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Լիբանանեան Տագնապի Նոր Ողբերգութիւնը.
Պէնզինի Հերթի Պատճառով Զոհուած Է 

Մայր Մը Իր Չորս Զաւակներով

«Հայաստան» Դաշինքը Պիտի Դիմէ 
Սահմանադրական Դատարան. Յայտարարութիւն

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Աւարտեցան Հայաստանի 
Ազգային Ժողովի Արտահերթ 
Ընտրութիւնները: Կեդրոնա-
կան Ընտրական Յանձնա-
խումբը յայտարարեց 
ընտրութեան նախնական 
արդիւնքները, ըստ որուն 
իշխող կուսակցութիւնը՝ 
Քաղաքացիական Պայմա-
նագիրը ստացած է ձայնե-
րուն 53.92% Քոչարեանի 
«Հայաստան» դաշինքը՝ 21.04 %, Սերժ Սարգսեանի հովանաւորած 
«Պատիւ ունեմ»-ը՝ 5.23 %: Այս երեքն են, որ կը հաւակնին մուտք 
գործել խորհրդարան: Մինչ աւելի փոքր տոկոսներ ստացած 
մնացեալ մասնակիցները դուրս կը մնան նորընտիր խորհրդա-
րանէն:
Ես կը հաւատամ, որ արդիւնքները անակնկալ էին, նոյնիսկ 
ընտրութիւնները կազմակերպող իշխանութեան համար եւ իրենց  
իսկ ձեռք բերած արդիւնքը՝ իրենց լաւատեսութեան սահմաններէն 
շատ բարձր: Մինչ նոյն արդիւնքները ուսանելի պէտք է ըլլան 
բոլորիս, նամանաւանդ ընդդիմութեան համար:
Նախ եկէք համաձայնինք, որ Փաշինեանը չէ, որ անպայմանօրէն 
յաղթեց: Այլ՝ «նախկիններուն» կազմած անմիակամ դաշինքներն 
են, որ պարտուեցան պարզ այն պատճառով, որ չէին կրցած 
շօշափել ընտրող մասսային բազկերակը եւ քայլ մը ետեւ մնալով 
յառաջ մղել աւելի չէզոք եւ անեղծ անցեալով  ուժեր: Իշխանութեան 
ի նպաստ քուէարկողները, անպայմանօրէն չքուէարկեցին յօգուտ 
անոր, այլ՝ անոնք ինչպէս 2018-ին, այս անգամ եւս քուէարկեցին, ոչ 
անպայմանօրէն ի սէր Փաշինեանին, այլ՝ պարտութեան մատնելու 
իրենց կողմէ մերժուած «նախկինները»:
Հայաստանի նման երկիրներու ընտրական գործընթացը 
առնչուած է եւ սերտօրէն կապակցուած է ամբոխներու հետ, 
որոնք զգացումներով է, որ կ՛առաջնորդուին  եւ ոչ անպայման 
տրամաբանութեամբ: Հետեւաբար ակնկալելի էր, որ ամբոխը 
առաջնորդուի իր անմիջական վախերով եւ դառն կենսափորձով 
քան ազգային կամ հայրենասիրական ոչ անպայմանօրէն շօշա-
փելի սկզբունքներով:
Իշխանութեան ի նպաստ քուէարկողներուն կարեւոր մէկ 
մասը Հայաստանի տարբեր մարզերէն էին: Ինչո՞ւ. որովհետեւ 
«նախկիններուն« հանդէպ կեղեքումի եւ ընչազուրկ մնալու 
իրական թէ արհեստականօրէն հրահրուած անոնց վախը 
եկաւ գերակշռելու  դաւաճանը կամ ապիկարը մերժելու կամ 
հայրենասիրութիւնը ու ազգայինը անձնական վախին վրայ 
գերակշռելու անհրաժեշտութեան: Հետեւաբար զարմանալի չէ, որ 
Սիւնիքի մէջ, որուն տարածքները կորսնցնելու վտանգին առջեւ 
կը գտնուինք ի պատիւ ապիկար իշխանութեան, իշխանութիւնը 
կարեւոր թիւով ձայներ ստանայ: Սիւնեցին առաջնորդուեցաւ 
«նախկինններէն» զգացած իր անմիջական վախերով, որ եկաւ 
շրջանցելու հայրենիք հասկացողութեան հանդէպ իր վերացա-
կան շահախնդրութիւնը:

Տեսանկիւն

Փաշինեանը Չյաղթեց. 
«Նախկինները» Պարտուեցան
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Կարծէք չէին բաւեր լիբանանցիներուն ապրած 
դժուարին վիճակները, նոր բարդ դրութիւն 
մը աւելցած է երկրի ընկերային-տնտեսական 
վիճակը դարձնելով աւելի ցաւոտ։
Խօսքը մասնաւորապէս երկրին մէջ վառե-
լանիւթի պակասին հետեւանքով ստեղծուած 
վիճակին մասին է, որուն հետեւանքով ալ կին մը 
ու անոր չորս զաւակները զոհուած են։
Արդարեւ, Ֆաթմէ, Ատէլ Քոպայսին եւ անոր 
չորս դուստրերը՝ Զահրա, Այա, Թիա եւ Լիա, 
երբ իրենց մօր հետ հերթի կանգնած էին Ժիյէ 
շրջանի Սաատիյաթ մայրուղիի վառելանիւթի 
կայաններէն մէկուն առջեւ արագ հասնող ինքնա-
շարժ մը զարնուած է անոնց ինքնաշարժին, 
որուն հետեւանքով մայրն ու չորս զաւակները տեղւոյն վրայ մահացած են։
Կը նշուի նաեւ, որ դժբաղդ  ընտանիքի անդամները կ՚ուղղուէին օդակայան 
դիմաւորելու աշխատանքի համար արտասահման ապրող ընտանիքի հայրը։
Կը նշուի նաեւ, որ արկածին պատճառ դարձած երիտասարդի վիճակը 
նոյնպէս ծանր է:  

Մեր դիտարկումները եւ դաշինքի նախընտրական 
շտապներէն եկած տեղեկատուութիւնը կը փաստեն, 
որ խախտումները սկսած են ընտրութեան օրէն շատ 
աւելի վաղ: Այս մասին յայտարարութիւն տարածած 
է «Հայաստան» դաշինքը։

Յայտարարութեան մէջ, մասնաւորապէս, ըսուած է.
««Հայաստան» դաշինքն իր երախտագիտութիւնն է յայտնում 2021թ. 
Յունիսի 20-ի ՀՀ ԱԺ ընտրութիւններում դաշինքին աջակցած եւ իր 
օգտին քուէարկած Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացիներին: 
Այն վստահութիւն է ներշնչում, որ երկրի մասին մտահոգ մեր հարիւր 
հազարաւոր քաղաքացիներ ոչ միայն տեսան հայ ժողովրդի առջեւ ծառացած 
գոյութենական սպառնալիքները, այլ նաեւ իրենց հաւանութիւնը տուեցին 
«Հայաստան» դաշինքի կողմից առաջարկուած լուծումներին:
«Հայաստան» դաշինքը վերահաստատում է իր մօտեցումը, որ 
խորհրդարանական ընտրութիւնների արդիւնքները խիստ վիճայարոյց 
են եւ վստահութիւն չեն ներշնչում: Մենք ունենք լուրջ հիմքեր, այս 
ընտրութիւնները ոչ լեգիտիմ (օրինական) համարելու եւ յայտարարելու, 
որ այսպիսի արդիւնքներով ԱԺ-ն չի արտացոլում ուժերի իրական 
յարաբերակցութիւնը: Մեր դիտարկումները եւ դաշինքի նախընտրական 
շտապներից եկած տեղեկատուութիւնը փաստում են, որ խախտումները 
սկսուել են ընտրութեան օրուանից շատ աւելի վաղ: Իսկ բուն ընտրութեան 
օրը բազմաթիւ տեղամասերից մեր վստահուած անձանց ահազանգերի 
նախնական ամփոփումը վկայում է, որ խօսքը գնում է ընտրութեան 
արդիւնքների համակարգուած եւ նախապէս պլանաւորուած (ծրագրուած) 
կեղծարարութեան մասին:
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«Ձեր Աշխարհին Մէջ Ես Չկրցայ Ապրիլ, Իսկ Իմ Աշխարհիս Մէջ՝ Միայնակ Եմ»
Լէոնիտ Ենկիպարեան Ծննդեան 85-Ամեակ 

Ամերիկեան Բարքեր
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Գառնիկ Անանեան

