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Լիբանանեան Èáõñ»ñ
Լիբանան Դէպի Աւելի Ե՞ւս Անորոշութիւն

Երկրին մէջ տիրող անորոշութեան մթնոլորտին մէջ խորհրդարանը երէկ
աննախընթաց երեւոյթով մը, որ աւելի նման էր զաւեշտի քննարկեց երկրի
տարեկան պիւտճէն, ի բացակայութիւն նոր կառավարութեան, որոնց
պիւտճէն էր, որ սկզբունքով կը քննարկուէր:
Խորհրդարանի մուտքը դարձեալ ժամադրավայրն էր ցուցարարները, որոնք
եկած էին բողոքելու այս հակաօրինական եւ անտրամաբանական նիստին
դէմ, մինչ պետութիւնը զօրաշարժի ենթարկած էր իր զինուորական ուժը
առաջքը առնելու համար ամէն տեսակի անակնկալի, որ կրնար խանգարել
խորհրդարանի նիստին գումարումը:
Նիստը հազիւ կրցաւ մեծամասնութիւն ունենալ: Աւելի ճիշդը, պիտի չունենար
եթէ յանկարծ չժամանէին Մուսթաքպալ հոսանքի եւ Յառաջդիմական
Ընկերվար Կուսակցութեան երեսփոխանները, որոնց ներկայութիւնը նիստի
բացումին օգտակար հանդիսանալով հանդերձ մեծամասնութեամբ դէմ
քուէարկեցին:
Նիստին հիմնական բացակաները եղան Լիբանանեան ուժեր կուսակցութեան
եւ փաղանգաւոր, ինչպէս նաեւ կարգ մը անկախ երեսփոխաններ:
Հակառակ ոչ բնական իրավիճակին, խորհրդարանի նախագահ Նէպիհ
Պըրրի յորդորեց ամէն գնով կայացնել ժողովը, որ ցրուելու պարագային
կրնար դժուար ետ գումարուիլ փողոցի ներկայ իրավիճակը նկատի առած:
Աւարտին 2020ի պետական պիւտճէն վաւերացուեցաւ առանց լաւատեսութիւն ներշնչելու ոեւէ մէկուն:
Յիշեցնենք, որ նոր կազմուած կառավարութիւնը տակաւին չէ ստացած
վստահութեան քուէն:
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Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Ընդունեց
Բարձրագոյն Դատական Խորհուրդի
Նախագահին

Յունուարի 27-ին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին
Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն
ընդունեց Բարձրագոյն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբէն
Վարդազարեանին:
Ողջունելով Պրն. Վարդազարեանին` Նորին Սրբութիւնը մաղթեց, որ
Աստուած զօրավիգ լինի նրան եւ Բարձրագոյն դատական խորհրդի
անդամներին՝ արդարադատութեան հաստատման դժուարին առաքելութիւնն իրականացնելու գործում: Հայոց Հովուապետը նշեց, որ
բոլոր ժամանակներում մարդկութիւնը ձգտել է արդար եւ ճշմարիտ
դատաստանի, երկրի վրայ արդարադատութեան հաստատման, եւ
այդ համատեքստում Բարձրագոյն դատական խորհուրդն իր կարեւոր
դերակատարութիւնն ունի:
Շնորհակալութիւն յայտնելով ընդունելութեան համար՝ Բարձրագոյն
դատական խորհրդի նախագահն ընդգծեց, որ հայ իրաւական միտքն
իր բովանդակային հենքը ստացել է Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցուց, կարեւորեց այդ առումով գործակցութիւնը: Պրն.
Վարդազարեանը նաեւ Վեհափառ Հայրապետին ներկայացրեց
Բարձրագոյն դատական խորհրդի կողմից իրականացուող աշխատանքները, առաջադրուած նպատակները:
Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ կատարուեց նաեւ ժողովրդավար պետութիւն կառուցելու ճանապարհին արդար դատաւորների
եւ անաչառ, անկախ դատական համակարգ ունենալու կարեւորութեանը:
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Նիկոլ Փաշինեան Իլհամ Ալիեւ Հանդիպո՞ւմ
Հայաստանի Արտաքին գործոց նախարար Զօհրապ Մնացականեան եւ
Ատրպէյճանի Արտաքին գործոց նախարար Էլմար Մամետեարով ներկայ
շաբթուան տեւողութեան հանդիպում մը պիտի ունենան Ժընեւի մէջ։
Մնացականեան 29-30 յունուարին պիտի գտնուի Ժընեւի մէջ, ուր նախ պիտի
տեսակցի ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի համանախագահներուն հետ։ Այս
վերջիններուն միջնորդութեամբ ու մասնակցութեամբ տեղի պիտի ունենայ
նաեւ իր տեսակցութիւնը Էլմար Մամետեարովի հետ։ Հայաստանի Արտաքին
գործոց նախարարութեան բանբեր Աննա Նաղդալեան տեղեկացուց, որ
անդրադարձ պիտի կատարուի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ
կարգաւորման վերաբերեալ հարցերու լայն շրջանակին։
Շար. Էջ 02
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Մասնակցութեամբ Լիբանանի Հայոց Թեմին

Ժպէյլի Մէջ Եկեղեցիներու Միութեան Նուիրուած Աղօթք Եւ Խորհրդածութիւն

Կազմակերպութեամբ Ժպէյլի
միջ-եկեղեցական մնայուն յանձնախումբին, կիրակի, 6 յունուար
2020-ին երեկոյեան ժամը 5:00ին, Մար Եագուպ եկեղեցւոյ մէջ
տեղի ունեցաւ եկեղեցիներու
միութեան նուիրուած աղօթքի եւ
խորհրդածութեան հանդիպում մը։
Յայտնենք, որ այս տարի նշեալ
յանձնախումբին միացաւ նաեւ հայ
առաքելական եկեղեցին, Թռչնոց
բոյնի տեսչութեան ճամբով։

Գուճանեանը: Հաւաքին յոյսի եւ
խաղաղութեան
մաղթանքներ
կատարուեցան, որմէ ետք հոգեւորականները հանդիպումներ ունեցան՝ կատարելով խմբային աշխատանքներ:
Ներկաները բաժնուեցան չորս
խումբերու։ Սալուան Մուսա
եպիսկոպոսը ներկայացուց «Յոյսը երիտասարդութեան մէջ»
նիւթը, Ժորժ Պագունի եպիսկոպոսը՝ «Քրիստոնէութեան վկայութիւնը այսօր Լիբանանի մէջ»,
Անանիա ծ. վրդ. Գուճանեանը՝

«Նահատակութեան եւ հալածանքի հասկացողութիւնը հայոց
եւ ընդհանրապէս մարդկային
կեանքէն ներս», իսկ Միշէլ Աուն
եպիսկոպոսը՝ «Լիբանանը անցեալի եւ ներկայի միջեւ» նիւթը:
Ներկայացումներու աւարտին
տեղի ունեցան կարծիքներու փոխանակում: Աւարտին
բոլոր մասնակիցները կրկին
համախմբուեցան եկեղեցւոյ մէջ
եւ իւրաքանչիւր խմբակ ներկայացուց իր մտահոգութիւնները:
Փակման խօսքը կատարեց Միշէլ
Աուն եպիսկոպոսը:

Նախաձեռնութիւնը սկսաւ աղօթքով, որ նախագահեց յոյն կաթողիկէ
եկեղեցւոյ հիւսիսային լիբանանի
առաջնորդ Սալուան Մուսա եպիսկոպոսը, Հիւսիսային Լիբանանի եւ
Ժպէյլ նահանգի առաջնորդ Ժորժ
Պագունի եպիսկոպոսը, Ժըպէյլ
նահանգի մարունի եկեղեցւոյ
առաջնորդ Տէր Միշէլ Աուն
եպիսկոպոսը եւ Լիբանանի հայոց
թէմի քարոզիչ Տ. Անանիա ծ. վրդ.
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Նիկոլ Փաշինեան Իլհամ Ալիեւ Հանդիպո՞ւմ
Սկիզբը Էջ 01
Միւս կողմէ, Հայաստանի վարչապետ
Նիկոլ Փաշինեանն ալ յառաջիկայ
ամիս Միւնիխի մէջ կրնայ հանդիպում
մը ունենալ Ատրպէյճանի նախագահ
Իլհամ Ալիեւի հետ։ «Արմէնփրես»ի

հաղորդումներով, Փաշինեան կը
պատրաստուի մասնակցիլ Միւնիխի Անվտանգութեան համաժողովին, որուն ներկայ պիտի
գտնուի նաեւ Ալիեւ։ Նիկոլ Փաշինեան շաբաթավերջին սարքեց
մամլոյ ասուլիս մը, որու ընթացքին

