին 
Աստուծոյ, բոլորը ետ կանգնե-
ցան իրենց չար ճանապարհներէն 
եւ անօրէնութիւններէն, որ իրենց 
ձեռքով կը կատարուէր…» (Հովն. 
3:7-8):

Այս տարուան Փետրուար ամսուն 
քանի մը ազգային եւ եկեղեցական 
տօներ իրար կը յաջորդեն, այս-
պէս` Սուրբ Սարգիս ամսուն 8-ին, 
Տեառնընդառաջ` 14-ին, Սուրբ 
Վարդանանց տօն` 20-ին, Բուն 
Բարեկենդան` 23-ին եւ Մեծ Պահք` 
24-ին:
Բարձր Հայքի խստաշունչ ու երկար 
ձմեռը մտահոգելով նախաբնիկները, 
մղած է ստեղծելու գարունը դիմա-
ւորող շարք մը ծիսական արա-
րողութիւններ, որոնց բոլորին նպա-
տակն է ճանապարհել ձմեռնային 
եղանակը եւ խնդրելով նպաստել 
գարնան գալուստին: Գարնանա-
ցանի գլխաւոր սերմնացուն ցորենն 
է, որու փառաբանման կը միտին 
ցորենով պատրաստուող բոլոր 
ուտեստները: Ենթադրաբար հին 
ժամանակ վերոյիշեալ բոլոր տօնե-
րը մէկ ընդհանուր ծիսակարգ եղած 
է, յետագայ դարերու ընթացքին 
սակայն, նոր արարողութիւններու 
կարիքի պատճառով անոր էութիւնն 
ու նշանակութիւնը տարածուած է 
այլ նորաստեղծ տօներու վրայ եւս:
Տեառնընդառաջը կրակի տարեր-
քին նուիրուած ծէս է. մեծ խարոյկ 
վառելով եւ ցորենի աղանցը նուի-
րաբերելով անոր բոցերուն, կը վառեն 

ձմեռնային ոգին, որպէսզի եղանակը 
ջերմանալով, գարունը գայ: Ան նաեւ 
բնութեան արգասաւորման աղերս 
է, որու արձագանգները մնացած 
են մեր աւանդութեանց մէջ այդ 
օր կատարուող հարսանիքներու 
տեսքով: Ամսուան վերջը տան-
տիկինը բանալով տան դուռն ու 
պատուհանները, ձեռքի շարժում-
ներով դուրս վռնտելով ձմեռնա-
յին ոգին, կը կրկնէ. “Փուռտիկ 
(Փետրուար) գնա՛, Մարտ արի՛…”: 
Այդ առիթով ալ կը պատրաստուի 
համանուն հացատեսակը:
Վարդանանց տօնը Զէյթունի 
աւանդութեանց մէջ ունի յատուկ 
նշանակութիւն. այդ օրը բոլորի 
ընտանիքներուն մէջ հարիսա կը 
պատրաստեն, կը մէկտեղուին սեղա-
նի շուրջ ոգեկոչելով հերոսներու 
յիշատակը: Գիշերը, երբ մութը կը 
խտանայ, մարդիկ դուրս կու գան 
փողոցներ եւ դէպի երկինք կը 
շպրտեն խանձով փայտի կտորներ. 
տեսարանը հիանալի կ’ըլլայ, կարծես 
գիսաւոր աստղեր կը տեղան. այս 
արարողութիւնը կը կատարեն ի 
յիշատակ կրակապաշտութեան 
դէմ պայքարող Վարդանանց քաջե-
րուն, որոնք ցիրուցան ըրին ատրու-
շաններու կրակները: Սակայն շատ 
հաւանական է, որ  ան ձմեռը վառե-
լու նոյն արարողակարգի մնացուկն է:
Սուրբ Սարգիսը մեր իրականութեան 

մէջ ամենէն շատ պաշտուած Սուրբն 
է. անոր կը դիմեն սիրահարուած զոյ-
գեր, ամուսնանալ կամեցող ամուրի-
ներ, չբեր եւ ծննդաբերող կանայք, 
հիւանդներ, պատերազմի գացող 
զինուորներ, ճանապարհորդներ, 
բանտարկեալներ, պանդուխտներ, 
եւայլն...: “Արագահաս” կը կոչուի, 
որովհետեւ իր երկնային ձիու վրայ 
նստած ակնթարթային կը փու-
թայ օգնութեան. Ան կայծակներ կը 
բռնէ, կը խաղաղեցնէ ամպրոպն 
ու հողմերը: Այսպիսով կ՛ազատէ 

մարդկանց ձմեռնային բնութե-
ան արհաւիրքներէն: Իր սնունդը 
ցորենն է, որ կը քաղէ դաշտերու 
վրայէն սուրալու ժամանակ, թամբի 
տակ դնելով, հատիկները կ՛աղան-
ցուին, հետեւաբար տօնի գլխաւոր 
մթերքը աղանցուած ցորենն է եւ 
անկէ պատրաստուած փոխինձը. 
չորսօրեայ պահեցողութենէն յետոյ, 
մարդիկ սիրով կը ճաշակեն օրուան 
գլխաւոր ճաշատեսակը` խաշիլը:
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լեցնել միջուկէն, գոցել, տապկել 
ձէթով կամ ալ փուռին մէջ եփել: 
Մատուցել վրան դոշաբ (ռուպ) 
ծորեցնելով:

ՓԱԹԹԻԼԱ

Խմոր շաղել խառնելով ալիւր, ջուր, 
աղ, ձէթ, baking powder: Ընկոյզի 
մեծութեամբ գնդիկներու վերածել, 
ծածկել,  ձգել կէս ժամ հանգստանայ: 
Մինչ այդ մանրել սոխը, խառնել 
ղաւուրմա (խաշած ու տապկուած 
միս) կամ հորած պանիր (հորած 
պանիր= ամրան վերջին կուժի մէջ 
պահեստաւորուած պանիր, որ կը 
թաղեն հողին մէջ փորուած հորի 
մէջ, ուրիէ ալ ստացած է անուանու-
մը) (փոխարինել սովորական աղի 
քերած պանիրով): Մատներով բանալ 
խմորիկները, լեցնել միջուկէն, գոցել, 
տապկել ձէթով կամ ալ փուռին մէջ 
եփել:

ՍԵՄՍԵԿ

Խմոր շաղել խառնելով ալիւր, ջուր, 
աղ, ձէթ, baking powder: Ընկոյզի 
մեծութեամբ գնդիկներու վերածել, 
ծածկել,  ձգել կէս ժամ հանգստանայ: 
Մինչ այդ մանրել սոխն ու կանաչին, 
խառնել աղացած միսին: Մատներով 
բանալ խմորիկները, լեցնել միջուկէն, 
կիսովին գոցել, տապկել ձէթով նախ 
մսային կողմը, յետոյ միւս կողմը:

Օգտագործուած բառեր
Գրտնակ- rolling pin
Մշկընկոյզ- nutmeg
Կանեփ- hemp seed
Բեւեկ- terebinth seed
Կտաւատ- flaxseed

«Թորոնթոհայ»

նախասիրութեան մանրուած ընկոյզ 
եւ չիր խառնել:

ԱՂԱՆՑ

Ծեծած ցորենը լուալ, ջրքամել եւ 
անձեռոցի մը վրայ տարածելով, 
ձգել չորնայ: Տապակին մէջ լեցնել 
եւ մեղմ կրակով խարկել, անընդհատ 
խառնելով. երբ արդէն պատրաստ 
է, քիչ մը ջուրին մէջ աղ լուծել, 
աւելցնել տաք աղանցին, քանի մը 
վայրկեան խարկել, ապա մաքուր 
թուղթի վրայ լեցնելով, ձգել պաղի: 
Ըստ նախասիրութեան խարկել 
նաեւ կանեփ, բեւեկ, կտաւատ, 
արեւակուտ, դդմակուտ, սիսեռ, 
կորեկ, ընկուզեղէն: Ոմանք նաեւ 
չամիչ եւ թթաչիր ալ կ՛աւելցնեն:

 ԲԻՇԻ

Խմոր շաղել խառնելով ալիւր, 
ջուր, աղ, ձէթ, baking powder: 
Ընկոյզի մեծութեամբ գնդիկներու 
վերածել, ծածկել, ձգել կէս ժամ 
հանգստանայ: Մինչ այդ մանրել 
ընկոյզը, խառնել չամիչ, շաքար (ըստ 
նախասիրութեան) եւ փոշի կասիա: 
Մատներով բանալ խմորիկները, 
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Փետրուարեան Տօներու Ծիսական Արարողութիւններ

Մշակութային Արձագանգ

Բարեկենդանը տարուան ամենէն 
մեծ տօներէն մէկն է, որ կը տեւէ 
քանի մը շաբաթ. այն աղերս է 
“բարի կենդանութեան” այդ օրը 
իւրաքանչիւր տուն պիտի զոհա-
բերութիւն կատարէ, խնդրելով գար-
նանամուտ: Տօնին կը մասնակցին 
հասարակութեան բոլոր խաւերը, 
ընտանիքի բոլոր անդամները, 
առանց տարիքային ու սեռի խտրա-
կանութեան: Արհամարհելով ցուրտը, 
բոլորը տօնական հագուստներով 
կը մասնակցին երգ ու պարին, 
խաղերուն եւ թատերական ներ-
կայացումներուն, որոնց գլխաւոր 
թեման` բնութեան մեռնելու եւ յառ-
նելու մասին է: Որպէս գլխաւոր 
տօն, առատ են ճաշատեսակներն 
ու հիւրասիրութիւնները, խմիչքն 
ու քաղցրաւենիքը: Իրարու տուն 
կ՛այցելեն, բարեմաղթանքներով 
կ՛աղօթեն գարնանամուտի համար:
Բարեկենդանի յաջորդ օրն արդէն 
իսկ Մեծ Պահքի սկիզբն է, որու 
կենցաղային նշանակութիւնը` 
զարթնող բնութեան նպաստելն 
է, ժուժկալութեան ու զոհաբերու-
թիւններու գնով: Ընտանի, թէ վայրի 
անասուններու մայրանալու շրջանն 
է, հետեւաբար հեռու են անոնցմէ: 
Նախորդ տարուան բերքէն մնացած 
պաշարները սպառուած են արդէն, 
մնացած է միայն սերմնացուն, 
որմէ հազուագիւտ պիտի օգտուին. 
փոխարէնը դաշտերու մէջ կը ծլին ու 
կ՛աճին բազմատեսակ բանջարներ, 
որոնք բնութեան պարգեւներն են 
մարդկանց:

ՓՈՒՌՏԻԿ (պանիրով)

