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Լիբանանեան Èáõñ»ñ
Նասրալլա Հաւաքական
Պատասխանատուութեան Կոչ Ըրաւ

Հըզպալլայի առաջնորդ Հասան Նասրալլա երէկ հեռասփռուած ելոյթով մը կոչ
ըրաւ արաբական աշխարհին միաւորուելու ընդդէմ ԱՄՆ Թրամփի շրջանին
մէջ միջամտութիւններուն դէմ:
Նասարլլայի ելոյթին առիթը իրանցի զօրավար Քասէմ Սուլէյմանիի մահուան
քառասունքին առիթով էր:
Լիբանանեան օրակարգով Նասրալլա կոչ ուղղեց բոլոր կողմերուն համագործակցելու երկիրը իր տնտեսական անելէն դուրս բերելու համար: Անոր
ելոյթի բովանդակութենէն յստակ էր, որ ինք կը գիտակցի կացութեան
ծանրութեան, որուն դիմագրաւումը կառավարութեան կարողութիւններէն
վեր է:
Միւս կողմէ երէկ երեկոյեան երկրին նախագահին եւ վարչապետին անձնական միջամտութիւններով Միտըլ Իսթ ընկերութիւնը յետս կոչեց իր
որոշումը յետայսու օդանաւային տոմսակները միայն ամերիկեան տոլարով
վաճառելու: Այս որոշումը, որոշ խուճապ մը ստեղծած էր քաղաքացիներուն
մօտ:
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Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Գարեգին Բ-ն Նամակ Յղած է Սուրիոյ
Նախագահին
Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը նամակ յղած է Սուրիոյ Արաբական Հանրապետութեան նախագահ Պաշշար Ասատին` հայ ժողովուրդի
անունէն շնորհակալութիւն յայտնելով Սուրիոյ խորհրդարանին կողմէ
Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչցող եւ դատապարտող բանաձեւի միաձայն
ընդունման առիթով:
Վեհափառ Հայրապետի նամակին մէջ մասնաւորապէս կ՛ըսուի.
«Մարդկութեան դէմ իրականացուած յանցագործութիւններու դատապարտումը եւ ժխտողականութեան մերժումը այն ամուր երաշխիքն է,
որմով հնարաւոր է կանխարգիլել կրօնական եւ ազգային խտրականութեան
պատճառով նոր ցեղասպանութիւններն ու ոճրագործութիւնները եւ կառուցել
խաղաղ ու համերաշխ աշխարհ:
Սուրիոյ ժողովուրդը այսօր՝ աւելի քան 100 տարիներ առաջ վերահաստատեց յանձնառութիւնն ու վճռականութիւնը իր նախնեաց, որոնք
Հայոց Ցեղասպանութեան դժնդակ տարիներուն ապաստան տուին
հայրենազրկուած ու տարագրուած մեր ազգի զաւակներուն: Տէր Զօրի
անապատին մէջ տասնամեակներ առաջ, Ձեր բարեյիշատակ հօր` Հաֆեզ
Ասատի նախագահութեան շրջանին Սրբոց Նահատակաց եկեղեցւոյ
կառուցումը դարձաւ հերթական արձանագրումը Հայոց Ցեղասպանութեան
հարցով Սուրիոյ իշխանութիւններուն որդեգրած կեցուածքին: Ներկայ
ժամանակներուն բազմիցս ականատեսն եղած ենք Ձեր եւ Ձեր ժողովուրդի
ընդգծուած բարեհոգութեան ու ուշադրութեան առ մեր ժողովուրդը, որոնց
խօսուն արտայայտութիւնն են Սուրիոյ հողին վրայ վեր խոյացած հայկական
սրբավայրերը, մշակութային եւ կրթական հաստատութիւնները, սուրիահայ
համայնքի բարեշէն կեանքի բազմաթիւ վկայութիւնները»։
Վեհափառը, զօրակցութիւն յայտնելով Սուրիոյ բարեպաշտ ժողովուրդին,
մաղթած է, որ երկրին մէջ հաստատուի բաղձալի խաղաղութիւնն ու
անդորրը եւ իրականութիւն դառնան դժուարութիւններ յաղթահարող եղբայր
ժողովուրդի պայծառ կեանքի երազները:

Ժողովրդավարութիւնը Պիտի Օգնէ Յաղթահարել
Տարածաշրջանի Խնդիրները. Նիկոլ Փաշինեան

Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ
Թուրքիոյ ԱԳՆ-ն Արձագանգած է
Սուրիոյ Խորհրդարանին Կողմէ
Հայոց Ցեղասպանութեան Ճանաչման
Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարարութիւնը արձագանգած է Սուրիոյ
խորհրդարանին կողմէ Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման եւ դատապարտման։
Ermenihaber.am-ի տեղեկութիւններով՝ Թուրքիոյ ԱԳՆ-ի մամուլի խօսնակ
Համի Աքսոյը Սուրիոյ խորհրդարանին մէջ Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչցող
բանաձեւին ընդունումը անուանած է Սուրիոյ իշխանութիւններու էութիւնը
ցոյց տուող ցայտուն օրինակ։
Թուրք պաշտօնեան ըսած է, որ այս որոշումը ի ցոյց կը դնէ Սուրիոյ
իշխանութիւններուն երկերեսանիութիւնը, քանի որ, ըստ Աքսոյի, Սուրիոյ
իշխանութիւնները սեփական ժողովուրդը տարիներ շարունակ ենթարկած
են ամէն տեսակ կոտորածներու, տեղահանած են միլիոնաւոր մարդոց ու
կիրառած են քիմիական զէնք:
«Դեռ կը շարունակուի մարդկային տրաման, որուն պատճառ դարձած
է վարչաձեւը (Սուրիոյ իշխանութիւնները), մեր սահմանին վրայ տեղի
կ՝ունենայ պատմութեան ամենադաժան աղէտներէն մէկը»,- նշած է
Թուրքիոյ ԱԳՆ մամուլի խօսնակը՝ չմոռնալով շեշտել Թուրքիոյ պաշտօնական
թէզերը այն մասին, որ «Սուրիոյ վարչաձեւը կորսնցուցած է միջազգային
օրինականութիւնը»:

ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համանախագահութեամբ ղարաբաղեան խնդրի
կարգաւորման բանակցային գործընթացը պէտք է պահպանուի։ Armenpress.
am-ի տեղեկութիւններով՝ այս մասին նշած է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան,
Ֆրիտրիխ Էպերթ հիմնադրամին մէջ կայացած հանդիպման ընթացքին։
«Անիկա բացառիկ բանակցային ձեւաչափ է, ուր առկայ է Ռուսիոյ, ԱՄՆ-ի
եւ Ֆրանսայի համագործակցութիւնը։ Այդ համագործակցութեան շնորհիւ է,
որ 25 եւ աւելի տարի տարածաշրջանին մէջ կը պահպանուի յարաբերական
կայունութիւն»,-ըսած է Նիկոլ Փաշինեան՝ պատասխանելով Մինսկի խումբի
ձեւաչափին վերաբերեալ հարցին։
Անդրադառնալով ԵՄ-ի գործօնին՝ Նիկոլ Փաշինեան նշած է, որ քաղաքացիական կառոյցները կրնան աշխոյժ աշխատիլ ղարաբաղեան գործընկերներու հետ։
Շար. Էջ 08
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Հոգեհանգստեան Արարողութիւն Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկոսութեան Երջանկայիշատակ Վեհափառ
Հայրապետներուն Եւ Երանաշնորհ Միաբան Հայրերու
Հոգիներուն Համար
Կիրակի, 16 Փետրուար 2020-ին,
յաւարտ Ս. եւ Անմահ Պատարագին,
Անթիլիասի Մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին
կից գտնուող «Զարեհեան Յուշարձան-Դամբարան»ին մէջ,
ներկայութեամբ միաբան հայրերու եւ հաւատացեալներու,
կատարուեցաւ Մեծի Տանն
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան
երջանկայիշատակ հայրապետներուն եւ լուսահոգի միաբաններուն հոգեհանգիստը, որուն
նախագահեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա.
Կաթողիկոսը։
Արդարեւ, սոյն հոգեհանգստեան
պաշտօնը, որ աւանդութիւն դարձած է Փետրուար ամսուան ընթաց-