անդրադարձաւ նաեւ Լեռնային
Ղարաբաղի հակամարտութեան
խաղաղ կարգաւորման գործընթացին։ Ըստ իրեն, Իլհամ Ալիեւի
հետ հանդիպման մը համար համաձայնութիւն չունի, սակայն այդ
հնարաւորութիւնը չի բացառուիր։
«Քննարկումներու փուլի մէջ ենք։
Եւ ընդհանրապէս, եթէ սխալ չեմ
յիշեր, չեմ ըսած, որ դեկտեմբերի
20-ին, Սեն Փեթերսպուրկի մէջ, երբ
ԱՊՀ-ի հաւաքը տեղի կ՚ունենար,
այնտեղ շփուած ենք։ Ես այդ
կարգի շփումները օգտակար կը
համարեմ։ Այսինքն՝ եթէ առիթ ըլլայ
խօսելու, քննարկելու, կը կարծեմ, թէ
վնասակար չէ, օգտակար է», ըսաւ
Փաշինեան։
Հարկ է նշել, որ Միւնիխի Անվտանգութեան համաժողովը նախատեսուած է 14-16 փետրուարին։
Շաբաթավերջի իր յայտարարութիւններուն մէջ Փաշինեան ընդգըծեց, որ տարածքաշրջանէ ներս
խաղաղութեան եւ կայունութեան
պատասխանատուութիւնը անձամբ

կը կրեն Ատրպէյճանի նախագահը,
Արցախի նախագահը եւ Հայաստանի
վարչապետը։ «Մենք պատրաստ ենք
շինիչ, բնականոն աշխատանքի՝
ինչքան որ ալ կը հասկնանք, թէ սա
որքան բարդ աշխատանք մըն է։
Բայց սա մեր պատասխանատուութիւնն է տարածքաշրջանէն ներս։
Սա անձնաւորուած պատասխանատուութիւն մըն է եւ ինչ որ
առումով ընդհանուր պատասխանատուութիւն մըն է եւ այդ
պատասխանատուութիւնը կրելն ու
անոր տակէն պատուով դուրս գալը
չափազանց դժուար գործ մըն է»,
ըսաւ Փաշինեան եւ աւելցուց, որ
արդէն վարչապետի կամ նախագահի գործը երբեք դիւրին չէ եղած։
Թէ՛ ինչի՞ շուրջ կ՚ընթանան բանակցութիւնները եւ ի՞նչ փուլի մէջ կը
գտնուին անոնք։ Փաշինեան շատ
կարեւոր համարեց արձանագրել, որ
բոլորը գիտեն, թէ ինք փակ սենեակի
մէջ Իլհամ Ալիեւի հետ ինչի մասին
կը խօսի։
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Հայրենաց Պաշտպան Կաթողիկոսը
(Ներսէս Աշտարակեցի - 250)
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Ե

րեւանի Պատմութեան թանգարանի
դիմանկարներու
բաժնին մէջ, ի թիւս այլ նշանաւոր եւ ոչ նշանաւոր մարդոց լուսանկարներուն եւ իւղաներկ դիմանըկարներուն, կը ցուցադրուի նաեւ
Ներսէս Ե. Աշտարակեցի Կաթողիկոսի
դիմանկարը, որուն հեղինակը անյայտ
է, իսկ դիմանկարը կը վերագրուի 19-րդ
դարուն: Թանգարանի զբօսավարը այս
դիմանկարին քով պատմութիւն մը կը
պատմէ Երեւանի բերդի գրաւման եւ
Արեւելեան Հայաստանի ազատագրման
գործին մէջ Ներսէս Ե. Աշտարակեցի
Կաթողիկոսին ունեցած դերին մասին:
Ներսէս Ե. Աշտարակեցիի՝ իբրեւ
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս եւ իբրեւ
մեծագոյն հոգեւորական գործիչ, մեր
պատմութեան մէջ ունեցած գործունէութեան մասին շատ խօսուած եւ
գրուած է, բայց հետաքրքրական է լսել մանաւանդ 19-րդ դարու սկիզբի
պատմական իրադարձութիւններուն մէջ իր դերին մասին, որոնց մասնակիցն
էր որպէս հոգեւորական եւ որպէս քաղաքական գործիչ:
Այս տարի կը լրանայ Պաշտպան Հայրենեաց կոչումը ստացող կաթողիկոսին
250-ամեակը. առիթ է, անգամ մը եւս յիշելու հայրենանուէր եւ մաքառումներու
ճամբայ անցած կաթողիկոսը, որուն միակ շահը եւ նպատակը եղած է իր
ժողովուրդին ազատագրութիւնը, բարեկեցութիւնը եւ խաղաղ կեանքը:
Նախ, հարկ է նշել, որ հայ ժողովուրդը, պատմութեան մեծերը ոգեկոչելու
հոլովոյթին մէջ արժանին մատուցած է նաեւ Ներսէս Ե. Կաթողիկոսին: Անոր
ծննդավայր Աշտարակ քաղաքի (ծննդեան ժամանակ՝ Այրարատ նահանգի
Բագրեւանդ գաւառի Աշտարակ գիւղ) կեդրոնը՝ Ներսէս Աշտարակեցիի
անունը կրող հրապարակին վրայ, դրուած է անոր յուշարձան-կոթողը, որուն
համար արձանին հեղինակը՝ Գետիկ Պաղտասարեանը 2009 թուականին
արժանացած է Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահի մրցանակին:
Ինչպէս յայտնի է՝ Ներսէս Ե. Կաթողիկոսը վախճանած է 87 տարեկանին,
Թիֆլիսի հայոց առաջնորդարանի գրասեղանին առջեւ եւ անոր մարմինը
յետագային փոխադրած են Էջմիածին: Իրմէ Թիֆլիսի մէջ իբրեւ յիշատակ
մնացած են բազմաթիւ կառոյցներ, բայց յայտնի է մանաւանդ նշանաւոր
Ներսիսեան դպրոցը:
Ներսէս Աշտարակեան 1824 թուականին՝ Վիրահայոց թեմի առաջնորդ եղած
ժամանակ հիմնած այս դպրոցը ամբողջ դար մը գործած եւ եղած է Կովկասի
հայկական առաջին միջնակարգ դպրոցը: Ներսիսեան դպրոցի աշակերտ
եղած Ալեքսանդր Երիցեանը յետագային դարձած է Աշտարակեցիի կենսագիրը եւ հրատարակած՝ «Նիւթեր Ներսէս Ե.-ի կենսագրութեան համար»
հատորը (Թիֆլիս, 1877):
Կաթողիկոսը հայ ազնուական գերդաստանէն էր, աւազանի անունով՝
Թորոս Շահազիզեան. Շահազիզեաններու տոհմը կը սերէր միջնադարեան
Կամսարականներու նախարարական տոհմէն:
Կենսագիր Ալեքսանդր Երիցեանի տեղեկութիւններուն համաձայն՝ տոհմի հիմնադիր Շահազիզը Երեւանի գաւառի Սուրմալուի վարչութեան
ղեկավար Սադաթ Բէկի եղբայրն էր: Սադաթ Բէկը, այստեղ հիմք դրած էր
Կամսարականներու նոր տոհմին: Երիցեան կը տեղեկացնէ, որ օգտուած
է Գալուստ Շերմազեան-Վարդանեանի եւ Յարութիւն ՇահազիզեանԿամսարականի հաւաքած նիւթերէն, որոնցմէ մաս մը, դժբախտաբար,
Թիֆլիսի մէջ ոչնչացուած է 1865 թուականին: Յետագային Աշտարակեցին
ազնուական ծագումի վկայագրեր կու տայ Գաբրիէլ, Յովհաննէս եւ Բարսեղ
Գեղամեաններուն, որոնցմէ վերջինը եղած է Երեւանի քաղաքագլուխը
1884-1893 թուականներուն: Աշտարակեցին, սակայն, զայրացուցած է այն
հանգամանքը, որ Գեղամեանները ինքզինքնին ներկայացուցած են որպէս
Գեղարքունիքի ճորտատէրեր, իսկ գիւղացիները՝ ճորտեր. «Հայոց մէջ ճորտ
կամ ստրուկ երբեք չէ եղած», ըսած է ան եւ ազնուական տիտղոս կրելով
հանդերձ, իր նամակներուն աւարտին, միշտ ստորագրած է. «Նուաստ
Ներսէս Աբեղայ»:
Ծնած է քահանայի ընտանիքի մէջ (1770), ութ տարեկանին կ՚ընդունուի
Կաթողիկոս Սիմէոն Երեւանցիի հիմնած Էջմիածնի Ժառանգաւորաց
դպրոցը, ուր կ՚ուսանի 13 տարի, կ՚ըլլայ դպրոցի ամենալաւ աշակերտներէն
եւ աւարտելէն ետք կը ստանայ հոգեւորականի կոչում՝ օծուելով Ներսէս
անունով:
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Թնճուկը
ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՂՕՂԼԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից
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ինուորական մը պուտտաեականի մը հարց կու
տայ թէ ի՞նչ է այս նոր
շարժումին խորքը, ուսմունքը,
«Չարիք չ՛ընել, բարին ընել եւ
միտքը մաքրազատել»: Ա՛յս է
կ՛ըսէ: «Այս վեց տարեկան տղան
ալ գիտէ» կ՛ըլլայ պատասխանը, որուն պուտտաեականը կը
պատասխանէ .-«Վեց տարեկանը
գիտէ բայց վաթսուն տարեկանն
ալ անկարող է իրագործել»: Ահա հոս է հարցերու հարցը, թնճուկը:
Ամէն վարդապետութեան, փիլիսոփայութեան, տեսութիւններուն եւ գործադրութեան միջեւ անանց կամուրջ մը կայ որը անվիճելի է: Նոյնիսկ նոյն
վարդապետութեան հետեւողները հազիւ շարժումը սկսած, կամ նոյնիսկ կարճ
ժամանակամիջոցին մէջ իսկ տեսութիւնը ընկալելու եւ մեկնելու պարագային
երկփեղկումներ ու հետագային ալ, ա՛լ աւելի բաժանումներ կ՛ունենան:
Պատճառները բազմաթիւ են: Անհատներու ըմբռնողութիւնը, տեղայնութիւնը, ժամանակի եւ աւանդութեան ազդեցութիւնը հաւաքականութենէ
հաւաքականութիւն կը տարբերին մանաւանդ երբ կը թափանցէ ա՛յլ դրացի
երկիր: Հունտը կը ցանուի սակայն աճելու, արեւուն նայելու, տարածուելու
ժամանակաշրջանն իսկ իրենց կնիքը կը դրոշմեն տուեալ վարդապետութեան
վրայ: Պուտտայով սկսած վարդապետութիւնը յետագային բազմաթիւ
ճիւղաւորումներ ունեցաւ գլխաւոր երեքն են.- Մահաեանա, Թերաւատա եւ
Վաժրաեան: Եւ շարքը երկար է: Կայ Թիպեդեանը, Չինականը եւ այլն վերջին
հաշուով ամէն ոք իր ըմբռնումին համեմատ իր պուտտիզմը կ՛որդեգրէ:
Երբ Յիսուսի աշակերտները Քրիստոնէութիւնը ընդունողներուն թլփատութիւն կը պարտադրէին, Պօղոս Առաքեալ այդ դժուարութիւնը շրջանցելու
համար զանց առնել տուաւ այդ գործողութիւնը ոչ հրեայ ժողովուրդներու
համար: Ինք եկեղեցիներ հիմնեց եւ ըսաւ «չկայ Պօղոսեան եւ Ապօղոսեան
եւ թէ՝ Յիսուսով մէկ են» կանխելու այլ երկպարակումներ: Անցեր է
երկհազարամեակ ու գլխաւոր երեք խմբաւորումներուն տասնեակներ
աւելցած են: Ճիւղաւորումներ ճիւղաւորումներու վրայ:
Թողելով կրօնականը եթէ անցնինք գաղափարական ընկերվարական դաշտ,
նոյնքան եւ աւելի խճճուած իրականութեան առջեւ կը գտնենք մենք մեզ որը
արժանի է մանրակրկիտ ուսումնասիրութեան, անոր ճիւղաւորումներուն
մասին եւս անդրադառնալ, սակայն խորքը կը մնայ նոյնը՝ թնճուկը,
մարդաստեղծ, ինչպէս եւ տեսութիւնը:
ԱՆՎԵՐՋ ԸՆԹԱՑՔ մարդու հետ զուգահեռ:

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Նիկոլ Փաշինեան Իլհամ Ալիեւ Հանդիպո՞ւմ
Շար. Էջ 02-էն
«Սա նկարագրուած, ձեւակերպուած է 2019 թուականի մարտին Ստեփանակերտի մէջ տեղի ունեցած Արցախի եւ Հայաստանի անվտանգութեան
խորհուրդներու համատեղ նիստին ժամանակ իմ ունեցած ելոյթով։ Ես
կ՚ուղենշէի յառաջիկայի բանակցային գործընթացէ ներս մեր քննարկումներու շրջանակը։ Մենք հիմա կը խօսինք այդ շրջանակի մասին։ Այս պահուն
սեղանի վրայ քննարկման ենթակայ որեւէ թուղթ գոյութիւն չունի։ Եւ պէտք
է միասին աշխատինք աւելի յստակ, աւելի առարկայական քննարումներու
փուլին մօտենալու համար։ Այս շրջանը պէտք է արդիւնաւէտ օգտագործուի
այդ փուլին մօտենալու համար», ըսաւ Փաշինեան։
Իր յայտարարութիւններու տեւողութեան Փաշինեան մատնանշեց, որ այս
փուլը այդքան ալ արդիւնաւէտ չէ օգտագործուած՝ շարք մը առարկայական
ու ենթակայական պատճառներով։ «Ամենակարեւոր պատճառներէն մին է,
որ դժբախտաբար ատրպէյճանական կողմէն համարժէք յայտարարութիւն մը
չի հնչեր իմ այն յայտարարութեան համար, թէ հիմնախնդրի կարգաւորման
որեւէ տարբերակ պէտք է ընդունելի ըլլայ Հայաստանի ժողովուրդի,
Արցախի ժողովուրդի եւ Ատրպէյճանի ժողովուրդի համար։ Սա, եթէ
այսօր հայեցակարգային մակարդակով արտայայտուինք, կարգաւորման
գործընթացի ամենամեծ խոչընդոտն է։ Բայց մեր դիրքորոշումը շինիչ է։
Համոզուած ենք, թէ պէտք է կարգաւորել Ղարաբաղի հարցը. կարգաւորել
այն հայեցակարգի եւ այն սկզբունքներու շրջանակներէն ներս, որոնք ես
ըսի Ստեփանակերտի մէջ, ՄԱԿ-է ներս իմ ելոյթներու տրամաբանական
շրջանակին մէջ եւ մեր նախապէս հռչակած սկզբունքներու շրջանակին
մէջ», ըսաւ Փաշինեան։
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Սփիւռքահայ Կեանք

Նախագահ Արմէն Սարգսեան Երուսաղէմի Մէջ
Հայաստանի Հանրապետութեան
նախագահ Արմէն Սարգսեան, շաբաթավերջին այցելեց համաքըրիստոնէական սրբավայրեր։ Արմէն
Սարգսեան այցելեց Բեթղեհէմի Ս.
Ծննդեան տաճարը եւ Երուսաղէմի
Ս. Յարութեան տաճարը։ Ան հիւրընկալուեցաւ նաեւ Երուսաղէմի
հայոց Սրբոց Յակոբեանց վանքէն
ներս։ Նախագահ Արմէն Սարգսեան
ընդունուեցաւ նաեւ Պաղեստինի
ինքնավարութեան ղեկավար Մահմուտ Ապպասի կողմէ։ Այս մասին կը
հաղորդէ «Ժամանակ»ը:
Պաշտօնական
աղբիւրներու
հաղորդումներով, Բեթղեհէմի Ս.
Ծննդեան տաճարէն ներս շրջայցի ժամանակ Արմէն Սարգսեան
ըսաւ. «Աշխարհ աւելի ու աւելի
Աստուծոյ հաւատքի եւ մարդկային
արժէքներու գնահատման կարիքը
կ՚ունենայ»։ Իսկ Ս. Յարութեան
տաճարէն ներս ան մատնանշեց, որ
Երուսաղէմի սրբազան հողը կամուրջ
կրնայ դառնալ եւ որպէսզի այնտեղ
այցելողները այդ կամուրջին միջոցաւ
նաեւ ճանչնան Հայաստանն ու հայ
հոգեւոր մշակոյթը։
Երուսաղէմի հայոց Սրբոց Յակոբեանց վանքէն ներս Արմէն Սարգ-

սեանի այցելութիւնը ստեղծեց
արտասովոր մթնոլորտ։ Ան նախ իր
ուխտի աղօթքը կատարեց Սրբոց
Յակոբեանց Մայր տաճարէն ներս։
Աթոռանիստ եկեղեցիէն ան առաջնորդուեցաւ Պատրիարքարան։ Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարք Ամեն.
Տ. Նուրհան Ս. Արք. Մանուկեանի
գլխաւորութեամբ Արմէն Սարգսեան
հիւրընկալուեցաւ Սրբոց Յակոբեանց միաբանութեան անդամներուն, սաղիմահայ համայնքէն դէմքերու եւ այլ յարանուանութիւններէ
պաշտօնական ներկայացուցիչներու կողմէ։ «Այն արժէքները, զորս
մենք կերտած ենք Երուսաղէմի
մէջ, ոչ միայն մերն են, այլեւ՝
համաշխարհային մշակոյթինը»,
ըսաւ Հայաստանի նախագահը։
Արմէն Սարգսեան այս այցելութիւններուն ընթացքին շեշտեց,
որ Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարքութիւնն ու Սրբոց Յակոբեանց
միաբանութիւնը պէտք է շատ
աւելի սերտ յարաբերութիւններ
եւ համագործակցութիւն ունենան
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի եւ
Հայաստանի Հանրապետութեան
հետ։

