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ՇաբաթավերջինՊէյօղլուիմէջպատահած ահաբեկչական պայթումին
հետեւանքով վիրաւորուած մեր համայնքիերիտասարդներէնՕքսէնԽաչանեաներէկարդէնդուրսեկաւՇիշլիի «Էթֆալ» հիւանդանոցէն, ուր
դարմանմանտակառնուածէրդէպքէնվերջ։
Այս առաւօտ հեռախօսազրոյց մը
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1 ԼԻՐԱ

ունեցանքիրմօր՝ԱրաքսիԽաչանեանիհետ,որմեզիյայտնեց,թէորդւոյն
վիճակըերէկուանբաղդատմամբա՛լ
աւելիլաւէեւանորհիւանդանոցէն
դուրսգալըբարձրացուցածէբոլորին
տրամադրութիւնը։
ՆերկայիսՕքսէնԽաչանեանիձախ
ձեռքիերեքմատներըչենզգար։Բըlշար. Դ.էջ

ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ՝ ՈՐՊԷՍ ՆՈՒՌ
Արտաքին գործոց նախարարութեան նախաձեռնութեամբ յաջորդ ամիս պիտի ներկայացուին Քալումենոյի հաւաքածոյէն ընտիր նմոյշներ

Քարտփոստալներու հետքերով. «Թուրք-հայ յարաբերութիւններուն մէջ ո՛չ թէ մոռնալու, այլ յիշելու ժամանակը»
ԱրտաքինգործոցնախարարութեաննախաձեռնութեամբյառաջիկայԱպրիլի6-ինպիտի
բացուի ցուցահանդէս մը։ «Միմար Սինան»
գեղարուեստիցհամալսարանիհովանիինտակ
գործողԹոփհանէիմշակոյթիեւգեղարուեստիկեդրոնիերդիքինտակպիտիբացւիայսցուցահանդէսը,
որ խորագրուած է
«Թուրք-հայ յարաբերութիւններուն մէջ ոչ
թէմոռնալը,այլյիշելու
ժամանակը»։  Օրլանտօ
Քարլօ
Քալումենոյի
քարտփոստալներու արխիւինհիմանվրայպիտի
բացուիայսցուցահանդէսը,որունպատակնէլոյս
րու
սփռելթուրքերուեւհայեութհարիւրտարուանկեանքիհասարակաց
մշակոյթինվրայ։Տեսողականճոխառարկաներուեւարխիւայինփաստաթուղթերուզուգահեռ պիտի ներկայացուին ընտիր քարտփոստալներ,որոնքվկայութիւններկըցոլացնեն՝Օսմանեանկայսրութեանբազմամշակոյթ
ժամանակաշրջանին,ինչպէսնաեւԱնատոլուի

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԵԱՆ ՕՐ

եւ Իսթանպուլի մէջ հայոց կեանքին շուրջ։
Դարեր շարունակ Անատոլուի զանազան
շրջաններունմէջմիասնաբարապրածայսերկու ժողովուրդի մոռացութեան մատնուած
կեանքին, ուրախուհաս ար ակ աց
թիւններուն ու ցաւերունհետքըկըհետապընդէայսցուցահանդէսը,որմիեւնոյնժամանակպիտիյիշեցնէ
թուրքերու եւ հայերու կողմէ միասնաբարապրելուժամաստեղծուած
նակ
մշակոյթն ու ժառանգութիւնը։
ԱյսցուցահանդէսիգեղարւեստականղեկավարնէճարտարագէտԿիւզինԷրքան։ՄինչեւԱպրիլի29-ըբացպիտի
մնայայսցուցահանդէսը,որուծանօթացման
պաստառինվրայկ՚երեւինԱրարատլեռը՝դիտւածՀայաստանիկողմէեւանորլանջերուն՝
Խոր վիրապը։ Այս ամբողջին վրայ կարմիր
շրջանակիմըմէջգրուածէ՝«Որպէսնուռ»։
Ցուցահանդէսիբացմանշրջագծովնախատես-

ւածէնաեւամերիկահայյայտնիուտահար
Արա Տինքճեանի եւ Իսթանպուլի Պետական
թրքականերաժշտութեանխումբինհամերգը։
Կազմակերպիչներունկողմէպատրաստուած
մամլոյհաղորդագրութեանմէջշեշտուածէ,
թէՕրլանտօՔարլօՔալումենոյիհաւաքածոյէն շուրջ չորս հազար քարտփոստալներու
շարքինկատարուածմասնաւորընտրանիմը
պիտիներկայացուիցուցահանդէսիայցելուներուն։Այդընտրանինբազումյիշատակներ
կըվերակենդանացնէ՝հայկականթաղամասերով,եկեղեցիներով,վանքերով,դպրոցներով,
որբանոցներով, հիւանդանոցներով եւայլն։
Միեւնոյն ժամանակ, կազմակերպիչները կը
շեշտեն,թէդարերշարունակայսերկուժողովուրդներըկեանքիբազմաթիւբնագաւառներունմէջզիրարամբողջացուցածեն,իրարմէ
սնուածենուիրարուշատմօտեղածեն։
Միայնորպէսօրինակմամլոյհաղորդագրութեանկցուածքարտփոստալներնանգամբաւարար են պատկերացում մը տալու համար
այսցուցահանդէսիճոխութեանշուրջ,որովհետեւանոնքկըներկայացնենդրուագներ՝ԱտափազարէնմինչեւԷրզրում,ԳոնիայէնմինչեւԹրապզոն,ՎանէնմինչեւՄերզիֆոն։

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹԵԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

Հայաստանի զինեալ ուժերու ղեկավար կազմի հաւաքները սկսան Սերժ Սարգսեանի մասնակցութեամբ
Անցեալ տարեվերջին հայկական բանակը ստացաւ որակապէս նոր սպառազինութիւն եւ հետագայ մատակարարման երաշխիքներ

Երէկ,ԵրեւանիմէջնշուեցաւԲանաստեղծութեան
համաշխարհայինօրը։Մայրաքաղաքիկեդրոնինմէջ,
Հիւսիսայինպողոտայինվրայկեանքիկոչուեցաւայս
ծրագիրը՝ՀայաստանիՄշակոյթինախարարութեան
աջակցութեամբ։Բանաստեղծութեանհամաշխարհայինօրուանառթիւպատրաստուածէրմեծադիրեռալեզուպաստառմը՝հայերէն,անգլերէնեւֆրանսերէն։
ՆոյնպաստառինվրայհայերէնովմէջբերուածէինԵղիշէՉարենցէնտողեր,անգլերէնով՝ՈւիլիըմՇէյքսփիրէն, ֆրանսերէնով՝ Արթիւր Ռեմպոյէն։ Երիտասարդներբանաստեղծականգիրքերիձեռիներբեմն
պարերովմասնակցեցանայսծրագրին,որգրասէրներումօտստեղծեցմեծոգեւորութիւն։
«Արմէնփրէս»իհաղորդումներով,այստարիՀայաստանիմէջբացառիկընդգրկունձեւովնշուեցաւԲանաստեղծութեանհամաշխարհայինօրը։Երիտասարդներուուղղեալձեռնարկներունառընթերտեղիունեցան գրական քննարկումներ, դասախօսութիւններ,
նաեւցուցադրուեցանգրողներունձօնուածժապաlշար. Դ.էջ

ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐՈՒ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Միրզոյեան եւ Նալպանտեան
ՀայաստանիԱրտաքինգործոցնախարարԵդուարդ
Նալպանտեան եւ Լեռնային Ղարաբաղի Արտաքին
գործոցնախարարԿարէնՄիրզոյեանշաբաթավերջին
ունեցանհանդիպումմըԵրեւանիմէջ։Հայաստանի
Արտաքինգործոցնախարարութեաննորշէնքինմէջ
տեղիունեցաւայստեսակցութիւնը։Նալպանտեան
ջերմօրէնողջունեցՄիրզոյեանըեւըսաւ,թէնախարարութեաննորշէնքէններսանկըհանդիսանայառաջինպաշտօնականհիւրը,ինչորունիառանձնայատուկխորհուրդմը։
ԶրոյցիտեւողութեանՆալպանեանեւՄիրզոյեան
հանգամանօրէնքննարկեցինԼեռնայինՂարաբաղի
հակամարտութեան խաղաղ կարգաւորման գործընթացինվերաբերեալհարցեր։Նախարարներըկանգառին նաեւ երկու նախարարութիւններու համագործակցութեան եւ դիւանագէտներու վերապատրաստութեանհարցերունվրայ։