Հացի խմորը երկու գունդի վերածել, 
գրտնակով բանալ, մէկը տարածել 
փուռի ափսէին մէջ, վրան լեցնել 
քերած պանիր, մանրուած սոխ 
ու կանաչի, համեմունք. տեղ-տեղ 
կարագ դնել: Երկրորդ շերտով 
ծածկել միջուկը, պատառաքաղով 
ծակծկել, վրան հաւկիթ քսել եւ թխել:

ՀԱՐԻՍԱ
Միսն ու ծեծած ցորենը միասին 
խաշել. երբ արդէն իսկ պատրաստ 
է, փայտէ դգալով կամ ելեկտրա-
կան գործիքով զարնել. մատուցել 

կարագով, կարմիր պղպեղ ու քիմիոն 
ցանելով վրան:
 
ԳՈՒՄՊԱ (ՍՈՒՐԲ ՍԱՐԳԻՍԻ ԳՈՒ-
ՇԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ԳԱԹԱ)
5 գաւաթ ալիւրը խարկել, ձգել 
պաղի, մաղել. խառնել 1 գաւաթ 
շաքար, 3 թէյի դգալ baking pow-
der, համեմունքներ (փոշի կասիա, 
մեխակ, հել, մշկընկոյզ). աւելցնելով 
1-ական գաւաթ ձէթ եւ եռման ջուր,  
միասին շաղել: Խառնել 1 – 2  գաւաթ 
մանրուած ընկուզեղէն (ընկոյզ, 
կաղին, նուշ, պիստակ): Փուռի ափսէն 
ձէթոտել եւ ալիւրոտելէ յետոյ, մէջը 
տեղադրել խմորը. բաժնել մասերու, 
իւրաքանչիւր մասին մէջ մաղթանք 
գրած թուղթ մը դնել, մէկ բաժնին մէջ 
ալ մետաղադրամ մը խրել: Մատները 
ջրոտելով  հարթեցնել, վրան ցանել 
շուշմայ եւ թխել:

ԽԱՇԻԼ
Փոխինձը (խարկուած ու աղացած 
ծեծած ցորեն) եփել ջուրով: Իւրա-
քանչիւրը իր ամանին մէջ կը լեցնէ 
փոխինձի շիլան, կողքերը եփած 
մածուն կամ կաթ, մէջտեղը իւղ կամ 
սոխառած, ոմանք ալ մեղր:

ԿԼՈՆԴՐԱԿ
Քիչ մը տաք ջուր, դոշաբ (ռուպ)  կամ 
մեղր եւ կտոր մը կարագ խառնել 
իրարու. այդ ջուրով շաղել փոխին-
ձը (խարկուած ու աղացած ծեծած 
ցորեն). վերածել բրդուճներու. ըստ 

Լրատուութեան Գործընկեր
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քիչ անդին)։
Բնական է որ Սեւրի եւ Լոզանի այսպիսի վարքագիծը ղեկավարող Տէրու-
թիւնները՝ Արեւմուտքի իմփերիալիստներն են, հզօրները, եւ ոչ թէ տկարներ։

11 – Բրիտանիոյ եւ Ֆրանսայի գաղութարարները՝ իրենց գրաւած երկիր-
ներուն մէջ, պարտաւոր էին՝ ըստ Միջազգային Հանրային Իրաւունքին, 
պաշտպանելու տեղւոյն Հայ բնակչութիւնը թրքական ու թաթարական 
ջարդերէն, բայց չպաշտպանեցին։ Թուրքերը Կիլիկիոյ մէջ (Մարաշ) ջարդեցին 
16,000 հայ՝ ֆրանսացի զինուորներու աչքերուն դիմաց։ Թաթարները նոյնքան 
հայ ջարդեցին Պաքուի մէջ՝ անգլիացի զինուորներու աչքերուն առջեւ։ Եւ 
թուրքերը, 1922-ին, Իզմիրի հայերն ու յոյները ջարդեցին եւ տարագրեցին՝ 
Իզմիրի ծովափին գտնուող Դաշնակիցներու նաւատորմին դիմաց։

12 – Դաշնակիցները, գլխաւորաբար բրիտանիացի եւ ֆրանսացի գաղու-
թարարները, կողոպտեցին հայերու ունեցուածքը, զորս Օսմանեան Պետու-
թիւնը թալանած ու բռնագրաւած էր եւ զանոնք պահ դրած, թրքական ոսկիի 
վերածուած, Գերմանիոյ, Աւստրիոյ եւ Զուիցերիոյ դրամատուներուն մէջ։ 
Դաշնակիցները այդ դրամատուներէն գրաւեցին բոլոր թրքական ոսկիները, 
որոնց մեծագոյն մասը հայերու ունեցուածքն էր։ Այս կողոպուտին մէկ էջը 
միայն բացայայտուեցաւ, երբ Բրիտանիոյ վարչապետ Ռամսէյ Մաքտոնալտ 
կազմեց սեղմ քննիչ յանձնախումբ մը՝ նախկին վարչապետ Սթէնլի Պոլտուինէ 
եւ Ազատական Կուսակցութեան նախագահ Հերպըրթ Ա. Էսքուիթէ, որպէսզի 
որոշեն թէ՝ ինչ կ՚առաջարկեն գրաւեալ ունեցուածքներու կարգադրութեան 
համար։ Ասոնք գրած են. «Բրիտանիա պատասխանատու է հայ ժողովուրդին 
հանդէպ, որուն զոհողութիւնները անհատոյց մնացին։ Մեր կարծիքով, հարկ 
է գէթ բարոյական հատուցումի կարեւոր գումար մը վճարուի Հայոց՝ մեր 
կառավարութեան կողմէ…»։ Այս քննիչ զոյգը՝ իր մանրամասն տեղեկագրին 
մէջ, յիշատակած է հինգ միլիոն թրքական ոսկիի մասին, գրաւուած Պերլինի 
դրամատուներէն մէկէն, կողքին նշուած՝ մեծագոյն մասը հայկական 
ունեցուածք է…։