Հայրենի Նուաճումներ

Նշանաւոր Կորուստներ

Հայ Երիտասարդ Ըմբիշները
Ուքրանիոյ Մէջ Մետալներ
Նուաճած են

Հայաստանը ներկայացնող երիտասարդ ըմբիշները մետալներ
նուաճած են Ուքրանիոյ միջազգային
մրցաշարին: Այս մասին կը հաղորդէ
ՀՀ ըմբշամարտի դաշնութիւնը:
Ուքրանիոյ Զաբորոժիէ քաղաքին
մէջ կայացած է անուանի ըմբիշ
Եւգենի Տրուխինի յուշամրցաշարը,
որուն մասնակցած են նաեւ յունահռոմէական ոճի Հայաստանը
ներկայացնող երիտասարդ ըմբիշները: Պրոնզէ մետալներ նուաճած

են Արման Վարդանեան (60 քկ), 77
քկ քաշային Ռաֆիկ Միխէեւ եւ 130
քկ քաշային Ռազմիկ Քուրտեան:
6 ըմբիշ ալ պայքարած են պրոնզէ
մետալներու համար, սակայն պարտութիւն կրած են:
Մրցաշարին Հայաստանը ներկայացուցած են 10 հայ ըմբիշներ:
Ընդհանուր առմամբ՝ յուշամըրցաշարին մասնակցած է 8 երկրի
ըմբիշ:

Աշխարհահռչակ Պասքէթպոլի Աստղ
Քոպի Պրայանթ Արկածի Զոհ
Ուղղաթիռի արկածի հետեւանքով
զոհուած է ամերիկեան պասքեթպոլի աստղերէն, «Լէյքըրս» խումբի յայտնի մարզիկ Քոպի Պրայանթը, որ կարողացած էր իր անունը
ոսկեայ տառերով գրել ամերիկեան
պասքեթպոլի մատեաններուն մէջ։
Քոպի նաեւ Ճանչցուած էր «Սեւ
Մամպա» ծածկանունով։ Պրայանթի
հետ զոհուած է նաեւ իր դուստրը եւ

7 այլ անձեր:
Քոպի Պրայանթի ուղղաթիռի օդաչուն հայազգի՝ Արա Զոպայեանն էր,
որ ծանօթ էր «Երկաթէ բռունցք»
անունով:
Այս մասին լուրը հաստատած է
«Ֆոքս» կայանը նշելով նաեւ, որ
հայ օդաչուին մահը կը սգան իր
մօտիկ ընկերներն ու հարազատները
համացանցային էջերու վրայ։
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Մշակութային Արձագանգ

Հայկական Տաղասացութիւն
(1100-1722)

Դ. Մաս

ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Հայկական
տաղասացութեան
նուիրուած յօդուածաշարս իր
աւարտին կը հասնի: Այսօր վերջին անգամ պիտի զբօսնունք տոհմիկ ստեղծագործութիւններու բուրումնաւէտ պարտէզին մէջ, ընտիր
ծաղկաքաղ մը պիտի կատարենք
ու պիտի վայելենք միջնադարեան
հեշտալուր մեղեդիներ:
Յարգելի ընթերցող, հայկական
գրականութիւնը ունի 1600 տարուայ
գրաւոր պատմութիւն, որուն 14
դարը հին եւ միջնադարեան շրջան
է, երբ Հայաստան երկիրը գոյութիւն
չունէր որպէս քաղաքական միաւոր,
ազգի ճակատագիրը ենթակայ էր
օտար տիրողներու պատահական
կամքին: Ալեկոծեալ, անհաստատ,
արիւնալի այդ ժամանակներուն,
ազգի ստեղծագործ միտքը, գրական արտադրութիւնը երբեք կանգ
չառաւ: Ընդհակառակը, Հայկական լեռնաշխարհի մէջ ծնունդ
առին համաշխարհային արժէք
ներկայացնող դէմքեր, գրական
ինքնատիպ եւ հետաքրքրական
էջեր: Այն ժամանակ, հայու ազատատենչ եւ քրիստոնէական հաւատքով տոչորուած ոգին իր կենսունակութիւնը պահեց տաղերու մէջ:
Տաղը, բանաստեղծական եւ
երաժշտական
արուեստներու
համադրութիւնն է: Ի տարբերութիւն
«անանուն» ժողովրդական երգի
կամ բանահիւսութեան, տաղը
հեղինակային է: Ան ստեղծուեցաւ
զարգացող քաղաքային միջավայրի մէջ, առնչութիւն ունի քաղաքաբնակ հայու կենցաղի եւ
ընկերային յարաբերութիւններու
հետ: Տաղասացը արհեստավարժ
բանաստեղծ է, երաժիշտ եւ
կատարող, տաղերգութիւնը կը
համարէ իր հիմնական արհեստը,
ինչպէս Յովհաննէս Թլկուրանցին
ըսեր է. «Այդ է քո գործ զօրհանապազ»: Տաղը լայն ժողովրդականութիւն վայելեց, հնչեց հասարակական հաւաքոյթներու, խնճոյքներու եւ տօնակատարութիւններու
ժամանակ: Իսկ այժմ, յիշենք չորս
ինքնատիպ դէմքեր, որոնք կենսասէր
եւ հայրենասէր երգերով ճոխացուցին հայ գրականութիւնը:

Նահապետ Քուչակը վանեցի է,
ծննդեան տարին՝ անյայտ: Մահացեր է 1512 թուականին, թաղուեր
է Խառակոնիս գիւղի Ս. Թէոդորոս
եկեղեցւոյ առջեւ: Մինչեւ 20-րդ
դարու սկիզբը իր տապանաքարը
ուխտատեղի է եղած: Քուչակը
հեղինակած է «հայրեն»ներ՝ չորս
տողանոց բանաստեղծութիւններ:
Ուրոյն է հայրենի կառոյցը, իւրաքանչիւր տող ունի 15 վանկ, 7+8
վանկ սկզբունքով երկու կիսատողեր:
Ահա քուչակեան նմոյշ մը. «Եկո’,
քեզի նուռ մի տամ...», 7 վանկ, «...
կըտրէ’, տե’ս, քանի՞ հատ ունի», 8
վանկ:
Քուչակի հայրենները սիրահար զոյգի
ջերմ զրոյցներ են: Պարզ ու գողտրիկ
է հետեւեալը. (Տղան) «Եկո’, քեզի
նուռ մի տամ, կտրէ, տե’ս, քանի՞ հատ
ունի: Ամէն հատի պագ (համբոյր)
մի տուր, աւելին հարամ թէ պիտի»:
(Աղջիկը) Գնա’ ծօ, տղայ տխմար, ես
զքեզ խելօք կու գիտի, ամէն հատին
պա՞գ մի տամ, ո՞ր եղեր, կամ ո՞ւր ‘տի
(պիտի) լինի»:
Քուչակը կը սիրէ անկաշկանդ ու
համարձակ գովաբանութիւններ
հիւսել իր եարին (սէր) համար,
ուր կայ փոխադարձ, ազնիւ սէր,
ու չենք տեսներ գռեհիկ մարմնապաշտութիւն. «Թուխ աչք եւ ունքեր
ունիս, լայն ճակատ ու կարմիր երես. /
Այդ ճերմակդ որ դուն ունիս, զշամամ
(սեխ) ծծերդ որ ի ներս, / Մեռնիս, այլ
անդին երթաս, զայդ ճերմակ ծոցիկդ
ի՞նչ անես, / Զամէնն որդե՛րն ուտեն,
- դու է՞ր զիս մահրում կու պահես»:
Քառեակի մէջ լսելի է վաղահաս
մահուան սարսափը, երկրային կեանքը լիովին վայելելու անմիջական
փափաքը՝ երբ դեռ գարուն է, ծիլ ու
ծաղիկ:
Բնութեան պատկերներու համեմատութիւններով Քուչակը կը փառաբանէ իր սիրածը. «Աչերդ է ծովէն
առած, եւ ուներդ է ի թուխ ամպէն. /
Այդ քո պատկերքդ սուրաթդ (դէմք)
ի վարդին կարմիր տերեւէն. / Ուր
որ դու կանգնած լինիս, չէ պատեհ
վառեն մոմեղէն. / Ծոցուդ լոյսն դուրս
ծագէ, գէմ ելնէ մեռելն ի հողէն»:
Ըստ Քուչակի, կեանքը արժէք չունի
առանց չքնաղ եարի. «Ես աչք ու
դու լոյս, հոգի, առանց լոյս` աչքն
խաւարի. / Ես ձուկ ու դու ջուր,
հոգի, առանց ջուր` ձուկն մեռանի.
/ Երբ զձուկն ի ջրէն հանեն ’ւ (եւ) ի
այլ ջուր ձգեն, նայ ապրի, / Երբ զիս
ի քենէ զատեն, քան զմեռնելն այլ
ճար չի լինի»:
Յատկանշական են Քուչակի
«եռանկիւնաձեւ» երկխօսութիւնները, ուր առանձնացած զոյգը
կը զգայ երրորդի մը կասկածելի
ներկայութիւնը: Ահա օրինակ մը.
« Առաւօ՛տ, դու յետ կեցիր, որ զմեր