եւկանգառաւպաշտպաՀայաստանի Պաշտպանութեան ռազմավարունութեան նախարարութեան վերանայման գորթեանվարչականհամալիծընթացի արդիւնքներուն
րէն ներս, Հանրապետուվրայ։ Ան խօսեցաւ նաեւ
թեան նախագահ Սերժ
անցեալ տարի Արցախի
Սարգսեան երէկ ներկայ
ճակատին վրայ պատագտնուեցաւՀայկականզիհածներունշուրջ։Հայասնեալ ուժերու ղեկավար
տանիմերձակայքինգտնըկազմիգործնականհաւաքւողՍուրիոյեւՈւքրայնոյ
ներումեկնարկին։Հայկազարգացումներուն առընկան բանակի բոլոր զօրաչութեամբ եւս խորհրդամիաւորումներու հրամածութիւններ ըրաւ Սերժ
նատարները,զօրատեսակՍարգսեան։
ներու ծառայութեան պետերը,ուժայինկառոյցնեՀաւաքիընթացքինՍարրու ղեկավարները, ռազգըսեանյիշեցուց,թէանմակրթական հաստատուցեալտարեվերջինՀայասթիւններու ղեկավարները,
տանի զինեալ ուժերը
ինչպէս նաեւ պետական
ստացան որակապէս նոր
կառավարման եւ տեղասպառազինութիւն եւ հեՆախագահ Սերժ Սարգսեան ելոյթի ընթացքին
կան ինքնակառավարման
տագայ մատակարարման
մարմիններուներկայացուցիչներըմասնակ- ճակը։
երաշխիքներ։Ա՛լաւելիկարեւորէ,ըստիցեցանայսհաւաքին։ՀայաստանիՊաշտպաՆախագահՍերժՍարգսեանհաւաքիմաս- րեն, որ մշակուած է նոր հայեցակարգ մը՝
նութեաննախարարՍէյրանՕհանեանժո- նակիցներըողջունելովզանազանառումնե- զինեալդիմակայութիւնըզսպելուհամար։
ղովիբացմանզեկուցումովմըհանդէսեկաւ րով կարեւորեց սոյն ժողովին կազմակեր- Հետեւաբար,Սարգսեանհամոզուածէ,թէ
հաւաքներուընթացքինմշակուածծրագրով պըւիլը։Այսհաւաքներըհնարաւորութիւն օգտակար պիտի ըլլայ հաւաքի ընթացքին
նախատեսուած միջոցառմներուն շուրջ։ կ՚ընձեռենծանօթանալուպաշտպանութեան ներկայացնել Պաշտպանութեան նախարաԸստնախարարին,հաւաքներուշարքըպի- բնագաւառի զարգացումներուն, հրատապ րութեանմօտեցումներըտարածքաշրջանէն
տիեզրափակուիռազմավարականհրամա- հարցերունեւկարծիքներփոխանակելուա- ներս ռազմաքաղաքական իրավիճակի եւ
նատարային ռազմափորձերով, որոնց շըր- նոնցվերաբերեալ։Իրխօսքինմէջանանդ- երկրիանվտանգութեանապահովմանուղջագծով հաշուի կ՚առնուի տարածքաշրջա- րադարձաւՀայաստանիմէջտեղիունեցած ղեալգործառոյթներուկատարմանկապակնայիններկայռազմաքաղաքականիրավի- սահմանադրութեան փոփոխութիւններուն ցութեամբ։

TTK ՆՈՐ
ԾՐԱԳՐԻ ՄԸ
ՀԵՏԱՄՈՒՏ

Րեֆիք Թուրան
Թուրք պատմութեան
հիմնարկը (TTK) կը
պատրաստուիհայկական
հարցինվերաբերեալլայնածաւալհրատարակութիւնովմըհանդէսգալ։
TTK-ինախագահՐեֆիք
Թուրանյայտարարեց,որ
հայկականհարցինշուրջ
ձեռնարկած են նոր աշխատանքի մը։ Այսպէս,
TTK սկսած է հաւաքել
այսնիւթինվերաբերեալ
Թուրքիոյ եւ աշխարհի
մէջգրուածամբողջյօդւածները։Այսշրջագծով
պիտի հրատարակուին
բազմաթիւհատորներ,որոնք Թուրքիոյ համալսարաններունեւգրադարաններունառընթերպիտի ուղարկուին նաեւ
արտասահմանի գիտական հաստատութիւններուն։
ԸստՐեֆիքԹուրանի,
հայկականհարցինշուրջ
ցարդ Թուրքիոյ եւ աշխարհիմէջգրուածբոլոր
յօդուածները գիրքի ձեւաչափովպիտիհրատարակուին։ Իր խօսքերով,
այդ բոլորը գիտական
ճշմարտութիւններեն՝որոնց պարագային հանրայինկարծիքըչիկրնար
ունենալ առարկութիւններ։Թուրանշեշտեց,որ
համապատասխան աշխատանքներըսկսածեն։
«Մենք չենք գրեր ու
նպատակ չունինք գրել
բանմը,որյստակչէտեղեկութեան եւ փաստերուառումով։Երբորհայ
մըկարդայայսգիրքերը,
թէեւ պիտի չախորժի,
սակայն պիտի ընդունի,
թէսաճշմարտութիւնէ։
Թուրք
պատմութեան
հիմնարկին դիրքերը ամուրենտեղեկութիւններուեւապացոյցներուառումով»,ըսաւան։
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ԵԱՀԿ-ի մօտ Գերմանիոյ նախագահութեանյատուկներկայացուցիչԿերնոտԷրլէրեւԵԱՀԿ-իՄինսքեանխըմբակի համանախագահները վերահաստետեցինիրենցյանձնառութիւնը՝ԼեռնայինՂարաբաղիհակամարտութեան
բանակցային ճանապարհով խաղաղ
կարգաւորմանուղղութեամբ։«Արմէնփրէս»իհաղորդումներով,ԿերնոտԷրլէր եւ եռանախագահները հանդէս եկանհամատեղյայտարարութիւնովմը,
ուրշեշտուածէ,գերմանականնախագահութեանշրջանինաշխատանքները
պիտիշարունակուինհակամարտկողմերուհետխնդրիկարգաւորմանտարրերուն շուրջ՝ նուազեցնելու բռնութեան ռիսքերը եւ իրականացնելու
ծրագրեր,որոնքպիտինպաստենժողովուրդներումիջեւանմիջականշփման։

«Խաղաղութեան գործընթացէն ներս
յառաջընթացարձանագրելուհամարկարեւոր է, որ կողմերը ձեռնարկեն բոլոր
միջոցներուն՝յանունբռնութենէխուսափելու,մասնաւորապէսայնբռնութենէն,
որկ՚անդրադառնայշփմանգծինեւհայազէրիսահմանինբնակողխաղաղբնակչութեանվրայ։Այսառընչութեամբմենք
կ՚աջակցինքԵԱՀԿ-իշրջանայիննախագահի յատուկ ներկայացուցիչ Անճէյ
Կասպրչիկիյայտարարութեան,որովկոչ
կ՚ուղղուէրկողմերունխստօրէնյարգել
հրադադարի դրութիւնը Նեւրուզի տօնակատարութեանեւՍ.Զատկիժամանակ։ Մենք կողմերուն կը յորդորենք
ստեղծելհամապատասխանպայմաններ
տարածքաշրջանիբնակչութեանհամար՝
նշելու տօները խաղաղութեան մէջ»,
նշուածէյայտարարութեանմէջ։

Պրիւքսէլիօդակայանինմէջայսառաւօտ պատահեցաւ ահաւոր երկու
պայթում,որոնքտեղիունեցան«AmericanAirlines»ընկերութեանճամբորդներուարձանագրմանտաղաւարներու
մերձակայքին։Սկզբնականտուեալներով17հոգիզոհուեցաւ,աւելիքան30

հոգիալվիրաւորուեցաւ։Աւելի վերջ
պայթում մըն ալ պատահեցաւ քաղաքի
մեթրոյին մէջ։
«Պի. Պի. Սի.» մատնանշեց, թէ այս
դէպքը կը յաջորդէՓարիզիպայթումի
յանցագործին Պրիւքսէլի մէջ հազիւ
քանիմըօրառաջձերբակալման։