Գառնիկ Անանեան (22 Յունիս 
1934, Իջեւան, Հայաստանի 
Խորհրդային Ընկերվարական 
Հանրապետութիւն, ԱԽՖՍՀ, 
Խորհրդային Ընկերվարական 
Հանրապետութիւններու Միու-
թիւն - 20 Նոյեմբեր 2007, Երեւան, 
Հայաստան) հայ գրականագէտ, 
հրապարակախօս, բանասիրա-
կան գիտութիւններու մասնա-
գէտ, (1986), Երեւանի պետական 
համալսարանի լրագրութեան 
հիմնարկի հիմնադիր դեկան, 
2006-էն Ազգային ակադեմիոյ 
թղթակից անդամ, ԽՍՀՄ 
գրողներու միութեան անդամ 
1974-էն։
Ծնած է Իջեւանի մէջ։ 1958-
ին աւարտած է Երեւանի 
համալսարանի բանասիրական 
հիմնարկը։ 1958-1959-ններուն 
աշխատած է Իջեւանի «Լենի-
նեան ուղիով» շրջանային 
թերթին մէջ, 1960-1961-ններուն՝ 
ՀԼԿԵՄ Իջեւանի շրջկոմին մէջ 
իբրեւ առաջին քարտուղար։ 
1962-1965-ններուն ուսանած է 
Երեւանի համալսարանի յետ-
ընթացաւարտին մէջ։
1965-էն սկսեալ դասախօսած է 
Երեւանի համալսարանին մէջ։ 
1965-ին «Հայ գեղարուեստա-
կան գրականութիւնը եւ քննա-
դատութիւնը «Մուրճ» ամսա-
գիրին մէջ (90-ական թուական)» 
թեմայով աւարտաճառ 
պատրաստած է եւ ստացած է 
բանասիրական գիտութիւններու 
թեկնածուի աստիճան: 1982-ին 
«Եղիշէ Չարենց (կեանքի եւ 
ստեղծագործութեան փրոպլեմ-
ներ)» թեմայով աւարտաճառ 
պատրաստած է եւ ստացած է 
(1983) բանասիրական գիտու-
թիւններու դոկտորի աստիճան։
1977-1985-ններուն եղած է 
Երեւանի համալսարանի հրա-
տարակչութեան վարիչը։ 
Նախաձեռնողն է «Ուսանողի 
գրադարան», «Հայագիտական 
հետազօտութիւններու մատե-
նաշար», «Քրեստոմատիա» 
շարքերուն։ 1985-1996-ներուն 
եղած է ԵՊՀ բանասիրական 
հիմնարկի աւագերէցը, ապա 
լրագրութեան ամպիոնի հիմնքին 
վրայ ստեղծած է լրագրութեան 
հիմնարկը, որուն աւագերէցն էր 
մինչեւ մահ։

Տեսանկիւն

Փաշինեանը Չյաղթեց. 
«Նախկինները» Պարտուեցան

Մենք այս տրամաբանութեամբ 
կը գրենք միշտ զանց առնե-
լով տակաւին չփաստուած 
կեղծիքի ազդակը, որ անշուշտ 
կրնայ նաեւ իր ազդեցութիւնը 
ունեցած ըլլալ ամբողջ 
արդիւնքին վրայ:
Պատահածը նաեւ արդիւնքն 
էր Նոյեմբեր 9-ի ամօթալի 
անձնատուութեան յաջորդող 
օրերուն ընդդիմութեան 
կողմէ սխալ հաշուարկուած 
եւ մոմենթըմը ափսոս այրե-
լու ապիկարութեան: Այս 
մասին օրին շատ գրած ենք՝ 
խրատելով ընդդիմութեան 
դաշնակ կողմին, որ մէկդի 
դնէ կուսակցական փրոփա-
կանտի իր հին եւ դդումի 
համ տուող սեւտան կամ 
աշխատելաոճը, որպէսզի 
վնաս չհասցնէ համազգային 
ընդվզումի շարժումի մը, որ 
կրնար ծնիլ այդ օրերուն եւ 
տապալել իշխող ապիկար եւ 
պարտուած իշխանութիւնը: 
Ափսոս սակայն: 
Այսօր վերոնշեալ կուսակցու-
թիւնը զարմանալու շատ 
պատճառներ չունի: Որովհետեւ 
ինքը Փաշինեանէն վար չի 
մնար հաւաքականութիւն մը 
ամբոխ պահելու իր քաղա-
քականութեան մէջ: Վկայ՝ 
Սփիւռքի վերջին հարիւրամեայ 
պատմութիւնը: Սփիւռքը իր 
վերահսկողութեան տակ 
պահելու կարճատես իր 
գործելաոճով  եթէ ան մեծապէս 
օգտուած էր մինչեւ օրս, այսօր՝ 
«կախարդութիւնը» շրջուեցաւ 
«կախարդին» վրայ եւ այլ 
տեղ՝ այսինքն Հայաստանի 
մէջ ամբոխամտութիւնը իրեն 
հակառակ կողմին օգնեց: 
Հետեւաբար պարտութեան 
մատնուեցան այդ հին սակայն 
կարճատես ու ապագայ չունե-
ցող դպրոցին «ռահվիրայ» 
դաշնակները եւս...:
Հայաստանի մէջ միշտ կարելի 
էր ժողովուրդին կողմէ ընկա-
լելի եւ սրտամօտիկ՝ «ոչ հին. 
ոչ նոր»՝ երրորդ կան առաջին 
ուժ մը ստեղծել տապա-
լելու Փաշինեանի երեւոյթը: 
Այս բանին կրնային օգնել 
պետական փորձառութիւն 
ունեցող «նախկինները» եթէ 
անշահախնդիր գործելաոճ 

ունենային: Ընդհակառակը 
սակայն, անոնք փոխանակ 
ասպարէզը նոր ուժերու ձգե-
լու՝ իրագործելու համար 
համընդհանուր նպատակա-
կէտը, իրենք իրենց ձեռքերը 
սոթտած անձամբ իջան մէյտան 
յօդս ցնդեցնելով իշխանափո-
խութիւն յաջողցնելու յոյսերը: 
Անոնք այդ փոքր սակայն ազնիւ 
ուժերը ամբաստանեցին, 
որպէս ձայներ փոշիացնող եւ 
ի վերջոյ Փաշինեանին սատա-
րող կուսակցութիւններ: Իրա-
կանութեան մէջ սակայն 
իրենք էին, որ փոշիացուցին եւ 
նսեմացուցին այդ ուժերը, որոնք 
ունէին հաւանականութիւնը 
փոփոխութիւն յառաջացնելու:
Խօսիմ մէկ պարզ օրինակով.
Ըստ Հայաստանի ընտրական 
օրէնսդրութեան, քարոզչութեան 
ֆինանսաւորման նախընտրա-
կան հիմնադրամ մը գոյութիւն 
ունի, որուն մէջ սահմանուած 
ժամկէտին ընտրութեան մասնա-
կից կողմերը Կեդրոնական 
դրամատան մօտ պահ կը դնեն 
ընտրական իրենց քարոզչու-
թեան համար օգտագործելիք 
գումար մը:
Ըստ Կեդրոնական Ընտրական 
Յանձնաժողովին տուեալներուն, 
իշխանութիւնը՝ Քաղաքացիական 
պայմանագիր կուսակցութիւնը 
իր քարոզարշաւին համար 
տրամադրած է շուրջ 880 հազար 
ամ. տոլարի համազօր հայկա-
կան դրամ: Սերժ Սարգսեանի 
հովանաւորած «Պատիւ ունիմ» 
դաշինքը՝ շուրջ 535 հազար 
ամ. տոլար: Քոչարեանի 
«Հայաստան» դաշինքը իր 
ընտրական քարոզչութեան 
համար տրամադրած է շուրջ 
473 հազար ամերիկեան տոլար: 
Այս գումարները անշուշտ տեսա-
նելիներն  բացայայտուածներն 
են: Ընտրութեան արդիւնքով, 
Քաղաքացիական պայմանագիր 
կուսակցութիւնը ստացաւ շուրջ 
687 հազար ձայն, «Պատիւ ունիմ» 
դաշինքը՝ շուրջ 67 հազար ձայն, 
իսկ «Հայաստան» դաշինքը՝ շուրջ 
268 հազար ձայն: Անդին փոքր եւ 
նորաստեղծ սակայն ազգային 
վեհ գաղափարախօսութեամբ 
եւ իր անդամներով անեղծ 
կուսակցութիւն մը ինչպիսին 
է Զարթօնք ազգային-քրիստո-
նէական կուսակցութիւնը իր 
ընտրարշաւին համար կրցած 