քին կատարել Կաթողիկոսութեան
թեմերուն բոլոր եկեղեցիներէն
ներս, առիթ է ոչ միայն յիշելու մեր
Վեհափառ Հայրապետներուն եւ
հոգեւոր հայրերուն նուիրական
ծառայութիւնը մեր եկեղեցւոյ ու
ժողովուրդին, այլեւ այն եզակի
դերը, որ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկոսութիւնը ունեցաւ
ցեղասպանութենէն ետք Սփիւռքի
կազմակերպման աշխատանքին
մէջ, ինչպէս նաեւ վերանորոգելու մեր ուխտը՝ ծառայական նոյն
ճամբան շարունակելու, որպէսզի
նոր եռանդով շարունակենք մեզի
կտակուած աւանդն ու Հայ եկեղեցւոյ առաքելութիւնը։
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Անթիլիասէն Երեք Երիտասաարդ Միաբան Հայրեր
Մեկնեցան Վատիկան
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ
Հայրապետի բարձր տնօրինութեամբ երեք երիտասարդ միաբան հայրեր՝ Հոգշ. Տ. Յովհաննէս
Վրդ. Սաղտճեան (առաջնորդական փոխանորդ Հիւսիսային
Յունաստանի), Հոգշ. Տ. Պարոյր
Վրդ Շէրնէզեան (տեսուչ «Կիլիկիա» Թանգարանի), Հոգշ. Տ.
Զարեհ Վրդ. Սարգիսեան (վարիչ
Քրիստոնէական Դաստիարակութեան Բաժանմունքին), մեկնեցան Վատիկան՝ ընդառաջելով
Վատիկանի միջ-քրիստոնէական
յարաբերութեանց բաժանմունքի
հրաւէրին: Հայր սուրբերուն պիտի
միանայ Հռոմի մէջ ուսանող Հոգշ.
Տ. Պսակ Վրդ. Թէփիրճեան:
Արեւելեան Ուղղափառ եկեղեցիներու եւ Կաթոլիկ եկեղեցւոյ

միջեւ տեղի ունեցող աստուծաբանական յանձնախումբը որոշած
էր, որ յաջորդաբար Կաթոլիկ եւ
Արեւելեան Ուղղափառ եկեղեցիներ կազմակերպեն փոխադարձ
այցելութիւններ իրենց երիտասարդ
հոգեւորականներու, որպէսզի
աւելի մօտէն ու ամբողջական կերպով ճանչնան զիրար: Հետեւաբար,
արեւելեան եկեղեցական ընտանիքին պատկանող իւրաքանչիւր
եկեղեցիէն երեք երիտասարդ
հոգեւորականներ յառաջիկայ 10
օրերու ընթացքին Վատիկանի
մէջ այցելութիւններու եւ հանդիպումներու ճամբով առիթը պիտի
ունենան աւելի մօտէն ծանօթանալու Վատիկանի աշխատանքներուն
ու Կաթոլիկ եկեղեցւոյ դիմագրաւած մարտահրաւէրներուն:

Պատմութեան
Մէջ Այսօր
Ծերենց
Ծերենց, Յովսէփ Շիշմանեան (16
Սեպտեմբեր 1822, Իսթանպուլ —
17 Փետրուար 1888, Թիֆլիս), հայ
գրող, հրապարակախօս, բժիշկ ու
պատմավիպագիր։
Ծնած է 16 Սեպտեմբերի 1822ին, Պոլիս։ Տասը տարեկանին
կ’երթայ Վենետիկ՝ Մխիթարեան
հայրերու Ս. Ղազար վանքը
ուսանելու։ Դասընկեր կ’ունենայ
Ղեւոնդ Ալիշանը, որուն զրոյցները
պատանի Յովսէփին միտքն ու
երեւակայութիւնը կը կապեն
հայրենի աշխարհին պատմական վայրերուն։ Հայագիտական
լուրջ ուսում ստանալէ ետք, կը
հրաժարի վանական դառնալու
մտադրութենէն ու 1840-ին կը
վերադառնայ իր ծննդավայրը,
ուր քանի մը տարի կը զբաղի
ուսուցչութեամբ։
1848-ին Օգոստոսի 28-ին, Ծերենց
երկար ճանապարհորդութիւն մը
կը կատարէ եւ իր աչքերով կը
տեսնէ Հայաստանի եւ Կովկասի
պատմական քաղաքները՝ Կարին,
Կարս, Ալեքսանդրապոլ եւ Թիֆլիս
ու աւելի մօտէն կը ծանօթանայ
հայրենի սքանչելի բնութեան եւ իր
ժողովուրդին աւանդութիւններուն
եւ բարքերուն, որոնք յետագային
ատաղձ պիտի ծառայէին իր գրելիք
պատմական արժէքաւոր վէպերուն։ Մէկ կողմէն գրականութեան
հանդէպ ունեցած իր սէրն ու
մասնագիտութեան մը տիրանալու
անհուն տենչը, իսկ միւս կողմէ իր
ապրուստին մտահոգութիւնն ու
նիւթական անապահովութիւնը
կրկնակ դժբախտութիւններ էին,
որոնք անկարելի կը դարձնէին իր
փափաքներուն իրականացումը,
որոնք սակայն երբեք ա՛լ չկրցան
բեկում մը առաջացնել իր հոգիին
մէջ։
1848-ին Ծերենց կը մեկնի Փարիզ։
Սամուէլ Մուրատեան վարժարանին մէջ (Սեւր) ուսուցչութեամբ
կը զբաղի եւ միանգամայն կը
հետեւի ֆրանսական բժշկական
համալսարանի ճիւղին։ Ան կը
ծանօթանայ Նահապետ Ռուսինեանին եւ իր ընկերներուն հետ
ու անոնց պէս կը կրէ ֆրանսական յեղափոխութեան գաղափարներուն
ազդեցութիւնը։
1853-ին, Ծերենց վկայեալ բժիշկ
կը վերադառնայ Պոլիս:
1875-ին Ծերենց հազիւ ստանձնած
էր Օրթագիւղի հայ կաթողիկէ վարժարանի տնօրէնութեան պաշտօնը, երբ կառավարական բժիշկի
պաշտօնով կ՚ուղարկուի Կիպրոս։
Ասիկա տեսակ մը աքսոր էր՝ զինք
իբրեւ կասկածելի մեկուսացնելու
համար։
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Ո՞րն Է Հայապահպանումի Շօշափելի Նպատակը
ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Հ