ՊՐԻՒՔՍԷԼԻ ՄԷՋ ԵՐԵՔ ՊԱՅԹՈՒՄՆԵՐ

ՀայաստանիՍենեկայինԱզգայիննուագախումբըվերջերսԵրեւանիմէջհանդէսեկաւեզակիհամերգովմը։«Չորսդաշնամուր»կոչուածայսհամերգըարժանացաւերաժշտասէրներուանմիջականուշադրութեան։Սենեկայիննուագախումբըհանդէսեկաւչորսդաշնակահարներունուագակցութեամբ։Լուսանկարինմէջ
կ՚երեւիհամերգէնդրուագմը։
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Բիւզանդականկայսրութեանգոյութեան
ժամանակներէն,հայերը՝նկատիչառնելով
յունացկրօնականհալածանքները,անընդհատգաղթածենդէպիՊոլիսեւայնտեղ
բնակութիւն հաստատած են, եւ նոյն իսկ
իշխանութեանուկայսրութեանհասած։
Ե-Զ դարերունհայերութիւըՊոլիսիմէջ
մօտաւորապէս3000էր՝բայցանշուշտմեծ
մասամբ«հոռոմացած»։Այսկընշանակէ,
թէարդէնԵ դարէնհայերկ՚ապրէինՊոլիս։
Յունաց կրօնական հալածանքներու
բուռնշրջանին՝ ԺԲ եւ ԺԳ դարերուն՝Բիւզանդիոնիհայհամայնքըմեծչէ՛րկրնար
ըլլալեւառանձինեպիսկոպոսութիւնունենալ.բայցվերջերը՝ ԺԴ դարուն,երբբիւզանդական կայսրերը հետզհետէ տկարացան,հայգաղթականութիւնը՝մանաւանդ
Կիլիկիացիներ, բազմացաւ։ Ուստի այդ
գաղթականները հաստատուեցան Ղալաթիա՝1300-ականթուականներուն,Ճենովականգաղութինմօտ։
Այսգաղթականներուհամար1391 թուականին,ԹէոդորոսԲԿաթողիկոսիժամանակ
(Թէոդորոս Բ Կիլիկեցի. 1382-1392)Կոմս
անունով Քէֆէցի հայ վաճառական մը
Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցին շինեց,որմինչեւայսօրեւսկանգունէ,անշուշտնորոգութիւններուենթարկուած։
ՀաւանօրէնայսգաղթականութեանառաջինեպիսկոպոսնէրՅուսիկ,որ1307 թուականիՍսիԺողովիններկայգտնուեցաւ,եւ
որըկըկոչուիեպիսկոպոս«Ստինպոլայ»։
ՍսիԺողովըհայեւմիւսքրիստոնէականեկեղեցիներումիութեանիրողութիւնըընդունեց։ԱյսթուականէնյետոյՊոլսոյմէջ
հայ եպիսկոպոսներ միաժամանակ (1433
թուականին)կըյիշուինՅովհաննէսեւԵսայիարքեպիսկոպոսներ,որոնցԵւգենոսԴ
պապըկ՚առաջարկէՓլորենտիայիժողովին
մասնակցիլ,իսկանոնք՝յայտնելովՀայեկեղեցիիդաւանութիւնը,կըխոստանանայդ
մասինիրենցկաթողիկոսինծանուցանել։
Միաժամանակնոյնքաղաքինմէջերկու
եպիսկոպոսներուներկայութիւնըայսմա-
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սին, այս միա՛յն կարող է հաստատել, թէ
հայգաղութըՊոլիսիմէջբաւականմեծէր
եւանշուշտերկուկամաւելիթաղերումէջ,
այնպէսորվերոյիշեալ1433 թուականէնյետոյ,երբ1453 թուականինՍուլթանՄէհմէդ
ԲՊոլիսըառաւ,այնտեղարդէնկարբաւականմեծհայգաղութ,մանաւանդՂալաթիայի մէջ։ Պոլիսի առումէն ութ տարի
վերջ՝1461 թուականինՍուլթանՄէհմէդԲ,
հայգաղթականներուհետՊոլիսկանչեցիր
երբեմնիծանօթՅովակիմԵպիսկոպոսը,որ
ԿուտինայիեւԲրուսայի(Կուտինա=Քէօթահիա, Բրուսա=Պրուսա,Պուրսա)հայոց
առաջնորդնէրեւանորառանձինՖէրմանով«բաթրիկ»,այսինքն՝պատրիարքկարգեց.(Յովակիմ Ա Պրուսացի. 1461-1478)։
ԵւահաայսժամանակէնսկսաւԹուրքիոյ
հայոցպատրիարքութիւնը,որանընդհատ
մինչեւցայժմկըշարունակէ։
Հայոց պատրիարքութեան իրաւասութեանսահմաններըսկզբնապէսընդարձակ
չէր. այդ իրաւասութիւնը սահմանափակուածէրփոքրԱսիոյմիքանիմերձաւոր
մասերով.բայցհետզհետէՕսմանեանՏէրութեան ընդարձակուելովը՝ բարձրացաւ
նաեւ «մայրաքաղաքի հայ եպիսկոպոս»ի
դիրքը։Այսպէսեւանդարձաւմիւս«թեմերու առաջնորդներու ներկայացուցիչ»ն
ու անոնց հաստատութեան հրովարտակը
ստացո՛ղը։
Ուստի կախում ունենալով կրօնական
խնդիրներումէջՀայոցընդհանուրՀայրապետութենէն՝ Պոլսոյ պատրիարքները ՕսմանեանՏէրութեանառջեւպատասխանատուէինհայհպատակներուբոլորգործողութիւններունհամար.ուստիեւկարեւոր
դէպքիմըատենանոնքկ՚օգտուէինՏէրութեանմիջոցներէն։Կրօնական-ներքինգործերու մէջ թէեւ Հայրապետութեան կապւած,բայցքաղաքական-արտաքինտեսակէտէՕսմանեանՏէրութեանպատասխանատուէինամէնտեսակէտէ։
Պոլսոյպատրիարքութեանսկզբնապէսենթարկուածէինքսանառաջնորդութիւններ։

ա) Էտիրնէ, բ) Թէքիրտաղ, գ) Կեսարիա,
դ) Ամասիա, ե) Բրուսա(Պուրսա), զ) Սեբաստիա,է) Ակն,ը) Շապին-ԳարաՀիսար,
թ) Թոմարզա, ժ) Տրապիզոն, ժա) Երզնկա
(Էրզինճեան),ժբ) Ուրֆա, ժգ) Արմաշ(Էրմիշէ)։
Այս 13 առաջնորդութիւնները կապ ունէինանմիջաբարՊոլսոյհայպատրիարքութեանհետ։
Յաջորդ թեմերը՝ թէեւ առաջնորդական
իշխանութեանհետ,այդկերպովդարձեալ
Պոլսոյհետկապուածէին,բայցայնտեղկը
գործէինեւՄայրԱթոռինուիրականները.
այսպէս էին. ժբ) Էնկիւրի (Գաղատիա),
(Գաղատիա=Էնքարէ=Անգարա), ժե) Թօքատ, ժզ) Տիարպէքիր, ժէ) Էրզրում, ժը)
Կարս,ժթ) Ախալցխա,եւ ի) Ուռումէլի։Իսկ
Վան, Մուշ, Բայազիտ, Զմիւռնիա (=Իզմիր),ԲաղդատեւայլնՏէրունի,այսինքն՝
ՄայրԱթոռինենթարկուողվիճակներէին։
ԱյսպէսէինՊոլսոյեւԷջմիածնիկաթողիկոսութան իրաւասութեան սահմանները
մինչեւԺԸդարուվերջերը,երբնորփոփոխութիւններառաջեկան։Պատրիարքները
կ՚ընտրուէինՊոլսոյուշրջակայգաւառներուեկեղեցականուաշխարհականգլխաւորներու ժողովով։ Անոնք Բարձր Դռնէն
«խիլայ» (խիլայ=խալաթ, զգեստ՝ որով
իշխանութիւն ունեցողներ կը պարգեւատրէին մէկը՝ ի նշան գոհունակութեան երկար ու լայն կապայ, խալաթ
տալ՝ նուէր տալ)կ՚ընդունէինեւփոխարէնըտուրքմըկուտային։Ընդհանրապէս
թէ՛ ընտրութիւնը, թէ՛ ընտրուողներու
անձնաւորութիւնըմեծամեծխռովութիւններուեւխառնաշփոթութիւններուպատճառկ՚ըլլային։Աղմուկներումեծպատճառ
մասամբ ալ ամիրայական կամ հարուստ
դասակարգնէր,որայսկամայնփաշայի
ազդեցութեան վրայ յենուած՝ ազգային
գործերու մէջ ազդեցիկ դեր խաղալ կը
ձգտէին…։
Մարտ 16, 2016, Իսթանպուլ

«Հալէպ.վերելքը եւ անկումը սուրիոյ վաճառականական մեծ քաղաքին»

Հալէպ. անցեալ…երազ… Մղձաւանջ…

Ֆիլիփ Մանսել

Պատմաբան Տքթ.Ֆիլիփ Մանսել (ծն.Լոնտոն,1951)հեղինակ
է 11 պատմական գիրքերու(6
գիրք թարգմանուած՝ ֆրանսերէնի)եւ բազմաթիւ
յօդուածներու, որոնք գլխաւորաբար
կ՚առընչուին Ֆրանսայի, Օսմանեան
կայսրութեան եւ Միջին Արեւելքի: Անոր գործերէն են՝ «Սուլթանները շքեղութեան մէջ»
(հրտ.1988),«Կ.Պոլիս.աշխարհի ցանկութեան քաղաքը 14531924» (հրտ. 1995), «Լեւանդ.
շքեղութիւն եւ աղէտ Միջերկրականի վրայ»(հրտ.2010):