էր տրամադրել միայն շուրջ 5 
հազար տոլար եւ ստացած մօտ 
5000 ձայն: Թուաբանութիւնը 
դուն ըրէ սիրելի ընթերցող: 
Աւելի քիչ գումարի փոխարէն 
յարաբերաբար աւելի շատ 
թիւով իր մասին տեղեկացուած 
հանրութիւն կամ քարո-
զարշաւի արդիւնք: Ուրեմն 
տուեալ այդ փոքր կուսակցու-
թիւնը կամ նմանօրինակ 
կուսակցութիւնները եթէ 
ֆինանսական՝ հետեւաբար 
կազմակերպչական աւելի հնա-
րաւորութիւններ ունենային, 
աւելի լաւ արդիւնքներու չէի՞ն 
հասներ...:
Եղածը եղած է այսօր եւ ունինք 
ինչ որ ունինք: Կը մնայ, որ 
իշխանութիւնը աւելի լաւ 
հասկնայ, թէ ընտրապայքարը 
աւարտած է եւ ինք դարձեալ 
իշխանութեան գլուխն է: 
Փորձէ սրբագրել իր նախկին 
սխալները: Հետեւաբար ըլլայ 
աւելի յաղթողի վեհ հոգե-
բանութեամբ եւ հանդուրժող 
ու բոլորը լրջութեամբ եւ 
անկեղծօրէն ընկալող: Ընդդի-
մութեան կը մնայ, վերջին 30 
տարիներուն ամենաիրական 
ընդդիմութիւնը ունեցող նոր 
խորհրդարանին մէջ աշխատի 
այնպէս մը, որ քաղաքակիրթ եւ 
լիիրաւ կերպով օգտագործա-
ծէ խորհրդարանէն ներս 
ընդդիմութեան բեմը եւ 
հասանելիութիւնը: 
Ամօթը կը մնայ սկզբունքով 
52 տոկոս կազմող ընտրելու 
իրաւունք ունեցող այն լուռ 
մասսային ճակտին, որ 
նախընտրեց ընտրութեան 
օրը անտարբեր մնալ ու չկա-
տարել իր քաղաքացիական 
պարտականութիւնը:
Ամօթ նաեւ, սփիւռքի «հեռա-
կայ հայրենասիրութեամբ» 
տոգորուած կազմակերպու-
թիւններուն եւ կարողու-
թիւնը ունեցող անհատնե-
րուն, որոնք իրենց ուժերն 
ու առաջնահերթութիւնները 
հայրենիք չտեղափոխեցին 
ու այնպէս ալ չսատարեցին 
այլընտրանքային ուժի մը 
ստեղծման՝ հայրենիքը դուրս 
բերելու համար իր ներկայ 
իրավիճակէն:  
Մինչեւ նոր արտահերթ...:

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Սկիզբը Էջ 01
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ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Տեսակէտ

Ամերիկեան Բարքեր

Փանթուրքիզմը Ծրագրողն Ու «Իթթիհատ»ը Առաջնորդողը…

ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Ամէն հայ պետական պաշտօնատար, հասարակական գործիչ, 
մտաւորական, կուսակցութեան մը կամ մշակութային միութեան մը 
անդամ, հարկ է գիտնայ եւ ճանչնայ ովքե՞ր էին Փանթուրքիզմի 

Ծրագիրը մշակողներն ու «Իթթիհատ վէ Թերաքքը» երիտթրքական 
կուսակցութեան հիմնադիրներն ու առաջնորդողները, որովհետեւ 
Փանթուրքիզմի Ծրագիրն էր բուն նպատակը Մեծ Եղեռնի Հայասպանու-
թեան ու Արեւմտահայաստանի հայաթափումին ու զաւթումին, իսկ 
երիտթուրքերն էին Մեծ Եղեռնի երկակ ոճիրները գործադրող ճիւաղները։ 
Քանի որ Փանթուրքիզմի Ծրագիրը այսօր եւս կը սպառնայ ոչ միայն 
Հայութեան լինելութեան, այլեւ՝ Ռուսաստանի ազգային անվտանգութեան, 
ուստի եւ այս պատճառով՝ Հայաստանը, Արցախը եւ Ռուսաստանը կը 
դառնան բնական ճակատագրակիցները, ու հետեւաբար ալ՝ զինակիցներ 
Փանթուրքիզմի Ծրագրին դէմ։ Երբ այս երեքին գոյութենական գերա-
գոյն շահերը կը համընկնին իրարու հետ՝ անշրջանցելի դարձնելով 
Ռուսական Արեւելումը Արեւելահայաստանի եւ Արցախի համար, եւ 
խիստ վնասակար՝ Արեւմտաթրքական Արեւելումը։
Արցախի դէմ վերջին թուրք-թաթար-ՕԹԱՆ-եան պատերազմը եկաւ 
անգամ մը եւս վերահաստատելու վերոյիշեալ աշխարհաքաղաքական 
իրականութիւնները։

• • •
20-րդ դարու բոլոր մեծ ռազմաքաղաքական փոթորիկներու ետին, մէջ եւ 
շուրջ՝ վճռական դերը ունեցան երեք ծաւալապաշտական, ցեղապաշտա-
կան եւ կրօնապաշտական վարդապետութիւններ կամ ծրագրեր. 
Փանթուրքիզմը, Նացիզմը եւ Սիոնիզմը։ Պատմական դիպուածներու 
արդիւնք կամ հետեւանք չէ այն իրողութիւնը, որ այս երեքը գրաւեցին 
համաշխարհային թատերաբեմը, երբ գաղթատիրական աշխարհակարգը 
(հասարակարգը) հասած էր իր զարգացման լրացումի հանգրուանին։
19-րդ դարու վերջին քառորդին, դրամատիրական գերզարգացած 
տէրութիւնները արդէն գրաւած էին բոլոր ցամաքամասերու գաղութները 
եւ գաղութացուելիք նոր երկիրներ մնացած չէին Երկիր մոլորակին 
վրայ։ Հետեւաբար, դրամատիրական մեծ տէրութիւնները (աւելի ճիշդ՝ 
անոնց դրամատիրական դասակարգերը), իրենց տնտեսութեան առաւել 
զօրացման ու շահերուն կուտակման համար, կը մղուին իրարու ձեռքէ 
խլելու մինչ այդ գաղութացուած երկիրները՝ այդ գաղութներու բնական 
հարստութիւնները, հում նիւթերն ու աժանագին աշխատուժը շահա-
գործելով կարենալ պահպանելու եւ առաւել ուռճացնելու իրենց տնտե-
սական բարգաւաճումը։
Այսինքն. քաղաքատնտեսագիտական լեզուով, գերզարգացած դրամա-
տիրական տէրութիւնները հասած էին իրենց զարգացման վերին 
հանգրուանին՝ իմփերիալիստականին, որ կը պահանջէր աշխարհի 
վերաբաժանումը (գաղութներու վերաբաժանումը իրենց միջեւ)։ Եւ՝ 
իմփերիալիստական հին տէրութիւններու ակումբին մրցակիցը դարձած 
էր երիտասարդ իմփերիալիստական տէրութիւն մը՝ Գայզերական 
Գերմանիան, որ իրականացուցած էր Համագերմանականութեան 
Ծրագիրը եւ աչքը յառած էր իսլամական երկիրներուն (Արեւելքին) եւ 
հիմնած էր Համա-իսլամական Կեդրոնը…։
Արեւմուտքի իմփերիալիստական հին տէրութիւններն ալ իրենց աչքերը 
յառած էին դէպի արեւելք ծաւալելու ուղղութեամբ, որուն գործնական 
լծակներն ու յուսալի միջոցները կը հանդիսանային՝ Փանթուրքիզմի, 
Նացիզմի եւ Սիոնիզմի ծաւալողական ծրագրերն ու վարդապետութիւնները։
Իմփերիալիստական դարաշրջանին յայտնուեցան նաեւ փոքրածաւալ 
ու կարճատեւ այլ ծաւալողական ծրագրեր, վարակուած ըլլալով այս 
դարաշրջանի վիրուսէն (ժահրէն), ինչպէս՝ Իտալական Ֆաշիզմի 
«Միջերկրականեան Կայսրութեան» ծրագիրը, որ կ՚ուզէր վերականգնել 
Հռոմէական Կայսրութեան փառքը։ Ֆրանսական Փեթէնիզմի «Ֆրանսա-
կան Կայսրութեան» ծրագիրը, որ կ՚ուզէր Ափրիկէն կցել Ֆրանսային…։ 
Սպանական Ֆրանքիզմը, որուն փաղանգները կ՚ուզէին վերականգնել 
«Անպարտելի Արմատա»յի փառքը (Լիբանանի «Գէթէ՚իպ» – 
Փաղանգաւորական Կուսակցութիւնը ներշնչուած է Սպանիոյ 
Ֆրանքիզմէն, եւ կ՚երեւի թէ կ՚ուզէր վերականգնել Փիւնիկէի փառքի 
օրերը…)։ Չմոռնանք՝ նոյնիսկ «Ծովից Ծով Հայաստան»ի քմշանկարը…։
Երբ վերլուծելու ըլլանք Սիոնիզմի, Փանթուրքիզմի եւ Նացիզմի ծրագրերու 