այապահպանումը՝ ինքնին, վախճանական նպատակ մը չէ, ինքնանպատակ չէ, այլ՝ լոկ միջոց մըն է, ծառայելու համար նպատակի
մը գործադրութեան։ Եւ միջոցի մը արժէքն ու նշանակութիւնը կը
չափուին իր հետապնդած նպատակին արժէքին ու նշանակութեան չափով։
Եւ՝ նպատակ մը մեծագոյն արժէքն ու նշանակութիւնը կ՚ունենայ, երբ
հանրօգուտ է՝ կը ծառայէ մարդոց ու մարդկութեան։ Գամառ Քաթիպան
ըսած է հայ հարուստին. եթէ քո շահից՝ չունի Հայաստան, թքել եմ՝ քո
անհատական շահին վրան։
Հայապահպանում միջոցի զօրութեան երկու նախապայման ազդակներն
են՝ նախ Հայոց Լեզուին եւ Հայոց Պատմութեան քաջածանօթութիւնը։ Իսկ
այս միջոցը արժեւորող երկու շօշափելի նպատակներն են՝ Հայոց Լեզուի
հայկականութեան պահպանումն ու նաեւ՝ հարստացումը, եւ՝ Հայոց
Պատմութեան դասերուն թելադրած պատմական անհրաժեշտութեան
գործադրութեան հետապնդումը՝ լուրջ եւ անկեղծ յանձնառութեամբ։
Տարագիր Արեւմտահայութեան յառաջապահ տարրերը այսօր կը գտնուին
իրենք զիրենք յաղթելու եւ ազգին հաւաքական ցաւերուն դարման գտնելու
մարտահրաւէրին առջեւ։
Այդ հաւաքական ցաւերն են՝ Հայ Հողային Դատը մոռացութեան տալու եւ
Հայոց Լեզուին սպառնացող վտանգները։ Այս ցաւերուն դարման գտնելով է
որ յառաջապահ տարրերը պիտի ունենան հոգեկան գոհունակութիւն, քանի
որ արդէն իսկ՝ սկսած է խիստ վտանգաւոր դառնալ Արեւմտեան Հայաստանի
եւ Արարատի գերեվարեալ վիճակին մոռացութեան հիւանդութիւնը եւ
կը յիշուին միայն Ցեղասպանութեան լոկ բարոյական, պղատոնական ու
իրաւունք ունիք, բայց առնելիք չունիքի իմաստով ճանաչումները, եւ միւս
կողմէ՝ հայատառ օտար բառերու զանգուածեղ գործադրութիւնը թէ՛ Սփիւռքի
եւ մանաւանդ՝ Արեւելահայաստանի մէջ…։
Ա.- ՀԱՅԱՏԱՌ ՕՏԱՐ ԲԱՌԵՐԸ
Հայոց Լեզուի հայկականութեան պահպանումն ու միաժամանակ անոր
այժմէականացումն ու առաւել հարստացումը կը պահանջեն գործադրել
հետեւեալ սկզբունքները.
1- Բացարձակապէս մերժել հայատառ օտար բառերու գործածութիւնը, եթէ՝
գոյութիւն ունին ատոնց հայերէն ՃՇԳՐԻՏ հոմանիշները, որոնք չեն ջնջեր
կամ անտեսեր ատոնց ունեցած իմաստի եւ նշանակութեան գիտական
նրբերանգները։
2- Սրբագրել՝ հայերէնի տառացի թարգմանուած սխալ բառերը, հայերէն
ճշգրիտ բառերով. եւ երբ կարելի չըլլայ՝ օտար բառերուն արմատները
հայացնել հայերէնի քերականութեան եւ լեզուամտածողութեան ենթարկելով
զանոնք։
3- Ի պահանջել հայերէնի այժմէականացումի հարկին, չվարանիլ օտար
բառերը նոյնութեամբ որդեգրելէ՝ եթէ կարելի չըլլայ գտնել հայերէնի մէջ,
ատոնց ճշգրիտ իմաստի եւ նշանակութեան գիտական նրբերանգները
պահպանող բառեր, հարստացնելու համար հայերէնի բառապաշարը, քայլ
պահելու համար ժամանակին հետ։
Որովհետեւ, արդէն մեր ապրող ու զարգացող լեզուն, զոր մաքրակրօնները՝ իրենց բնազանցական բացարձակապաշտ մտածելաեղանակով,
«մաքրամաքուր» կը կարծեն, այս սկզբունքներով առաջնորդուած է, եւ այդ
«մաքրամաքուր»ին մէջ կան հարիւրաւոր, եւ հաւանաբար ալ՝ մի քանի
հազար բառերու օտար արմատներ, որոնց չենք անդրադառնար այսօր՝ որ
հայերէն չեն։
Յիշենք օրինակներ՝ արաբերէն արմատ բառերէն, հայերէնի մէջ.
Այպանել, գանձ, ձէթ, թագ, պալատ, բսիաթ, մանգաղ, մարգ, գունդ, դիւան,
վառօդ, ծոմ, թիլ, սել, պանդոկ, պիստակ, բլբուլ, պղպեղ, ալանի, մունետիկ,
ժամանակ, մասար, բադ, մկրատ, խանութ, ախոռ, զեփիւռ, փերուզ, սնտուկ,
խան, արտ, կանթեղ, կարաւան, զուլալ, ամ (տարի), խալխլում, թարգման,
վարդ, եասաման, բարբարոս, մահր, մաքս, գողգոթայ, լուբիա, թափոր,
շաքար, գոհար, եւայլն…։
Նոյնպէս կան մեծ թիւով պարսկերէն, յունարէն, լատիներէն, ֆրանսերէն եւ
անգլերէն արմատներ (օրինակ՝ մեր ամսուայ 12 անուններն ալ հայերէն չեն…)։
Յիշենք շատ քիչ օրինակներ հայատառ օտար բառերէն, որոնք բացարձակապէս մերժելի են, քանի որ կան ատոնց ճշգրիտ հայերէն հոմանիշները.
Պրոդուկտիվ՝ արդիւնաբեր, ինտրիգ՝ դաւ, կոնֆերանս՝ համաժողով,
կոզմետիկ՝ շպար, քոմենթ՝ մեկնաբանութիւն, էսկալացիա՝ մագլցում,
սաստկացում, ինդուստրիա՝ ճարտարարուեստ, դեստրուկտիվ՝ քանդիչ,
կործանարար, պլան՝ ծրագիր, նախագիծ, ռեսուրս՝ աղբիւր, կոմյիւնիկէ՝
հաղորդագրութիւն, պերմենենտ՝ մնայուն, տեւական, շարունակական,
նյիւանս՝ նրբերանգ, վենդետա՝ վրիժառութիւն, փոխվրէժ, ագրեսիա՝

նախայարձակում, ռեաբիլիտացիա՝ վերականգնում, էլեմենտ՝ տարր, դենտենց՝ հակում, ձգտում, մղում, պրիմիտիւ՝ նախնադարեան, ռեակցիա՝
հակազդեցութիւն, հակադարձութիւն, կոնֆլիկտ՝ հակամարտութիւն,
հակընդդիմութիւն, պատրիոտ՝ հայրենասէր, ֆրոնտ՝ ճակատ, ֆոտո՝
լուսանկար, ռեգիոն՝ շրջան, տարածաշրջան, կոորդինացիա՝ համակարգում,
ապաթիա՝ ապակրանք, սուվերենութիւն՝ գերիշխանութիւն, եւ այսպէս
հարիւրաւոր…։
Սակայն կան նաեւ՝ հայերէնի թարգմանուած օտար բառեր, որոնք չունին իմաստի եւ նշանակութեան գիտական ճշգրտութիւն եւ չեն յարգեր
նրբերանգները։
Օրինակ.
Վիպապաշտութիւն, բայց ռոմանթիկը վէպը պաշտող մը չէ երբեք։
Ռազմավարութիւն եւ մարտավարութիւն եզրերը չեն յարգեր իրենց միջեւ
գտնուող իմաստի եւ նշանակութեան տարբերութեան նրբերանգը։ Ռազմը
եւ մարտը միասին պատերազմ կը նշանակեն։
Աշխարհամարտը եւ ճակատամարտը պատերազմներ չե՞ն։ Ուրեմն, նոյնութեամբ առնել եւ հայացնել ստրատեգիա եւ տակտիկա եզրերը։
Երկվայրկեանը, որ second-ին տառացի թարգմանութիւնն է, թուաբանական
մեծ սխալ մըն է… երկու վայրկեանը չի կրնար մէկ վայրկեանէն նուազ ըլլալ…
րոպէն՝ կ՚ըլլայ։
Կայսերապաշտութիւնը եւ իմփերիալիզմը՝ աշխարհակալութեան իրարմէ
հիմնովին տարբեր իմաստի եւ նշանակութեան երկու նրբերանգներ
ունին, քանի որ առաջինը յատուկ է աւատատիրական դարաշրջանի
աշխարհակալութեան, իսկ երկրորդը՝ գերզարգացած կապիտալիզմի, վայրի
կապիտալիզմի դարաշրջանի։ Ուրեմն, կը գործածենք իմփերիալիզմը, զայն
հայացնելով, երբ խօսինք ներկայ ժամանակներու աշխարհակալութեան
մասին։ Արդէն՝ կայսր-ը հայերէն չէ, կայսրութիւն եւ կայսերապաշտութիւն՝
հայերէն չեն, այլ՝ օտար յատուկ անուն։
Դրամատիրութիւն եզրը ճշգրտօրէն կապիտալիզմ չի նշանակեր, որ ԴՐԱՄԱԳԼՈՒԽ ունեցող եւ ոչ թէ ամէն դրամ ունեցող, դրամատէր դասակարգին
իշխանութիւնն է, եւ ոչ թէ անդիմորոշ դրամին…։ Դրամագլուխ (capital)
ունեցողը՝ կրնայ գնել արտադրութեան միջոցներ եւ վարձել մեծ թիւով
աշխատաւորներ եւ շահագործել զանոնք, եւ կամ կանխիկ գանձուած
տոկոսով պարտքի տալ մեծ գումարներ։
Ստրկատիրութիւն եզրը ի՞նչ կը նշանակէ։ Տիրութիւն ընողը ստրո՞ւկն է…։
աւելի ճիշդը՝ ստրկատէրատիրութիւնը պիտի ըլլար։
Ընկերվարութիւն եզրը կրնա՞յ սոցիալիզմ նշանակել։ Սոցիալիստական
հասարակարգը ընկերակցութիւն չէ, այլ՝ համայնատիրութիւն։ Սոցիալականը
ընկերային չի նշանակեր, այլ՝ հասարակական։ Ուրեմն, գործածել սոցիալիզմ
եզրը, հարստացնելով հայերէնի բառապաշարը։ Կամ՝ սոցիալատիրութիւն,
եւ կամ՝ հասարակավարութիւն։
Նոյնպէս՝ ընկերաբանութեան փոխարէն գործածել հասարակագիտութիւնը։
Փիլիսոփայութիւնը եւս հայացուած օտար (յունարէն) արմատ մըն է։
Իմաստասիրութիւնը լրիւ հայերէնն է։
Եկեղեցի, մզկիթ, ելեկտրական, ելեկտրոնային եւ երկար շարք մը օտար
բառերու, որոնք հայացուած են եւ ապրած են ու վերապրած երկար ժամանակ։
Վերջապէս, հարկ է հաստատել, որ օտար լեզուներու ծանօթացումը կը
հարստացնէ՝ ոչ միայն մեր լեզուագիտական, այլեւ՝ գաղափարախօսական
մշակոյթը։ Սակայն, օտար լեզուի մը լեզուամտածողութիւնը կրնայ վնասակար
ըլլալ՝ օտարացնելով մեզ, եթէ հակառակ է մեր լեզուի լեզուամտածողութեան։
Շար. Էջ 06