մէջ ըրած է Ճասթին Մարոզզի,
որ ի դէպ,երբեմն տուրք տուած
է սուրիական տագնապին վերաբերեալ արեւմտամէտ դիրքորոշումին:
«Հալէպ. գիշերուան մը մէջ
հանդուրժողականութենէ դէպի
ահաբեկչութիւն» վերնագիրով
յօդուածէն թարգմանաբար կը
ներկայացնենք շահեկան հատւածներ:
Երբ գերմանացի բժիշկ եւ բուսաբան Լէոնարտ Ռովոլֆ այցելած է սուրիական Հալէպ քաղաք,ան անմիջապէս տպաւորւած է քաղաքի բարգաւաճող
առեւտուրով:«Շատ հիանալի է:
Ծանրաբեռնուած ձիերու եւ ուղտերու կարաւաններ ամէն օր կու
գան աշխարհի բոլոր երկիրներէն»,գրած է ան 1573-ին,սակայն այս նկարագրութիւնը կըրնար գրուած ըլլալ որեւէ ատեն,
նախորդ քանի մը հազար տարւան ընթացքին:
Հալէպի համար առեւտուրը եւ
աշխ արհ աք աղաք աց իութ իւն ը
միշտ եղած են նոյն մետաղադըրամին երկու երեսները:Անոնք
քաղաքի նկարագիրին մէջ են
իսլամներու կողմէ Հալէպի 637
թուականի գրաւումէն շատ առաջ:Գրեթէ հազար տարի ետք
Ռովոլֆ հաղորդած է Հալէպի
մէջ պատահած պատմութիւն մը՝
Օսմանեան կայսրութեան զարգացած սուլթան Սուլէյման
Սքանչելիի մասին: «Սուլթանը
կը քննարկէր հրեաները իրենց
անտանելի
վաշխառութեան
պատճառով վտարելու մասին իր
խորհուրդի առաջարկը:Սուլէյ-
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ՍՈՒՐԲ ԶԱՏԿԻ ԱՌԹԻՒ ԽԱՆԴԱՎԱՌ ՔԷՐՄԷՍ

Քէրմէսի կազմակերպիչ տիկինները (Լուսանկարը՝ դպրոցէն)
ՊոմոնթիիՄխիթարեանվարժարանի յայտնեցծնողացմիութեան,որիրակածնողացմիութիւնըշաբաթավերջինՍ. նացուցայսձեռնարկը։ՔէրմէսըկազԶատկիառթիւկազմակերպեցերկօրեայ մակերպածծնողացմիութեանմասկը
քէրմէսմը,որարժանացաւայցելունե- կազմենհետեւեալները.
Յասմիկ Յակոբեան (ատենապետուրու անմիջական հետաքրքրութեան։
Ձեռակերտճաշակաւորիրեղէններըայս հի), Ոսկեան Շէքէրճեան, Ալին Կիւլառթիւվաճառքիհանուեցանինպաստ պէնկեան, Թիլտա Չանլը, Մանուշակ
դպրոցին։Այսառթիւվարժարանիհիմ- Ույկունօղլու, Լէյլա Ումուչ, Էպրու
նադրիներկայացուցիչուտնօրէնԳա- Սաղլամօղլու, Օտէթ Ճանտան, Իրմա
րեգին Պարսամեան շնորհակալութիւն ՏիշճիեւՀիլտաՍիմքէշեան։
1-Ախտաժէտ- վերջը, 2Յարաբերական դերա- 1
նուն մը- մաղէ անցընէին, 3-Ձայնանիշ մը- 2
սրտոտ- աղաւնիներուն
հանած ձայնը հանէ, 4- 3
Մարգարէ մը-խոհանոցի սպասներէն, 5-Տառի 4
մը անունը-հկ՝ մեծ մայրիկ,6-Ցուցական դերա- 5
նուն մը- բայակերտ
6
մասնիկ մը,7-Զինուորական աստիճան մը, 8- 7
Ցուցական ածական մըհակառակ ուղղութեամբ, 8
9-Բարեձեւ կամ գեղուղէշ-գրաբար՝ ասոր,10- 9
Լեզուով մը՝ այո-Հիւսիսային
Ատլանտեան 10
Ուխտը- էական բայէն,
11-Անէծք- օտար իգա- 11
կան անուն մը։
ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ

Ձախին. Հիմնական դարպասը հզօր միջնաբերդին, որ դիմացած է բոլոր դարերու ներխուժումներուն: Այժմ բազմաթիւ
սպիներով՝ ան կը դիտէ ռմբակոծուած քաղաքը, ներառեալ՝
քանդուած միջնադարեան շուկան, որ մինչեւ վերջերս աշխարհի ամենախոշոր եւ առաւել կենսունակ պատմական
փակ շուկան էր եւ կը գտնուէր ԻՒՆԷՍՔՕ-ի համաշխարհային ժառանգութեան ցանկին մէջ

ման խորհրդականներուն ցոյց
կու տայ գոյնզգոյն եւ գեղեցիկ
ծաղիկներ պարունակող զամբիւղ մը,եւ կը թելադրէ նկատել,
որ արդեօք գունագեղ ծաղիկները մէկը միւսէն աւելի լաւ չե՞ն:
Նուրբ ակնարկէ մը ետք,Սուլէյման իր նախապատուութիւնը
կատարելապէս կը պարզէ.«Ըստ
իս,յարմար է,որ այդ բոլորը,որոնք երկար ատենէ միասին
պահպանուած են մինչեւ հիմա,
կարելի է նոյն ձեւով պահել եւ
հանդուրժել ապագային համար»:Եւ այդպէս եղաւ:
Այսպէսով,օսմանեան պաշտպանութեամբ,բազմակրօն,բազ-

մալեզու համայնքը միասին կը
բարգաւաճէր աշխարհի հնագոյն քաղաքներէն մէկուն մէջ:
Հալէպ, որ հիմնադրուած է
Քրիստոսէ առաջ հինգերորդ
հազարամեակին,եղած է արաբական եւ թրքական,քրդական
եւ հայկական:Մայրաքաղաքներու առեւտուրի պատմական Մետաքսի ճամբան,որ ռազմավարական դիրքով մը կը գտնուի
Միջերկրական եւ Եփրատ գետերու միջեւ, Հալէպ իսլամական,
հրէական եւ քրիստոնէական էր,
քիչ թէ շատ ներդաշնակ միաձուլում՝ Արեւելքի եւ Արեւմուտlշար. Դ.էջ
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1-Արմտիք մը-հոսող,2-Չաստուած մը-տառի մը անունը-օտար իգական անուն մը,3-Բիւզանդական ջրաբուժական աղօթատեղի,4-Անմարդաբնակ,5Արմտիք մը-ստացական ածական մը-անձնական դերանուն մը,6-Ծովու ջուրին համը-Իսթանպուլի պատմական թաղամասերէն,7-Ձայնանիշ մը-տարիքչամբողջացած պատ-կէս թափոր,8-Հկ՝ թուրք արական անուն մը-ձայնանիշ
մը,9-Նպաստաւոր չեղող,10-Լուսաւորութեան միջոց մը-թիւ մը,11-Լաւ-օգտակար։
ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ

ՆԱԽԿԻՆԻՆ ԼՈՒԾՈՒՄԸ Հորիզոնական 1-Հիմակուհիմա,2-Ամիս-Շամ-մա(տ),

3-Նա-իմ-մամուկ,4-Աց-Մարի,5-Հկ՝առած-ել-Նիշ,6-(Ե)ոկա-Եղիշէ,7-Յամառ-արագ,8-Հկ՝ Լիմուզին-լա,9-Կատարեցին,10-Իր-լար-տի,11-Լիրիքբաշ։ Ուղղահայեաց 1-Հանածոյ-գիր,2-Իմացական,3-Մի-ռամիկ,4-Ասիկաազատի,5-(Ժ)եռուտ,6-Ուշ-շեղ-Մալի,7-Համ-լի-Իրաք,8-Իմամ-շալեր,9Մանէր,10-Ամուրի-Ալիտա,11-Ակիշ-գանիշ։
108-ՐԴ ՏԱՐԻ (22.03.2016)
ՀԻՄՆՈՒԱԾ 1908-ԻՆ
ՄԻՍԱՔ ԵՒ ՍԱՐԳԻՍ Գ0ՉՈՒՆԵԱՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐՈՒ ԿՈՂՄԷ

)

Սուրիական տագնապի առաջին իսկ օրերէն շրջանային եւ
միջազգային լուսարձակները
շեշտուած կերպով կեդրոնացան
Հալէպի (նահանգ եւ քաղաք)
վրայ, եւ այդպէս ալ մնացին:
Մեկնաբաններ, լրագրողներ,
պատմաբաններ, նոյնիսկ բանաստեղծներ հրապարակեցին
յօդուածներ,գիրքեր,տարաբընոյթ դիտանկիւններով՝ քաղաքական,առեւտրական,մարդասիրական, կրօնական, հնագիտական,յուշագրական եւ այլն:
Բոլորին հասարակաց գիծը ցաւն
էր: Յառաջիկայ ամիս Բրիտանիոյ մէջ պիտի հրատարակուի
գրող,պատմաբան Տքթ.Ֆիլիփ
Մանսելի «Հալէպ. վերելքը եւ
անկումը Սուրիոյ վաճառականական մեծ քաղաքին» գիրքը,
որուն գրախօսականը «Սփեքթէյթըր»թերթի 5Մարտի թիւին