ծննդոցը, դերակատարումը եւ անոնց ունեցած հետեւանքները 
հասարակագիտութեան, քաղաքատնտեսագիտութեան եւ հոգե-ախտա-
բանութեան դիտանկիւններէն, բազմաթիւ նմանութիւններ, զուգա-
հեռներ եւ առնչութիւններ կը պարզուին այս երեք ծաւալողական 
ծրագրերուն միջեւ։ Բայց, այս գրութեամբ կ՚ուզենք միայն ցոյց տալ այն 
առնչութիւնները, որոնք գոյութիւն ունին Սիոնիզմի եւ Փանթուրքիզմի 
միջեւ, որոնք պորտակապային են եւ մինչեւ այսօր կը շարունակուի 
անոնց գործակցութիւնը, որ երէկ սպառնաց Հայաստանի լինելութեան, եւ 
այսօր ալ՝ կը սպառնայ Արեւելահայաստանի  եւ Հայութեան լինելութեան՝ 
այնքան ժամանակ որ Իսրայէլ կը մնայ Սիոնական, եւ Թուրքիա՝ 
Փանթուրքական։
Սակայն, չենք կրնար չյիշել, որ իմփերիալիստական դարաշրջանի ծնունդը 
եղող այս երեքը, հաւասարապէս գործեցին Ցեղասպանութեան ոճիրը 
մարդկութեան դէմ… որ նոյնպէս չարիքներէն մէկն էր Իմփերիալիզմի 
դարաշրջանին՝ մեծահռչակ պատմագիր Առնոլտ Թոյնպիի վկայութեամբ, 
երբ իր ինքնակենսագրութեան մէջ գրեց հետեւեալը. «Հին դարերուն մէջ 
չենք հանդիպիր այնպիսի ժամանակաշրջանի մը, ուր ճանաչում գտած 
ըլլար մարդկային ցեղի մարդկայնութիւնը այնքան որքան այսօր։ 
Այդուհանդերձ, այն դարը որուն մէջ ես ապրեցայ, ճանչցաւ այնպիսի 
վայրենի վարդապետութիւններ, որոնք բացէ ի բաց կ՚ուրանան այդ 
մարդկայնութիւնը եւ կ՚արդարացնեն խենշ ոճիրներ… ինչ որ մեզ 
ստիպեց դարբնելու նոր բառ մը՝ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ, որպէսզի 
կարողանայինք բնութագրել ջարդերու այս նոր տեսակը…»։։ Այսինքն. 
ջարդերու իմփերիալիստական թրքօ-նացիասիոնական տեսակը։
Ներկայ գրութիւնը, կեդրոնանալով սիոնափանթուրքական պորտա-
կապային առնչութեանց ու մինչեւ օրս շարունակուող ստրատեգիական 
զինակցութեան վրայ, նպատակ ունի՝ մեր ժողովուրդի կրած խայտառակ 
պարտութեան ստեղծած ճգնաժամային օրերուն, սթափեցնել Տարագիր 
Արեւմտահայութիւնն ու սգաւոր Արեւելահայութիւնը, որպէսզի՝ րոպէ մը 
անգամ, Հայոց Սասունցի Դաւիթը չգտնուի Կուլիվերի Հսկային վիճակին 
մէջ, երբ ան՝ քնացած պահուն, կապկցուեցաւ եւ սպաննուեցաւ…։ Երբ 
մեր շրջապատը լեցուն է գորշ գայլերով, պարտաւոր ենք մշտարթուն 
ըլլալ եւ աշակերտել Աղուիսագիրքին կամ Նիքոլօ Մաքիաւելլիին։

Ա. –  Ո՞ՎՔԵՐ ՄՇԱԿԵՑԻՆ ՓԱՆԹՈՒՐՔԻԶՄԻ ԾՐԱԳԻՐԸ
Պատմագիտական բազում հետազօտութիւններ կու գան անհերքելիօրէն 
փաստելու, որ Փանթուրանիզմի եւ Փանթուրքիզմի քարոզչութիւնը 
կատարողները եղած են՝ հինգ հունգարահպատակ, աւստրիահպատակ, 
լեհահպատակ, ֆրանսահպատակ եւ գերմանահպատակ հրեայ-սիո-
նական պատմագէտներ, 1873-1923 տարիներու ընթացքին հնարելով 
«Մեծ Թուրան» անունով, լայնածիր տարածութեամբ, Եւրոպայի կեդրոնէն 
մինչեւ Չինաստանի սահմանը հասնող եւ պատմութեան մէջ գոյութիւն 
չունեցած կայսրութիւն մը, որ քայքայուած է երբ անոր թրքացեղ 
բնակչութիւնը սկսած է դաւանիլ իսլամը, եւ զոր հարկ է վերականգնել՝ 
սատարելու համար մարդկային քաղաքակրթութեան զարգացումին։
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ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

Փուշքինօն Որպէս Առեւտրական Ծրագիր. 
Սփիւռքահայերի Օրինակը Կարող Է Վարակիչ Լինել

«Գաւառ»ը Լուսարձակի Տակ 
բաժինի մեր նախորդ հրապա-
րակումով, Լոռու մարզի Փուշքինօ 
համայնքի մասին խօսելու առթի 
ունեցել ենք։ Վստահաբար մեր 
ընթերցողները յիշում են Փուշքինօ 
գիւղի մասին հրապարակումը, 
որտեղ ներկայացրել ենք գիւղի 
պատմութիւնը, առօրեան, մարդկանց 
կենսակերպը, զբաղուածութիւնը եւ 
այլն։ Այս յօդուածում կը խօսենք 
Փուշքինօ համայնքի առեւտրական 
հնարաւորութիւնների ու ներուժի 
մասին։ Կը խօսենք, թէ ինչպէ՞ս 
կարելի է սեփական յաջողուած 
առեւտրային աշխատանքով օրինակ 
ծառայել միւսների համար։ 
Գիւղատնտեսութիւնը Հայաստա-
նի տնտեսութեան առանցքային 
ոլորտներից մէկն է, որն ապահովում 
է Համախառն ներքին արդիւնքի 
(Gross domestic product - GDP) 
շուրջ 15 %-ը։ Գիւղատնտեսութեան 
համախառն արտադրանքի 97 %-ը 
ապահովում են շուրջ 317 հազար 
գիւղացիական տնտեսութիւններ, 
որոնցից իւրաքանչիւրին բաժին է 
ընկնում՝ միջին հաշուով 1.48 հեքթար 
հողատարածք։ Հանրապետութեան 
աշխատանքային ուժի  31.3% 
ընդգրկուած է գիւղատնտեսութեան 
ոլորտում։ 
Հայաստանի կառավարութեան 
կողմից առաջնային համարուող 
տնտեսութեան ճիւղերի եւ ծրագրե-
րի սահմանումը կատարուել է 
պետական քաղաքականութիւնների 
եւ ծրագրերի փաստաթղթերի 

ուսումնասիրութեան հիման վրայ:  
ՀՀ կառավարութիւնը սահմանել է 
տնտեսութեան գերակայ մի քանի 
ուղղութիւն՝ գիւղատնտեսութիւն, 
զբօսաշրջութիւն, տեղեկատուական 
եւ հեռահաղորդակցման արհեստա-
գիտութիւն։ 
Քորոնավիրուսային համավարակը, 
սակայն, ցոյց տուեց գերակայ 
ուղղութիւններից, օրինակ, 
զբօսաշրջութիւնը կարող է 
կտրուկ անկում ապրել եւ շատ 
դժուարութեամբ վերականգնուել։ 
Իսկ ահա գիւղատնտեսութիւնը 
ցանկացած ֆորսմաժէորային իրա-
վիճակում արդարացնում է իրեն ու 
ապահովում երկրում պարենային 
անվտանգութիւնն ու քաղաքացինե-
րի պահանջները։ 
Հայաստանը գիւղատնտեսութեան 
համար բաւական մեծ ներուժ 
ունեցող երկիր է, որը սակայն 
ամբողջութեամբ օգտագործուած չէ։ 
Գիւղատնտեսութեան տեսանկիւնից 
բաւականին յարմար է Լոռու մարզը՝ 
սաղարթախիտ անտառներ, ջուր, 
խոնաւութիւն, արօտավայրեր։ 

Որպէս ապացոյց ուզում եմ 
ներկայացնել մի լիբանանահայի 
պատմութիւնը, ով տեղաբանակ 
իր ընկերոջ հետ երկու տարի 
առաջ ընդամէնը երկու կով եւ մէկ 
հորթ գնելով այսօր՝ այլ ընկերների 
հետ գործակցաբար Փուշքինօ 
գիւղում հիմնել են մեծ ագարակ 
եւ մշակաբոյսերի արտադրութիւն, 
որը զարգանալու ու աճելու մեծ 
նախադրեալներ ունի։ 
Ամեն ինչ սկսուեց լիբանանահայ 
Սեւակ Յակոբեանի՝ Լոռու 
մարզի Փուշքինօ համայնք այցե-
լութիւնից։ Ծանօթանալով 
տեղանքին, առաւելութիւններին, 
բնական աղբիւրներին (resourc-
es) Յակոբեանը հասկացաւ, որ 
ներդրումային ծրագրի տեսանկիւնից 
բաւական յարմար վայր է Փուշքինօն։ 
Արօտավայրերը կան, ջուրը կայ, 
բերրի հողատարածքները կան։ Էլ 
ի՞նչ է հարկաւոր ագարակ ստեղծելու 
ու այն զարգացնելու համար։ Վերջինս 
իր լիբանանահայ ընկերների՝ Արա 
Գոյունեանի եւ Սամուէլ Պասմաճեա-
նի հետ որոշում են գնել խոշոր եւ 
մանր եղջերաւոր անասուններ՝ 
կովեր, ոչխարներ, թռչնազգիներ՝ 
սագեր, բադեր, հողատարածքներ՝ 
մշակաբոյսեր աճեցնելու եւ այգիներ 
հաստատելու  համար եւ սկսել 
գիւղատնտեսական առեւտուր 
Փուշքինօյում՝ Հայաստանի ինչ-որ 
չափով լքուած դրախտավայրում։ 
Համաձայնէք՝ հրաշալի գաղափար է։ 
Գիւղատնտեսութիւնն այն ոլորտն է, 