04

ºñÏáõß³µÃÇ / 17.02.2020

Սփիւռքահայ Կեանք

Հանդիպում- Զրոյց Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեանի Հետ
Ուրբաթ, 7 Փետրուար 2020-ին,
երեկոյեան ժամը 7-ին, «Պըլըքտանեան» հանդիսասրահին մէջ
Գահիրէի Ազգային Առաջնորդարանի
կազմակերպութեամբ տեղի ունեցաւ
հանդիպում-զրոյց` Արաբական Ծոցի
Երկիրներու «Աստուածաշունչի
Ընկերութեան» քարտուղար Դոկտ.
Հրայր Ճէպէճեանին հետ:

Հանդիպմանը ներկայ էին Թեմիս
Բարեխնամ Առաջնորդ Գերաշնորհ
Տ. Աշոտ Եպիսկոպոս Մնացականեան, Կաթողիկէ թեմի Առաջնորդ
Գերապայծառ Տ. Գրիգոր Օգոստինոս Եպս. Գուսան, Գահիրէի Թեմական եւ Քաղաքական ժողովներու
ատենապետերը եւ անդամներ, ինչպէս նաեւ մշակութասէր համայնքայիններ:
Բացման խօսքով նախ հանդէս
եկաւ Տոքթ. Սուրէն Պայրամեան`
ներկայացնելով Դոկտ. Ճէպէճեանի
համառօտ կենսագրականը, որմէ
ետք յարգոյ բանախօսը անմիջական եւ անկեղծ մթնոլորտին մէջ
ներկայացուց օրուան նիւթը։
Իր խօսքին մէջ Դոկտ. Ճէպէճեան
մասնաւորաբար անդրադարձաւ
մշակոյթ եզրոյթին, յատկապէս հայկական հարուստ բազմադարեան
մշակոյթին, որ անդառնալի կորուստ
կրած է Հայոց Ցեղասպանութեան
հետեւանքով։ Սակայն ուրախութեամբ արձանագրեց նաեւ,
որ այս տարիներու ընթացքին
հայը ամէն ջանք թափած
է
յատկապէս Սփիւռքին մէջ պահելու եւ զօրացնելու իր ազգային-

մշակութային ժառանգութիւնը:
Այս ոգիի դրսեւորումի եւ ազգային ինքնութեան գիտակցութիւնը
պահելու եւ ըստ այդմ մշակոյթի
կրողը ըլլալու մասին կը վկայէ
անոր հեղինակած «Սփիւռքահայ
կեանքեր, ինչպէս որ տեսայ» գիրքը,
որ բազմաթիւ ճամբորդութիւններու ընթացքին գրուած յօդուածներու հաւաքածոյ մըն է: Ինչպէս
եւ հեղինակը կ’ըսէր` ամէն տեղ
փնտռած է հայկական հետքեր եւ
հանդիպած տեղի հայութեանը, որմէ
ստացած իր տպաւորութիւնները,
մտորումները եւ մտահոգութիւնները
յանձնած է թուղթին:
Հետաքրքրական է հեղինակի մօտեցումը առ այն, որ սփիւռքեան տարբեր հատուածներ իւրովի կը կրեն եւ
կը պահպանեն իրենց ինքնութիւնն ու
մշակոյթը, կը կրեն տուեալ միջավայրի եւ մշակոյթի ազդեցութիւնը,
սակայն տակաւին կը փորձեն
կառչած մնալ հայկականութեանը`
երբեմն առանց լեզուի պահպանումի։
Ուր որ գացած է, որու որ հանդիպած
է, անոնց մէջ տեսած է հայութիւնը

եւ իր պատկանելութիւնը փնտռող
հայուն:
Բանախօսը յատկապէս մատնանշեց,
որ օտարացումի ճամբան բռնած
հայու այցելութիւնը դէպի հայրենիք,
անոր մէջ կ’արթնցնէ ազգային պատկանելութեան գիտակցութիւնը եւ
վերադարձ իր ակունքներուն։
Յիրաւի օտարութեան մէջ ապրող
հայուն համար կարեւոր պարգեւ
մըն է անկախ հայրենիքի գոյութիւնը։
Դոկտ. Ճէպէճեան ելոյթի վերջաւորութեան իր մակագրութեամբ գիրքերը նուիրեց փափաքողներուն:
Դիւան
Եգիպտոսի Հայոց Թեմի
Գահիրէի Ազգային
Առաջնորդարան

Մշակութային Արձագանգ

Հայերու Ներդրումը Պաքուի Մշակութային Կեանքին Մէջ (Բ)
Պաքուի հայկական եկեղեցիները
Հայաստանի բուն սահմաններէն
դուրս գործող հայկական համայնքներու կեանքին մէջ եկեղեցին կը
կատարէ ոչ միայն կրօնական, այլեւ ազգապահպան դեր, եւ, իբրեւ
կանոն, գրեթէ բոլոր հայկական
համայնքներուն մէջ կը գործեն առաքելական եկեղեցիներ:
Նախքան խորհրդային կարգերու
հաստատումը Պաքու քաղաքին մէջ
կը գործէր 5 հայկական եկեղեցի,
որոնք տարբեր տարիներու դարձած
են թաթարներու, ապա նոր ինքնութիւն որդեգրած ատրպէյճանցիներու
վանտալիստական գործողութիւններու թիրախները։ Խորհրդայնացումէն ետք՝ ատրպէյճանական
իշխանութիւնները իրենց հակահայկական գործողութիւնները կը
սքօղէին ԽՍՀՄ իշխանութիւն-

ներու հակակրօնական քաղաքականութեան ներքոյ՝ տարբեր
պատրուակներով հիմնովին կամ
մասամբ քանդելով հայկական
եկեղեցիները։ 1989-ի դրութեամբ
Պաքուի մէջ կանգուն մնացած էր
միայն 2 հայկական եկեղեցի՝ Սբ
Աստուածածին եւ Սբ Գրիգոր
Լուսաւորիչ: Այժմ պահպանուած
է միայն Սբ. Գրիգոր Լուսաւորչի
շէնքը՝ առանց խաչի՝ վերածուած
գրապահոցի:

Սբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցի

1863-ին հիմնադրուած Սբ Գրիգոր
Լուսաւորիչ եկեղեցին կը գտնուի
քաղաքին կեդրոնը՝ Շատրուաններու
հրապարակին մօտ՝ Նիզամի փողոցին վրայ։ Պաքուի մէջ հայերու 1990
Յունուարի զանգուածային ջարդերու նախօրէին ատրպէյճանցիներուն կողմէ վանտալութեան թիրախ
դարձած են եկեղեցւոյ խաչն ու
զանգակատունը, 1989 Դեկտեմբեր
25-ին ատրպէյճանցիները հրդեհած
են եկեղեցին, որուն հետեւանքով
այրած են արժէքաւոր գիրքեր, սրբապատկերներ եւ եկեղեցական ողջ
գոյքը:
Սբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցին դարձած է հակահայկական
ալիքի թիրախ ոչ միայն 1990-ի
ջարդերու, այլեւ՝ 1918-1920 թթ.
հայ-թուրք/թաթարական կռիւներուն
ժամանակ։ 1919 Յունիս 11-ին թուրք-