Աշակերտներու հետ խմբանկար (Լուսանկարը՝ սանուցէն)
ԳատըգիւղիԱրամեանսանուցմիու- կազմակերպած էր Մարալ Չափան-Աթեաներդիքինտակշաբաթավերջինե- թաման,որմիեւնոյնժամանակՊարթերաժշտականոգեւորձեռնարկմըկազ- ւինհետմիասինհանդէսեկաւիրգեմակերպուեցաւքաղաքիսԱսիականա- ղեցիկձայնով։ԱշակերտներըՊարթեփիհամայնքայիներեքվարժարաններու ւինընկերացան՝յայտնիհայերէներգեաշակերտներունհամար։Այսպէս,հա- րուկատարմանժամանակ։
մակրելիմեներգիչՊարթեւԿարեանեւ
ՁեռնարկիաւարտինՄարալՉափան«Առագաստ»նուագախումբըերաժըշ- Աթաման յանուն միութեան յուշանըտականյայտագիրմըգործադրեցինԱ- ւէրներյանձնեցՊարթեւԿարեանինեւ
րամեան-Ունճեան վարժարանի, Սուրբ «Առագաստ»ի անդամներուն՝ Ռոպէր
Խաչ դպրեվանքի եւ Գալֆաեան Տան Տողանային, Արի Հերկելին եւ Արտա
աշակերտներուն համար։ Ձեռնարկը Ույարին։
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ԷԼԻԶ ՊՕՂՈՍԵԱՆ

Մամուլի մէջ հրապարակումներու պակաս
չկայ նաեւ մէկ այլ հայազգի նուիրեալի՝
ֆրանսահայ բժշկուհի Էլիզ Պօղոսեանի մասին:Բաւական է որոնել անոր անունը՝Elise
Boghossian,ապա համացանցի մէջ կը հետեւին
անգլերէն, ֆրանսերէն,
արաբերէն եւ այլ լեզուներով անհաշիւ յօդուածներն ու տեսանիւթերը,
որոնք կը պատմեն այս
զարմանալի հայուհիի մասին:Անոր կեանքը
նոյնպէս նուիրումի պատմութիւն մըն է՝
նուիրում գաղթականներուն եւ պատերազմի վիրաւորներուն:
Ֆրանսական թերթերը հայազգի Էլիզ Պօղոսեանը կոչած են հրաշագործուհի, որ
կ՚օգնէ բազում կարիքաւորներու եւ ոտքի
կը հանէ հաւատը կորսնցուցած անձերը՝
հազարաւոր մարդիկը տանելով ապրելու եւ
յոյսի ճանապարհով:Էլիզ Պօղոսեան ըսած
է,որ մարդոց օգնելը իր ողջ կեանքի երազանքը եղած է,միշտ օգնած է ատոր կարիքն
ունեցողներուն, իսկ այժմ, ներկայ պատերազմող աշխարհին մէջ հնարաւորութիւն
ունի օժանդակելուաւելի շատ մարդոց՝ որոնք կորսնցուցած են իրենց առողջութիւնը:
Բժշկական գիտութիւններու թեկնածու Էլիզ Պօղոսեան հայ գաղթականի թոռնուհի
է,իր մեծհայերու եւ մեծմայրերու պատմութիւնները զինք մղած են ձեռք բերել օգտակար մասնագիտութիւն,զոր ան ի սպաս կը
դնէ Սուրիոյ եւ Իրաքի քաղաքացիական
պատերազմի վիրաւորներուն օգնելու համար:Ֆրանսացի հայուհին նոյնպէս իր հարցազրոյցներու մէջ նշած է,թէ իր երախտագիտութիւնը կը յայտնէ Մերձաւոր Արեւելքի բոլոր այն ժողովուրդներուն,որոնք անցեալ դարասկիզբին հիւրընկալած են գաղթականութեան ճանապարհը բռնած հայերուն, իսկ այսօր իրենք ունին այդ օգնութեան կարիքը:
Էլիզ Պօղոսեան ասեղնաբուժութեան մասնագէտ է:Ասեղնաբուժութեամբ 2002թըւականին զբաղած է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի մէջ:2013թուականին այցելածէ Յորդանանի եւ Սուրիոյ սահմանը,ուր կը գտնըւի Մերձաւոր Արեւելքի ամենէն մեծ գաղթակայանը եւ օգնած է հազարաւոր վիրաւորներու:Այսօր Էլիզ Պօղոսեաննոյն այդ
գործը կը կատարէ Սուրիոյ եւ Իրաքիմէջ:
Հազարաւոր մարդիկ կարգի կը սպասեն
շարժական բժշկական խցիկի առջեւ, որու
միջոցաւ Էլիզ Պօղոսեան կը տեղաշարժուի
Սուրիոյ եւ Իրաքի մէջ եւ անվճար կ՚օգնէ
պատերազմի սարսափը տեսած մարդոց:
Խցիկի մէջ կան 10հազար ասեղներով ժամանակակից առողջապահական միջոցներ,
զորս ան կը գործածէ թէ՛ որպէս առաջին
բոյժ-օգնութիւն եւ նաեւ՝ հետագային
ստացուած վէրքերը ասեղներով դարմանելու համար:Ֆրանսահայ բժշկուհին չինական ժողովրդական բժշկութիւն սորված է
Չինաստանի Նանքինի համալսարանին մէջ,
իսկ այնուհետեւ մասնագիտացած է Վիեթնամ՝ Հանոյի Ասեղնաբուժութեան ազգային
հիմնարկի ղեկավար, Փրոֆ. Նկույէն Թայ
Թհուի քով:
Մերձաւոր Արեւելքի մէջ,գործելով ռումբերու եւ կրակոցներու տարափի ներքոյ,Էլիզ Պօղոսեան նաեւ տեղացի մասնագէտներու խումբեր պատրաստած է,որոնք առաջին բոյժ-օգնութիւնը ցոյց կու տան պատերազմէն տուժածներուն:Որոշ վայրերու մէջ
հայ բժշկուհին կը շրջի այլ բժիշկներու հետ,
որովհետեւ հնարաւոր չէ միայնակ հասնիլ
բոլոր այն կարիքաւորներուն,որոնք երիտասարդ այս կնոջ կարիքն ունին:Իր հարցազըրոյցներուն մէջ Էլիզ Պօղոսեան կ՚ըսէ,որ
ասեղնաբուժութեամբ հնարաւոր է թէ՛ ցաւազրկում կատարել եւ թէ բուժել բազմաթիւ հիւանդութիւններ՝ նեարդային համակարգէն մինչեւ շարժողական:
Էլիզ Պօղոսեան յայտնած է,որ երջանիկ է,
քանի որ գտած է իր կեանքին իմաստը:
Իրենց երիտասարդ տարիները երախտագիտութեան գաղափարին նուիրած երկու
հայերուն անդրադառնալու առիթը մօտ օրերուն Երեւանի մէջ սպասուող միջազգային մէկ իրադարձութիւնն է՝«Աւրորա»մըրցանակաբաշխութիւնը,որու ժամանակ մըրցանակներ կը տրուին աշխարհի տարածքին
իրենց կեանքով ու գործունէութեամբ նուիրաբերում եւ զոհողութիւն փաստած մարդոց:Մրցանակը ստեղծած են հայերը,սակայն ան պիտի տրուի ի երախտագիտութիւն
անոնց,որոնք փրկութեան ձեռք մեկնած են
հայ ժողովուրդին:
Հայ որբուհի Աւրորա Մարտիկանեանի անունը կրող «Աւրորա»մրցանակի ընտրող
յանձնախումբը արդէն յայտարարած է
մրցանակի դափնեկիրի չորս յաւակնորդներու անունները. Մարգարիտ Բարանկիցէ՝
Պուրունտիէն,Տքթ. Թոմ Քաթինա՝Սուտանէն,Սայիտա Ղուլամ Ֆաթիմա՝Փաքիստանէն եւ Հայր Պեռնարտ Կինվի՝Կեդրոնական
Ափրիկէի Հանրապետութենէն:
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Սուրիական պատերազմը իր հետ բերած է մարդկային բազում ճակատագրերուն
առընչուող յուզիչ պատմութիւններ:Փախստականներու,պատերազմի վիրաւորներու,զոհուածներու ընտանիքներու խնամքը իրենց վրայ վերցուցած են միջազգային բարեսիրական կազմակերպութիւններ,մեծ երկիրներու կառավարութիւններ,որոնք աւելիքան չորս տարիէ իվեր իրենց ուշադրութեան ներքոյ առած են
սուրիական պատերազմէն տուժած մարդոց,մանաւանդ՝երախաներն ու ծերերը:
Կանեւրոպական բազում կազմակերպութիւններ,որոնք մարդասիրական առաքելութիւններ կ՚իրականացնեն եւ սնունդ,ապաստարան եւ բժշկական օգնութիւն կը
տրամադրեն հակամարտութիւններէն տուժածներուն եւ պատերազմի փախստականներուն:Այդ կազմակերպութիւններուն մէջ նշանաւորներէն է ՄԱԿ-ի Փախըստականներու հարցերով գերագոյն յանձնակատարի գրասենեակը (UNHCR):Ան
հիմնադրուած է տակաւին 1951թուականին՝Երկրորդ աշխարհամարտի հետեւանքով անօթեւան մնացած աւելի քան մէկ միլիոն մարդոց օգնելու նպատակով:Գրասենեակը երկարատեւ լուծումներ կ՚առաջարկէ փախստականներուն՝կամաւոր հայրենադարձութեան,ապաստան երկիրներու մէջ յարմարուելու կամ երրորդ երկիրներու մէջ վերահաստատուելու համար:Զուիցերիա՝Ժընեւ տեղակայուած գրասենեակը,1950թուականէն սկսեալ,օգնած է տասնեակ միլիոնաւոր մարդոց՝աղէտներէն եւ հակամարտութիւններէն ետք նորովի սկսելու իրենց կեանքին:
Աշխարհի մէջ չդադրող հակամարտութիւններուն զուգահեռ ՄԱԿ-ի Փախստականներու հարցերով գերագոյն յանձնակատարի գրասենեակի աշխատանքը նոյնպէս երբեք չէ դադրած:Սուրիական պատերազմէն ետք գրասենեակը զանազան երկիրներու մէջ ստեղծած է փախստականական ճամբարներ,որոնցմէ ամենէն մեծը կը նկատուի Յորդանանի մէջ գտնըւող «Ալ Զաաթար»ի գաղթակայանը:Այսօր այդ գաղթակայանին մէջ հանգրուանած են աւելի քան 90 հազար
սուրիացի փախստականներ,որոնք փախստականի կեանքով կ՚ապրին վրաններու տակ,ժամանակաւոր կացարաններու մէջ:Ճամբարին անդրադառնալու առիթը անոր հայազգի ղեկավարն է՝լիբանանեան ծագումով երիտասարդ հայորդին՝Յովիկ Էթեէմէզեանը,որուն քաջածանօթեն ճամբար այցելող գործիչները,հիմնադրամներու ղեկավարները,քաղաքական այրերը:Մինչ Յորդանանի այս գաղթակայանին մէջ աշխատիլը,Յովիկ Էթեէմէզեան մարդասիրական առաքելութիւններ ստանձնած է նաեւ ափրիկեան երկիրներու մէջ՝Թունուզ եւ այլուր:Մամուլը մէկ անգամ չէ,որ անդրադարձած է
հայազգի Յովիկ Էթեէմէզեանի գործունէութեան,նշելով,որ ինքն ալ սերած է գաղթականի ընտանիքէ եւ մեծհօր ու մեծմօր պատմութիւնները իր մէջ սէր ու ձգտում
յառաջացուցած են օգնել գաղթականներուն,սատարել անոնց եւ կանգնիլ կարիքաւորու կողքին:Յովիկ Էթեէմէզեան ամէն օր հսկայական աշխատանք կը կատարէ 90հազարէ բաղկացած գաղթակայանին մէջ,կը ղեկավարէ գրասենեակները,
անձամբ կ՚այցելէ փախստականներուն,կը կարգաւորէ անոնց առօրեայ հոգերը,
կ՚ընդունի հիւրեր,որոնց կ՚ուղեկցի հսկայական գաղթակայանի զանազան տարածքներու վրայ տեղակայուած վրաններ,պահեստներ,կը ծանօթացնէ սուրիական
պատերազմի փախստականական երեսակին հետ:Հազարաւոր երախաներ,ծերեր,
կիներ,յղի կիներ,հիւանդներ ու յուսահատ մարդիկ Յորդանանի կիզիչ արեւուն
տակ,անորոշութեան քօղին ներքեւ կը սպասեն պատերազմի աւարտին:Անոնց ճակատագիրը տնօրինողներու գործը դիւրին չէ.պարտաւոր են ոչ միայն սնունդ եւ
ապաստարան տրամադրել,այլ նաեւ յոյս ներառկել տունն ու աշխատանքը կորսընցուցած հազարաւոր մարդոց:Ամէն օր յոյսի բազում պաշարով Յովիկ Էթեէմէզեան
կ՚ուղղուի արդէն ծանօթ սուրիացի փախստականներուն վրանները...Երախտագիտութեան զգացում է թերեւս,որ երիտասարդը կը փոխանցէ տարիներ անց,այն
բանէն ետք,երբ օտարներ նոյն կերպով սատարած են հայ գաղթականներուն՝օտար երկիրներու մէջ...
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«Աուրորա»մարդասիրական համաշխարհային մրցանակը ամէն տարի Ապրիլին պիտի շնորհուի մէկ հոգիի եւ ընտրուած թեկնածուն կը ստանայ 100հազարամերիկեան
տոլարի պարգեւ եւ նուիրատուութեան շըղթան շարունակելու հնարաւորութիւն՝1 միլիառ ամերիկեան տոլարի դրամաշնորհի
ներկայացնելով իրեն ոգեշնչած մարդասիրական կազմակերպութիւններուն:
«Աուրորա» մրցանակը հիմնած են 100
LIVES(Հարիւր կեանք) նախաձեռնութեան
հիմնադիրները՝ յայտնի գործարարներ եւ
բարերարներ Ռուբէն Վարդանեանն ու Նուպար Աֆէյեանը եւ Նիւ Եորքի «Քարնեկի»
հիմնադրամի նախագահ Վարդան Գրիգորեանը:Ամէնամեայ այս մրցանակը ստեղծըւած է մարդկութեան ուշադրութիւնը անգամ մըեւս ուղղելու աշխարհի մէջ այսօր
տեղի ունեցող աղէտներուն եւ ոճրագործութիւններուն եւ խրախուսելու ջանքերըայն
հերոսներուն,որոնք մարդկային կեանքեր
կը փրկեն: 100 LIVES նախաձեռնութեան
հիմնադրած«Աուրորա»(Aurora)մրցանակիարձանիկիգծագրականպատկերըպիտի
ստեղծենՀայաստանի«Թումօ»ստեղծարար
արուեստագիտութեանկեդրոնիսաները:
Յաղթողկարգախօսնուգունապնակըպիտիյայտարարուին100LIVES-իպաշտօնակատարանձերունկողմէ՝Ապրիլի23-ին,Դիլիջանիմէջ:

Մարգարիտ Փարանկիցէ կը գործէ ափրիկեան Պուրունտի պզտիկ պետութեան Խաղաղութեան տուն (MaisonShalom)խնամքի տան եւ REMAհիւանդանոցինմէջ:Ան
Պուրունտիի քաղաքացիական պատերազմի
տարիներուն հազարաւոր կեանքեր փրկած
է՝խնամելով որբերն ու փախստականները։
Ազգութեամբ թութսի Փարանկիցէ պատերազմի սկզբնական շրջանին հետապնդումէ
փրկելու նպատակով փորձած է թաքցնել
ազգութեամբ հուլու 72ամենէն մօտ դրացիները,սակայն երբ զանոնք գտած են,անմիջապէս սպաննած են այդ ահասարսուռ
դէպքի ականատեսը դարձնելով նաեւ Բարանկիցէն։ Այս դաժան միջադէպէն ետք
ՄարգարիտՓարանկիցէ իր կեանքը նուի-

րած է փախստականները եւ երախաները
խնամելու գործին։Ան փրկած է ընդհանուր
առմամբ երեսուն հազար երախայ եւ 2008
թուականին հիմնած է հիւանդանոց, ուր
մինչ օրս բժշկական օգնութիւն ստացած է
ութսուն հազարհոգի։

Մրցանակի միւս թեկնածուն՝ Տքթ. Թոմ
Քաթինա Սուտանի Նուպա լեռներու «Գթութեան մայր»հիւանդանոցի միակ բժիշկն է:
Ամերիկացի մասնագէտը Հարաւային Սուտանի հետ սահմանամերձ այս գօտիի վրայ
անձամբ պատասխանատու է տարածքաշըրջանի հինգ հարիւր հազար բնակչի բոյժսպասարկման համար։Հակառակ Սուտանի
կառավարութեան կողմէ տարածքի բազմակի ռմբակոծումներուն,Տքթ. Թոմ Քաթինա
մարդկանց օր ու գիշեր հասանելի ըլլալու
համար մշտապէս ապրած է հիւանդանոցի
տարածքին։ Անոր անձնուէր գործունէութիւնը լուսաբանուած է բազմաթիւ լրատուամիջոցներու եւ մարդասիրական օգնութիւն տրամադրող կազմակերպութիւններու կողմէ: TIME պարբերականը 2015
թուականին զինք հռչակած է ամենէն ազդեցիկ անհատներէն մին:

100LIVESխումբի հայերու կողմէ ուշադրութեան արժանացած միւս թեկնածուն,որ
կրնայ ըլլալ ստանայ «Աուրորա»համաշխարհային բարեսիրական մրցանակը,Սայիտա Ղուլամ Ֆաթիման է, որ իր կեանքը
նուիրած է պարտքի դիմաց ֆիզիքական շահագործման ենթարկուողները փրկելու՝փորձելով վերացնել մերօրեայ ստրկութեան վերջին ձեւերէն մին: Ֆաթիմա Փաքիստանի
«Կախեալ շահագործուողներու ազատագրութեան ճակատ»ի (BLLF)գլխաւոր քարտուղարն է։Կազմակերպութեան ջանքերով