խաղն չաւիրես. / Գաս, զլոյսն ի վրայ
բերես ու զիս իմ եարէս բաժանես»:
Փոխաբերութիւն է «առաւօտ»ը, ան
բամբասող բերան է կամ՝ չար աչք,
գաղտնատես, գաղտնալուր, որ կ’ուզէ
սէրը խոչընդոտել:
Ուշ-միջնադարուն մէկ նիւթ դեռ
կը մնար այլաբանական-ազգային
ազատագրական միտքը: Այդ
օրերուն յայտնուեցաւ պոլսահայ
բանաստեղծ, երաժիշտ, գիտնական եւ հրատարակիչ, ազգային եւ
կրթական լուսաւորութեան ռահվիրաներէն Պաղտասար Դպիրը
(1683-1768): Անոր ամենայայտնի
ստեղծագործութիւնն է «Ի ննջմանէդ
արքայական» այլաբանական տաղը.
«Ի ննջմանէդ արքայական, զարթիր,
նազելի իմ, զարթիր: / Էհաս նշոյլն
արեգական, զարթիր, նազելի իմ,
զարթիր: / Պատկեր սիրուն, տիպ
բոլորակ, լրացելոյ լուսնոյն քատակ,
/ Ոչ գտանի քեզ օրինակ, զարթիր,
նազելի իմ, զարթիր»: Սիրային
բանաստեղծութեան մը տպաւորութիւնը ձգող այս կտորի մէջ
պատկերուած սիրունատես նազելին
Մայր Հայաստանն է, որ զրկուած է
իր մարտական ոյժերէն ու մնացեր
է արքայական քունի մէջ: Իսկ այժմ,
պէտք է, որ արթննայ, որովհետեւ
հասած է արեգակի նշոյլը, եկած է
ազգային արթնութեան ժամանակը:
Պետրոս Ղափանցին վերանորոգուող հայկական դասական
բանաստեղծութեան ներկայացուցիչներէն է: Էջմիածնի միաբան
էր: Ուղարկուեցաւ նախ Ռումելի,
ապա՝ Ղրիմ, Պոլիս, Արմաշ, Ադրիանապոլիս, որպէս վերատեսուչ,
իսկ ծեր հասակին՝ Նիկոմիդիա,
որպէս թեմի առաջնորդ, ուր
մահացաւ 1784ին: Երգահան էր
Ղափանցին: Անոր ամենայայտնի
ստեղծագործութիւններէն մէկն
է «Առաւօտեան քաղցր» տաղը.
«Առաւօտեան քաղցր եւ անոյշ
հովերն, / Մերձեալ հնչեն մեղմով
թփոցդ քովերն, / Արդ, ծածանին
աչացս լցեալ ծովերն. / Բացիր,
բացիր, իմ կարմիր վարդ աննման»:
Ինչպէս Պաղտասար դպիրի երգը,
այս մէկն ալ կարելի է ըմբռնել, որպէս
այլաբանական գործ: (Ղափանցին
աշակերտած է Պաղտասար դպիրին)
«Կարմիր վարդ»ը Մայր Հայաստանն
է, գեղատեսիլ եւ աննման: Իսկ, «...
Դարձեալ առ ազգն իւր սիրելի»
խորագրեալ տաղի մէջ Ղափանցին
կը մաղթէ, որ Հայաստանը մեծարանքի արժանանայ եւ փայլի
բոլոր այլ պետութիւններու մէջ. «Ի
կայսերաց պատուասիրեալ միշտ
մեծարիս, / Ի սուրբ գրի արձանացեալ
երգաբանիս, / Քան զարեգակն ի մէջ
ծաղկանց գերափայլիս, / Զի քեւ եւ ես
երջանկանամ տարին բոլոր»:

Եւ ահա հայկական տաղերգութեան
ամենէն կենսուրախ ու վերջին դէմքը՝ բանաստեղծ, երգահան, ձեռագիրներու ծաղկող, որմնանկարիչ,
Վրաստանի թագաւոր Վախթանգ
Զ.ի պալատական երգիչ (եւ նկարիչը), Սայաթ Նովայի նախորդը եւ
հոգեշնչողը՝ Նաղաշ Յովնաթան:
Նաղաշ Յովնաթանը ծնած է 1661ին գինեւէտ Նախիջեւանի Շոռոթ
գիւղի մէջ: Յիշենք, թէ Նախիջեւանը Գողթան երգիչներու օրրանն
էր: Նաղաշ Յովնաթանը, սիրային
եւ խոհական երգերու հարուստ
ժառանգութիւն ձգեց խնճոյքի ուրախ
սեղաններուն վրայ: Բնութիւնն
ու գարունն են անոր ներշնչման
աղբիւրը: Ն. Յովնաթանը դրուատեց
աշխատասիրութիւնը, գիտութիւնը
եւ ստեղծագործ կեանքը: Անոր
նշանաբանն էր. «Լաւ է ընդ իմաստնոց միշտ քաղցած մնալ, քան ընդ
տգիտաց ուտել ու ցնծալ»: Ըստ Ն.
Յովնաթանի չկայ գեղեցկութիւն
առանց սիրոյ. «Լուսնի նման պայծառ
երես բոլորած, / Ես մնացի կարօտ՝
համբուրից համար. / Վարսերդ
ոսկի թելի նման ոլորած, / Ես մնացի
կարօտ՝ ետ տալոյ համար։ / Ունքերդ
կապել է կամար կրակով, / Աչքերդ
վառել է պայծառ ճրագով, / Ափսոս,
որ ծածկել ես բարակ լաչակով. / Ես
մնացի կարօտ՝ տեսնելոյ համար»:
Մարդը աշխարհ եկած է վայելելու
համար, եարը արժանի է բնական
գեղեցկագոյն համեմատութիւններով կատարուած փառաբանութեան.
«Բերանդ՝ կարմիր գինի, լեզուդ՝
համեղ նուշ, / Դու մինակ կու խմես
ու կ’անես անոյշ, / Նաղաշն թողել ես
ծարաւ ու բէուշ. / Ես մնացի կարօտ՝
խմելոյ համար»:

Յօդուածը կը վերջանայ Ն. Յովնաթանի ցնծալից մէկ երգով.
«Նստեմք ի մէջլիս, հարք եւ եղբարք
եւ մեծ պարոնայք, / Գոհանամք
զՏեառնէ, որ ունիմք սեղան, դուք
միշտ շէն կենայք: / Խնդրեմք, որ
այսօր, քան զամենայն օր, շատ
ուրախանայք: / Թասերն չինի, կարմիր գինի, ձեզ անոյշ լինի, ձեզ անոյշ
լինի»:
Նոյնպէս մենք, յարգելի ընթերցող,
երգենք մեր տաղերը, ուրախանանք եւ միշտ փառք տանք հայրենի
գինեւէտ մայր հողին: Հայկական
տաղերով թող հարստանայ ձեր
սեղաններն ու հաւաքոյթները:
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Հայրենաց Պաշտպան Կաթողիկոսը
(Ներսէս Աշտարակեցի - 250)
Սկիզբը Էջ 03
Կը յայտնուի եկեղեցական իրադարձութիւններու կիզակէտին եւ ի սկզբանէ
աշխոյժ մասնակցութիւն կ՚ունենայ Ղուկաս Կաթողիկոսէն ետք սկսած
իրադարձութիւններուն, որ կապուած էին Յովսէփ Արղութեանի Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոս ընտրուելուն հետ: Վերջինիս թեկնածութեան դէմ էր
հոգեւորականներուն մեծ մասը, որոնց մէջ նաեւ՝ Ներսէս Աշտարակեցին:
Անոնք կը պաշտպանէին Պոլսոյ Պատրիարք Դանիէլի թեկնածութիւնը: 1801
թուականի փետրուարին Յովսէփ Արղութեան կը հասնի Թիֆլիս, սակայն
կը հիւանդանայ ժանտատենդով եւ կը մահանայ:
Ներսէս Աշտարակեցին կը վայելէր Դանիէլ Եպիսկոպոսի հովանաւորութիւնը
եւ որպէս աբեղայ անոր հետ կ՚այցելէ զանազան վայրեր, այդ կարգին՝ Պոլիս:
Դանիէլի կաթողիկոսական գահին նստիլը, իբրեւ Դանիէլ Ա. Սուրմառեցի,
նոր դռներ կը բանայ Ներսէսին առջեւ, որ մեծ հեղինակութիւն ունէր Մայր
Աթոռին մէջ եւ 1808 թուականին կ՚ընտրուի նորաստեղծ Սինոդի կազմին մէջ:
Գալով անոր կենսագրութեան ազատագրական պայքարի էջին, 1804
թուականէն սկսեալ, ռուս-պարսկական պատերազմի ժամանակ, Ներսէս
Արքեպիսկոպոս իր մասնակցութիւնը ունեցաւ: Ան հայութեան բնակավայրերը
շրջելով՝ կոչ կ՚ընէր զէնք առնել եւ օժանդակել ռուսական բանակին: Այս
ալ առիթ կը դառնայ, որ ռուսական կառավարութեան եւ Էջմիածնի միջեւ
վստահութիւն ամրապնդուի: Տակաւին շատ չէր անցած պատերազմէն, երբ
1814 թուականին Ներսէս Արքեպիսկոպոս կը նշանակուի Վրաստանի թեմի
առաջնորդ: Թիֆլիսի մէջ ան նշանակալի գործունէութիւն կը տանէր եւ մեծ
սէր ու յարգանք կը վայելէր արեւելահայութեան մէջ:
Յատկանշական է, որ Աշտարակեցիի ջանքերով 1826 թուականին Թիֆլիս
փոխադրուած է Ամսթերտամի հայկական տպարանը, որով սկիզբ դրուած
է Թիֆլիսի հայկական տպագրութեան:
Ժողովուրդին մէջ ունեցած հեղինակութեան համար Աշտարակեցիին
հետ հաշուի կը նստէին Կովկասի իշխանութիւնները, ռուսական բանակի
հրամանատարութիւնը: 1826-1828 թուականներու ռուս-պարսկական
պատերազմին արեւելահայութիւնը նոր յոյսեր կը կապէր: Հայաստանը կը
ջանար ազատիլ պարսկական տիրապետութենէն. ռուսական կայսրութիւնը
մէկ կողմէ կ՚ողջունէր, որովհետեւ նպատակ ունէր այդ հանգամանքը
գործածել՝ հայ ժողովուրդը իրեն ենթարկելու փորձեր ընելու: Ներսէս
Աշտարակեցին կը զգար վտանգը եւ քանի որ այդ ժամանակ Դանիէլ Ա.
Սուրմառեցի Կաթողիկոսին յաջորդող Եփրեմ Ա. Ձորագեղցին ապաստանած
էր Հաղբատի վանքը, Հայ Եկեղեցւոյ գործերուն մեծամասնութիւնը կը
գտնուէր Ներսէս Աշտարակեցիին ձեռքը: Ան կրկին կոչեր եւ ուղերձներ
յղեց ժողովուրդին, կամաւորական խումբեր կազմեց եւ ինքն ալ անոնց հետ
ռազմադաշտ մեկնեցաւ՝ ընդդէմ ռուսական տիրապետութեան:
Մասնակցած է Երեւանի, Սարտարապատի, Էջմիածինի գրաւման մարտերուն: Կենսագիրը այսպէս կը ներկայացնէ անոր խօսքերը. «Հասաւ ժամը,
երբ մեր աչքով պիտի տեսնենք Արարատեան աշխարհի եւ Հայոց ազգի
ազատութիւնը. հասաւ ժամը, երբ Մայր Աթոռը պիտի վերականգնէ իւր
վաղեմի անկախութիւնը: Ոտքի կանգնէք, հայոց քաջեր, թօթափեցէք պարսից
լուծը, ուրախացրէք ալեզարդ Մասիսը, մէկ անգամ արիւնով ներկեցէք
հայրենի հողը եւ ապրեցէք ազատ…»: Աշտարակեցիի այս բոցաշունչ կոչը
լայն արձագանգ կը գտնէ մանաւանդ երիտասարդներուն մէջ, որոնք կու
գան եւ անոր կազմած կամաւորական ջոկատներուն կ՚անդամագրուին,
ռուսական զօրքի կազմին մէջ կը մասնակցին Աշտարակեցիի կազմակերպած
երեւանեան արշաւանքին:
Թիֆլիսի մէջ 30 մարտ 1827 թուականին տեղի ունեցաւ կամաւորներու
զօրահանդէս մը, որուն նաեւ Ներսէս Աշտարակեցին ներկայ էր, իսկ ապրիլին
ռուսական առաջապահ զօրամասերուն հետ ան մեկնեցաւ ռազմաճակատ՝
կամաւորական ջոկատներու կազմակերպման գործը յանձնարարելով
Ներսիսեան դպրոցի տեսուչ Յարութիւն Ալամդարեանին: Կը կարդանք, որ
Աշտարակեցիին կ՚ուղեկցէր 60 հեծեալներէ կազմուած հայկական ջոկատ
մը, որ չսպասելով հայկական աշխարհազօրի վերջնական կազմաւորման,
միացած էր ռուսական զօրքին: Աշտարակեցիի յայտարարած կամաւորական
հաւաքներուն համար յատուկ մարդիկ կը գործուղղուէին Հայաստանի
զանազան վայրեր: Կամաւորական գունդեր կազմակերպուեցան Գանձակի,
Ղազախի, Շամշատինի, Լոռիի հայերէն բաղկացած, հեծելագունդ մըն ալ՝
Արցախի հայերէն: Այս գործին լծուած էր նաեւ Աշտարակեցիին եղբայրը՝
Կարապետը, որ կամաւորներ հաւաքագրելու համար ուղարկուեցաւ
Շամշատին:
Ներսէս Աշտարակեցիի կենսագրութեան մէջ հետաքրքրական տեղեկութիւններ կը կարդանք նաեւ իր եղբօր մասին, կը տեղեկանանք, որ
Կարապետը Աշտարակէն հեռացած էր ընտանիքով՝ Հիւսէյին խանի
հետապնդումներէն դրդուած:
Ներսէս Աշտարակեցիի Աշտարակէն ըլլալը մեծ հարուած էր գիւղին
համար, գիւղը առանձնակի խստութիւններու եւ ճնշումներու մէջ էր:
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Տեղահանութիւններու պատճառով սով սկսած էր, կը վխտային համաճարակներ, երեխաներ կը մահանային, դժգոհութիւններ կային եւ մայրերը
կը մեղադրէին Ներսէսը, բայց կային խոհեմ մարդիկ ալ, որոնք պայքարի
անհրաժեշտութիւնը կը բացատրէին եւ կը հաւատային, որ պայքարը չ՚ըլլար
առանց զոհողութիւններու:
Պարսիկները 1826-1828-ին՝ ռուս-պարսկական պատերազմի ընթացքին,
հայ բնակչութեան հետ աւելի դաժանօրէն սկսած են վարուիլ: Եթէ Մեհմէտ
խանը յայտնի էր հայկական գիւղերը աւազակախումբեր ուղարկելով,
ապա Հիւսէյինը՝ իր բռնի տեղահանութիւններով: Ան գիւղացիներուն չէր
ձգեր մշակել իրենց հողերը, դատարկել տուած էր Էջմիածնի ամբարները,
միաբանները Երեւան բերած եւ քաղաքի 18 հազար բնակչութեան հետ
փակած էր Երեւանի բերդին մէջ: Բայց, ծանօթանալով իրադարձութիւններու
ընթացքին, կը տեսնես, որ այլեւս ոչինչ կը վախցնէր ժողովուրդը, որ պայքարի
ելած էր:
Աշտարակեցիի կենսագիր Ալեքսանդր Երիցեանը կը գրէ. «…Կուրի եզերքէն
մինչեւ Արաքսի ափերը Հայք՝ հոգեւորական եւ աշխարհական, կին եւ
տղամարդ, մեծ ու փոքր, ամէնքը կ՚աշխատէին մասնակից ըլլալ այդ կռուին»:
1827 թուականի մայիսին Թիֆլիսէն դուրս կու գայ 117 հոգիէ կազմուած
առաջին ջոկատը: Յուզիչ է կարդալ, թէ Թիֆլիս-Երեւան ճանապարհին,
ամէն մէկ բնակավայրի մէջ, ինչպէս այդ ջոկատը կը համալրուի, կը մեծնայ եւ
Երեւանի գրաւումին ժամանակ անոր անդամներուն թիւը կ՚անցնի հազարը:
Յունիս եւ օգոստոս ամիսներուն Երեւան կը մեկնին միւս ջոկատները:
Այս կամաւորական շարժումը վերածուեցաւ ազգային-ազատագրական
պայքարի, որ աւարտեցաւ Երեւանի գրաւումով եւ Արեւելեան Հայաստանի
ազատագրումով: 1 հոկտեմբեր 1827 թուականին հայկական կամաւորական
ջոկատները ռուսական զօրքին հետ մտան Երեւանի բերդ:
Հոկտեմբերի 6-ին տեղի ունեցաւ Երեւանի գրաւման հանդիսաւոր արարողութիւնը: Բերդին մէջ Ներսէս Աշտարակեցին պատարագ մատուցեց:
Երեւանի Պատմութեան թանգարանին մէջ Ներսէս Աշտարակեցիի
դիմանկարը Երեւան քաղաքի պատմութեան այդ դրուագի վկայութիւնն է:
Յետագային Ներսէս Աշտարակեցին մեծ դեր ունեցած է Պարսկաստանէն
հայերու ներգաղթը կազմակերպելու գործին մէջ եւ փորձած՝ ներգաղթի
միջոցով շատցնել Արեւելեան Հայաստանի բնակչութեան թիւը: Ջանքերը
արդիւնք տուած են եւ Պարսկահայաստանէն ու պատմական Հայաստանէն
շուրջ 120 հազար գաղթական հաստատուած են Արեւելեան Հայաստանի
տարածքին եւ բնակած են Արարատեան դաշտի մէջ: Ան նաեւ Երեւանի
ժամանակաւոր վարչութեան կազմին մէջ էր եւ ձեռնամուխ եղաւ հայկական
աշխարհազօրի հիման վրայ ազգային ոստիկանութեան կազմաւորման:
Հայկական մարզի ստեղծումէն յետոյ ան դիմումներով հեղեղեց Փեթերսպուրկի արքունիքը եւ առաջարկեց Արեւելեան Հայաստանի տարածքին ստեղծել
հայկական ինքնավարութիւն, բայց ռուսական կայսրութեան հովանիին
ներքոյ: Այս մէկը սակայն ռուսական հաշիւներուն մէջ չէր մտներ եւ ռուսական
հրամանատարութիւնը լաւ կը տեսնէր հեռահար նպատակները: Այդպէսով,
Երեւանեան զօրաբանակի հրամանատար Պասկեւիչի սադրանքով, Ներսէս
Աշտարակեցին կը զրկուի բոլոր շնորհներէն, կը հեռացուի Երեւանի
վարչութեան կազմի անդամութենէն: Ռուսական զօրահրամանատարութիւնը
նաեւ պահանջ կը դնէ Յովհաննէս Ը. Կաթողիկոս Կարբեցիին առջեւ եւ
կաթողիկոսը Անդրկովկասէն կը հեռացնէ Աշտարակեցին եւ կը նշանակէ
Նոր Նախիջեւանի եւ Պեսարապիոյ հայոց թեմի առաջնորդ (1828թ.):
Տասնվեց տարի շարունակ ըլլալով Նոր Նախիջեւանի եւ Պեսարապիոյ
թեմի առաջնորդ՝ ան շարունակած է իր մասնակցութիւնը ունենալ հայ
հասարակական, քաղաքական, մշակութային-եկեղեցական կեանքին: Եւ
երբ Յովհաննէս Ը. Կարբեցիի մահէն ետք կը քննարկուէր կաթողիկոսին
թեկնածութիւնը, անոր հեղինակութիւնը այնքան մեծ էր, որ ուրիշ թեկնածու
չէր կրնար ըլլալ: Արժանանալով Կ.Պոլսոյ եւ Երուսաղէմի պատրիարքութիւններուն եւ ընդհանրապէս ամբողջ հայութեան հաւանութեան՝ Ներսէս
Աշտարակեցին 17 ապրիլ 1843 թուականին, 72 տարեկանին կ՚ընտրուի
կաթողիկոս՝ կը վերադառնայ Էջմիածին, կը դիմադրէ Հայ Եկեղեցւոյ
նկատմամբ ցարական կառավարութեան ոտնձգութիւնները, կը զբաղի
հասարակական, կրթական եւ շինարարական գործունէութեամբ: Անոր
ջանքերով կարգաւորուած են Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի եւ Կ.Պոլսոյ Հայոց
Պատրիարքարանի յարաբերութիւնները: Պոլսոյ Պատրիարք Չուխաճեանը
հրահանգած է բոլոր եկեղեցիներէն ներս յիշատակել անոր անունը՝ որպէս
Ամենայն Հայոց Հայրապետ եւ ստանալ Սուրբ միւռոնը Էջմիածնէն:
Միաժամանակ ան զօրաւոր հսկողութիւն սահմանած է վանքապատկան
կալուածներուն եւ Էջմիածնի գանձարանի եկամուտներուն վրայ եւ կարգաւորած է Հայ Եկեղեցւոյ տնտեսական վիճակը, իր ներդրումը ունենալով
Հայ Եկեղեցւոյ նոր կանոնադրութեան կազմումին մէջ, որ էապէս տարբեր էր
ռուսական կայսերական իշխանութիւններուն ընդունածէն: Վաղարշապատի
մէջ Ներսէս Աշտարակեցին ընդարձակ անտառ մը հիմնած է շուրջ 30 հազար
ծառով եւ անոր կից լիճով. Ներսիսեան անտառը մինչեւ այսօր կը խնամուի,
ի յիշատակ կաթողիկոսի:
Մայր Աթոռի բակին մէջ անոր գերեզմանաքարը յիշատակի վայրն է մաքառող
գործիչին եւ տապանաքարին գրուած «Պաշտպան հայրենեաց» խօսքերն
ալ բնորոշիչ են անոր կեանքին ու գործին:
«Ժամանակ»/Պոլիս
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արդոց հոգին կը նմանի խորունկ ու
անհուն ծովերու կոհակներէն ու յորձանքէն փրկուելու ջանացող նաւի մը,
որու աշխատակազմին կ՚անդամակցին սիրտն
ու միտքը։ Զգացումներու ու մտածումներու
համադրումը թիկունք կը կանգնին հոգին ազատելու համար փոթորիկներէ, ահագնակերպ
ալիքներէ՝ նեղութիւններէ, դժուարութիւններէ։
Սակայն սրտին ու մտքին համագործակցութեան
բացակայութիւնը հոգւոյ տառապանքին պատճառ
կը դառնայ։
Կը բախենք դռներ, կ՚որոնենք լուծումներ, որպէսզի ճար մը գտնենք մեր թեւազուրկ վիճակին՝
թնճուկներուն ու խոչընդոտներուն համար։ Այս
բոլորէն հեռանալու, անդորրութեան հասնելու
համար կը փորձենք մեկուսանալ, եղափոխութիւն
մը կատարել մեր ներաշխարհէն ներս։ Սակայն
մեր չլուծուած հարցերը թոյլ չեն տար, որ առողջ
խորհինք, մէկ կողմ քաշուինք կեանքի ագահ
ու նախանձոտ նայուածքէն եւ զուգահեռաբար
աշխարհի ամենագեղեցիկ ու տեսարժան վայրերը
կը դառնան անապատի, ինչպէս որ նաւի մը մէջ
լաւ չտեղադրուած բեռը դիւրաւ կը տապալի եւ
պատճառ կը դառնայ վնասներու ու կորուստներու։
Սոքրաթէսին պատմած են մարդու մը մասին, որ
տարուայ մը ընթացքին առանձին կը կատարէ
անհամար ճամբորդութիւններ, սակայն ան ամէն
անգամ կը վերադառնայ նոյն հոգեվիճակով։ Իսկ
Սոքրաթէս կը պատասխանէ, թէ այս մէկը բնական է, քանի որ ան ինքն իրեն տարած է այդ
ճամբորդութիւններուն։
Բազմաթիւ յօդուածներ գրի առնուած են առանձնութեան պատճառներուն մասին, սակայն այս
բարդ երեւոյթը հնարաւոր չէ կատարելապէս
վերլուծել ու բացայայտել։ Մեր ներքին ձայնը
լսելու, մեր գործած արարքները վերաքննելու ու
հաշուետուութիւն մը ընելու գրեթէ ամենալաւ
ձեւը կը հանդիսանայ առանձնանալ՝ մեկուսանալ,
սակայն այդ կը վերածուի անհաճոյ զգացումի մը
ընկերային յարաբերութիւններու թերութեան եւ
կամ բացակայութեան պատճառով։ Հակառակ
բազմաթիւներով շրջապատուելուն, ՝մարդ կրնայ
ինքզինք առանձին զգալ, որու պատճառներէն մին
է լաւ արտայայտուելու կարողութիւնը չունենալ եւ
չկարենալ բացայայտօրէն պատմել իր զգացումներն
ու մտածումները անվստահութեան պատճառով։
Ժամանակի ընթացքին մարդիկ կը սորվին թէ՛
առանձին մնալ եւ թէ նոյնաժամանակ ուրիշներու
հետ շփման մէջ ըլլալու պահանջը իրականացնել
դասաւորուած հունի մէջ։ Սակայն մեր կեանքի
ողջ տեւողութեան կը զուգադիպինք այնպիսի
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հան-գրուաններու, որոնք կը խանգարեն այս
կանոնաւորուածութիւնը։
***
Երբ առանձին եմ, կը սուզուիմ իմ ներաշխարհի
ծովուն մակերեսէն դէպի յատակ, ուր այլեւս
գոյութիւն չունին փոթորիկներ, կայծակներու
որոտումը, ալիքներու խենթութիւնը… Այդ փոքր
աշխարհէն ներս մարմին կը ստանան զգացումներս, կարծիքներս, հմտանալու ձգտումներս, նաեւ
մտահոգութիւններս, բացասական զգացումներս,
որոնք յանկարծ օձի մը նման կը փաթթուին վիզս
ու կը ջանան խեղդել իրենց ճնշմամբ։ Անկասկած ամէն մարդ ունի իր օձը, սակայն երբեմն
այնպէս կը թուի, թէ ոչ մէկը կրնայ ազատել զիս
այդ հալածանքէն, մղձաւանջէն։ Փոթորիկներուս
սաստկութիւնը կը պարզացնեն իրենց աննկատ
ու անտարբեր վերաբերմունքով։ Գուցէ այս պատճառո՞վ է, որ հակուած եմ մենութեան, միշտ
կ՚ուզեմ մնալ սենեակիս չորս պատին ներքեւ։
Պատահական է, որ համացանցի մէջ տեսնենք
մարդոց գրածները առանձնութեան մասին, թէ
որքան լաւ բան է այդ եւ ապրիլ առանց մէկու
մը կարիքը ունենալու։ Անոնք կը կարծեն, թէ
առանձնութիւնը միայն մի քանի ժամուան համար
իրենց սենեակը փակուած մնալն է, բայց չեն
զգացած առանձնութեան ցրտութիւնը, արտառոց
անխռովութիւնը. չեն գիտեր, թէ մութ գիշերներու
անշշուկ ու անշունչ մթնոլորտին մէջ որքան
աղմկալից ու զգայացունց կ՚ըլլայ ներքին ձայնիդ
արձագանգող լացուկոծը, գոռում-գոչումը։ Մութ
ու գորշ գոյներով ողողուած կեանքի զանազան
երեսակներուն կ՚անդրադառնայ մարդ եւ կը
տեսնէ, թէ որքա՜ն դժուար է առանձին կեանքի
եւ մահուան պայքար տանիլը։
Ինչպէ՞ս կրնանք առանձին ապրիլ, երբ մարդ
շարժանկար մը դիտելէ եւ կամ նոյնիսկ գիրք մը
ընթերցելէ յետոյ կարիքը կը զգայ ուրիշներու հետ
զրուցելու, իր դիտածները եւ կամ կարդացածները
քննարկելու ու կարծիքներ փոխանակելու իր
երկխօսին կամ երկխօսներուն հետ, քանի որ
բան մը կարելի է այլ ձեւերով մեկնաբանել, տեսնել այն մանրամասնութիւնները, որոնց չենք
անդրադառնար առաջին հայեացքով։