որի արտադրանքի պահանջարկը 
մշտապէս կա, թէ՛ խաղաղութեան, 
թէ՛ համավարակների, թէ՛ պատե-
րազմների եւ թէ՛ այլ արհաւիրքների 
ժամանակ։ 
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«120 դրամով կաթ ենք յանձնում։ Մի 
կերպ ապրում  ենք։ Հիմնականում 
մասնաւոր ընկերութիւնների ենք 
յանձնում։ Այստեղ մարդիկ վատ են 
ապրում։ Բակերում վարունգ, լոլիկ 
են աճեցնում, դրանով ապրում։ Բայց 
գիւղը շատ լաւ հողեր ունի, բերրի։ 
Իսկ զբօսաշրջային տեսանկիւնից 
կարող եմ ասել, որ գիւղում մօտ 
10 հիւրատուն կայ։ Գիւղը լաւ 
բնութիւն ունի։ Ուրախ կը լինենք, 
որ դրսից գան ներդրում անեն, էլի 
հիւրատներ ստեղծուեն, լաւ կլինի»,- 
նշեց վարչակազմի ղեկավարը։ 

Սուրէն Աւետիսեանի խօսքով՝ 
վերջին տարիներին  գիւղում լուսաւո-
րութիւնն է աւելացուել, մշտական 
ջուր ունեն, որը նախկինում չկար։ 
Համայնքների խոշորացումից յետոյ 
Փուշքինօն ներառուել է Գիւլագա-
րակ համայնքի մէջ։ Վարչակազմի 
ղեկավարն ասում է, որ պետական 
աջակցութիւն որոշակիօրէն ունեն, 
օգնում են գիւղին՝ թէ՛ պետական 
մակարդակով, թէ՛ բարերարների 
միջոցով։ Իսկ սփիւռքահայերի կողմից 
կատարուող ներդրումները յաւելեալ 
խթան կրնան հանդիսանալ գիւղը 
զարգացնելու ու աւելի ճանաչելի 
դարձնելու, աշխատատեղեր 
ստեղծելու գործում։ 

Սփիւռքահայ ներդրողները սա լաւ 
են հասկանում։
Ինչպէս նշեցի, ամեն ինչ սկսուել 
է ընդամէնը երկու կով եւ մէկ 
հորթ գնելուց, որը երկու տարի 
յետոյ դարձած էր 12 հատ։ Կովերի 
բազմացումը երկու տարուայ 
ընթացքում տեղի է ունեցել ոչ միայն 
բնական ճանապարհով, այլեւ՝ ձեռք 
է բերուել կաթնամթերքի վաճառքից 
ստացուած գումարով։ 
Սեւակ Յակոբեանը նշում է՝ 
ցանկութեան դէպքում ամեն 
ինչ հնարաւոր է իրականացնել։ 
Միայն հարկաւոր է յստակ տեսլա-
կան, գործի հանդէպ հաւատք, 
աշխատասիրութիւն եւ ջանք։ 
Լիբանանահայերը Փուշքինօյում 
աշխատում են տեղաբնակներից 
մէկի՝ Արտակի Անտոնեանի հետ, 
ով եւս բաւական խանդավառ է այս 
ծրագրով։ Հենց նրա շնորհիւ է, որ 
երկու կով եւ մէկ հորթը երկու տարի 
յետոյ դարձել է 12 եւ դեռ շարունակում 
է աճել ու զարգանալ։ Այս պահին 
կենդանիների թիւը աւելացել է 
շնորհիւ յաւելեալ կազմակերպուած 
ու նպատակադրուած ներդրումի։ 
Այս առիթով, Սեւակ Յակոբեանը 
նաեւ շնորհակալ է իր ամերիկաբնակ 
ընկերներին՝ Արա Գասապեանին 
օգտակար խորհուրդների եւ Ներսէս 
Պապայեանին՝ ազնիւ ձեւով նեցուկ 
լինելու համար։ 
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«Գաւառ»ը Լուսարձակի Տակ – 25 – 

Մշակութային Արձագանգ

Նոր հրատարակութիւններ
Պատրաստեց` 
ԳԷՈՐԳ ԵԱԶԸՃԵԱՆ
 
– «Ամերիկայի Միացեալ Նահանգնե-
րու նախագահ Ուուտրօ Ուիլսընի 
իրաւարար վճիռը – Թուրքիոյ եւ 
Հայաստանի միջեւ սահմանի 
որոշմանն առնչուած յանձնաժողովի 
ամբողջական զեկուցագիրը, 
Ուաշինկթըն, 22 նոյեմբեր 1920», 
հրատարակութեան պատրաստեց 
եւ յառաջաբանը հեղինակեց Արա 
Պապեան, Երեւան, 2021 (թրքերէն):
– Թեքէեան Շարլ-Տիրան, «Քառա-
մեայ պատերազմ Արեւելքի մէջ – 

Ֆրանս-հայկական գործողութիւնը 
պատերազմի ընթացքին», 
Երեւան, 2021 (երկլեզու՝ հայերէն-
ֆրանսերէն) (ֆրանսական ծովու-
ժի կողմէ Մուսա Լեռան հայոց 
փրկութեան գործողութեան ակա-
նատեսի վկայութիւններ): Գիրքի 
հրատարակութեան աջակցած է Հ. 
Հ.ի մէջ Ֆրանսայի դեսպանութիւնը:
– «Իրաքի հայերը – Գիտաժողովի 
նիւթեր (29-31 մայիս 2017)», 
հրատարակութիւն Հայկազեան 
համալսարանի Հայկական 
սփիւռքի ուսումնասիրութեան 
կեդրոնի, «Հայկական սփիւռք» 

մատենաշար թիւ 5, Հայկազեան 
համալսարանի հրատարակչու-
թիւն, Պէյրութ, 2021, 770 էջ (17 
x 24 սմ.) (նշուած գիտաժողովին 
զեկուցումները, ներածական երեք 
գրութիւններ, զեկուցողներու 
համառօտ կենսագրութիւնները, 
հակիրճ տեղեկանք Իրաքի ու անոր 
հայկական գաղութի պատմութեան 
մասին, իրաքահայ գաղութի 
մասին լոյս տեսած գիրքերու 
ամփոփ մատենագիտական ցանկ, 
ժողովածուի բովանդակութեան 
արաբերէն ու անգլերէն ամփո-
փումներ, գիտաժողովին լոյս ընծա-
յած հաղորդագրութիւնը):
– Կիւզելեան Ասատուր, «Խօսում են 
նամակները – Յուշ-նամականի», 

Երեւան, 2021 (լոնտոնաբնակ 
վաստակաշատ մտաւորականի 
փոխանակած նամակները հայրե-
նի մշակութային, կրթական եւ 
հասարակական գործիչներու հետ: 
Պահպանուած են բնագրային 
ուղղագրութիւնները՝ դասականն 
ու աբեղեանականը):

Փուշքինօն Որպէս Առեւտրական Ծրագիր. 
Սփիւռքահայերը նախատեսում 
են գիւղատնտեսական այլ 
ոլորտներում եւս ներդրումներ 
կատարել Փուշքինօյում։ Սփիւռքա-
հայ գործարարները իրենց 
աշխատանքներուն հաշուապա-
հական հատուածը վստահել են 
մօտակայ Վանաձորում գործող 
«Պալանս» հաշուապահական 
գրասենեակին, որն իր տարիների 
աշխատանքով ապացուցել է 
արհեստավարժ գործելաոճն 
ու որակը։ Իրաւաբանական 
խորհրդածութեան համար ընտրել 
են աշխատել փաստաբան Արամ 
Խաչատրեանի հետ, ում օգնութեամբ 
գրանցել են երկու ընկերութիւններ՝ 
«Ֆրեշ Ֆարմս» եւ «Կրին 

Փրոփերթիս»։
Փուշքինօյի գիւղապետ Սուրէն 
Աւետիսեանը բարձր է գնահատում 
սփիւռքահայերի կողմից կատա-
րուող ներդրումները իրենց 
համայնքում։ Սեւակ Յակոբեանի 
հետ հանդիպման ժամանակ նա 
խորին շնորհակալութիւն յայտնեց, 
որ ներդրումների համար ընտրել են 
հենց իրենց գիւղը եւ վստահեցրեց՝ 
գիւղում ներդրումները կարող 
են բաւական բարենպաստ լինել 
ու խթանել գիւղական կեանքի 
զարգացմանը։ 
Քանի առիթը կար, Փուշքինօյի 
վարչական ղեկավար Սուրէն 
Աւետիսեանը մեզ ցոյց տուեց 

թաղապետարանի մասնաշէնքը, 
որը կարելի է ասել կիսաքանդ 
վիճակում էր, վերանորոգման կարիք 
ունէր։ Վարչակազմի ղեկավարի 
խօսքով՝ գիւղում մարդիկ ապրում 
են հիմնականում ագարակների 
մշակմամբ։ 
Հարցին՝ ինչ ներուժ ունի համայնքը 
ներդրումներ առումով, որպէսզի 
մարդիկ գան գումար դնեն, առեւտուր 
սկսեն, գիւղին օգուտ տան, աշխա-
տատեղեր բացուեն եւ այլն, պարոն 
Աւետիսեանը պատասխանեց՝ 
հիմնական ներդրումային ոլորտը 
գիւղատնտեսութիւնն ու որոշ 
չափով նաեւ զբօսաշրջութիւնն 
է։ Աւետիսեանը նշում է, որ 
գիւղացիների համար լաւ կը լինի, եթէ 
կաթի մթերման արժէքը փոքր-ինչ 
բարձրանայ ու մարդիկ կարողանան 
կաթը աւելի բարձր գնով յանձնել 
մթերող կազմակերպութիւններին։ 
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Փանթուրքիզմը Ծրագրողն Ու «Իթթիհատ»ը Առաջնորդողը…