13 – Ազգերու Լիկան առած էր շարք մը որոշումներ՝ «օգնելու» հայ 
տարագրեալներուն, ունենալու համար «ազգային օջախ» մը… այսինքն՝ 
«նոր հայրենիք» մը, զոր պիտի տարատնկեն ուրիշ բնիկ ժողովուրդի մը 
երկրին մէջ… բայց ի՞նչպէս… դարձեալ բնիկ ժողովուրդը ջարդելո՞վ, կամ՝ 
տարագրելո՞վ…։ Ասիկա՝ միջազգային ոճիր մըն է, զոր անցեալին կ՚ուզէին 
գործել, երբ հրեաներուն համար կը փնտռէին «հայրենիք» մը…։ Ազգերու 
Լիկան, իսկ այսօր՝ ՄԱԿ-ը, պարտաւոր են Տարագիր Հայութեան պատմական 
հայրենիքը ազատագրել։ Այս որոշումները առնուած են 18 Նոյեմբեր 1920-ին, 
25 Փետրուար 1921-ին, 21 Սեպտեմբեր 1921-ին եւ 18 Սեպտեմբեր 1922-
ին։ Այսինքն՝ Լոզանէն առաջ… ինչ որ կը նշանակէ թէ՝ արդէն մոռցուած 
է Սեւրը, եւ Ազգերու Լիկան «ազգային օջախ» մը կը փնտռէ Տարագիր 
Արեւմտահայութեան։ Անշուշտ Ազգերու Լիկայի տիրական ղեկավար ուժերը՝ 
նոյնինքն Արեւմուտքի իմփերիալիստ Տէրութիւնները, որոնք մոռցած են 
նաեւ՝ նախագահ Ուիլսոնի Իրաւարար Վճիռը, տրուած 22 Նոյեմբեր 1920-
ին…։ Վերեւ յիշուած չորս որոշումներուն երեքը յաջորդած են Ուիլսոնի 
Վճիռին, հակասած Ուիլսոնի միջազգային իրաւարարութեան, որ կը կրէ 
նաեւ ԱՄՆ-ի պետական կնիքն ու դրոշմը, ԱՄՆ-ի նախագահի անունին եւ 
ստորագրութեան կողքին…։

14 – Երեք Դաշնակիցներէն երկուքը՝ Բրիտանիա եւ Ֆրանսա, չգործադրեցին 
նաեւ 28 Մայիս 1915 թուին Բարձր Դրան յղած իրենց ազդարարագիրը, թէ՝ իրենք 
պիտի դատեն եւ պատժեն Ցեղասպանութեան եւ Տարագրութեան ղեկավար 
ոճրագործները։ (Երրորդ դաշնակիցը՝ Ցարական Ռուսաստանը, տապալած 
էր, իսկ Յեղափոխական Ռուսաստանը՝ 1918 թ. Յունուարին հրատարակեց 
Արեւմտահայաստանի անկախութեան մասին իր հրամանագիրը)։ Սակայն 
Բրիտանիա՝ ոչ միայն չգործադրեց իր ալ ստորագրած ազդարարագիրը, 
այլ՝ ընդհակառակը, 1919-1920 Օսմանեան Դատարանին դատած եւ 
դատապարտած ու բանտարկած ղեկավար երիտթուրքերէն 102-ը հանեց 
բանտերէն, զանոնք բանտարկեց Մալթայի կղզիին մէջ, իբր թէ զանոնք 
դատելու նպատակով, եւ յետոյ՝ սիոնափանթուրք այդ երիտթուրքերը ազատ 
արձակեց մեծ մասամբ, միւսներուն ալ աչք փակեց, որ փախչին բանտէն, 
Սիոնական Շարժումին պահանջով, քանի որ այդ օրերուն Շարժումին 
հովանաւորը Ռոչիլտներու Բրիտանիան էր։ (Բ. Աշխարհամարտէն յետոյ՝ 
այս շարժումին գերագոյն հովանաւորը եղաւ ամերիկեան իմփերիալիզմը, 
որուն Միջին Արեւելքի մէջ երկու օֆֆշոր ռազմախարիսխներն են՝ Իսրայէլը 
եւ Թուրքիան)։
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7 – Բրիտանիոյ եւ Ֆրանսայի կողմէ չարաշահումը Հայկական Լեգէոնին 
(որ Պաղեստինի մէջ յաղթանակեց Արարայի Ճակատամարտին, գերմանօ-
թրքական զօրքին դէմ, եւ ազատագրեց Կիլիկիան) Հայոց խոստանալով՝ 
Արեւմտահայաստանի եւ Կիլիկիոյ անկախութիւնը։ Սակայն յաղթանակէն 
ետք, Ֆրանսա նոյնիսկ զինաթափեց Հայկական Լեգէոնը… որ իբր թէ՝ պիտի 
դառնար կորիզը Հայկական Բանակին… անկախ Արեւմտահայաստանի եւ 
Կիլիկիոյ…։ Եւ ճիշդ այս խոստումի նպատակին համար էր, որ Հայկական 
Լեգէոնը՝ մեծաթիւ զոհեր տուաւ Արարայի Ճակատամարտին մէջ…։