թաթարական զօրքը շրջափակման
մէջ վերցուցած էր եկեղեցին՝ այնտեղ զէնք-զինամթերք գտնելու
նպատակով, իսկ չգտնելէ ետք՝
զինուորները հրացանազարկով
վնասած էին եկեղեցւոյ պատերը։
Շար. Էջ 07

Սբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցին
ներկայիս
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Լիբանանահայ Դպրոց

Մեսրոպեանի Աշակերտները Կը Ծանօթանան SEMAS Դրութեան
11 Փետրուար, 2020-ին, HKEC
կրթական ընկերութեան ներկայացուցիչ տիկին Սեւան Քենտիրճեան Շերպեթճեան Մեսրոպեան
վարժարանի նախակրթարանին մէջ
սկսաւ աշակերտներուն ներկայացնել
SEMAS հաշուողական դրութիւնը,

որ մեծապէս կ՛օգնէ զարգացնել
աշակերտներուն մտային- հաշուողական կարողութիւնները՝ Soroben
կոչուած գործիքին օգտագործումով:
Ներկայացման ընթացքին տիկին
Շերպեթճեան աշակերտներուն հետ
կատարեց նաեւ ուղեղային մարզան-

քի աշխատանքներ, որոնք կ՛օգնեն
աւելի արագ տեսնել թուաբանական
խնդիրներու լուծումները՝ մտովի,
առանց դասական հաշուողական
ձեւերուն:
SEMAS դրութիւնը կը կիրարկուի
աշխարհի տարբեր կրթական
կեդրոններու մէջ, որովհետեւ

անիկա կը զօրացնէ նաեւ աշակերտներու յիշողութիւնը, դասերու
ըմբռնումը, կեդրոնացումը եւ ստեղծագործալանութիւնը:
Տեղեկատուական գրասենեակ
Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան
Բարձրագոյն Վարժարանի

Մեսրոպեանի Աշակերտները Կատարեցին Մկրտութեան Խորհուրդի
Վերահաստատման Խոստում
13 Փետրուար 2020-ին, եւ յաջորդաբար
չորրորդ տարին ըլլալով, Հայ կաթողիկէ
Մեսրոպեան բարձրագոյն վարժարանի 8-րդ դասարանի աշակերտները
կատարեցին Մկրտութեան խորհուրդի
վերահաստատման խոստում, ըլլալու այն, ինչ որ իրենց մանկահասակ
տարիքին՝ Սուրբ Մկրտութեան ատեն
կնքահօր բերնով յանձնարարուած

էր իրենց որպէս հաւատաւոր քրիստոնեայ:
Արարողութիւնը տեղի ունեցաւ Սուրբ
Պատարագի ընթացքին, զոր մատոյց
Մեսրոպեանի հոգեւոր վարիչ Տէր
Ռաֆֆի քհն. Յովհաննէսեան, Սուրբ
Փրկիչ եկեղեցւոյ մէջ: Արարողութեան ներկայ եղան վարժարանի
տնօրէն պարոն Կրէկուար Գալուստ,

դին համաձայն, հուսկ, ստորագրութեամբ վաւերացնելով իրենց խոստումը՝ ճշմարիտ քրիստոնեաներ
դառնալու վերաբերեալ:
Արարողութեան աւարտին, մասնակիցները ուղղուեցան եկեղեցւոյ
հանդիսասրահ, ուր ցուցադրութեան
դրուած էին աշակերտներու մկըրտութեան լուսանկարները:
ուսուցիչներ, աշակերտներու ծնողներ, կնքահայրեր ու կնքամայրեր,
հարազատներ:
Նախքան այդ, Տէր Ռաֆֆի առանձին
զրոյցով մը ծնողներուն բացատրեց
արարողութեան նպատակը: Ան յորդորեց ծնողները, որ անձնական օրինակով իրենց զաւակներուն ցոյց տան
Ճշմարտութեան ճամբան եւ ամէն
ջանք թափեն, որ անոնք չխոտորին
անորմէ:
Աշակերտները, իրենց հերթին
կատարեցին անհատական եւ հաւաքական աղօթքներ՝ օրուան խորհուր-

Տեղեկատուական գրասենեակ
Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան
Բարձրագոյն Վարժարանի
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Տեսակէտ

Ո՞րն Է Հայապահպանումի Շօշափելի Նպատակը
Սկիզբը Էջ 03
Լեզուամտածողութիւնը ժողովուրդի մը դաւանած արժեհամակարգին
արտայայտութիւնն է։ Օրինակ՝ անգլերէն Globalization եզրը հայերէնի
մէջ՝ Համաշխարհայնացում է։ Ամերիկա եւ Բրիտանիա իբր ծաւալապաշտ
երկիրներ, երկրագունդը (այսինքն՝ աշխարհագրական տարածք) գտած են
կարեւոր։ Իսկ հայ ժողովուրդը՝ աշխարհը գտած է կարեւոր։ Երկրագունդը՝
աշխարհագրական տարածք է միայն։ Աշխարհը՝ երկրագունդին մարդկայնացումն է։ Մարդով բնակուած Երկիր մոլորակը աշխարհն է… միւս
մոլորակներն ու աստղերը՝ տիեզերք…։ Ծաւալապաշտ թուրքերը ընտրած են
küreselleşme եզրը (küre-ն երկրագունդն է՝ արաբերէնի գուրաթ ալ-արտ-ը,
բայց արաբը մեր նման ա՚աուլամա-ն ընտրած է՝ ա՚ալամ-ը)։
Լեզուամտածողութեանց տարբերութեան ուրիշ օրինակ մըն է՝ «Մայիս
Մէկ»ը։ Մայիս 1-ը՝ «Աշխատանքի՞ Օր» է, «Աշխատաւորներու Տօ՞ն»ն է թէ՝
«Բանուոր Դասակարգի Պայքարի Օր»ը։ Լեզուամտածողութիւնը ուրեմն,
տարբեր է՝ ոչ միայն ազգերու միջեւ, այլեւ՝ դասակարգերու։ Միեւնոյն երկրի՝
պետական պաշտօնական պատմութեան եւ ժողովրդական պատմութեան լեզուամտածողութիւնները իրարմէ տարբեր են…։ Ֆրանսացիները
կը գործածեն Mondialisation բառը (monde - աշխարհ) Ֆրանսական
Յեղափոխութեան իբր հետեւանք…։
Բ. – ՅԱՆՁՆԱՌՈՒ ՅԱՌԱՋԱՊԱՀՆԵՐԸ
Տարագիր Արեւմտահայութեան յանձնառու յառաջապահներէն երեք
ջոկատներ՝ յաջորդաբար, Հայ Հողային Դատի հետապնդումին համար,
պայքարի եւ մարտնչումի ասպարէզ իջան՝ Մեծ Եղեռնի 60-րդ տարելիցէն
յետոյ։
Առաջինը՝ ԱՍԱԼԱ-ի մարտիկները, որոնք Հայ Դատի զինեալ քարոզչութիւնը կատարեցին արիւնալի գործողութիւններով եւ կարգ մը խիզախ
ճակատումներով։ Այս վերջիններուն մեծագոյնները եղան՝ Անգարայի
օդակայանի ճակատումը՝ թուրք բանակին դէմ, տալով նահատակներ, եւ
Փարիզի մօտ թրքական դեսպանատան գրաւումը՝ թուրք ոստիկանութեան
հետ ճակատելով, տալով բանտարկեալներ, մեծ արձագանգ գտնելով
միջազգային մամուլին մէջ։
Երկրորդը՝ յիսնեակ մը մտաւորականներու ջոկատը,– իրաւաբաններ,
բժիշկներ, գրողներ, պատմաբաններ, երկրաչափներ եւ լրագրողներ,
որոնք մշակեցին Հայ Դատի հետապնդումի իրաւական հիմքերը եւ կազմակերպչական կառոյցի ծրագիրը Միջազգային Հանրային Իրաւունքի
պահանջներուն համաձայն, որ նախապայման կը նկատէ ստեղծումը՝
Տարագիր Արեւմտահայութեան կեդրոնական, ներկայացուցչական (ընտրեալ)
եւ միակ լիազօր կառոյցին, այսինքն՝ Տարագիր Արեւմտահայութեան
Համասփիւռքեան Քոնկրէսին (ՏԱՀՔ) եւ կոչ ըրին բոլոր հոսանքներուն եւ
կազմակերպութիւններուն՝ համահայկական ուժերով ստեղծելու ՏԱՀՔ-ը։
Ասոնց երեսնամեայ քարոզչութիւնը մնաց ձայն բարբառոյ յանապատի…
քանի որ աւանդական ու պահպանողական բոլոր կազմակերպութիւնները պոյքոթեցին այս համահայկական կոչը… իրենց կամ՝ մենատիրական մոլուցքին, կամ՝ ամլացածութեան, կամ՝ անտարբերութեան, կամ՝
Արեւմտահայաստանն ու Արարատը մոռցած ըլլալնուն… եւ կամ ալ՝ իրենց
անդամալուծութեան պատճառներով…։
Երրորդը՝ չեղաւ երազատես ՏԱՀՔ-ականներուն նման. եղաւ իրատես, եւ
ոչինչ սպասելով աւանդապահ, ամուլ ու թմրած Սփիւռքէն, իր ուսերուն առաւ
պատասխանատւութեան բեռը, եւ՝ գործնապաշտօրէն սկսաւ մասնակիէն
հասնելու համար ընդհանուրին, եւ մեկնեցաւ՝ Արեւմտահայաստանի
պետութեան իրողական եւ իրաւական միջազգային ճանաչումին փաստէն,
որոշեց՝ իրաւականօրէն շարունակութիւնը ըլլալ այդ ճանչցուած պետութեան,
եւ սկսաւ ստեղծել այս պետութեան կառոյցներուն սաղմերը։
2004 թուին հիմնեցին Արեւմտեան Հայաստանի Բնիկ Ժողովուրդին Ազգային
Խորհուրդը։
2006-2007-ին այս Ազգային Խորհուրդը անդամակցեցաւ ՄԱԿ-ի Բնիկ
Ժողովուրդներու Իրաւանց Փորձագիտական Նորակազմ Յանձնաժողովին։
2014-ին, 18,786 արձանագրեալ քաղաքացիները ընտրեցին Արեւմտահայաստանի Ազգային Ժողովը (խորհրդարան), 64 պատգամաւորներով, որոնք
ընտրեցին Արեւմտեան Հայաստանի պետութեան նախագահը՝ Արմենակ
Աբրահամեան, եւ անոր նշանակած վարչապետին՝ Տիգրան Փաշապէզեանի
դահլիճին տուին վստահութեան քուէն։
2016-ին, այս պետութիւնը վաւերացուց Սեւրի Դաշնագիրը։
2018-ին, 28,000 քաղաքացիներուն 20,000-ին ձայնով ընտրուեցաւ այս
պետութեան երկրորդ խորհրդարանը 77 պատգամաւորներով։ Իսկ նախապէս
վարչապետ նշանակուած եւ վստահութեան քուէ ստացած էր Գառնիկ
Սարգիսեան, որ ստացաւ նաեւ՝ երկրորդ խորհրդարանի վստահութեան