Թէ անհատ պատմագէտներ կրնա՞ն հնարել կայսրութիւն մը, որ գոյութիւն 
չէ ունեցած պատմութեան մէջ։ Այս հարցումին կը պատասխանենք, որ 
սիոնական պատմագէտը կրնայ. ինչպէս կը վկայէ Թել-Ավիւի 
Համալսարանի պատմութեան ոչ-սիոնական հրեայ դասախօս Փրոֆ. 
Շլոմօ Սանտ (Prof. Shlomo Sand), հրատարակելով 650 էջերով 
ակադեմական ու փաստագրուած հատորը, նկարագրելով թէ ի՞նչպէս 
սիոնական պատմագէտները յաջողած են հնարել «հրեայ ժողովուրդի մը 
գոյութիւնը», երբ հրեայ ժողովուրդ չկայ, այլ միայն՝ հրէական կրօն 
(Մովսիսականութիւն) (Եթովպիոյ սեւամորթ ֆալաշաները մովսիսական 
են…)։ Փրոֆ. Շլոմօ Սանտ իր այս հատորը հրատարակեց Փարիզի մէջ, 
ֆրանսերէն լեզուով, “Comment Füt Inventé le Peuple Juif?” վերնագրով, 
2008 թուին, Faillard հրատարակչատունէն։ Յաջորդ տարին հատորը 
հրատարակուեցաւ Լոնտոնի մէջ, անգլերէն լեզուով. “How the Jewish 
People Was Invented?”։
Իսկ առաջին թուրք պատմագէտը, որ գրած է Փանթուրքիզմի մասին՝ Զիա 
Կէօքալփ, 1923 թուին (1915-էն ետք) հրատարակեց “Türçülügün Esaslari” 
խորագրով գիրքը։
Բայց արդէն, շատ մը օտար պատմագէտներ եւ բրիտանական գաղտնի 
սպասարկութիւնը, բացայայտած են որ Փանթուրքիզմի Ծրագիրը 
յղացողները թուրքեր չեն, այլ՝ «եւրոպացի»ներ։ Եւ՝ թուրքերուն 
ծառայելէ աւելի, ան կը ծառայէ Արեւմուտքի այն տէրութիւններուն, 
որոնք դէպի Արեւելք ծաւալելու ծրագիր ունին։
Բրիտանացի պատմագիր MEARS, ELLIOT GRINNEL, իր “Modern Turkey” 
հատորի 511-րդ էջին վրայ կը գրէ. «Բրիտանական կառավարութեան 
Հետազօտական Գրասենեակի կողմէ՝ Փանթուրքիզմի մասին 
պատրաստուած գաղտնի տեղեկագրին մէջ գրուած է. “Իր ծագումով, 
Փանթուրքիզմը՝ ա) արհեստական է, եւ բ) եւրոպական է։ 
Օսմանցիները զայն չարտաբերեցին պարսկական գրականութենէն՝ 
իրենք իրենց համար… ասիկա իրենց ՏՐՈՒԱԾ ԷՐ Եւրոպայի կողմէ, 
եւ իրենք դարպասողները չէին, այլ՝ ԴԱՐՊԱՍՈՒՈՂՆԵՐԸ”»։
Անգլիացի երկու ականաւոր պատմագիրներ՝ KIRWOOD եւ TOYNBEE, 
իրենց միասնաբար գրած “Turkey” հատորի 57-րդ էջին վրայ գրած են. 
«Թուրանական քարոզչութեան նպատակը մենք կը հասկնանք եւ 
կ՚ըմբռնենք՝ եթէ յիշելու ըլլանք, որ թրքերէն խօսող մարդոց 
ընդհանուր թիւին երկու երրորդ մասը կը բնակին Ռուսաստանի 
սահմաններէն ներս, եւ կարծէք՝ Թուրանական Շարժման 
հետապնդած բուն նպատակն է Ռուսաստանի տկարացումը»։
Փանթուրքիզմի Ծրագիրը մշակող հրեայ-սիոնական պատմագէտներուն 
հրատարակած հատորները հետեւեալներն են.
Հունգարահպատակ Արմինիուս Վամպերի (Arminius Vambery), 1873-ին, 
Լոնտոնի մէջ կը հրատարակէ “Bukhara” հատորը, եւ 1874-ին, նոյնպէս 
Լոնտոնի մէջ՝ “Central Asia”, որոնք կը խօսին թուրքերու ցեղային 
գերակայութեան եւ անցեալի փառքին մասին։
Աւստրիահպատակ Ֆրանց Ֆոն Վերներ (Franz Von Werner), 1877-ին, 
Լայփցիկի մէջ կը հրատարակէ “Turkische Skizzen” հատորը (Մուրատ 
Էֆենտի (Murad Efendi) թրքական կեղծանունով), որուն մէջ կը խօսի 
թուրք ցեղի անխուսափելի վերածնունդի մասին եւ կ՚ուրուագծէ 
Փանթուրքիզմի Ծրագիրը։
Լեհահպատակ Քոնսթանթի Փրոժեցքի (Constanty Brozecky), Փարիզի 
մէջ, 1889-ին կը հրատարակէ իր “Les Turcs Anciens et Moderne” հատորը, 
նոյնպէս թրքական կեղծանունով՝ Մուսթաֆա Ճելալետտին Փաշա 
(Mustafa Jelaleddine Pasha), որուն մէջ ան կը փառաբանէ Հին Թուրքե-
րու ցեղային գերակայութիւնն ու առնականութիւնը (փահլութիւնը) 
եւ կ՚ողբայ Արդի Թուրքերու քայքայումը եւ անոնց ցոյց կու տայ 
անծայրածիր Թուրանի կայսրութիւնը վերականգնելու ուղին՝ 
իսկական փաշայի մը հրամաններով։
Ֆրանսահպատակ Լէոն Քահիւն (Leon Cahun), Փարիզի մէջ, 1896-ին կը 
հրատարակէ իր “Introduction à l’Histoire de l’Asie: Turcs et Mongols 
des Origines à 1405” հատորը, որուն մէջ ան փառքը կը հիւսէ երկու 
ճիւաղներու՝ Ճենկիզխանի եւ Լենկթիմուրի, որոնք կերտած են (եղե՜ր) 
թուրանական մեծ կայսրութեան փառքը… եւ սակայն, յետոյ՝ 
իսլամութիւնը դաւանելով քայքայուեր են ու յետադիմեր…։ Այս 
ֆրանսահպատակ հրեայ-սիոնականի չար բախտէն, ինք ծանօթ չէ եղած 

17-րդ դարու օսմանցի թուրք ուղեգիրներու մոնկոլներու մասին 
կարծիքին։ Թուրք ուղեգիր Էվլիա Չելեպի, իր «Ուղեգրութիւն» գիրքին 
մէջ, Լենկթիմուրը ներկայացուցած է որպէս՝ ՕՏԱՐ, ԲՌՆԱԿԱԼ, ԴԱՀԻՃ… 
որպէս զզուելի, խաւարամիտ տիրակալ (տես՝ «Էվլիա Չելեպի, 
Թրքական Աղբիւրներ», Երեւան, 1967, էջ 150)։
Հինգերորդը՝ գերմանահպատակ հրեայ-սիոնական Ալպերթ Քոհեն (Albert 
Cohen), եղած է ամէնէն հետեւողական ու արտադրող քարոզիչը 
Փանթուրքիզմի Ծրագրին։ Թրքական Թեքին Ալփ (Tekin Alp) կեղծանունով, 
ան հրատարակած է գերմաներէն ու թրքերէն լեզուներով հետեւեալ 
հատորները.
1915 թուին, Weimar-ի մէջ, գերմաներէնով՝ “Turkismus und Pan-
Turkismus” հատորը, անգլերէնով՝ “Thoughts on the Nature and Plan of a 
Greater Turkey” հատորը, մէջբերուած Toynbee-ի “Past and Future” 
հատորէն, եւ թրքերէնով՝ Tekin Alp (alias), Albert Cohen, “Harbden Solha 
Intikal Iktisadiati; Devlet Iktisadiati”, որ հետագային լոյս տեսած է նաեւ 
երկու անգամով՝ թրքական “Iktisadiat Mecmuasi” հանդէսի Բ. տարի թիւ 
62 (16 Օգոստոս 1919) եւ թիւ 64 (14 Սեպտեմբեր 1919) համարներուն մէջ։
Ուշագրաւ է այն, որ Սիոնիզմը պաշտօն տուած է այլ գրողներու՝ 
մոռացութեան տալու Թեքին Ալփի հրէական ինքնութիւնը։ Այսպէս.
Jacob Landau սիոնականը, անգլերէնով եւ թրքերէնով հրատարակած է սա 
հատորները՝ “Tekin Alp a Turkish Patriot” եւ “Osmanli Imperatorlugun 
son Devrinde Bin Aydin”։ 
Որքան յառաջ տանինք մեր հետազօտութիւնը այս ուղղութեամբ, այնքան 
նոր հրեայ-սիոնականներու կը հանդիպինք, որոնք գործածած են թրքա-
կան կեղծանուններ։ Այս մասին, մենք պատահմամբ գտած ենք նաեւ, որ 
Fuad Bey կոչուածը՝ Leo Noussimbaum հրեայ-սիոնականն է։