8 – ԱՄՆ-ի երկերես քաղաքականութիւնը Հայոց նկատմամբ, երբ նախ՝ 
խոստացաւ Արեւմտահայաստանի անկախութիւնը պաշտպանել Փարիզի 
(Վերսայլ) Խաղաղութեան Վեհաժողովին, եւ ստանձնել Արեւմտահայաս-
տանի հոգատարութիւնը, եւ սակայն յետոյ՝ ամերիկեան իմփերիալիստ 
կառավարութիւնը դրժեց իր խոստումը Սիոնական Շարժումի ճնշումով՝ մեր-
ժեց ստանձնել Արեւմտահայաստանի հոգատարութիւնը…։ Այս խոստումը 
տրուած էր ԱՄՆ-ի կողմէ նշանակուած King-Crain անուն Յանձնաժողովին 
կողմէ, որ ԱՄՆ-ի կառավարութեան կը յանձնարարէր. «Պէտք է ապահովել 
Հայերուն՝ Արեւմտեան Հայաստանի հաստատ անկախութիւնը, ոչ թէ միայն 
մեկնելով արդարութեան եւ մարդկայնութեան սկզբունքներէ, այլ որպէսզի 
վերստին զօրացուցած ըլլանք, Փոքր Ասիոյ մէջ, այն միակ ժողովուրդը, որ 
կարող է արգիլելու՝ որ Գերմանիան կարողանայ Թուրքիան դարձնել շրջանի 
տնտեսապէս մենաշնորհեալը…»։

9 – Սեւրի Դաշնագիրը ստորագրող եւ սակայն զայդ չվաւերացնող, այսինքն՝ 
իրաւագիտական եզրով՝ unperfected (անկատար) ձգող պետութիւնները 
պատասխանատու են Հայութեան առջեւ, եւ պարտաւոր են հատուցում տալու 
Հայութեան։ Մասնաւորաբար Բրիտանիան եւ Ֆրանսան, որոնք «անկատար» 
մնացած Սեւրի այն յօդուածները, որոնք իրենց գաղութարարութեան 
նպաստաւոր էին… գործադրեցին եւ Միջին Արեւելքի արաբական երկիրները 
կորզեցին Օսմանեան Պետութենէն եւ գաղութացուցին զանոնք. այսինքն՝ 
իմփերիալիստական կեղծ բառապաշարով՝ «ընդունեցին ստանձնել անոնց 
հոգատարութիւնը»։ (Փակագիծի մէջ անցողակի յիշենք որ «անկատար» 
մնացած Սեւրի մաս մը յօդուածներուն գործադրութիւնը ամբողջին գոր-
ծադրելիութիւնը կը պահպանէ։ Նաեւ՝ Արեւմտեան Հայաստանի իրա-
ւականօրէն շարունակուող պետութեան Խորհրդարանը վաւերացուց Սեւրի 
Դաշնագիրը, զայդ ստորագրող պետութեան իբր շարունակութիւնը եղող 
պետութիւն)։ 

10 – 1923 թուի Լոզանի Դաշնագիրը խոշոր խախտում մըն է Միջազգային 
Հանրային Իրաւունքի հիմնական եւ կտրական սկզբունքներուն։
Սեւրը ստորագրած էր Հայաստանի Հանրապետութիւնը առանց զայդ 
վաւերացնելու։ Լոզանի ժողովին Հայաստան չհրաւիրուեցաւ։ Հետեւաբար, 
Լոզանը չէր կրնար որեւէ փոփոխութիւն մտցնել Սեւրի Դաշնագրի յօդուած-
ներուն մէջ։ Այդուհանդերձ ոտնակոխեց Հայերու, Քիւրտերու եւ Յոյներու 
վերաբերեալ բոլոր յօդուածները,– ոչ թէ լոկ անտեսելով զանոնք, այլ 
հակասելով անոնց՝ ստեղծեց Թուրքիոյ արուեստական, շինծու պետութիւնը։ 
Մենք տեսանք որ Թանէր Աքչամ կը խօսէր Թուրքիան ստեղծողներուն մասին, 
Միջազգային Հանրային Իրաւունքը կը պահանջէ որ միջազգային դաշնագրերն 
ու համաձայնագրերը չհակասեն կտրական սկզբունքներու, որոնց շարքին 
է ազատ ինքնորոշման իրաւունքի բոլոր բոլորին պարտադիր (erga omnes) 
սկզբունքը, զոր Լոզանի Դաշնագիրը հակասած է՝ ոտնահարելով Հայերու, 
Քիւրտերու եւ Յոյներու այդ իրաւունքը։ Նաեւ կը պահանջէ որ զանոնք ստո-
րագրողները ունենան բարի նպատակ կամ բարի կամեցողութիւն… ո՛չ չար 
կամ նենգ… զոր գործած են Լոզանը ստորագրողները, որոնք այդ պատճառաւ 
գործած կը համարուին նաեւ՝ իրաւունքի չարաշահումի (abus de droit) 
յանցագործութիւնը։ (1923 թուին «Թուրքիա» կոչուած շինծու, տարատնկեալ 
պետութիւնը ստեղծող իմփերիալիստները՝ 1947-ին ստեղծեցին նոյնպէս 
շինծու, տարատնկեալ «Իսրայէլ»ը։ Այս մասին կը խօսին չորս բազմազգի 
բանասէրներ, իրենց համահեղինակած հատորին մէջ, որուն վերնագիրն է “A 
New Critical Approach to the History of Palestine” _ 2019 թ., հրատ. Լոնտոնի 
Routledge հրատարակչատունէն։ Հոս կան երկու մէջբերումներ՝ Թել-Ավիվի 
համալսարանի դասախօս հրեայ հակասիոնական Փրոֆ. Շլոմօ Սանտի երկու 
հատորներէն, մէկը՝ 2008-ին լոյս տեսած “Comment fût Inventé le Peuple 
Juif?”, միւսը՝ 2018-ին լոյս տեսած՝ “Invention d’une Patrie” (Հայրենիքի Մը 
Հնարումը), որ մեզի կը յիշեցնէ նոյն իմփերիալիստներուն Ազգերու Լիկայի 
կողմէ առնուած չորս որոշումները՝ Տարագիր Արեւմտահայութեան նոր 
հայրենիք մը՝ «Ազգային Օջախ» մը հնարելու ոճիրը, ինչպէս պիտի տեսնենք 
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Մենք Կ՝ակնկալենք, որ Մարդիկ Հասկնան 
Հայ Ժողովուրդի Կորուստները եւ Տառապանքը. 