փրկուած են աղիւսի թրծման գործարաններու մէջ պարտքի դիմաց բռնութեամբ աշխատող հազարաւոր մարդիկ,այդ կարգին՝
21 հազար երախայ։Անոնց պարտքի տոկոսները այնքան բարձր են,որ այդ մարդիկ ամբողջ կեանքը,ըստ էութեան,հարկադրուած
են աշխատիլ ծայր աստիճանաղքատութեան
եւ յաճախ նաեւ՝դաժան պայմաններու մէջ։
Ֆաթիմայի դէմ անցեալին բազմաթիւ մահափորձեր իրականացուած են։Գործունէութեան ընթացքին ան բազմիցս ենթարկուած
է ֆիզիքական բռնութեան։

Եւ վերջապէս Հայր Պեռնար Կինվին է
վերջին թեկնածուն,որ հոգեւորական դարձած է տասնինն տարեկանին,երբ երկարատեւ բռնութիւններու ու հիւանդութեան հետեւանքով կորսնցուցած է հայրն ու չորս
քոյրերը։Հեռանալով հայրենի Տոքոյի Լոմէ
քաղաքէն՝ Հայր Կինվին տեղափոխուած է
ԿեդրոնականԱփրիկէի Հանրապետութիւն:
Սահմանամերձ փոքրիկ Պոսսեմտելէ քաղաքին մէջ ան գլխաւորած է տեղւոյն կաթողիկէ դպրոցը,եկեղեցին եւ Յովհաննէս Պօղոս
Բ.Պապի անունը կրող հիւանդանոցը։Սակայն 2012թուականին ԿեդրոնականԱփրիկէի Հանրապետութեան մէջ մահմետական
Սելեկա դաշինքի ապստամբներու եւ Հակապալաքաներու քրիստոնեայ աշխարհազօրի
միջեւ (Anti-balaka)քաղաքացիական պատերազմ կըստեղծուի։Տեղի ունեցող բռնութիւններու ընթացքին Հայր Կինվիի առաքելութիւնը ապաստարան ու բժշկական օգնութիւն տրամադրած է հակամարտութեան երկու կողմերու տուժածներուն՝հետապնդումէ ու մահէ փրկելով հարիւրաւոր մարդիկ։
«Աուրորա»մրցանակը դափնեկրին
կը շնորհէ Ընտրող
յանձնախումբի համանախագահ, Not
OnOurWatchբարեգործականհիմնադրամի համահիմնադիր աշխարհահըռչակ դերասան Ճորճ Քլունին՝Երեւանի մէջ։

ԺԱՄԱՆԱԿ
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Ս. ԶԱՏԿԻ ԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆ

«Շիրինօղլու» սրահին մէջ խումբ մը աշակերտներ (Լուսանկարներ՝ Մկրտիչ Արծիւեան)

22 ՄԱՐՏ 2016 ԱՒԱԳ ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ

«ԿՈՐՍՏԵԱԼ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐ»ՈՒ
ՄԱՍԻՆ ԱՍՈՒԼԻՍ՝ ԳԱՏԸԳԻՒՂԻ ՄԷՋ

Խմբանկար մը միութեան սրահին մէջ (Լուսանկարը՝ սանուցէն)

Յառաջիկայ Ապրիլի 1-ին Թուրքիոյ մէջ առաջին
անգամպիտիցուցադրուի«Կորստեալթռչուններ»անունժապաւէնը,որունհետաքրքրութեամբկըսպասէշարժանկարիաշխարհը։Հայկականհարցինվերաբերեալստեղծագործութիւնմընէայսմէկը,որուհամահեղինակներնենԱռէնՓերտէճիեւԷլաԱլեամաչ։
Առաջին ցուցադրութեան նախօրեակին, վերջերս
ԳատըգիւղիԱրամեանսանուցմիութեանմէջասու-

լիսմըկազմակերպուեցաւԱռէնՓերտէճիիեւԷլաԱլեամաչիհետ։ՄիութեանվարչայիններէնՍեւանԱթաօղլուվարեցայսասուլիսը,որուընթացքինՓերտէճի եւ Ալեամաչ անմիջական մթնոլորտի մը մէջ
զրուեցինգեղարուեստասէրներուհետ։
Ձեռնարկիաւարտինմիութեանվարչութեանկողմէ
սարքուեցաւնաեւընդունելութիւնմը,որուընթացքինեւսշարունակուեցաւջերմզրոյցը։

Հալէպ. անցեալ…երազ… Մղձաւանջ…

Տղաքը եւ տիկնանց յանձնախումբի անդամուհիները կը սարքեն խմորեղէններ

Խմորեղէնները տեղադրուած փուռի ափսէներու մէջ

Տ. Թաթուլ Ծ. Վրդ. Անուշեան հաւկիթ ներկող աշակերտներու հետ

Ֆէրիգիւղի Մէրամէթճեան վարժարանի ծնողաց
միութիւնըերէկկազմակերպեցհետաքրքրականձեռնարկմը,որմեծոգեւորութիւնստեղծեցդպրոցիաշակերտութեանմօտ։Այսպէս,թաղի«ՆազարՇիրինօղլու»սրահինմէջՍ.Զատկիտօնինընդառաջ,ծնողաց միութեան անդամուհիները առիթ ընձեռեցին,
որպէսզիտղաքըպատրաստենտօնինբնորոշուտեստեղէններ՝չէօրէքներ,խմորեղէններեւհաւկիթներ։
Ժանէթ Արծիւեանի կողմէ գլխաւորուած ծնողաց
միութիւնընախապէսկազմակերպչականբազմակողմանի աշխատանք մը տարած էր՝ նոյնիսկ յատուկ
գոգնոցներպատրաստելովաշակերտներունհամար։
Առաջինփուլիննախակրթարանիփոքրիկները,իսկ

աւելիվերջմիջնակարգիտղաքըայսհաճելիծրագրինմասնակցեցանիրենցհայերէնիուսուցիչներուն
հսկողութեաններքեւ։Անոնքմէկկողմէխմորբանալովպատրաստեցինչէօրէքներեւխմորեղէններ,իսկ
միւսկողմէներկեցինզատկուանհաւկիթներ։Ծնողացմիութեանանդամուհիներնալհսկեցինանոնց
տարածաշխատանքը։Սրահփութալովաշակերտներուն անակնկալ մը մատուցեց նաեւ Տ. Թաթուլ Ծ.
Վրդ.Անուշեան,որփոխանցեցիրօրհնութիւններնու
գնահատանքը։Աշակերտներուպատրաստութիւններէնվերջծնողացմիութեանանդամուհիներըփուռի
մէջեփեցինտղոցպատրաստածչէօրէքներնուխմորեղէնները,մինչարդէնհասածէրհամտեսիպահը։