Բ.–  Ո՞ՎՔԵՐ ՀԻՄՆԵՑԻՆ ԵՒ ԱՌԱՋՆՈՐԴԵՑԻՆ «ԻԹԹԻՀԱՏ ՎԷ 
ԹԵՐԱՔՔԸ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ
Շատ-շատեր կը կարծէին թէ երիտթուրքերու շարժումը թրքական 
ազգայնական շարժում մըն էր, որ որդեգրած էր Սիոնիզմի մշակած 
Փանթուրքիզմի Ծրագիրը՝ զայն թրքացնելով։
Բայց, պատմական տուեալները ցոյց կու տան, որ երիտթուրքերու 
«Միութիւն եւ Յառաջդիմութիւն» (Իթթիհատ վէ Թերաքքը) կոչուած 
կուսակցութիւնն ալ՝ հարիւր տոկոսով, իր պորտով կապուած էր 
Սիոնիզմին։ Իր հիմնադրութեան օրէն մինչեւ վերջ՝ ան 
առաջնորդուած, կազմակերպուած եւ ֆինանսաւորուած էր 
Սիոնիզմի համաշխարհային գործակալութեան կողմէ՝ Մակեդոնիոյ 
սիոնական-մասոնական երկու մեծագոյն օթեակներուն կողմէ։ Այսինքն. 
երիտթրքական շարժումը ստեղծուած ու ղեկավարուած էր Սիոնիզմի 
կողմէ, գործադրելու համար՝ նոյնինքն Սիոնիզմի մշակած Փանթուրք 
Ծրագիրը։ Եւ արդէն՝ Մեծ Եղեռնը գործադրուեցաւ գործնապէս երիտթուրք 
կազմակերպութեան ձեռամբ, եւ ոչ թէ՝ Օսմանեան Սուլթանի…։ Նոյն այն 
երիտթուրքերը, որոնք Ապտիւլ Համիտ Բ. Սուլթանը տապալեցին, քանի որ 
մերժած էր Պաղեստինի կապակցութեամբ Հերձելի առաջարկը…։
Այսպէս.
1492 թուականէն ի վեր, Մակեդոնիոյ Սալոնիկ (Թեսաղոնիկէ) քաղաքին 
մէջ հաստատուած էր մեծաթիւ հրէական համայնք մը՝ Սպանիայէն 
արտաքսուած հրեաներու, որոնք իրենց անկախ գոյութիւնը կարենալ 
պահպանելու համար, մէկ կողմէ հաւաքաբար երեսանց ընդունեցին 
իսլամի կրօնը, համարկուելով տեղւոյն ժողովուրդին, միւս կողմէ՝ 
կազմակերպուեցան որպէս միասնական համայնք, պահպանելով 
իրենց անկախութիւնը։ Այս համարկումն ու ինքնակազմակերպումը 
զիրենք փրկեց ձուլումէ՝ թուրք տէօնմէներու համայնք կոչուելով 
հանդերձ։
Այս համայնքին կազմակերպչական դրութիւնը ծածկագիտական էր 
(occult)՝ յար եւ նման մասոնականին։ Համայնքին վերին ղեկավարու-
թիւնը, վերահսկողութիւնն ու ֆինանսաւորումը կը կատարէր Սիոնական 
Համաշխարհային Գործակալութիւնը՝ համայնքի երկու մեծագոյն 
մասոնական օթեակներու միջոցով։ Այս երկու օթեակներն են որ 
հիմնեցին Իթթիհատ վէ Թերաքքը երիտթրքական կազմակերպութիւնը՝ 
Սուլթան Ապտիւլ Համիտ Բ.ը տապալելու համար։ Գլխաւոր հիմնադիր 
դէմքերն էին՝ Էնվերը, Թալէաթը, Ճաւիտը եւ Ճեմալը (այս առաջին 
երեքը հրեայ-սիոնականներ էին, բացի Ճեմալէն)։
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Տեսակէտ

Փանթուրքիզմը Ծրագրողն Ու 
«Իթթիհատ»ը Առաջնորդողը…

Անգլիացի պատմաբան Seton Watson, 1912-ին 
Լոնտոնի մէջ լոյս տեսած իր “The Rise of 
Nationality in the Balkans” գիրքին 135-136 
էջերուն վրայ կը գրէ. «Իթթիհատ վէ 
Թերաքքը-ն ոչ թրքական է եւ ոչ ալ 
իսլամական։ Այդ կազմակերպութեան 
բոլոր հիմնադիր անդամները, առանց 
բացառութեան, հրեաներ են։ Կազմա-
կերպութիւնը կը ֆինանսաւորուի Սելա-
նիկի հարուստ հրեաներէն եւ 
համաշխարհային հրէական դրամատիրու-
թենէն»։
Անգլիացի ծանօթ պատմագիր՝ Առնոլտ 
Թոյնպին, իր “History of the Muslims”  
գրութեան մէջ, որ հրատարակուած է Մեծն 
Բրիտանիոյ արտաքին գործոց նախա-
րարութեան պատմական բաժանմունքին 
վերահսկողութեան տակ, պատրաստուած 
“Handbooks” մատենաշարի գիրքերէն մէկուն 
մէջ, գրած է. «Մակեդոնիոյ Սելանիկ քաղաքի 
հրէութիւնը անբաժանելի մասը կը կազմէր 
Իթթիհատ վէ Թերաքքը կազմակերպու-
թեան»։
Կ. Պոլսոյ մօտ Անգլիոյ դեսպանը՝ Lauther, իր 
երկրի արտգործնախարարութեան յղած յղած 
տեղեկագրութիւններուն մէջ, Իթթիհատ վէ 
Թերաքքը կուսակցութեան մասին կը խօսի 
որպէս հրէական կազմակերպութիւն, իսկ 
երիտթուրքական կառավարութեան մասին՝ 
որպէս հրէական կառավարութիւն։
Այս մասին նմոյշներ տպուած են “Middle 
Eastern Studies” հանդէսի vol. 7, No. 1 (1971) 
համարին մէջ։ Նաեւ՝ “Gooch and Temperley” 
vol. IX, part I, No. 38 համարին եւ Մեծն 
Բրիտանիոյ F.O. Confidential Enclosures 
շարքին 2008-2009 էջերուն վրայ։
Նոյնիսկ թուրք բանասէր մը՝ Շիւքրիւ 
Հանիօղլու, իր մէկ ուսումնասիրութեան մէջ՝ 
“Notes on the Young Turks and the 
Freemasons`’ (հրատարակուած “Middle 
Eastern Studies” հանդէսի vol. 7, No. 8, 1985), 
193-րդ էջին վրայ կը գրէ. «Իթթիհատի վերին 
ղեկավարութիւնը՝ Dahili Merkezi Umumisin, 
կազմուած էր երկու մեծագոյն մասոնական 
օթեակներէ»։
Մեր Իսթանպուլ գտնուած օրերուն, գրա-
վաճառի մը խանութէն գնած ենք հետեւեալ 
հատորը. “Dunyado ve Türkiyede Masonluk” 
(Istanbul, 1945, Başak Yayinevi), որուն մէջ 
գրուած է. «Իրականութեան մէջ, Իթթիհատ 
վէ Թերաքքը կուսակցութիւնը մասոնական 
օթեակներու մէկ նմանակն էր։ Եւ եթէ 
հարցերուն այս անկիւնէն նայելու ըլլանք, 
կը տեսնենք որ մասոնները շատ մեծ դեր 
ունեցած են Սուլթան Ապտիւլ Համիտ Բ.ի 
գահընկեցութեան մէջ»։
Նոյնինքն Գեազըմ Գարապեքիր Փաշան, որ 
մեծ երիտթուրք աղուէս մըն էր ու խորամանկ, 
իր 1945 թուին լոյս տեսած մեծկակ գիրքին՝ 
Karabekir, Kåzım, “Ittihat ve Terakki Cemiyeti” 