Քո աչքերի լազուրով
Աչքերիս քունն ես տարել,
Քո շուրթերի նուրբ խաղով
Իմ հանգիստն ես խանգարել,
Քո այրող նայուածքով,
Ուռենու կազմուածքով,
Մթնշաղի նազանքով,
Դարձրել ես քո գերին,
Մատնել սիրոյ հուրին,
Աղբիւր ես իմ անուրջներին:
Մեղաւոր եմ միթէ՞ ես,
Լա, լա, լա, լա, լա, լա, լա,
Որ սիրել եմ միայն քեզ,
Մեղաւոր եմ միթէ՞ ես:
Թէ ինձ տեսնել չես ուզում
Ինչո՞ւ է միշտ դուռդ բաց,
Եթէ դու ինձ չես սիրում
Ինչո՞ւ են աչքերդ թաց:
Մէկ քնքոյշ ինձ ժպտում,
Ինձ քեզ մօտ ես կանչում,
Մէկ էլ թողնում հեռանում,
Մինչդեռ ես մոլորուել,
Քո սիրուց խենթացել,
Դու չկաս ու չես երեւում:
Մեղաւոր եմ միթէ՞ ես...
ՍԱՍՈՒՆ ՊԱՍԿԵՒԻՉԵԱՆ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
ԱՄՆ Քանզաս Նահանգի Ազգային
Պահակազօրի Պատուիրակութիւնը Պիտի Մասնակցի
Հայոց Բանակի Օրուան Ձեռնարկներուն
Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին
գործոց նախարար Զոհրապ Մնացականեան,
Յունուար 27-ին, ընդունեց ԱՄՆ Քանզաս նահանգի
Ազգային պահակազօրի զօրավար-հրամանատար
Լի Թաֆանելիի գլխաւորած պատուիրակութիւնը:
Այս մասին կը յայտնեն ՀՀ ԱԳՆ լրատւութեան եւ
հանրային դիւանագիտութեան վարչութենէն:
Ողջունելով հիւրերը՝ նախարար Մնացականեան
գոհունակութեամբ ընդգծեց Հայոց Բանակի
օրուան նուիրուած ձեռնարկներուն ԱՄՆ ներ-