lշար. Բ.էջէն
քի:Երբ Ճոն Էլտրէտ (հետագային Լեւանդ ընկերութեան գանձապետը եւ Հալէպի մէջ առեւտուր ընող առաջին անգլիացիներէն մէկը),երբ 1586-ին Հալէպ հասաւ,անոր ուշադրութիւնը գրաւեց աղմուկն ու իրարանցումը՝ ստեղծուած հրեաներու,թաթարներու,
պարսիկներու,հայերու,եգիպտացիներու,հնդիկներու եւ բազմաթիւ քրիստոնեաներու կողմէ,որոնք բոլորն ալ կը վայելէին «խղճի ազատութիւնը»այն ժամանակ,երբ ատիկա չէր լսուած Եւրոպայի մէջ:Հալէպի հին ասոյթ մը կ՚ըսէր.«Չափազանցութիւնը անտանելի է,նոյնիսկ՝ կրօնական պաշտամունքի մէջ»:
Ասիկա այսօր որքա՛ն այժմէական կը հնչէ:
Ժամանակին հոմանիշ խաղաղութեան եւ ճոխութեան,խորամանկութեան եւ խոհականութեան,այսօր
Հալէպ Սուրիոյ Ստալինկրատն է,քաղաք մը,որ երկփեղկուած է ապստամբներու եւ վարչակարգին միջեւ:
Ատիկա քաղաքային խորտակում մըն է,սրտին մէջ անոր,որ ՄԱԿ կ՚անուանէ «մեր սերունդի մարդասիրական վատագոյն տագնապը»:Դարեր շարունակ Միջին
Արեւելքի հարստութեանց համար էական նշանակութիւն ունեցած քաղաքը այսօր կռիւներուն պատճառով կը թուի,թէ պիտի խորտակուի:Քաղաք մը,որ
միայն վերջերս կը պարծենար իր 2միլիոն բնակչութեամբ,պարպուած եւ վերածուած է 400հազար հաշւող պաշարուած,քարուքանդ տարածքի մը:Կենսական անհրաժեշտութեան ապրանքներու սակերը կը
բարձրանան ռմբակոծումներուն պատճառով:Սնընդամթերքը անմատչելի կը դառնայ:Հալէպ քաղաքի
հնձուած արտերը փոշիացած են,ինչպէս նաեւ՝ պատմական կոթողները,որոնց շարքին՝ Խուսրուվիյա մզկիթը,որ գործն է երեք սուլթաններու գահակալութեան
ընթացքին օսմանեան գլխաւոր ճարտարապետ Միմար
Սինանի:Քարուքանդ վիճակի մէջ են նաեւ հոյակապ
փակ շուկաները, որոնք բաբախուն առեւտրական
սիրտն էին ԻՒՆԷՍՔՕ-ի համաշխարհային ժառանգութեան վայրին:Հզօր միջնաբերդը,որ դիմացած է հռոմէացիներու,յոյներու,պարսիկներու,եգիպտացիներու,թաթարներու եւ արաբներու արշաւանքներուն,
Լենկ Թիմուրի բնաջնջող այցելութեան (սուրիացի պատմաբանի մը կողմէ նկարագրուած՝ իբրեւ «ուխտագնացութիւն ոչնչացման»),արդէն ողբերգականօրէն սպիացած է եւ այժմ կ՚իշխէ ռմբակոծուած տուներու,փլուզած բնակելի շենքերու եւ փլուզուող կեանքին վրայ:
Երբեմնի հռչակաւոր քաղաքը ինչպէ՞ս այս վիճակին հասաւ: Ասիկա հարցում մըն է, որուն Ֆիլիփ
Մանսելի սքանչելի նոր պատմութիւնը կը փորձէ անուղղակի պատասխանել՝ նշելով պատճառները Հալէպի նախկին վեհութեան եւ ներկայի տանջանքին:
Ան կը գրէ հետաքրքրական եւ իւրայատուկ ոճով
մը:Գիրքին առաջին քառորդը բաղկացած է գեղեցիկ
նկարագրուած դրուագներէ,1516թուականի օսմանեան գրաւումէն մինչեւ այսօր:Մնացեալ մասը նըւիրուած է դարերու ընթացքին անվերջ ճամբորդութիւններու մասնակիցներու հաճելի պատմութիւններուն:Հոս են բոյսերը ուսումնասիրող Լէոնարտ Ռովոլֆը,16-րդ դարուն,ինչպէս նաեւ՝ Ժան-Պափթիստ
Թաւեռնիէն,արհամարհոտ ֆրանսացի գոհարի վաճառականը,որ յայտնաբերած է 112քարաթնոց «Կապուտակ Թաւեռնիէ» ադամանդը եւ ատիկա 17-րդ
դարուն վաճառած է Լուի 14-րդ թագաւորին:Դարերու ընթացքին Հալէպ այցելած են հռչակաւոր հնախոյզներ,վաճառականներ,հնագէտներ եւ լրտեսներ:
Գիրքին մէջ նաեւ կը հանդիպինք վաստակաւոր ճանապարհորդ, վաւերական լրագրող եւ ապագային
Բրիտանիոյ խորհրդարանի անդամ Սիլք Պաքինկհամի,որ 1816թուականի Հալէպ իր այցելութեան ըն-
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ժիշկներըմինչեւշաբաթավերջպիտիհետեւինկացութեանեւեթէներկայդարմանումներովկարելիչըլլայհասնիլբարելաւումիմը՝ապաանհրաժեշտպիտի
դառնայվիրահատութիւնմը։
Մինչ այդ, Օքսէն Խաչանեան վաղը հիւանդանոց
պիտիերթայհերթականքննութեանեւիրվէրքերու
խնամքինհամար։
ԱնգամմըեւսարագապաքինումեւկատարեալառողջութիւնկըմաղթենքՕքսէնԽաչանեանին՝որպէսզիվերադառնայիրբնականոնկեանքը։

թացքին համարձակօրէն չէր տպաւորուած օսմանեան
տիրապետութեամբ:
Հրաշալի Կերթրուտ Պել, որ տարեց իրաքցիներու
կողմէ մինչեւ այսօր կը յիշուի երկրի հնութիւնները
պահպանելուն եւ Իրաքի թանգարանը հիմնադրելուն
համար,1909-ին ներկայացուցած է Հալէպի աւելի խոհուն ու երփներանգ դիմանկարը:Տիկին Պել հիացած
է քաղաքի կենսունակութեամբ,յատկանշական նկարագիրով եւ ճարտարապետութեան «մռայլ շքեղութեամբ»:Տիկին Կերթրուտ Պել գրած է.«Հալէպ քաղաք մըն է,որ արագօրէն կը պաշտպանէ առեւտրականներու հեռաւոր վայրերէ շահած հարստութիւնը»:
Դամասկոս եւ Պոլիս կրնային աւելի կայսերական ըլլալ, Պաղտատ՝ Խաղաղութեան քաղաքը, աւելի ազնըւական, իսլամական, Գահիրէն՝ աւելի հրաշալի,
բայց Հալէպ միշտ եղած է աւելի խորհուրդ,գաղափար,քան՝ քաղաք:Ան եղած է քաղաքային օրինակը
համակեցութեան,վայր մը,ուր մեծ չափով (եւ հոսհոն ցանցառ,արիւնալի բացառութիւններով),հանդուրժողականութեան ոգին իշխած է ստոր բռնապետներու վրայ:11Նոյեմբեր 1918-ին (Ա.Աշխարհամարտի աւարտի զինադադարին առաջին օրը)Ֆայսալ իշխան,ապագային՝ Իրաքի թագաւորը,Հալէպ այցելելէ
քանի մը օր ետք հրապարակաւ իր յանձնառութիւնը
յայտնած է խորապէս արմատաւորուած համակեցութեան այս աւանդութեան:
«Արաբները արաբներ էին՝ նախքան Մովսէս,Յիսուս եւ Մուհամմէտ:Բոլոր կրօնները երկրի վրայ եղբայրութիւն կը պատուիրեն:Ով որ տարակարծութիւն
կը սերմանէ իսլամին,քրիստոնեային եւ հրեային միջեւ,արաբ չէ»:
«Նման տեսակէտները կը պատկանին Միջին Արեւելքի պատմութեան մէջ այլ դարաշրջանի:Առեւտուրը եւ համակեցութիւնը առանձինն որքան ալ կենսական ըլլան քաղաքներու աւիւնին համար,բաւարար չեն զանոնք պաշտպանելու վերջնական կործանումէ», համոզիչ կերպով կը պնդէ Մանսել գիրքի
վերջին գլուխին՝ «Քաղաքի մը մահը»ին մէջ: «Ատոնք կախեալ են պետական աջակցութենէն եւ
թշնամիներուն դէմ ուժի օգտագործումէն կամ սպառնալիքէն»,կ՚աւելցնէ ան:
Հալէպ անցեալին հետեւեալ պատգամը ունէր՝
«Տարբեր ցեղեր եւ կրօններ կրնան գոյակցիլ նոյն քաղաքին մէջ»:Գրեթէ գիշերուան մը մէջ հանդուրժողականութենէ ահաբեկչութիւն անցում կատարելով՝
Հալէպ փոխած է իր պատգամը:Ատիկա ցոյց կու տայ,
որ 21-րդ դարը կրնայ նախորդ դարերուն չափ կործանարար ըլլալ:Մանսել խորապէս քաղաքակիրթ եւ
քաղաքակրթող պատմաբան է,որ բազմաթիւ տարիներ անցուցած է Միջին Արեւելքի մէջ:Գեղակազմ եւ
եղերերգական՝ «Հալէպ»գիրքը թանկարժէք յուշարձան մըն է երբեմնի շքեղ քաղաքին,որ արդէն ենթարկըւած է անարգ կործանումի եւ թշուառութեան:
Կարելի է միայն յուսալ,որ,ինչպէս իր դրացի Պաղտատը,որ դարձած է ճկունութեան խորհրդանիշ,Հալէպ կը բարձրանայ մոխիրէն:Սակայն Միջին Արեւելքի եւ իսլամական աշխարհի (Սուրիայէն եւ Իրաքէն
դէպի Եմէն եւ Լիպիա) սպառնացող կործանարար
ցնցումները այնպիսին են,որ նման հեռանկարներ իսկապէս տժգոյն կը թուին:
Դատարկուելով իրենց հրէական եւ քրիստոնէական
համայնքներէն,զրկուելով իրենց կեանքի բարձրացման աշխարհաքաղաքացիութենէն, երբեմնի աննախապաշար Տար էլ Իսլամը ինքն իր վրայ կը կծկուի՝
աւելի ու աւելի նշաւակ դառնալով համայնքայնութեան,հաւատադրժողականութեան քանդիչ չարիքին:
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ւէններ։ԵղիշէՉարենցիտուն-թանգարանինմէջգրականխմբակներուաշակերտներուկողմէներկայացւեցանդասականեւարդիբանաստեղծներուստեղծագործութիւններ։
Հիւսիսայինպողոտայիառընթեր,օրուանծրագրի
զանազանհանգրուաններըկեանքիկոչուեցանՍիրահարներուայգիին,քաղաքիզանազանպուրակներուն
կամդպրոցներուն,թանգարաններուն,մշակոյթիտուներուն,գրախանութներուն,ակումբներունեւգիշերօթիկդպրոցներունմէջ։