վերնագրով, 850-րդ էջին վրայ, անցողակի 
գրած է. «Մենք պէտք է ըսենք նաեւ՝ որ 
Իթթիհատի մէջ կային փոքրաթիւ հրեաներ 
եւ մասոններ»։
Մինչդեռ, Էլի Քետուրի բանասէրը 
ամբողջական ուսումնասիրութիւն մը ունի 
“Middle Eastern Studies” հանդէսին մէջ, որուն 
պերճախօս խորագիրն է՝ “Young Turks, 
Freemasons and Jews”, որ լոյս տեսած է 
յիշեալ հանդէսի 1971 թուի 717 հատորի թիւ 1 
համարին մէջ։ 
Դժբախտաբար, հայ պատմագրութիւնը եւ 
մամուլը շատ ժլատ ու յետամնաց վերա-
բերմունք ունի Սիոնիզմի եւ Իթթիհատի 
իսկութեան մասին։ Կամ՝ աւելի ճիշդը, մեղա-
ւոր գաղտնապահութիւն մը ունեցած է, 
գլխաւորաբար՝ ՀՅԴ-երիտթուրք տխմար ու 
տգիտական գործակցութեան պատճա-
ռով… մինչեւ օրս։ Միակ ուսումնա-
սիրութիւնը, որ մասնակիօրէն անդրա-
դարձած է Սիոնիզմի դերին՝ Փանթուրքիզմի եւ 
Իթթիհատի ծննդոցին մէջ, վաղամեռիկ խիզախ 
ու հայրենասէր պատմաբան Ճոն Կիրա-
կոսեանին կը պատկանի, անոր «Երիտ-
թուրքերը՝ Պատմութեան Դատաստանի 
Առաջ» երկհատոր աշխատասիրութեամբ։ 
(Մենք համեստօրէն կ՚ուզենք արձանագրել, որ 
այս մասին, բազմակողմանի բայց 
նախնական միակ ուսումնասիրութիւնը կը 
հանդիսանայ մեր փոքրածաւալ, այլ՝ լայն 
աղբիւրագիտութեամբ ուսումնասիրութիւնը՝ 
«Սիոնիզմի եւ Փանթուրքիզմի Առնչու-
թիւնները եւ Անոնց Սպառնալիքը 
Հայութեան Լինելութեան» հատորը, լոյս 
տեսած Պէյրութ, 1990 թուին)։
Եւ տակաւին. Մեծ Եղեռնէն 106 տարիներ վերջ 
ու մեր խայտառակ պարտութեան օրերուն իսկ, 
կը շարունակուի մեր աններելի լռութիւնը։
Մեր ազգին արժանապատւութիւնը չի՞ 
վիրաւորուիր մեր այս լռութեամբ, երբ միւս 
կողմէ արաբական պատմագրութիւնը ցարդ 
հրատարակած է մօտ 30 պատմագրական 
հատորներ՝ Իթթիհատ վէ Թերաքքը 
կուսակցութեան սիոնափանթուրքական 
ֆաշականութեան շուրջ։
Մանաւանդ, երբ նոյնիսկ թուրք պատմաբան 
մը՝ Ճեւատ Ռիֆ՚աթ Աթիլհան, հրատարակած է 
“Türk Oglu! Duşmanini Tani” հատորը, 1960-
ին, Իսթանպուլ, Aykurt Naşriyeti հրատա-
րակչատունէն։
Այսպիսով չի՞ յստականար արդեօք, որ 
Փանթուրքիզմը՝ որպէս ԾՐԱԳԻՐ ու 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ, յղացումն է եւ 
ձեռակերտը Սիոնիզմին…։
(Վերյիշեցնենք, որ Փանթուրքիզմը օգտա-
գործեցին՝ ոչ միայն Սիոնիզմը, այլեւ՝ Մեծն 
Բրիտանիան, Գայզերական Գերմանիան, 
Իմփերիալիստական Ֆրանսան, Նացիական 
Գերմանիան, եւ հուսկ՝ Ամերիկեան 
Իմփերիալիզմը՝ Ա. եւ Բ. աշխարհամարտերու 
նախօրէին, ընթացքին եւ մինչեւ այսօր…)։
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رئيــــــــس التحريــــــر:   سيفاك اكوبيانتصدر عن رشكة شرياك الصحفية )ش.م.م.(

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Հայ կաթողիկէ պատրիարքութիւնը կը տեղեկացնէ, թէ կաթողիկէ 
Կաթողիկոս-Պատրիարքի ընտրութեան սիւնհոդոսը իր աշխատանքները 
կը սկսի Երեքշաբթի 22 Յունիս 2021-ին, Զմմառու վանքին մէջ հոգեւոր 
կրթութեամբ: Առ այդ սիւնհոդոսին հայրերը հաւատացեալներէն կը 
խնդրեն աղօթել իրենց աշխատանքներուն յաջողութեան համար:

Դիւան
Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքարանի

Մինի Ֆութպոլ
ՀԵԸ Անդրանիկ  Անթիլիաս Հասաւ 

Լիբանանի Բաժակի 1/16-րդ  Փուլին

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Լիբանանի  Մինի ֆութպոլի բաժակի մրցումներուն  գծով,  Շաբաթ, 19  
Յունիս   2021-ին,  ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիաս՝  8-2 արդիւնքով պարտու-
թեան մատնեց  Ուաատ  Ռիյաքը եւ  հասաւ   բաժակի  1/16-րդ  փուլին:  
Մրցումը տեղի ունեցաւ Խալտէի մարզադաշտին մէջ:
Մինի ֆութպոլի առաջին դասակարգին մաս կազմող ՀԵԸ  Անդրանիկ 
Անթիլիասի մարզիչն է Գօգօ Ալոզեանը, վարչական պատասխա-
նատուները՝  Թոնի Ճունթոյեանը եւ Ալեքս Առաքելեանը: 
Կը  շնորհաւորենք ՀԵԸ Անդրանիկ  Անթիլիասի Մինի ֆութպոլի խումբը 
այս  յաղթանակին առիթով:

– Հովաղեան Սրբուհի, «Միայն 
Երկրագունդը կրնայ մեզի օգնել 
– Հայկական ցեղասպանութեան 
աքսորականի մը նօթատետրը», 
խմբագիրներ՝ Ռեմոն-Յարութիւն 
Գէորգեան եւ Մաքսիմիլիէն Ժիրար, 
հրատարակիչ՝ Ֆրանսայի ազգային 
գրադարան, Փարիզ, 2021, 144 էջ 
(14,5 x 21,9 սմ.) (ֆրանսերէն):
– Յակոբեան Արսէն եւ Մոլլիքա 
Մարչելլօ, «Սուրիահայերը եւ 
թրքական գործօնը – Քեսապը, 
Հալէպը եւ Տէր Զօրը սուրիական 
պատերազմին մէջ», «Փալկրեյվ 
Մաքմիլլան» հրատարակչութիւն, 
2021, vi + 202 էջ (հասարակական 
մարդաբանական հետազօտութիւն 
Լիբանանի եւ Հ. Հ.ի մէջ 2013-
2019 թուականներուն սուրիահայ 
գաղթականերու հետ կատարուած 
դաշտային աշխատանքի արդիւնքն-
երու հիման վրայ) (անգլերէն):
– «Յիշելով Մեսրոպ Բ. Պատրի-
արք հայրը», պատրաստող, 
առաջնորդող խօսքի հեղինակ 
եւ խմբագիր՝ Յովակիմ աբեղայ 
Սերովբեան, հրատարակութիւն 
Կոստանդնուպոլսոյ հայոց 
պատրիարքութեան, Սթամպուլ, 2021, 
384 էջ (21 x 21 սմ.) (երջանկայիշատակ 
պատրիարք հօր կենսագրութիւնը 
եւ անոր վախճանումէն մինչեւ 
քառասունքը եղած գրաւոր 
արձագանգները): Լոյս տեսած է 

Սահակ արք. Մաշալեան պատրիարքի 
հրամանաւ եւ օրհնութեամբ:
– «Յուշամատեան Հայաստանեայց 
աւետարանական եկեղեցւոյ – 175-
ամեայ տարեդարձին առթիւ», 
աշխատասիրեց եւ խմբագրեց 
վեր. դոկտ. Վահան Թութիկեան, 
հրատարակութիւն Հայ աւետարա-
նական համաշխարհային խորհուր-
դի, Երեւան, 2021, 208 էջ (20,6 x 
27,7 սմ.) (ՀԱԵ-ի պատմութիւնը, 
տեղեկութիւններ ՀԱԵ-ի կառոյցներու 
մասին, շնորհաւորական գիրեր եւ 
այլն): Գիրքը ձօնուած է ՀԱԵ-ի «բոլոր 
այն անդամներուն, որոնք Աստուծոյ 
շնորհքով իրենց հաւատքը անխախտ 
պահած են անցեալին, անխախտ կը 
պահեն ներկայիս, անխախտ պիտի 
պահեն ապագային»:
– Օրֆալեան Սոնիա, «Հայ մանորու 
պատմութիւնները – 1915-1922», 
իտալերէնէ թարգմանեց Սիլվիա 
Կուցցի, գործակցութեամբ Ժերար 
Շալիանի, Ժոէլ Քոթեքի եւ Իվ Թեռնոնի, 
«Վկայութիւններ» մատենաշար, 
«Կալիմար» հրատարակչութիւն, 
Փարիզ, 2021, 224 էջ (11 x 18 սմ.) 
(Լիպիոյ Սուք էլ-Կումաա քաղաքը 
ծնած ու մինչեւ 1960-ականներուն 
վերջը Լիպիա ապրած, ապա 
Հռոմ հաստատուած հեղինակը 
կը ներկայացնէ իր հաւաքած՝ 
ցեղասպանութենէն վերապրած հայ 
մանուկներու վկայութիւնները հայոց 
գեհէնէն) (ֆրանսերէն):

Մշակութային Արձագանգ

Նոր հրատարակութիւններ