Մաշալեան

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
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Սիրոյ Մասին
 
1. Նուիրել ինքդ քեզ՝ չի նշանակում մատուցել:  
Նոյն անկողնում քնել՝ չի նշանակում միասին 
քնել: Վրէժ չլուծել՝ չի նշանակում ամէն ինչ 
ներել: Կողքին չլինել՝ չի նշանակում չսիրել:

2. Հնարաւոր է գայթակղել տղամարդուն, 
ով ամուսնացած է, հնարաւոր  է գայթակղել 
տղամարդուն, ով սիրուհի ունի, բայց հնա-
րավոր  չէ գայթակղել տղամարդուն, ով  
սիրած կին ունի:

3. Իմաստուն ապրելու համար շատ բան 
է պէտք իմանալ, բայց սկզբի համար մի 
մոռանայ. քաղցած մնա, բայց մի կեր՝ ինչ 
պատահի, և եղիր մենակ, բայց ոչ նրա 
կողքին, ով պատահի:

4. Սիրելի մարդու մէջ դուր են գալիս անգամ 
թերութիւնները, իսկ ոչ սիրելիների մէջ նեար-
դայնացնում են անգամ արժանիքները:

5. Պոկուած ծաղիկը պէտք է նուիրել,  սկսած 
բանաստեղծութիւնը պէտք է աւարտել, իսկ 
սիրելի կնոջը պէտք է երջանկացնել, այլապէս 
չարժեր պայքարել  մի բանի համար, որին ի 
զօրու չես հասնել:

ՕՄԱՐ ԽԱՅԱՄ

ՎԱՀԱՆ ՌՈՒՄԷԼԵԱՆ
(1963)
«Կախարդական Այգի»

04 2019
ՓԵՏՐՈՒԱՐ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Տեսակէտ

Պատմական ճշմարտութեան յիշուած բոլոր 
փաստերուն հակառակ՝ Արեւմուտքի իմփերիա-
լիստական, հակահայ ու խաբեբայ Տէրութիւն-
ներուն նկատմամբ ստորակայութեան բար-
դոյթն ու անոնցմէ կրկին ու կրկին խաբուելու՝ 
անչափահասներու վայել ապաւինողականու-
թեամբ վարակուած մնացին մեծ թիւով հայ 
ղեկավարներ… մեծամեծ եւ անվերականգնելի 
կորուստներ պատճառելով ազգին ու հայրենիքին։
Անցնող վերջին մէկ դարուն, Հայու երկու՝ 
իրարու ներհակ կերպարներ յայտնուեցան։ 
Անշուշտ՝ ո՛չ «հայրենասէր»ի եւ «հայրենադաւ»ի 
ներհակութեամբ, այլ՝ իրենց հոգեկան կեր-
տուածքին եւ անկարողութեան բերումով իրենց 
նախասիրութիւններուն ներհակութեամբ։
Մէկ կերպարը նախասիրեց՝ նոյնիսկ խաբուիլ 
թշնամիէն, յետոյ՝ ողբալ, եւ երգել՝ «Ափ Մը 
Մոխիր Հայրենի Տուն», «Մեր Հայրենիք Թշուառ 
Անտէր», «Հերոս մռնչեց՝ սուլթան դողդողաց, 
Եւրոպի աչքից՝ արտասուք սողաց», «Ուղիղ եօթ 
տարի ոչինչ արեցինք, Եւրոպի խօսքին՝ ականջ 
դրեցինք»… եւ՝ մուրա՜լ նոյնիսկ թշնամիներէն 
(օրինակ՝ ԱՄՆ-էն, Ցեղասպանութեան լոկ բարոյա-
կան ճանաչումը, փոխանակ՝ Ուիլսոնի Իրաւարար 
Վճիռին գործադրութիւնը պահանջելու…) (Տես՝ 
ՌԱԿ Գերագոյն Խորհուրդի ուղերձը ԱՄՆ 
օրէնսդիր մարմիններուն, Քոնկրէսի կողմէ 
Ցեղասպանութեան ճանաչումին առիթով… երբ 
խիստ տեղին պիտի ըլլար՝ 2020 այս թուին, որ 
100-ամեակն է այդ Վճիռին ու Սեւրին)։
Միւս կերպարը նախասիրեց օտարին չապաւինիլ, 