քուէն։
Այս պետութիւնը ունի սահմանադրութիւն, պաշտօնաթերթ, ելեկտրոնային
հեռուստակայան ու կեդրոնատեղի Երեւանի մէջ։ Հրատարակած է հրամանագրեր, հաղորդագրութիւններ եւ որոշումներ, այս բոլորը բովանդակող
հատորներու շարք, ունի դրօշակ, զինանշան ու մի քանի կայքէջեր…։
Նախապէս այս մասին գրած ենք մի քանի յօդուածներ։ Ներկայ յօդուածը
պիտի ամփոփէ Սեւրի Դաշնագրի վաւերացման մանրամասնութիւնները,
որոնք ունին իրաւական միջազգային հագամանք, եւ որոնք քաղուած
են վարչապետ Գառնիկ Սարգիսեանի հեղինակած, արաբերէն եւ արաբ
հանրային կարծիքին ուղղուած խիստ այժմէական ու կարեւոր հատորին
կցուած Դ. յաւելուածէն։
Այս յաւելուածին խորագիրն է՝ «Արեւմտեան Հայաստանի պետութեան
որոշումը՝ վաւերացնելու Սեւրի Դաշնագիրը, առնուած 24 Յունիս 2016
թուին»։
Իբր ներածական մէջբերուած է՝ “The Times” թերթի Փարիզի թղթակիցին
գրութիւնը. «Դաշնակից 11 տէրութիւններ՝ Փարիզի մէջ, 10 Օգոստոս 1920
թուին կը ստորագրեն դաշնագիր մը» վերնագրով, որ կը մանրամասնէ
բոլոր գլխաւոր անցքերը դաշնագրին, ստորագրութենէն առաջ եւ յետոյ,
որոնք դուրս կը մնան ներկայ գրութենէն, սակայն յիշենք, որ թղթակիցը
մանրամասն անդրադարձած է դաշնագրի ստորագրումը ձգձգելու թրքական
պատուիրակութեան փորձերուն եւ ի վերջոյ ստորագրելուն։
Կ՚անդրադառնանք միայն մամլոյ այն պաշտօնական հաղորդագրութեան,
որ հրատարակուած է Արեւմտեան Հայաստանի կառավարութեան կողմէ՝
Սեւրի Դաշնագրի վաւերացումին շուրջ՝ 24 Յունիս 2016 թուին։
Սեւրի Դաշնագրի վաւերացման եղանակին շուրջ դաշնագրի որոշումներէն
մէկը կը պահանջէ, որ եւրոպական ցամաքամասէն դուրս գտնուող երկիր
մը իր վաւերացումը պէտք է յանձնէ Ֆրանսայի կառավարութեան։
Ուրեմն, Արեւմտահայաստանի Հանրապետութեան նախագահը, որուն
պաշտօնական նստատեղին առժամաբար Փարիզ կը գտնուի, 2016 թուի
Ապրիլի 24-ին, դիմած է ֆրանսական կառավարութեան հարցնելով թէ՝
ո՞ւր եւ ե՞րբ կրնայ յանձնել Արեւմտահայաստանի վաւերացման ակտը՝
Սեւրի Դաշնագրին։ Ֆրանսական կառավարութիւնը՝ 9 Մայիս 2016 թուին,
պաշտօնական յուշագրով մը (մէմօ) կը հաղորդէ ԱՀ Խորհրդարանի
նախագահութեան վաւերացման ակտի յանձնումի վայրն ու պայմանաժամը։
ԱՀ Խորհրդարանը՝ Մայիս 10-էն մինչեւ Յունիս 24 2016, երեք նիստեր կը
գումարէ խորհրդակցելու համար վաւերացման սկզբունքին եւ բանաձեւին
շուրջ՝ վարչապետ Տիգրան Փաշապէզեանի եւ արտգործնախարար Գառնիկ
Սարգիսեանի մասնակցութեամբ, եւ 24 Յունիսի վերջին նիստին, ջախջախիչ
մեծամասնութեան ձայնով կ՚առնէ որոշում մը՝ երկու յօդուածներէ կազմուած.
Առաջին – Հանրապետութեան նախագահ Արմենակ Աբրահամեանը լիազօրել՝
վաւերացնելու Սեւրի Դաշնագիրն ու անոր յաւելուած երեք դաշնագրերը։
Երկրորդ – Հանրապետութեան նախագահը լիազօրել նաեւ՝ ներկայացնելու
պահանջագիր մը՝ նախագահ Ուուտրօ Ուիլսոնի կողմէ 22 Նոյեմբեր 1920
թուին՝ Արեւմտեան Հայաստանի եւ Թուրքիոյ միջեւ արեւմտեան սահմանագիծի ճշդումին շուրջ արձակած Իրաւարար Վճիռին գործադրութեան համար։
Յիշեալ երեք յաւելուած դաշնագրերն են.
1 – Հայաստանի եւ Դաշնակից գլխաւոր տէրութիւններու միջեւ կնքուած
դաշնագիրը՝ Հայաստանի մէջ գտնուող միւս ցեղային, մշակութային եւ
կրօնական փոքրամասնութիւններու իրաւունքներուն պաշտպանութեան
կապակցութեամբ։
2 – Սեւրը ստորագրած պետութիւններու տարածաշրջանին մէջ՝ դիւանագիտական ծառայութիւններու պահպանումին վերաբերող յաւելուածական
փրոթոքոլ։
3 – Հայաստանի եւ Դաշնակից գլխաւոր տէրութիւններու միջեւ կնքուած
դաշնագիրը այն անհրաժեշտ նկատուած միջոցառումներուն շուրջ, որոնք այս
տէրութիւնները այդպիսին կը նկատեն՝ ուրիշ տէրութիւններու առեւտուրին
ազատ (transite) անցքը երաշխաւորելու համար։
Սեւրի Դաշնագրի էջ 457-րդը եւ 458-րդը կը սահմանեն՝ այս դաշնագրերը
խմբագրել ֆրանսերէն, անգլերէն եւ իտալերէն լեզուներով. ուրեմն, այս բոլորը
պէտք է վաւերացնել։ Ապա կը ճշդեն թէ՝ վէճի պարագային, ֆրանսերէն
եւ անգլերէն բնագրերը վաւերական կը նկատուին, ի բացառեալ՝ առաջին
եւ եօթերորդ գլուխները, որոնք կը վերաբերին Ազգերու Լիկայի Ուխտին
եւ գործնական քայլերուն, որոնց պարագային իտալերէն բնագիրն ալ
վաւերական կը նկատուի։
Տէրութիւններու վաւերացման շուրջ «Առաջին Տեղեկագիր»ը կը հրապարակուի, երբ Սեւրը վաւերացնեն Թուրքիան եւ գլխաւոր Դաշնակիցներէն
երեք տէրութիւններ։ Այս առաջին հրապարակումին օրէն՝ Սեւրի Դաշնագիրը
պարտադիր կը դառնայ այդ հինգ տէրութիւններուն։
Շար. Էջ 07
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Տեսակէտ