կայացուցչական պատուիրակութեան մասնակցութիւնը: Նախարարին խօսքով՝ տարիներու ընթացքին Միացեալ նահանգներու
հետ հաստատուած է ամուր գործընկերային
երկխօսութիւն, եւ Հայաստանը պատրաստակամ է շարունակելու ջանքեր գործադրել երկու
ժողովուրդներուն միջեւ յարաբերութիւնները
առաւել ամրապնդելու եւ հարստացնելու ուղղութեամբ:
Շար. Էջ 08

ԿԱՐԱՊԵՏ (ՇԱՌԼ) ԱԴԱՄԵԱՆ
(1872 – 1947)
«Լուացք ընող կանայք»
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Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
ԱՄՆ Քանզաս Նահանգի Ազգային
Պահակազօրի Պատուիրակութիւնը
Պիտի Մասնակցի Հայոց Բանակի Օրուան
Ձեռնարկներուն
Սկիզբը Էջ 07

Զրուցակիցները մտքերու փոխանակում ունեցան հայ-ամերիկեան
ռազմավարական երկխօսութեան
շուրջ՝
ընդգծելով
վերջինիս
ծիրէն ներս ձեռք բերուած համաձայնութիւններու կեանքի կոչման
կարեւորութիւնը:
Իբրեւ երկկողմ օրակարգի կարեւոր բաղադրիչ՝ կողմերը մատնանշեցին ապակեդրոնացուած
համագործակցութեան զարգացումն ու ընդլայնումը, որուն լաւագոյն օրինակ է Նահանգային գործընկերութեան ծրագիրին ծիրէն
ներս 2003 թուականէն Քանզաս
նահանգի հետ իրականացուող
համագործակցութիւնը։ Երկուստէք
պատրաստակամութիւն յայտնըւեցաւ համատեղ քայլեր ձեռնարկելու աւանդական դարձած
ուղղութիւններով,
ներառեալ
խաղաղապահութեան, ռազմա-

կան բժշկութեան, անձնակազմի
մարտավարական պատրաստութեան ոլորտներուն մէջ համագործակցութեան խորացման ուղղութեամբ: Այս ծիրէն ներս Հայաստանի արտաքին քաղաքական
գերատեսչութեան
ղեկավարը
բարձր գնահատեց ԱՄՆ նշանակալի ներդրումը Հայաստանի
խաղաղապահ կարողութիւններու
ամրապնդման գործին մէջ:
Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչութեան ղեկավարը
պատուիրակութեան անդամներուն
ներկայացուց Հայաստանի մէջ
կառավարութեան կողմէ նախաձեռնուած բարեփոխումներուն ընթացքը, մասնաւորապէս իրաւապահ
ոլորտին մէջ՝ այդ ծիրէն ներս կարեւոր համարելով ամերիկեան գործընկերներու հետ շարունակական
համագործակցութիւնը:

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ
Էյպէզի Հայրենակցական Միութիւնը գնահատելով «Զարթօնք»ի առաքելութիւնը, առ ի զօրակցութիւն անոր, կը
նուիրէ երեք հարիւր հազար լիբ. ոսկի (300,000 լ.ո.):

«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 անդամալուծուած 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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