թշնամին ատել գիտնալ եւ անոր դէմ պայքա-
րիլ, մարտնչիլ եւ ի հարկին զոհուիլ… առանց 
գերակայութեան բարդոյթի հպարտօրէն ըսել. «Ես 
Հայ եմ հի՜ն, ինչպէս լեառն այս Արարատեան։ Թաց 
են ոտքերս դեռ՝ Ջրհեղեղի ջրից։ Իմ Սուրբ Հողն է 
տեսել Նոյն՝ առաջին անգամ. Բաբելոնեան Բէլը՝ 
խորտակուել իմ սրից…», կամ՝ «Պճնազարդուի՛ր 
երկիր Հայաստան, այսօր՝ քո օրն է մեծ։ Ծածանի՛ր 
ուրախութեան քո դրօշները բոլո՜ր։ Յաղթողի՛ 
փառքով դառնում են՝ հեռուներից հողմածեծ, 
արծիւները՝ իրենց արծուեբոյնը արեւավառ։ 
Ցնծա՛ քեզ անմահութիւն են բերում ռազմիկներդ 
գարնանաբեր քո գիրկն են դառնում նրանք՝ 
յաղթողի աստղը ճակատներին։ Նրանք՝ որ իրենց 
ուսերին տարան քո անունը անմեռ՝ Արմենիա, 
մեր պայծա՜ռ Երեւանից՝ մինչեւ պարտուա՛ծ՝ 
Պեռլին…»։
Այս երկրորդ կերպարը թէեւ աւելի մեծ ու շօշափելի 
նուաճումներ արձանագրեց Սովետ Հայաստանի 
մէջ, սակայն Տարագրութեան մէջ ալ յայտնուեցան 
այս կերպարի հայեր՝ աւելի նուազ թիւով եւ համեստ 
նուաճումներով, յաջորդաբար երեք ջոկատներով, 
որոնց երրորդը կը շարունակէ պայքարը եւ կը 
խոստանայ աւելի մեծ նուաճումներ։
Այդ ջոկատներն են՝ ԱՍԱԼԱ-ն, ՏԱՀՔ-Ը ԵՒ 
Արեւմտեան Հայաստանի Իրաւականօրէն Շարու-
նակուող Պետութեան Ջոկատը, որ ներկայիս, 
լրջօրէն կը ջանայ օգտուիլ 2020 թուի երկու 
դարադարձերու՝ Սեւրի եւ Ուիլսոնեան Իրաւարար 
Վճիռի առիթէն։
Տեսնենք՝ միւս կերպարի հայերը, ի՞նչ պատրաս-
տած են այս դարադարձերուն առիթով…։ Հաւա-
տա՞նք…։
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Պոլսոյ հայոց պատրիարք Սահակ արք. Մաշալեան 
հարցազրոյց մը տուած է թրքական «Hurriyet» 
իշխանամէտ պարբերականին: Ermenihaber-ի 
տեղեկութիւններով՝ հարցազրոյցին մէջ անդ-
րադարձ եղած է Հայոց Ցեղասպանութեան:
Թերթի լրագրողը Մաշալեանէն հետաքրքրուած 
է, թէ արդեօք Ապրիլ 24-ին տեղի ունեցող ոգե-
կոչումները կրնա՞ն ցաւերը կիսելու համար ճիշդ 
հող նախապատրաստել:
Մաշալեան նշած է, որ Թուրքիոյ մէջ Ապրիլ 
24-ը երկար ժամանակ թապու համարուած է եւ 
ընկալուած է իբրեւ թշնամական վերաբերմունք, որ 
կոտրուած է Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ 
Էրտողանի կողմէն, երբ 2015-ին՝ այն ժամանակ 
վարչապետ՝ Էրտողանը «ցաւակցական հեռագիր» 
յղեց:
«Մենք առաջին անգամ եկեղեցիներուն մէջ մեր 
հանգուցեալները յիշատակեցինք, աղօթեցինք 
անոնց համար: Ի հարկէ, ասիկա շատ դրական 
զարգացում էր: Մենք ստիպուած չենք ամէն դէպքի 
քաղաքականութեան աչքերով նայելու: Ամէն ինչ 
նաեւ ունի մարդկային կողմ: Կորսնցնելէ ետք 
մարդը չես կրնար ետ բերել, սակայն կ՝ուզես գոնէ 
սուգը պահել: Մարդիկ պէտք է յարգեն ուրիշի 
տառապանքները, քանի որ ցաւը միայն կիսելով կը 

նուազի, ուրախութիւնն ալ՝ կիսելով կ՝աւելնայ»,- 
ըսած է պատրիարքը:
Հայոց պատրիարքը ի՞նչ ակնկալիքներ ունի 
հարցին ի պատասխան՝ Մաշալեան նշած է. 
«Մեր ակնկալիքը այն է, որ մարդիկ հասկնան 
հայ ժողովուրդի կորուստները եւ տառապանքը: 
Մենք այդ մասին գիտենք, քանի որ ապրած ենք 
այդ ամէնը, սակայն այս երկրին մէջ այդ ամէնուն 
մասին շատ բան չեն գիտեր»:
Մաշալեան կարեւոր համարած է ցեղասպա-
նութեան իրական պատճառներուն բացայայտու-
մը՝ նշելով որ ատիկա ապագան ապահովագրելու 
նշանակութիւն պիտի ունենայ:
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Մենք Կ՝ակնկալենք, որ Մարդիկ Հասկնան Հայ 
Ժողովուրդի Կորուստները եւ Տառապանքը. 