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Ո՞րն Է Հայապահպանումի
Շօշափելի Նպատակը

Շար. էջ 06-էն
Տողերս գրողը չկարողացաւ ստուգել թէ՝ յիշեալ
«Առաջին Տեղեկագիր»ը հրապարակուա՞ծ է թէ ոչ,
քանի որ միջազգային հեղինակաւոր իրաւագէտներ կ՚ըսեն թէ՝ Սեւրը ստորագրուած է օրինաւորապէս եւ վեհաշուք պաշտօնականութեամբ, սակայն
անկատար (imperfected) մնացած է, որովհետեւ
բոլոր ստորագրողները ցարդ վաւերացուցած
չեն զայն, ինչպէս էր պարագան Հայաստանի
Ա. Հանրապետութեան, մինչեւ 24 Յունիս 2016
թուականը։
Ինչ կը վերաբերի Թուրքիոյ պարագային, հետեւեալ
մանրամասնութիւնները թոյլ կու տան հետեւցնելու
թէ՝ Թուրքիոյ կողմէ վաւերացած է 25 Օգոստոս
1920 թուին։
Այսպէս. Սեւրի Վեհաժողովէն 2-3 ամիսներ առաջ,
երբ Թուրքիոյ յանձնուած է դաշնագրի նախագիծը,
թուրքերը նախ մերժած են, եւ՝ ներկայացուցած են
փոփոխութիւններով տարբերակ մը։ Ֆրանսայի
վարչապետը՝ Alexandre Millerand կտրականօրէն
մերժած է ամբողջութեամբ այդ տարբերակը եւ
պնդած՝ որ թուրքեր ամբողջութեամբ ստորագրեն նախագիծը, առանց ոչ մէկ փոփոխութեան,
եւ առանց ձգձգելու դաշնագրի ստորագրումը։
Թուրքիոյ վարչապետը՝ Մէհմէտ Ատիլ Ֆերիտ
Փաշան համոզած է Սուլթան Մուհամէտ Ուահիտետտին Զ.ն որ «կարգ մը տարածքներ միայն
կորսնցնելով ստորագրելը աւելի նախընտրելի
է քան ամբողջ երկիրը կորսնցնելը»։ Ուրեմն,
Սուլթանը յատուկ նիստի հրաւիրած է Ազգային Գերագոյն Խորհուրդը, քննելու եւ վճռելու
համար խնդիրը։ Ազգային Գերագոյն Խորհուրդը

երկար քաշքշուքներէ վերջ, վարչապետի խիստ
ազդարարութեան ճնշումին տակ, ոչ միայն կ՚որոշէ թրքական պատուիրակութեան արտօնել
ստորագրել Սեւրը 10 Օգոստոս 1920 թուին, այլեւ՝
Սուլթանը անձամբ կը հաստատէ ու կը վաւերացնէ
զայն 25 Օգոստոս 1920 թուին (15 օր ետք)։
Հետեւաբար, 24 Յունիս 2016 թուի վաւերացումով,
Արեւմտեան Հայաստանի իրաւականօրէն շարունակուող պետութեան կողմէ, Սեւրի Դաշնագիրը
գործադրելու իրաւունքը շահուած է, եւ՝ Թուրքիոյ
կողմէ ալ՝ 25 Օգոստոս 1920 թուին վաւերացումով,
Սեւրը Թուրքիոյ պարտադրելու առիթը ստեղծուած
է, եթէ՝ անկատար մնալուն պատասխանատուները վերջապէս ստիպուին վաւերացնել զայն։
Ստիպող կողմը պարտի ըլլալ ՄԱԿը՝ իբր հիմք
գործածելով Միջազգային Հանրային Իրաւունքի
այն իրաւասկզբունքը, որ միջազգային համաձայնագրեր ստորագրող պետութիւններէն կը
պահանջէ բարիկամեցողութիւն, եւ կը դատապարտէ չարամտադրութիւնը, զոր գործած են այն
պետութիւնները, որոնք ստորագրելէ վերջ… չեն
վաւերացուցած, որուն բարոյապէս պարտաւոր են։
Իսկ Տարագիր Արեւմտահայութեան յառաջապահ բեկորները՝ բարոյապէս պարտաւոր
են, առնուազն, քաղաքացին դառնալու այս
պետութեան, զօրացնելու համար այս պետութեան ներկայացուցչական հանգամանքը, եթէ՝
գործնապէս եւ անկեղծօրէն կ՚ուզեն ազատագրել
Արեւմտահայաստանն ու Արարատը, թրքական
գերեվարութենէն… նշանաւորելու համար ներկայ դարադարձը՝ Սեւրի Դաշնագրի եւ Ուիլսոնի
Իրաւարար Վճիռին։

Երկու Ուրուական
Ես եմ, դու ես, ես ու դու
Գիշերում այս դիւթական,
Մենք մենակ ենք,— ես ու դու
Ես էլ դու եմ՝ ես չըկամ…
Չըկան օրերն ահարկու,
Չըկայ ժամ ու ժամանակ,
Ուրուական ենք մենք երկու
Միշտ իրար հետ, միշտ մենակ…
Մոռացել ենք անցեալում
Տրտունջ, թախիծ ու խաւար. —
Մի ուրիշ լոյս է ցոլում
Մեղմ ու անուշ մեզ համար…
Ես եմ, դու ես, ես ու դու
Գիշերում այս դիւթական,
Մենք մենակ ենք — ես ու դու,
Ես էլ դու եմ՝ ես չըկամ…
ՎԱՀԱՆ ՏԷՐԵԱՆ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Մշակութային Արձագանգ

Հայերու Ներդրումը Պաքուի Մշակութային
Կեանքին Մէջ (Բ)
Սկիզբը Էջ 04
2001-ին Սբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցին
ներառուած էր «Ատրպէյճանի տարածքին մէջ
գտնուող պատմական յուշարձաններու ազգային գրանցամատեանի մէջ». Այս որոշումէն
ընդամէնը մէկ տարի անց եկեղեցին վերածուած
է գրապահոցի, որմէ ետք ներսը «վերանորոգման»
աշխատանքներ եղած են. Ատրպէյճանի իշխանութիւնները հանած են եկեղեցւոյ գմբէթի եւ
զանգակատան խաչերը, փայտեայ զարդաքանդակ դռները փոխարինած են երկաթեայ դռներով, պատած եկեղեցւոյ երկու պատուհանները,
քերած հիւսիսային եւ հարաւային մուտքերու
երկու կողմէն երիզուող զոյգ խաչքարերը,
ջնջած հայերէն արձանագրութիւնները։ Այս
ամէնը ատրպէյճանական քարոզչամեքենան կը
քօղարկէ՝ տարածելով խեղաթիւրուած տեղեկութիւններ, իբր եկեղեցին երբեք չէ ծառայած
հայկական համայնքին՝ իբրեւ եկեղեցի, այլ եղած
է քաղաքական կեդրոն, ուր հակառուսական
քարոզչութիւն վարած են:
Եկեղեցւոյ մէջ 90-ականներէն ետք հայկական
աղօթք ու շարական հնչած է միայն 2010 Ապրիլին,
երբ եկեղեցի այցելած էր հոգեւոր առաջնորդներու համաշխարհային գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով Պաքու մեկնած Ամե-

նայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ը։ 2019ին կրկին Պաքուի մէջ իրականացուած 2-րդ
գագաթնաժողովին՝ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը
արդէն չէր մասնակցեր:
Հիմնական աղբիւրներ
Է. Տիգրանեան, «Հայ ճարտարապետների շինարարական գործունէութիւնը Անդրկովկասում
19-րդ դ. վերջ – 20-րդ դ. սկիզբ» http://lraber.asj-oa.
am/4846/1/1987-9(30).pdf
Ա. Տէր-մինասեան, «Հայ Ճարտարապետների
Դերը Բաքու Քաղաքի Ճարտարապետական
Կերպարի Ստեղծման Գործում» http://armheritage.
sci.am/rus-75.pdf
Ս. Կարապետեան, «Ադրբեջանը քաղաքակըրթութիւնից դուրս»
http://www.ethno-kavkaz.narod.ru/rnazerbaijan.html
Գ. Ստեփանեան, «Համառօտ ակնարկ Բաքու
քաղաքի հայկական եկեղեցիների պատմութեան»,
Հայոց պատմութեան հարցեր, Հ. 8։ Գիտ. յօդվ. ժող.
http://serials.flib.sci.am/openreader/hay_patm_
harc_8/book/index.html#page/166/mode/2up
Գ. Ստեփանեան, Համառօտ Ակնարկ Բաքուի Սբ.
Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցու Պատմութեան http://
lraber.asj-oa.am/588/1/2009-3__45_.pdf
https://www.bakupages.com/enc-show.php?cmm_
id=276&id=146913&c=1899&lang=ru

ՍԻԼՎԱ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ
(1992)
«Ինքնախղճում»
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Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ
ՄԵՐՁԱՒՈՐ ԱՐԵՒԵԼՔԻ
ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ
ՄԻՈՒԹԻՒՆ

ՀՈՎՈՒԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ
ԼԻԲԱՆԱՆ

ՏՕՆ ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ
ՄԻԱՑԵԱԼ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ
Պատգամաբեր՝ Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան
Հայ Աւետարանական Էմմանուէլ Եկեղեցիին մէջ, Նոր Ամանոս,
Հինգշաբթի, 20 Փետրուար, 2020, կ.ա. ժամը 10:00-ին:
Հրաւէր

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ
ՏՕՆ ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԶՕՐԱՎԱՐԱՑ
Ս. ՊԱՏԱՐԱԳ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԷՋ
Հինգշաբթի, 20 Փետրուար 2020-ի առաւօտեան ժամը
9:30-ին, Սրբոց Վարդանանց Տօնին առիթով Անթիլիասի Ս.
Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պիտի մատուցուի
հանդիսաւոր Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ։
Նախագահութեամբ

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ
Պիտի պատարագէ ու քարոզէ

ԳԵՐՇ. Տ. ՇԱՀԷ ԵՊՍ. ՓԱՆՈՍԵԱՆ
Կը հրաւիրենք մեր սիրելի ժողովուրդը ներկայ գտնուելու
եկեղեցական արարողութեան, որպէսզի Վարդանանց ոգիով
լիցքաւորուած՝ ազգովին շարունակենք մեր եկեղեցանուէր եւ
ազգաշէն առաքելութիւնը։
				
		
ԴԻՒԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻ

Պատմութեան
Մէջ Այսօր
Ծերենց
Սկիզբը Էջ 02
Կիպրոսի մէջ, Ծերենց կը գրէ իր
առաջին պատմական վէպը՝ «Թորոս
Լեւոնի»ն, որ կը հրատարակուի
1877-ին, Պոլսոյ մէջ։ Ծերենց
յաջորդ տարին կը վերադառնայ
ծննդավայրը, ուրկէ կ’անցնի Կովկաս
եւ կը հաստատուի Թիֆլիս, ուր
կ’անցնի իր կեանքին մնացեալ
տարիները։ Այս շրջանին կը զբաղի
ուսուցչութեամբ, դասաւանդելով
հայոց պատմութիւն Ներսիսեան
վարժարանի մէջ։

1879-ին Թիֆլիսի մէջ կը հրատարակուի Ծերենցի երկրորդ
պատմական վէպը՝ «Երկունք Թ.
Դարու»ն, իսկ 1881-ին երրորդը՝
«Թէոդորոս Ռշտունի»ն։ 1884-ին, իր
դստեր Թագուհիի մահով, Ծերենց
խորապէս կ՚ընկճուի եւ տակաւ կը
կորսնցնէ հասարակական կեանքի հանդէպ իր ոգեւորութիւնը։ Ան
կարճ ժամանակով կ’անցնի Պոլիս,
իր վիշտը մոռնալու։ Սակայն անկարող կ’ըլլայ իր սիրասուն աղջկան
յիշատակը ջնջել եւ կը վերադառնայ
Թիֆլիս, ուր երկար հիւանդութենէ
մը ետք, կաթուածահար կը մահուան
17 Փետրուար 1888-ին։ Ծերենցի
աճիւնը կ’ամփոփուի հայկական
գերեզմանատան մէջ, իր աղջկան
կողքին, Րաֆֆիի եւ Գրիգոր Արծրունիի հողակոյտերուն մօտ։

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Ժողովրդավարութիւնը Պիտի Օգնէ Յաղթահարել
Տարածաշրջանի Խնդիրները. Նիկոլ Փաշինեան
Սկիզբը Էջ 01
«Ինծի համար տարօրինակ է, որ
ԵՄ-ն, ըլլալով մարդու իրաւունքներու պաշտպանութեան, ժողովըրդավարութեան ջատագովը, քաղաքացիական
հասարակութեան
ներկայացուցիչները համագործակցութեան ձեւաչափ չունին Ղարաբաղի քաղհասարակութեան ներկայացուցիչներու հետ։ Կ՝ըսուի,
թէ Ղարաբաղի կարգավիճակին
հետ կապուած խնդիրներ կան։ Ես
կ՝ըսեմ, ենթադրենք Ղարաբաղի
կարգավիճակը յստակ չէ, բայց կա՞յ
որեւէ կասկած Ղարաբաղի մէջ
ապրող մարդոց կարգավիճակին
վերաբերեալ։ Ոեւէ մէկը կ՝ըսէ՞, որ
Ղարաբաղի մէջ ապրող մարդոց
իրաւունքի պաշտպանութեան եւ
զարգացման հարցը չի տեղաւորուիր
մարդու իրաւունքներու պաշտպանութեան ծիրին մէջ։ Ես կը կարծեմ,
որ ԵՄ երկիրները կրնան աջակցիլ
այս ընթացքին»,- ըսած է Նիկոլ
Փաշինեան։ Ան ընդգծած է, որ
ժողովրդավարութիւնը ղարաբաղեան հարցի կարգաւորման կարեւոր բաղադրիչներէն մէկն է։ Աւելին, ժողովրդավարութիւնն է, որ
պիտի օգնէ տարածաշրջանին մէջ

խնդիրներու յաղթահարման։
Հանդիպման ներկայ Պեռլինի
մէջ ատրպէյճանական համայնքի
ներկայացուցիչը վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեանին հարց ուղղած է, թէ
ինքը ե՞րբ պիտի կարենայ վերադառնալ իր հայրական տուն, որուն
հնարաւորութիւնը այսօր չունի։
«Գիտէք, կայ Շահումեանի շրջան,
ուր մինչեւ 1990-ական թուականները
ապրած են հայեր։ Այսօր հազարաւոր
շահումեանցիներ չեն կրնար վերադառնալ իրենց տուն, որովհետեւ
Շահումեանը ենթարկուած է ցեղական զտումներու։ Այն իրավիճակը,
որ մենք այսօր ունինք, ընդամէնը
բանի մը արդիւնք է՝ Ղարաբաղի
հայութիւնը ուզած է եւ կ՝ուզէ պաշտպանել իր ապրելու իրաւունքը։ Ո՛չ
թէ ուզած է կամ կ՝ուզէ ոեւէ մէկուն
վատութիւն ընել, տունէն զրկել, այլ
կ՝ուզէ պաշտպանել ապրելու իր
իրաւունքը»,- ըսած է Նիկոլ Փաշինեան։
Ան անդրադարձած է նաեւ այն
դիտարկման, թէ Հայաստանը կ՝երթայ դէպի Եւրոպա։
«Հայաստանը ոչ մէկ տեղ կ՝երթայ։
Հայաստանը այնտեղ է, ուր եղած
է։ Մենք կը շարունակենք մնալ մեր
տեղը»,- աւելցուցած է վարչապետը։
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