Մաշալեան
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¸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:

«Զարթօնք»ի աշխարհասփիւռ ընթերցողներուն,
Սիրելի՛ բարեկամներ,
Ձեզի արդէն իսկ ծանօթ է Լիբանանի մէջ տիրող այսօրուայ 
տագնապալի իրավիճակը: Ներկայ պայմանները երկիրն ու 
այստեղ գործող հաստատութիւնները դրին տնտեսական ծանր 
խնդիրներու առջեւ: Դրամատնային համակարգն ալ անդա-
մալուծուած է, բան մը, որ աւելի եւս կը բարդացնէ վիճակը: 
Լիբանանեան թերթերը, որոնք արդէն իսկ կը դիմագրաւէին 
ֆինանսական դժուարութիւններ, այսօր անոնք գոյատեւման 
իմաստով,  ծանր կացութեան մատնուած են: Տագնապի մէջ է 
թերթերու գովազդային շուկան, որ յաւելեալ բարդ պայմաններ 
ստեղծած է մամուլի հաստատութիւններուն համար։ Այս ծանր 
իրավիճակէն անմասն չի մնար անշուշտ «Զարթօնք»-ը։
Ճակատագրական այս ճգնաժամային օրերուն գոյատեւման մեր 
յոյսը մեր թերթին սիրելի ընթերցողներն ու բարեկամներն են, 
որոնք միշտ կողքին եղած են «Զարթօնք»ին: Առ այս ազնուօրէն 
կը դիմենք ձեզի, որ ձեր աջակցութիւնը բերէք ձեր եւ մեր սիրելի 
թերթին։ «Զարթօնք» այսօր կարիքը ունի ձեր իւրաքանչիւրին  
նիւթական ազնիւ օգնութեան։
Նիւթական իւրաքանչիւր կաթիլ այս օրերուն կը թեթեւցնէ հայ 
թերթին դէմ ծառացած տագնապին բեռը: Նուիրատուութեան 
գումարին մեծաթիւ կամ փոքրաթիւ ըլլալը ոչ մէկ նշանակութիւն 
ունի այստեղ: Կարեւորը Հայ թերթը ճգնաժամէ մը դուրս բերելու 
սատարող համատեղ մտահոգութիւնն ու գործակցութիւնն է, 
որ վայել է մեր ազգին:  
Ձեր օգնութիւնը հաստատելու համար ձեզմէ ազնուօրէն կը 
խնդրենք գրել zartonkadl@gmail.com հասցէին որպէսզի ձեր 
բնակած  աշխարհագրական շրջանին ու նուիրաբերելիք 
գումարին համաձայն միասնաբար ճշդենք ձեր ազնիւ լուման 
փոխանցելու լաւագոյն, ապահով եւ գործնական միջոցը:  
Մենք վստահ ենք, որ բոլորիս սիրելի թերթին այս դժուար 
պայմանները միասնաբար պիտի յաղթահարենք:
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Փինկ Փոնկ - 2020
 ՀԵԸ Անդրանիկ Պէյրութի Մարզուհի 

Թալիա Ազար  Հասաւ Ասիոյ Ախոյեանութեան  
Եզրափակիչ Մրցումներուն

24-31   Յունուար  2020-ին,  Ռիատի 
մէջ, Սէուտական Արաբիա տեղի 
ունեցաւ  փինկ փոնկի 12-էն 15  
տարեկաններու (քատեթ)  մրցա-
շարք մը, որուն մասնակցեցաւ այդ 
մարզակարգի  Լիբանանի ախոյեա-
նուհի ՀԵԸ  Անդրանիկ Պէյրութի 
մարզուհի Թալիա Ազարը:
Թալիա Ազար՝ 3-0 արդիւնքով   պար-
տութեան մատնեց  իր խմբակի 
բոլոր եօթ մրցակիցները եւ շահե-
ցաւ Արեւմտեան Ասիոյ ախոյեա-
նութեան  տիտղոսը:  Շնորհիւ այս 
յաջողութեան, Թալիա Ազար  պիտի 
մասնակցի Ասիոյ  ախոյեանութեան  
եզրափակիչ մրցումներուն: 

«Շատ մեծ դաս է Սուրիոյ մէջ 
կատարուածը, երբ բարեկամաբար 
ապրող ժողովուրդները յանկար-
ծակի սկսան իրար խեղդել: Այդ-
պիսի բան մըն ալ ապրեցան՝ 
Առաջին համաշխարհային պատե-
րազմի տարիներուն՝ ամբողջ 

աշխարհի ժողովուրդները: Ազգայ-
նականութեան հիմքը դրուեցաւ, 
բոլորը ուզեցին իրենց ազգային 
պետութիւնը ստեղծել: Եթէ ազգային 
պետութիւն պիտի ստեղծէք, ուր 
արդէն իսկ բոլորը միասին ապրած 
են, ուրեմն ի՞նչ պէտք է ընէք մնացած 
ազգերուն հետ»,- ըսած է Մաշալեան:


