
Հայաստանի մէջ 2 Նոյեմբեր դրութեամբ 
«Քովիտ»ով վարակուելու 1232 նոր դէպք 
արձանագրուած է, վարակուածներու ընդհա-
նուր թիւը հասած է 310.629 դէպքի: Այս 
մասին յայտնեցին ՀՀ Առողջապահութեան 
նախարարութեան Հիւանդութիւններու 
վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային 
կեդրոնէն:

Բարի դրացիական ապաշրջափա-
կումի վարդագոյն ներկայացմամբ 
թէ Հայրենիքի գերիշխան տարածքի 
վրայով թշնամիին տրամադրուելիք 
միջանցքի օրակարգի յառաջ մղումով, 
մեր հայրենիքին հողային ամբողջա-
կանութեան եւ ժողովուրդին ազգային 
անվտանգութեան մեծ վտանգ կը 
սպառնայ:
Հետաքրքրականը այն է, որ միեւնոյն՝ թէական գործընթացին 
մասին երկու տարբեր անուանում կ՛օգտագործուի: Մինչ Հայաստա-
նի իշխանութիւնները, Սիւնիքը մասնատել միտող այս գործընթա-
ցը կ՛անուանեն, իրենց բառապաշարով՝ «կոմունիքացիաների 
ապաշրջափակում, Ազրպէյճանի իշխանութիւնները գործ-
ընթացը կ՛անուանեն «պատմական միջանցքի վերականգնում»...: 
Սկզբունքօրէն աշխարհաքաղաքական երկու տարբեր բառ-
հասկացողութիւններ եւ իրավիճակներ են հաղորդակցութեան 
միջոցներու ապաշրջափակումը եւ պատմական միջանցքի մը 
վերականգումը...:
Մեզի համար Սիւնիքի ընդմէջէն Ազրպէյճանին, ոեւէ անուանումի 
տակ անցք տրամադրելը ընդհանրապէս ԱՆԸՆԴՈՒՆԵԼԻ է: Ինչ կը 
վերաբերի մեր ժողովուրդին թշնամի թուրքիոյ եւ ազրպէյճանի հետ 
հաղորդակցութեան միջոցներու ապաշրջափակումին, ապա մենք 
կը շեշտենք, որ  պատմական ներկայ հանգրուանին այս մասին 
քննարկելը չափազանց վտանգաւոր է մեր ժողովուրդին համար 
ու մեծապէս կը հակասէ Հայաստանի ու Արցախի շահերուն:
Բարի դրացիութիւն եւ հաղորդակցութեան միջոցներու ապաշրջա-
փակում մեր եւ թշնամիին միջեւ կարելի չէ կատարել  մինչեւ այն 
ատեն, որ.
Ա. Լուծուած չեն մեր հոգեհարազատ գերիներուն եւ պատանդնե-
րուն հայրենադարձման հարցը, ինչպէս նաեւ մեր զոհուած հերոս-
ներուն մարմիններուն ու աճիւններուն Հայրենիք վերադարձը.
Բ. Պաշտօնապէս կարգաւորուած  չէ Արցախի մեր քաջարի 
ժողովուրդին ինքնորոշման իրաւունքի կենսահարցը.
Գ. Ազրպէյճանի կողմէ ամէն օր կ՛ոտնակոխուին մարդկային 
իրաւունքները.
Դ. Լուծուած չեն Հայաստանի Հանրապետութեան գեր-իշխանու-
թեան, տարածքային ամբողջականութեան եւ սահմաններու 
անձեռնմխելիութեան հարցերը.
Ե. Ազրպէյճանի իշխանութիւնները կը շարունակեն հայատեաց 
եւ մեր Հայրենիքին հանդէպ զաւթողական ու յարձակողական 
իրենց քարոզչութիւնը:
Վերոյիշեալ պայմաններուն տակ, ուղղակի զարմանալի է անտեսել 
թշնամիին ցանկութիւնները եւ վարուիլ «Աստուծոյ գառնուկին» 
օրինակով: 
Շատոնց է իվեր յայտնի է, որ Հայաստանի գործող իշխանու-
թիւնը ի վիճակի չէ մեր երկրին շահերը պաշտպանելու հանդէպ 
Ազրպէյճանին, եւ ոչ միայն: Այս իշխանութիւնը 09.11.2020-ին 
ամօթալի զիջումներու փաստաթուղթէն ալ անդին անցնելով, 
մեզի համար անհասկնալի պատճառներով Ազրպէյճանին զիջեցաւ 
Սիւնիքի մարզի արեւելեան կողմի տարածքները, որոնք հայոց 
բանակին հսկողութեան տակն էին: 

ԱՄՆ պետական քարտուղարի Եւրոպայի եւ 
Եւրասիոյ գործերով նորանշանակ փոխտե-
ղակալ Էրիքա Օլսըն կ՛այցելէ Հայաստան, 
Ատրպէյճան եւ Վրաստան՝ տարածաշրջանա-
յին համագործակցութիւնը խթանելու եւ 
երկկողմ հարցեր քննարկելու նպատակով։ 
Երեւանի մէջ գտնուելու ընթացքին պետա-
կան քարտուղարի փոխտեղակալ Օլսըն կը 

մասնակցի հարաւկովկասեան տարածաշրջանի ԱՄՆ առաքելութիւններու 
ղեկավարներու համաժողովին։
Համաժողովին կը մասնակցին Հայաստանի մէջ ԱՄՆ դեսպան Լին Թրէյսին, 
Վրաստանի մէջ ԱՄՆ դեսպան Քելի Տեկնանը, Ատրպէյճանի մէջ ԱՄՆ 
դեսպան Լի Լիթցընպըրկըրը, ինչպէս նաեւ կովկասեան բանակցութիւններու 
հարցերով գլխաւոր խորհրդատու Էնտրու Շոֆըրը եւ ԱՄՆ Միջազգային 
զարգացման գործակալութեան ուաշինկթընեան գրասենեակի փոխտնօրէն 
Ալեքսանտր Սոքոլովսքին։
Համաժողովի մասնակիցները ներքին քննարկումներէ զատ նաեւ հանդի-
պումներ պիտի ունենան Հայաստանի կառավարութեան եւ քաղաքացիական 
հասարակութեան ներկայացուցիչներուն հետ։ Հարաւկովկասեան տարա-
ծաշրջանի ԱՄՆ առաքելութիւններու ղեկավարներու նախորդ համա-
ժողովները տեղի ունեցած են Պաքուի (2019) եւ Թիֆլիսիի մէջ (2018)։    

Մինչ կառավարութիւնը անդամալոյծ 
է, արաբական երկիրներու Լիբանանի  
կառավարութեան դէմ որդեգրած քայլե-
րը կը սաստկանան: Խնդիրը միայն 
դիւանագիտական տագնապ չէ,  այլ 
նաեւ տնտեսական:
Հակառակ ոմանց լաւատեսութեան ինչ 
կը վերաբերի Կլասքոյի մէջ Վարչապետ 
Միքաթիի բազմակողմանի շփումներուն 
միջազգային ընտանիքի ղեկավարներուն հետ, կայ տեսակէտ մը, որ կ՛ըսէ 
թէ Միքաթիի աշխատանքները ուշացան եւ փոթորիկը դժուար է կանխել:
Վերջին յոռետես կարծիքը սակայն չարգիլեր, որ ճիգերը շարունակուին 
Ֆրանսան, ԱՄՆ-ն, Քաթարն ու Եգիպտոսը ներառել ստեղծուած տագնապին 
լուծման ի խնդիր:
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Սկիզբը Էջ 01

Հայաստանեան Եպիսկոպոսաց եւ 
Թեմակալ Առաջնորդների Ժողովը

Հանդէս Եկաւ Յայտարարութեամբ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ 
Ծայրագոյն Պատրիարք եւ 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի 
նախագահութեամբ Մայր Աթոռ 
Սուրբ էջմիածնում գումարուեց 
հայաստանեան եպիսկոպոսների 
եւ թեմակալ առաջնորդների 
ժողով, որի ընթացքում քննար-
կուեցին հոգեւոր-ազգային, եկե-
ղեցական, հովուական եւ ներքին 
կազմակերպական մի շարք 
հարցեր:

Առանձին քննարկման նիւթ 
դարձան 44-օրեայ պատերազմի 
հետեւանքների յաղթահարման 
ուղղութեամբ Հայ Եկեղեցու 
կողմից իրականացուող հոգեւոր-
խնամատարական գործու-
նէութիւնը, ռազմագերիների 
վերադարձման, անյայտ կորած-
ների յայտնաբերման խնդիր-
ները, զոհուածների աճիւնների 
նոյնականացման եւ յուղարկա-
ւորութեան հետ առնչուող հարցե-
րը: 

Անդրադարձ եղաւ նաեւ ՀՀ Ազգա-
յին Ժողովի կողմից «Հայաստանի 
Հանրապետութեան տօների 
եւ յիշատակի օրերի մասին» 
օրէնքում Ամանորի եւ Սուրբ 
Ծննդեան տօների վերաբերեալ 
նախաձեռնուած փոփոխու-
թիւններին: Այս կապակցութեամբ  
ժողովն արձանագրեց.
«Կարեւորում ենք պետական 
տօնացոյցում ազգային, 
հոգեւոր ու պետական տօների 
եւ յիշատակի օրերի պատշաճ 
ներկայացուածութիւնը, քանզի 
մեր հոգեւոր ու մշակութային 
արժէքները, ազգային դիմագիծն 

ու ձգտումները արտայայտւում են 
նաեւ տօների եւ յիշատակի օրերի 
խորհուրդներում: 
Յատկանշական է, որ շատ երկրնե-
րում, որոնց թւում` Աւստրիան, 
Ֆրանսիան, Գերմանիան, Ռումա-
նիան, Լեհաստանը, Լիթուան եւ 
հարեւան Վրաստանը, պետա-
կան ոչ աշխատանքային օրերի 
գերակշռող մասը (60-80%)` 
եկեղեցական տօներ են: Մինչդեռ 
քրիստոնէութիւնն իբրեւ պետա-
կան կրօն առաջինն ընդունած 
Հայաստանում` միայն 19% է 
եկեղեցական: 

Այսու դիմում ենք Ազգային Ժողովի 
խմբակցութիւններին` Ամանորի 
ու Սուրբ Ծննդեան տօների ոչ 
աշխատանքային օրեր պահպանել 
նաեւ յունուարի 5-ը, որպէս Սուրբ 
Ծննդեան Ճրագալոյցի տօնական 
օր եւ յունուարի 7-ը, որպէս մեռելոց 
յիշատակի օր, յատկապէս, երբ 
արցախեան պատերազմի զոհերի 
ցաւը դեռ մորմոքում է մեր 
ժողովրդի սրտում:

Լիայոյս ենք, որ ընդառաջ մեր 
ժողովրդի բարեպաշտ զգա-
ցումներին եւ աղօթքի ու մխի-
թարութեան հոգեւոր կարիք-
ներին` Ազգային Ժողովի կողմից 
նկատի կառնուի Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածնի սոյն առաջարկը»:

Ամերիկեան Բարքեր
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Սարգիս Մելիքսեթեան

Սարգիս Մելիքսեթեան, (5 
Սեպտեմբեր 1899, Գանձակ - 3 
Նոյեմբեր 1980, Երեւան), հայ 
թատերագէտ, գրականագէտ, 
արուեստագիտութեան բժիշկ, 
ՀՍՍՀ արուեստի վաստակաւոր 
գործիչ (1956), ԽՍՀՄ գրողներու 
միութեան անդամ 1934-էն։
Ծնած է Գանձակ քաղաքին մէջ։ 
Աւարտած է Թիֆլիսի Ներսի-
սեան դպրոցը։ Լրագրական 
գործունէութիւնը սկսած է 1921-ին, 
Թիֆլիսի մէջ։ Յետոյ փոխադրուած 
է Երեւան, երկու տարի աշխատած 
է Ժողովրդական կոմիսարնե-
րու խորհուրդին մէջ որպէս 
գիտելիքներու բաժնի վարիչ, 
իսկ 1923-25-ին՝ «Խորհրդային 
Հայաստան» թերթի խմբագրու-
թեան բաժնի մէջ վարիչ։ 1925-30-
ին՝ գեղաշխի արհեստակցական 
միութեան նախագահ, 1930-35-ին՝ 
«Հայկինօ»ի սցենարական բաժնի 
վարիչ, ապա նախագահ-խմբագիր 
տեղակալ։ Հետագային աշխատած 
է որպէս խաղացանկային կոմիտէի 
նախագահ, արուեստի գործերու 
վարչութեան թատերական բաժնի 
վարիչ, 1935-49-ին՝ Հայաստանի 

Տարածքներ, որոնք Սիւնիքի անվտանգութեան գօտին կը կազմէին: 
Սոյն իշխանութիւնը այս յաւելեալ զիջումները կատարեց հակա-
ռակ այն փաստին, որ վերոնշեալ փաստաթուղթին մէջ յստակօրէն 
պայմանաւորուածութիւն կար, որ հակամարտութեան մէջ եղող 
իւրաքանչիւր կողմը պիտի մնար մինչեւ տուեալ թուականը իր 
ունեցած դիրքերուն վրայ...: Հակառակ այս յարաբերականօրէն 
մեզի շահաւէտ փաստին, Հայաստանի իշխանութիւնները բան չըրին 
պահելու համար մեր դիրքերը: Ընդհակառակը, անոնք միաբերան եւ 
զարմանալի (ոչ անպայման զարմանալի) պահուածքով մը հայկական 
շատ մը գիւղեր ու շրջաններ իրենց թրքական անուններով սկսան 
կոչել, ինչպէս Արցախի մէջ, նաեւ Հայաստանի ... :
Մենք շուտով ականատես եղանք  Հայրենի Շուռնուխ գիւղի, եւ 
Որոտանի ճանբուն անհասկնալի եւ անտրամաբանական պատճա-
ռաբանութիւններով զիջումներու գործընթացին, որուն որպէս 
հետեւանք ազրպէյճանական կողմը այսօր կը վերահսկէ, մեզի՝ 
մեր պապենական Սիւնիքին կապող հիմնական ճանապարհը:
Մենք լրջօրէն մտահոգ ենք, որ այս պայմաններով եւ այսօր 
գործող իշխանութեան անկար (չըսելու համար ուրիշ բան) 
կազմակերպութեամբ ու տնօրինմամբ ապաշրջափակումը 
կործանարար պիտի ըլլայ Հայաստանի եւ Արցախի համար, ալ 
ո՜ւր մնաց, որ Աստուած մի արասցէ, այսպէս կոչուած «պատմա-
կան միջանցքի վերականգնում» իրականանայ:
Այս կործանարար գործարքը, պէտք է իր սաղմին մէջ խեղդուի 
եւ այս բանը պէտք է ըլլայ ամէն գնով եթէ կ՛ուզենք, որ մենք 
շարունակենք ունենալ Հայրենիք (կամ ինչ որ մնացած է անկէ) 
եւ գոյատեւենք, որպէս ազգ:
Պահը աւելի քան լուրջ է: Մեզմէ լուռ մնացողը լոկ անփոյթ չէ, 
այլ՝ ԴԱՒԱՃԱՆ:

թատերական թանգարանի խմբա-
գիր, միաժամանակ՝ 1935-37-ին 
Երեւանի թատերական տեխնի-
կումի խմբագիր, 1938-42-ին 
արուեստի գործերու վարչութեան 
թատերագրութեան գծով գլխաւոր 
խորհրդատու։
1944-47-ին եղած է Երեւանի 
թատերական հիմնարկի թատե-
րագիտական բաժնի ղեկավարը, 
1947-49-ին՝ ամպիոնի վարիչ 
նոյն հիմնարկին մէջ։ 1950-54-ին 
աշխատած է ՀՍՍՀ ԳԱ արուեստի 
մէջ որպէս աւագ գիտաշխատող։ 
1954-63-ին գրականութեան 
եւ արուեստի թանգարանի 
արուեստի բաժնի վարիչն 
ու գիտնական քարտուղարն 
էր։ 1963-80-ին եղած է Եղիշէ 
Չարենցի անուան գրականութեան 
եւ արուեստի թանգարանի 
խմբագիրը։ 1954-ին «Յովհաննէս 
Աբելեան» թեմայով պաշտպանած 
է եւ ստացած արուեստագիտու-
թեան թեկնածուի աստիճան։ 
1971-ին «Սովետական թատրո-
նի պատմութիւնը» թեմայով 
պաշտպանած է եւ ստացած՝ 
արուեստագիտութեան դոկտո-
րի աստիճան։ Ռուսերէն լոյս է 
տեսած անոր «Մեր թատրոնի 
ուղին» (Երեւան, 1940) գիրքը։ 
Պարգեւատրուած է Աշխա-
տանքային կարմիր դրօշի 
շքանշանով։ Մահացած է 1980-ին։

Խմբագրական

Պահը Աւելի Քան Լուրջ Է
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Արաքսը Իր Վրայ Կամուրջներ Չի Հանդուրժեր

ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Գերմանիոյ տնտեսութեան նախարարութեան հետ բանակցութիւններու 
աւարտին, Իսրայէլ կրցաւ իր երկրին մէջ ապրող Ողջակիզման 
(Հոլոքոսթ) արհաւիրքէն վերապրողներուն համար տարեկան 20 

միլիոն շեքելի յաւելեալ վճարում ապահովել։ Իսրայէլի կառավարութիւնը 
իսկոյն վաւերացուցած է այս համաձայնագիրը։ Ողջակիզումէն վերապրած 
շուրջ 3700 հոգի, որոնք ներկայիս Իսրայէլի մէջ կ’ապրին եւ թոշակ կը 
ստանան Գերմանիոյ կառավարութենէն, իրաւասու են գանձելու վերոնշեալ 
յաւելեալ վճարումէն իրենց հասնող բաժինը։ Սոյնը կը նշանակէ, որ Իսրայէլի 
մէջ Գերմանիայէն թոշակ ստացող բոլոր անձինք այսուհետեւ իրաւասու 
պիտի ըլլան ընդունելու լրացուցիչ 100 եւրօ ամսական մը, այսինքն իրենց 
ցարդ ստացած թոշակին վրայ տարեկան 4500 շեքել հաշուող գումար մը 
եւս։ Ասկէ բացի, տարեկան 500.000 եւրոյի չափ յաւելեալ գումար մը պիտի 
տրամադրուի Ողջակիզումէն վերապրող այն անձերուն, որոնք տարատեսակ 
հիւանդութիւններու՝ տկարամտութեան, մոռացկոտութեան, այլասեր-
ման կամ գիտակցական կորուստի ախտերէ կը տառապին։ Գերմանիոյ 
նիւթական օժանդակութիւններն, այսպէս, կ’աւելնան 300 միլիոն շեքելի 
հասնող պետական այն պիւտճէին վրայ, որ Իսրայէլի կառավարութիւնը 
ներկայիս ապահոված է Ողջակիզումէն վերապրածներու բարեկեցութեան 
համար։ Ասոր զուգահեռ, պետութիւնը 1,5 միլիառ շեքելի գումար մըն ալ 
նախատեսած է տարեկան միջին եկամուտէ ցած հասոյթ ունեցող Իսրայէլի 
մէջ բնակող Ողջակիզումէն վերապրողներուն համար։ Իսրայէլի ընկերային 
հաւասարութեան եւ թոշակառուներու նախարար Մեյրաւ Քոհէն յայտարա-
րած է՝ ըսելով. «Պիտի աշխատինք օր ու գիշեր, որ Իսրայէլի մէջ տարեցները 
ընդհանրապէս, իսկ Ողջակիզումէն վերապրածները մասնաւորապէս ապրին 
այն արժանապատիւ կեանքը, որուն իրենք, արդարեւ, արժանի են»։
Թէպէտ անկարելի չէ հետազօտել, բայց այս յօդուածի ծիրին մէջ 
նախատեսուած չէ հաստատել, թէ 1949-էն ի վեր Գերմանիա փոխհատուցման 
աստղաբաշխական ինչպիսի՞ հսկայական գումարներ վճարած է Իսրայէլի 
պետութեան՝ Ողջակիզումէն վերապրողներուն եւ հրէական զանազան 
կազմակերպութիւններու օժանդակելու համար։ Նիւթական այս եւ նման 
փոխհատուցումներ, ինչպէս վերը նշեցինք, ոչ-նուազ թափով տակաւին կը 
շարունակուին մինչեւ այսօր՝ Երկրորդ Աշխարհամարտի եւ Ողջակիզումի 
աւարտէն աւելի քան 70 տարի ետք։ Անշուշտ նիւթական փոխհատուցումը, 
անկախ գումարի մեծութենէն, զոհերուն կորուստն ու վերապրողներուն ցաւը 
չի մեղմացներ, բայց ան կ’օգնէ շարունակելու կեանքը, վերահաստատելու 
պատմական արդարութիւնը, ստեղծելու նորը, իսկ Ողջակիզումէն 
վերապրածներուն ժառանգորդները առաւել եւս կը հաստատէ իրենց 
ազգային, կրօնական եւ մշակութային ինքնութեան մէջ։
Եղո՜ւկ, այդպէս չեղաւ հայերուս պարագային։ Թուրքիոյ 1923-ին ստեղծուած 
Հանրապետութիւնը, որ իրաւայաջորդն է Օսմանեան Կայսրութեան, ցայօր ոչ 
միայն կը ժխտէ արեւմտահայութեան դէմ իր իրագործած Ցեղասպանութեան 
յանցագործութիւնը, այլեւ պետական իր բոլոր միջոցներն ու լծակները 
բանեցնելով՝ ռազմավարական եւ տնտեսական իր հզօր ազդեցութիւնը կը 
խաղարկէ՝ խեղաթիւրելով պատմական իրողութիւնները, չարափոխելով 
պատմութիւնը՝ զոհը վերածելով յանցագործի, իսկ յանցագործը՝ միջազգային 
քարոզարշաւներու ենթարկուած զոհի մը։ Դեբորա Լիփշտաթ, զոր վերջերս 
Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու նախագահ Ճօ Պայտըն արտաքին գործոց 
նախարարութեան մէջ հակասեմականութեան դէմ պայքարի յանձնակատար 
նշանակած է, ըսած է. «Ժխտումը ցեղասպանութեան վերջին փուլն է, քանի 
որ ան հնարաւորութիւն կու տայ պատմութիւնը այնպէս վերաշարադրելու, 
ուր զոհերը կը հրէշացուին, իսկ յանցագործները կ’արդարացուին»։ 
Ամենեւին ճիշդ պիտի չըլլար թերագնահատել անցնող աւելի քան հարիւր 
տարիներուն ընթացքին հայութեան ձեռքբերումները՝ Ցեղասպանութեան 
միջազգային ճանաչումի եւ պահանջատիրութեան մարտավարութիւնը 
մեկնարկելու իմաստով։ Հայ ժողովուրդին միասնական ջանքերով, առաւել 
եւս Հայ Դատի զանազան յանձնախումբերու անձնդիր աշխատանքով, 1965-
էն ի վեր աւելի քան բազմաթիւ երկիրներ, պետական խորհրդարաններ 
եւ միջազգային կազմակերպութիւններ պաշտօնապէս ճանչցան 1915 
թուականի Հայոց Ցեղասպանութիւնը։ Սակայն ասկէ առաջ ալ՝ 24 Մայիս 
1915 թուականին, ֆրանս-բրիտանա-ռուսական համատեղ Հռչակագիր մը 

ճանչցած էր արեւմտահայութեան 
դէմ իրագործուող ցեղասպա-
նութիւնը՝ համապատասխան 
սպառնալիք յղելով Երիտթուրք 
պետութեան պարագլուխներուն, 
մարդկութեան դէմ կատարուած 
ոճրագործութեան մեղադրան-
քով միջազգային ատեանի մը 
առջեւ անձամբ պատասխա-
նատւութեան ենթարկելու 
զանոնք։ Սակայն այս բոլորը 
մնացին միայն դիւանագիտա-
կան, իրաւական, բարոյական եւ, 
ի վերջոյ, բարիդրացիական ոլորտներու մէջ՝ ունենալով ոչ մէկ գործնական 
ազդեցութիւն Ցեղասպանութիւնը իրականացնող երկրին յանցագործ 
պետութեան վրայ։ Բարակ սպեղանի մը մեր կոտտացող վէրքերո՞ւն, ա՞յս 
էր բոլորը։ Այս ամէնուն վրայ տակաւին արցախեան պատերազմին վերջին 
արհաւիրքը, մեր հազարաւոր նոր զոհերն ու հայրենի նոր հողատարածքնե-
րուն կորուստը՝ նոյն ցեղասպանին երկարացուած ձեռքերով։ Չէ՞ որ Ալիեւ 
եւ Էրտողան յաւակնեցան ելոյթներ ունենալու՝ թուրքն ու ազերին երկու 
պետութիւն, բայց մէ՛կ ժողովուրդ կարգախօսով։ 
1915 թուականի Ցեղասպանութենէն մինչեւ այսօրուան կրկնուղ ցեղասպանու-
թիւնները, ո՞վ արդեօք նշանախեցի մը չափ փոխհատուցում ստացաւ։ 
Ո՞վ բուժեց հայուն բիւրաւոր վէրքերը, ո՞վ մեղմեց անոր կոտտացող 
ցաւերը։ Մանկութեանս օրերու յիշողութեան մտապատկերին մէջ տակաւին 
կը տողանցեն Հայոց սահմռկեցուցիչ Ցեղասպանութենէն վերապրած, 
Տէր Զօրի մահու անապատէն ճողոպրած ծերունազարդ այն բազմաթիւ 
խլեակները, որոնց ոչ միայն բազմանդամ ընտանիքը, ունեցուածքը, այլեւ 
մարդկային արժանավայել ապագայ մը ունենալու իրաւունքը կողոպտած 
էր ոճրագործին արիւնաթաթախ ձեռքը։ Պէյրութի հայկական մեր թաղերը 
անոնցմէ շատեր կ’ապրէին թիթեղաշէն, մէկ սենեակնոց անհիւրընկալ 
եւ կիսամութ բնակարաններու մէջ, նուազագոյն նպաստ մը ստանալով 
հայկական բարեսիրական կազմակերպութիւններէն կամ հացի կտոր 
մը, այլապէս պնակ մը ճաշ՝ նոյնպէս նուազ բերեկեցիկ դրացիներէն։ 
Ահաւասիկ տարբերութիւնը ակներեւ է Ողջակիզում տեսած հրեային եւ 
Ցեղասպանութեան ենթարկուած հայուն միջեւ։ Մին կրցաւ ըլլալ հզօր 
պետութիւն մը՝ ստուգապէս պարտադրելով իր կամքը աշխարհին, միւսը, 
Ֆրիտիոֆ Նանսենի խօսքերով, մնաց խաբուած եւ իրաւազրկուած ժողովուրդ 
մը։ Բայց մինչեւ ե՞րբ եւ մինչեւ ո՞ւր։ Արցախեան 44-օրեայ պատերազմը 
անգամ մը եւս ցոյց տուաւ, թէ հայուն համար Ցեղասպանութիւնը պատմական 
անցեալ մը չէ, այլ ան տակաւին սահմռկեցուցիչ ներկայ մըն է եւ կրնայ միշտ 
կրկնուիլ նաեւ ապագային։ Յոյս դնել աշխարհի արդարադատութեան, օտար 
ուժերու եւ այսպէս կոչուած «դաշնակից-բարեկամներու» պաշտպանութեան 
վրայ՝ հայոց պատմութեան մէջ կրկնուող ամենաերկար սո՛ւտն է։ Բաւ է 
ինքնախաբէութեամբ զբաղինք եւ ծոյլ զիջումներով փորձենք ծածկել մեր 
հաւաքական անկարողութիւնը։ Արդարեւ, Ցեղասպանութեան զոհ դարձած 
մեր նահատակ բանաստեղծներէն Սիամանթօն է, որ այնքան դիպուկ եւ 
իրաւացիօրէն ըսած է. «Ո՛վ մարդկային արդարութիւն, թող ես թքնեմ քու 
ճակատիդ»։ 
Մեր մեծագոյն թերութիւններէն մին եղած է թերագնահատել ուրիշին 
ունեցածը եւ գերագնահատել մեր չունեցածը։ Հայ ժողովուրդին ուժը 
իր հաւաքականութեան մէջ է։ Ա՛յս եղած է պատգամը մեր մեծերուն՝ 
ոսկեղնիկ Եղիշէներուն եւ նայիրեան Չարենցներուն։ Անմիաբանութիւնը 
չարութեան ստինքէն սնանող դաւաճանութիւնն է ազգին ինքնութեան, անոր 
մշակոյթին եւ գոյութեան դէմ։ Այսօրուան մեր ներքաղաքական դաշտին 
պառակտուածութիւնը՝ զիրար հիւծող եւ թշնամի գորշ գայլերուն անյագ ու 
վտանգաւոր ախորժակը մեր դէմ գրգռող գործունէութեան մը տխրահռչակ 
ապացոյցներն են։ Մինչդեռ մեզի պարտադրուած այս պարտութենէն ետք, 
հակառակ բոլոր անկումներուն եւ մեր կրած անլուր ցաւին ու տառապանքին, 
պէտք էր աշխարհին ներկայանայինք հայօրէն, միաբան ու անտրոհելի 
կամքով բռունցքուած հպարտ ժողովուրդի մը օրինակելի կեցուածքով։ 
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Մշակութային Արձագանգ

Հայկական Տառարուեստը Ներառուած է 
UNESCO-ի Մարդկութեան Ոչ-նիւթական 

Մշակութային Ժառանգութեան 
Ցուցակին Մէջ

«Հայ Դիւցազնավէպի Քոչարեան 
Պատկերապատումը» Ցուցահանդէսը՝ 
Երուանդ Քոչարի Թանգարանէն Ներս Լոյս Տեսած է «Հայ-իրանական 

Դիւցազնավէպ»ը

«Դրախտի Դարպասը» Ֆիլմը Օնթարիոյի 
Միջազգային Փառատօնին 

Յաղթող Ճանչցուած Է

«Ճանաչել Զիմաստութիւն Եւ 
Զխրատ, Իմանալ Զբանս Հանճարոյ». 
Սողոմոնի առակներէն այս նախա-
դասութիւնը հայոց այբուբենով 
գրուած առաջին նախադասութիւնն 
էր: Հայաստանի մէջ UNESCO-ի 
ազգային յանձնաժողովի Facebook-ի 
պաշտօնական էջը կը տեղեկացնէ, 
որ հայկական տառարուեստը եւ 
անոր մշակութային դրսեւորումները 
ներառուած են UNESCO-ի Մարդկու-
թեան ոչ -նիւթական մշակութային 
ժառանգութեան ներկայացուցչական 
ցուցակին մէջ:

Կարեւոր համարելով արուեստի 
զօրութիւնը եւ դերակատարութիւնը 
ազգապահպանման գործին մէջ, եւ 
գիտակցելով, որ ազգապահպա-
նումը կրնայ իրականանալ միայն 
ազգային ինքնութեան արժէքներու 
միջսերնդական փոխանցման 
միջոցով, Երուանդ Քոչարի 
թանգարանը նախաձեռնած է 
«Հայ դիւցազնավէպի քոչարեան 
պատկերապատումը» ցուցա-
հանդէսը: Այս մասին, ըստ Panorama.
am-ի, յայտնած են թանգարանէն:
1939-ին, երբ կը նշուէր մեր 
էպոսի պայմանական 1000-ամեայ 
յոբելեանը, Քոչար կը ստեղծէ 
«Սասունցի Դաւիթ» էպոսի նկա-
րազարդումներուն շարքը: Նկա-
րազարդումներուն բնօրինակները 
տրամադրած է Հայաստանի 
ազգային պատկերասրահը, որուն 
շնորհիւ ալ հնարաւոր դարձաւ այս 
ցուցադրութեան կազմակերպումը:

1992-էն ի վեր Հայաստան կ’անդա-
մակցի UNESCO-ին եւ առաջին 
անգամ ներկայացուցած է իր 
թեկնածութիւնը՝ անդամակցելու 
UNESCO-ի Գործադիր Խորհուրդին 
2021-2025 ժամանակաշրջանին:

Ջիւան Աւետիսեանի «Դրախտի 
դարպասը» ֆիլմը Օնթարիոյի 
միջազգային փառատօնին յաղթող 
ճանչցուած է 4 անուանակարգերու 
մէջ՝ միջազգային խաղարկային 
ֆիլմի «Լաւագոյն ձայն», «Լաւագոյն 
երաժշտութիւն», «Լաւագոյն սենար» 
եւ «Լաւագոյն միջազգային ֆիլմ»։
Բեմադրիչ Ջիւան Աւետիսեան 
Facebook-ի իր էջով կը յայտնէ, որ 
Ֆիլմին ցուցադրումը «Cinemas 
Guzzo»-ի մէջ երկարաձգուած է եւս 
մէկ շաբաթ։ Այժմ, մինչեւ Նոյեմբեր 
4, ֆիլմը հասանելի է Մոնթրէալի մէջ, 
ամէն օր՝ ժամը 19:20-ին եւ 21:20-ին։
Այս բոլոր ցուցադրութիւնները 
պիտի նպաստեն «Վերածնուածը» 
ֆիլմի ստեղծման։ Դուք նոյնպէս 

Հայաստանի Հանրապետութեան 
Հնագիտութեան եւ ազգագրութեան 
ուսումնարանի հրատարակչութիւնը 
կը ներկայացնէ «Ռոստամ Զալ» Հայ-
իրանական դիւցազնավէպը:
Ըստ Panorama.am-ի՝ «Գրական 
իրարանցում» Facebook-ի էջը կը 
փոխանցէ, թէ գիրքը ընդգրկած է 
հայ-իրանական «Ռոստամ Զալ» 
դիւցազնավէպի՝ նախապէս մամուլի 
մէջ հրատարակուած եւ անտիպ 
պատումներ:
«Ռոստամ Զալ»ի տարբերակները 
գրի առնուած են 1880-1974 թթ. 
պատմական Հայաստանի տարբեր 
վայրերու մէջ: Տարածման ու 
տեղայնացման առանձնայատկու-

կրնաք աջակցիլ` կատարելով 
նուիրատւութիւն հետեւեալ յղումով. 
https:/ / igg.me/at/xkHKwaCdn-
jE/x/26665115

«Երուանդ Քոչարի թանգարանը 
անցած է ցուցադրութիւններու 
կազմակերպման հայեցակարգային 
նորատիպ, յղացման ձեւ (conceptual 
format), որ այսօր կը տարածուի ողջ 
աշխարհի մէջ: Այս ցուցադրութիւնը 
ոչ միայն պիտի ներկայացնէ 
քոչարեան նկարազարդումները, 
այլեւ նորարարական լուծումնե-
րու, ինքնատիպ գաղափարներու 
կիրառումով թանգարանին մէջ 
փորձած ենք ստանալ էպոսեան 
առասպելական միջավայրը, 
եւ փոխանցել այն հիմնական 
ազդակները, որոնցմէ ներշնչուելով 
Քոչարը ստեղծած է իր կրաֆիքական 
էջերը…»,- յայտնած են Երուանդ 
Քոչարի թանգարանէն։
Ցուցահանդէսի համակարգողն է 
Աշոտ Մարաբեանը, տեսաերիզի 
դասաւորումը՝ Արման Վարդա-
նեանի:

թիւնները, ընդհանուր մոտիւները, 
գեղարուեստական արտայայտչա-
միջոցները կը մատնանշեն 
«Ռոստամ Զալ»ի հարազատութիւնը 
մեր վիպական աւանդութեան, 
յատկապէս «Սասնայ ծռեր» էպոսին 
ու ժողովրդական հեքիաթներուն:
Գիրքը հրատարակուած է ՀՀ ԳԱԱ 
Հնագիտութեան եւ ազգագրու-
թեան ուսումնարանի գիտական 
խորհուրդին որոշումով: Կազմած 
են՝ Ս. Յարութիւնեանը, Հ. 
Համբարձումեանը, Տ. Դալալեանը, 
Ն. Վարդանեանը եւ Ա. Պօղո-
սեանը, խմբագրած են՝ Հայկ 
Համբարձումեանն ու Հայկանուշ 
Մեսրոպեանը:
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Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն

Սփիւռքահայ Կեանք

Թրքական Բարքեր

Մարտունիի Մէջ «Թիւֆէնքեան»ի 
Հերթական Բարեգործական 

Ծրագիրը Յաջողութեամբ 
Պսակուեցաւ

Տիարպեքիրի Սուրբ Կիրակոս 
Եկեղեցին Կը Նախատեսուի 
Վերաբանալ Սուրբ Զատիկին

Ազրպէյճան Չ՛արտօներ Արցախի 
Բռնագրաւուած Տարածքներուն ՄԷջ 

Որոնողական Աշխատանքներ Կատարել

«Թիւֆէնքեան» բարեգործական 
հիմնադրամը՝ իր առաքելութեան 
հաւատարիմ՝ կը շարունակէ մնալ 
Արցախի ու արցախահայութեան 
կողքին:
Հոկտեմբեր 19-ին, հերթական հիմա-
կան վերանորոգուած առանձնա-
տունը շահագործման յանձնուած է 
Մարտունի քաղաքին մէջ:
Հայրիեաններու ընտանիքը բնա-
կարանը ստացած է 2006-ին` 
բազմազաւակ ընտանիքներուն 
բնակարաններով ապահովելու 
պետական աջակցութեան ծրա-
գիրով: 44-օրեայ պատերազմին 
հետեւանքով վնասուած է տունը, 
ծանր վիրաւորուած է 27-ամեայ 
որդին` Հայկ Հայրիեանը: Հիմնադրա-
մի հովանաւորութեամբ հիմնովին 

Կ. Պոլսոյ Հայոց պատրիարք 
Սահակ Մաշալեան օրերս այցելած 
է Տիարպեքիր։ Կ. Պոլսոյ Հայոց 
պատրիարքը թուրք-քրտական 
ընդհարումներուն ժամանակ աւե-
րուած Սուրբ Կիրակոս եկեղեցւոյ 
վերանորոգման աշխատանքներուն 
ծանօթանալէ ետք՝ այցելած է նաեւ 
Տիարպեքիրի նահանգապետ 
Միւնիր Քարալօղլուին։ Այս 
մասին կը հաղորդէ «Ակունք»-ը՝ 
վկայակոչելով «Ակօս»-ի մէջ 
հրապարակուած Պատրիարքարանի 
յայտարարութիւնը։
Աղբիւրին համաձայն՝ Տիարպեքիրի 
նահանգապետը հետաքրքրուած 
է Սուրբ Կիրակոս եկեղեցւոյ մէջ 
կատարուող վերանորոգման 
աշխատանքներուն ընթացքով։ 
Հանդիպման ծիրէն ներս՝ եկուստէք 
գոհունակութեամբ ընդգծուած է, 
որ եկեղեցւոյ նորոգման աշխա-
տանքները կանոնաւոր կերպով 
կ՝ընթանան, եւ նոյն կերպ շարու-
նակուելու պարագային անոնք արդէն 
կ՝աւարտին գարնան։
Նաեւ շեշտուած է, որ կը 
նախատեսուի եկեղեցին վերաբանալ 
Սուրբ Յարութեան տօնին՝ Զատիկի 
օրը։ Ըստ Պատրիարքարանի 
հաղորդագրութեան՝ Տիարպեքիրի 

Արդէն շուրջ շաբաթէ մը ի վեր Արցախի 
փրկարարները Ազրպէյճանի կողմէ 
բռնագրաւուած տարածքներուն մէջ 
որոնողական աշխատանքներ չեն 
կատարեր, որովհետեւ Ազրպէյճան 
հարցեր կ՝առաջացնէ։ Այս մասին 
«Երկիր Մեդիա»-ի հետ ունեցած 
զրոյցին ընթացքին յայտնեց Արցախի 
ներքին գործոց նախարարութեան 
Արտակարգ իրավիճակներու 
պետական ծառայութեան մամլոյ 
խօսնակ Յունան Թադեւոսեան:
«Որոնողական աշխատանքները 
մէկ շաբաթ դադրեցուած էին, բայց 
մենք ամէն օր պատրաստ էինք, որ 
երթանք, սակայն իրենց կողմը չէր 
արտօներ: Ազրպէյճանական կողմը 
իր վարքագիծը որեւէ կերպով չէ 
պարզաբանած, չէ նշած, թէ 
ինչո՞ւ չեն արտօներ շարունակել 
աշխատանքները»,- յայտնեց ան:

վերանորոգուած է 3 սենեականոց 
առանձնատունը:
Նոյն օրը, յետ-պատերազմեան ժամա-
նակահատուածին Մարտունիի 
շրջանին մէջ 8, իսկ Խերխանի մէջ` 
առաջին տունը շահագործման 
յանձնեցին` Սէյրանեաններու ընտա-
նիքին:

Թադեւոսեան նշեց, թէ չի բացա-
ռուիր, որ ասիկա կապ ունի 
բռնագրաւուած տարածքներուն մէջ 
վերջերս կատարուող պաշտօնա-
կան այցելութիւններուն եւ շինա-
րարութիւններուն հետ:
«Եղանակային պայմանները կ՝արտօ-
նեն շարունակել որոնողական 
աշխատանքները: Համաձայնութիւն 
կայ վաղը երթալու համար, երեւի 
հարաւային ուղղութեամբ, տարածքը 
դեռ չէ որոշուած»,- նշեց ան:

նահանգապետը առաջարկած է 
վերականգնել նաեւ Տիարպեքիրի 
Սուրբ Սարգիս հայկական եկեղեցին։ 
Հրապարակման մէջ կը նշուի, 
որ Կ. Պոլսոյ Հայոց պատրիարքը 
Տիարպեքիր այցի ծիրէն ներս 
ուսումնասիրած է Սուրբ Սարգիս 
եկեղեցին։
Յիշեցնենք, որ 2015 թ.  վերջերը սկսած 
թուրք-քրտական ընդհարումներուն 
ժամանակ Տիարպեքիրի Սուրբ 
Կիրակոս եկեղեցին կրած էր մեծ 
վնաս։ Եկեղեցւոյ վերականգման 
աշխատանքներուն կ՝աջակցի 
նաեւ թրքական պետութիւնը։ 
Վերանորոգումը սկսած է 2019-ին։

Թարգմանութիւնը կատարեց 
Մելինէ Անումեան («Ակունք»)
Արեւմտահայերէնի վերածեց 

ԵՌԱԳՈՅՆ-ը

Պատմամշակութային Արձագանգ

Կարսի Հարիւրամեայ Հայկական 
Եկեղեցին՝ Վերանալու Վտանգի Առջեւ
Կարս քաղաքի Քալէիչի թաղա-
մասին մէջ գտնուող հարիւրամեայ 
հայկական եկեղեցին, որ յայտնի 
է նաեւ «Ռուսական եկեղեցի» 
անունով, վերջնականապէս վերա-
նալու վտանգի տակ է։ Այս մասին, 
ըստ Akunq.net-ի, կը հաղորդեն 
թրքական լրատուամիջոցները։

 

Հայկական աղբիւրին համաձայն՝ 
եկեղեցին «Ռուսական» կը կոչուի, 
քանի որ ժամանակին անիկա 
օգտագործուած է նաեւ ռուսերուն 
կողմէ։ Եկեղեցւոյ պատերը փլած 
են, իսկ ներսը՝ գանձագողերը փոսեր 
փորած են։

 
Թրքական աղբիւրը կը շեշտէ, 
որ Կարսի մէջ պատմական 
յուշարձանները մէկ առ մէկ 
կ՝անհետանան, իսկ կանգուն 
մնացած պատմական կառոյցներն 
ալ ձգուած են բախտի քմահաճոյքին, 
եւ որ Թուրքիոյ ամենանշանաւոր 
պատմական յուշարձանները ունեցող 
այս քաղաքի տեսարժան վայրերուն 
բաւարար չափով ուշադրութիւն չի 
տրուիր։
Կարսի ներկայ բնակիչները թրքա-
կան լրատուամիջոցի թղթակիցին 
հետ զրոյցի ընթացքին ընդգծած 
են եկեղեցին փրկելու անհրա-
ժեշտութեան մասին։

Թարգմանեց Մելինէ Անումեան 
(Akunq.net)

Արեւմտահայերէնի վերածեց՝ 
ԵՌԱԳՈՅՆ-ը
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Նոր Աշխարհագրութիւն, Նոր Քարտէս, 
Անոնց Մէջ Հայաստան Եւ Հայութիւն

Արեւմտեան տասը երկիրներու, Գանատայի, Ֆինլանտայի, Դանիոյ, 
Գերմանիոյ, Հոլանտայի, Նոր Զելանտայի, Նորվեկիոյ, Շուէտի եւ 
Միացեալ Նահանգներու դեսպանները Թուրքիոյ նախագահ Էրտողանի 

կողմէ նկատուած էին անբաղձալի, persona non grata, եւ կրնային արտաքսուիլ 
երկրէն: Պատճառը բանտարկեալի մը իրաւունքներուն պաշտպանութիւնն 
է: Չես գիտեր արեւմտեան տասը երկիրներու կրկին ո՞ր տեղատուութեամբ 
Էրտողան որոշած է չարտաքսել տասը դեսպանները:
Հայաստանեան մամուլին մէջ կարդացի հետեւեալը.
«Թուրքիան Ռուսաստանի համար թշնամի էր, թշնամի էլ կը մնայ, եւ 
Մոսկուայի քաղաքականութիւնը պէտք է բխի այս իրողութիւնից։ «Սոլովյով 
LIVE» ծրագրի եթերում նման կարծիք է յայտնել ռուսաստանցի արեւելագէտ, 
Մերձաւոր Արեւելքի ինստիտուտի նախագահ Եւգենի Սատանովսկին», 
արձագանգելով armeniasputnikի»:
Խիստ ուշագրաւ են յայտնուած դատումները.
«Թուրքիայի ներսում էթնիկ բնոյթի բազմաթիւ խնդիրներ ունենալով` 
Էրտողանն անձամբ է պառակտում Ռուսաստանը` օգտագործելով էթնիկ 
եւ կրօնական գործօնները»։
Կը նշուի, որ՝ Ռուսիա գումարներ կը ներդնէ թրքական տնտեսութեան մէջ, 
կ’ապահովէ ուժանիւթով, զէնքով, եւ վերջնական հարուած չի հասցներ հոն 
ուր ան անհրաժեշտ է: Իսկ այդ անհրաժեշտ է այն պատճառով, որ Թուրքիա 
ակնյայտօրէն կը փորձէ օսմանեան նոր կայսրութիւն հաստատել նախկին 
ԽՍՀՄի (փլուզուած ՝խորհրդային Միութեան) աւերակներուն վրայ:
«Սատանովսկին համոզուած է, որ Թուրքիայի տարածքում «Ակույու» 
ատոմակայանի շինարարության մեջ ներդրած գումարները երբեք չեն 
վերադառնար Ռուսաստան։ Եւ ընդհանրապէս Մոսկուան Անկարայի 
հետ չի վարուում այնպէս, ինչպէս Թուրքիան է վարուում նրա հետ, 
ռուսական ազդեցութիւնն այդ երկրում զրոյի է հասցուած։ «Իսկ Թուրքիայի 
ազդեցութիւնը ՌԴ դաշնային մի շարք սուբյեկտներում բաւական ուժեղ 
է»,– դժգոհել է արեւելագէտը»* ։
Թուրքիան Ռուսիոյ տալիք չունի, ոչ ներդրում, ոչ ճարտարագիտութիւն, ոչ 
զէնք, այլ միայն առնելիք: Ռուսիա գիտէ, որ Թուրքիա ոչինչ պիտի վերադարձնէ: 
Այդ գիտէին նաեւ անցեալի մատակարարողները: Պաղ պատերազմի ամբողջ 
տեւողութեան ընդունուած եւ գործած սովորութիւնը կը շարունակուի հասցէ 
փոխելով: Մօտաւոր անցեալին մատակարարները Միացեալ Նահանգները 
եւ Եւրոպան էին: Պատեհապաշտութեամբ օգտուիլ բոլորէն, առանց 
փոխադարձութեան, արդէն սովորութիւն դարձած աւանդութիւն է, որ կը 
լրացնէ աւանդական կողոպուտը: Եթէ այսքանը մենք կը հասկնանք, չի կրնար 
հասկցած չըլլալ նաեւ Ռուսիան: Բայց կը շարունակէ անտրամաբանական, 
անվաղորդայն ըլլալու դատապարտուած եւ իր շահերուն դէմ գացող խաղը:
Ռուսիա-Արեւմուտք այլեւս անբովանդակ դարձած վերապահութիւնները 
արդէն ընթացքի մէջ եղող քաղաքակրթութիւններու բախման մթնոլորտին 
մէջ ժամանակավրէպ են: Դժուար չէ հասկնալ, որ ժամանակակից Ռուսիան 
Խորհրդային Միութիւն չէ, մտած է արեւմտեան սպառողական ընկերութեան 
եւ համաշխարհայնացման հոսանքին մէջ եւ իր քաղաքակրթական-
արժէքային համակարգը խորքային տարբերութիւն չունի Արեւմուտքէն: 
Եղած տարբերութիւններն ալ չքանալու դատապարտուած յիշողութիւններու 
մնացուքներն են:
Աւելի պարզ. իր կայսերական հակակշռին ենթակայ աշխարհներու մէջ, 
Ռուսիան, իր կարգին, դէմ յանդիման պիտի գտնուի «Քաղաքակրթութիւններու 
բախման» սպառնալիքին, իսկ այդ սպառնալիքը Արեւմուտքը պիտի չըլլայ, 
այլ Թուրքիոյ կայսերական համաթուրանական ցեղապաշտական ձգտումը, 
օգտագործելով իսլամական կրօնական ազդակը, իրեն ենթարկելով նաեւ 
Արաբական Աշխարհը: Ռուսիոյ համար բախման ճակատը փոխուած է, 
նոյնիսկ եթէ դեռ կը յամենան սովորութիւններ:
Յաճախ իրատեսութիւնը կը պահանջէ հոգեկան եւ իմացական յեղա-
փոխութիւն: Խուփ աչքերով պէտք չէ դիտել աշխարհը, չբանտարկուիլ մեր 
թաղի, քաղաքի եւ երկրի խնդիրներուն մէջ, առաջնորդուիլ միայն անոնց 
շահերը եւ վնասները աչքի առաջ ունենալով: Հեռուի եւ մօտի ըմբռնումները 
նոյնը չեն, ինչ որ էին ԺԹ դարուն, նոյնիսկ անցեալ դարուն: Ճակատներու 
քարտէսը փոխուած է, որ այս անգամ չի գծուիր ըստ տնտեսական շահերու, 
այլ նաեւ՝ ենթակայական, այսինքն՝ լայն առումով մշակութական:
Երբեմն պէտք է մտածել Սամուէլ Հանտինկտընի** հետ, որ կ’ըսէ. «Ասիան 
քաղաքակրթութիւններուն կաթսան է: Միայն Ծայրագոյն Արեւելքի մէջ կը 

գտնենք ընկերութիւններ, որոնք կը պատկանին վեց քաղաքակրթութիւննե-
րու.- ճաբոնական, չինական, ուղղափառ, պուտտայական, իսլամական 
եւ արեւմտեան,- առաւել՝ ինտուիզմ՝ Հարաւային Ասիոյ մէջ: Չորս 
քաղաքակրթութիւններու գլխաւոր երկիրները, Ճաբոնը, Չինաստանը, 
Ռուսիան եւ Միացեալ Նահանգները, գլխաւոր դերակատարներն են 
Ծայրագոյն Արեւելքի մէջ, Հնդկաստանը նաեւ կարեւոր դեր ունի Հարաւային 
Ասիոյ մէջ, մինչ Ինտոնեզիան, իսլամական երկիր, կը նուաճէ յարաճուն 
հզօրութիւն»:
Այսինքն, դպրոցներու մէջ ուսուցուած քաղաքական հաւասարակշռութիւննե-
րու աւանդական պատկերը շատ արագ արմատական փոփոխութեան 
ենթարկուելու ընթացքի մէջ է: Ճարտարագիտութեան, դրամի կայսերա-
պաշտութեան եւ կրօնաքաղաքակրթական ազդակներու կողքին, վաղը 
զանոնք գերանցելու կոչուած  նոր ազդակը ժողովրդագրութիւնն է, 
անշրջանցելի démographie-ն, այսինքն՝ ժողովուրդներու համրանքը, որ 
կրօնա-քաղաքակրթական ազդակներու վրայ գումարուելով, կ’ունենայ 
պայթուցիկ բնոյթ: Անցած է այն ժամանակը, երբ մարտանաւով մը եւ երկու 
թնդանօթով Ճաբոն կամ Չինաստան կարելի էր գրաւել:
Խիղճի ազատութիւն, ժողովրդավարութիւն, մարդու իրաւունք, ինքնորոշման 
իրաւունք գալիք մեծ վերիվայրումներուն մէջ մանրուք պիտի ըլլան, 
իրականութիւնները վարագուրելու միտող շատախօսութիւն: Արեւմուտքը, 
ներառեալ Ռուսիան, պիտի դիմակայեն կազմաւորման ընթացքի մէջ եղող 
ցեղային-կրօնական ուժերու զանգուածային յառաջխաղացքը: Այսօր դժուար 
է նախատեսել, թէ ի՞նչ կրնայ ըլլալ այդ յառաջխաղացքի արդիւնքը. մեծ 
բախո՞ւմ մը, թէ՞ նոր հաւասարակշռութիւններու ստեղծում:
Առճակատման նոր դիրք ստեղծուած է: Խորհրդային Միութեան փլուզման 
յաջորդած զանգուածային թշնամութեան նոր թիրախը, զոր դիպուկ կերպով 
կը սահմանէ Սամուէլ Հանտինկտըն. «Պաղ պատերազմի ընթացքին, 
արեւմուտքի հակառակորդը «առանց  Աստուծոյ» համայնավարութիւնն էր, 
պաղ պատերազմի յաջորդող ժամանակաշրջանին քաղաքակրթութիւններու 
բախումը, իսլամներու համար «առանց Աստուծոյ Արեւմուտքն է»: Նոյնիսկ 
եթէ չափազանցութիւն համարուի այս սարսափի պարզացուած պատկերը, 
ան առնուազն մտածելու եւ համախոհութեան յանգելու պէտք է առաջնորդէ 
բոլոր կողմերու բարի կամքի տէր մարդիկը, մանաւանդ՝ ազգերու եւ մոլորակի 
ճակատագիրը տնօրինողները, որոնք բարոյական պարտք պէտք է համարեն 
յաղթահարել անցեալի իրենց թշնամութիւն-ընչաքաղցութիւնները:
Համաշխարհային այս բարդ եւ բարդացող կացութեան մէջ, պահ մը 
իրատեսութեամբ եւ քաջութեամբ պէտք է մտածենք մեր փոքրացած 
հայրենիքի եւ տարտղնուած ժողովուրդի կացութեան մասին: Այսինքն մենք 
ինչպէ՞ս համեստութեամբ եւ իրատեսութեամբ պիտի դիմակայենք սպասուած 
բարդութիւնները: Ի հարկէ խօսքը անհատներու մասին չէ, այլ՝ ազգի, 
հայրենիքի, մշակութային ինքնութեան, հայ ազգի գոյութենական խնդրին:
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«Դիմակներ»

ՄՇԱԿàՒԹԱÚԻՆ ՕՐԱՑàÚՑ

Իմ Անցած Օրերի Պէս
Իմ անցած օրերի պէս,
Հնացած օրերի պէս,
Ես արդեն հեռացել եմ,
Հնացել եմ ես.
Ես արդեն հնացել եմ,
Ես արդեն հիմա ծե՜ր եմ,
Հեռացել ու անցել եմ —
Ծերացել եմ ես:
Բայց այս վառ օրերի մէջ,
Երբ հողմերն աղմկում են,
Աղմկում ու երգում է
Անցած սիրտը իմ.
Ես կարծես դեռ ջահել եմ,
Ինձ կարծես հմայել են,
Եւ իմ սիրտը պահել է
Կրակները հին: —
Ախ, գիտեմ, որ այդ դո՛ւ ես,
Որ այդպէս հմայում ես,
Հմայում ու նայում ես
Օրերում այս հուր.
Դու անուշ կարկաչում ես,
Դու կանչող մի հնչիւն ես,
Կարկաչում ու կանչում ես,
Չգիտեմ, թէ ո՞ւր:
Եւ հիմա ես լսում եմ,
Որ վերջին երազում իմ
Քո կարոտն սկսում է
Իմ հոգին յուզել —
Ես կարծես ծերացե՜լ եմ,
Ծերացել ու դարձե՜լ եմ
Ու նորի՜ց երազել եմ
Կարօտանք ու սեր…

ԵՂԻՇԷ ՉԱՐԵՆՑ

032021
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Նոր Աշխարհագրութիւն, Նոր Քարտէս, 
Անոնց Մէջ Հայաստան Եւ Հայութիւն

Առաջին հերթին, պիտի կարենա՞նք յաղթահարել 
մեր պառակտումները, իշխանատենչութիւնները, 
ունենալ համազգային հեռանկար, ոչ-սիրողական 
այլ որակով հանդէս գալ: Ուրուագծուող մեծ եւ հզօր 
բարդութիւններուն մէջ առանձին չմնալու համար, 
ինչպէ՞ս պիտի գործակցինք նախ մենք մեզի հետ, 
եւ ապա՝ հեռուի կամ մօտի բարեկամներու հետ, 
այսինքն՝ ունենալ դաշնակիցներ:
Այս կացութիւնը մեզի պէտք է թելադրէ այն 
իմաստութիւնը, որ լուծումները ոչ մեծա-
մասնութիւն-փոքրամասնութիւն խաղով եւ ոչ ալ 
դիրքապաշտութեամբ պիտի գտնուին: Այսինքն՝ 
անմիջականէն անդին նայող գոյապահպանման 
համապարփակ ծրագրում պէտք է:
Յիշել Ե դարու այն ծանր սխալը, երբ հայ իշխաննե-
րը դիմեցին պարսից արքային, որ վերջ տայ 
հայկական թագաւորութեան, Հայաստանի անկախ 
գոյութեան: Սխալ չգործելու հրամայականին առջեւ 
կանգնած ենք:
Պէտք է մտածել եւ եզրակացնել փորձել վերեւ 
նշուած ռուս արեւելագէտ Եւգենի Սատանովսկիի 
հետ, որ  ըսած է. «՛՛Հանտինկտըն ճիշդ էր եւ 
Ֆուքույամա սխալ՛՛: Քաղաքակրթութիւններու 

պատերազմը ընթացքի մէջ է, բայց ոչ 
Ֆուքույամայիի ՛՛պատմութեան աւարտը՛՛ կամ 
արեւմտեան ազատական ժողովրդավարու-
թեան յաղթանակը ոեւէ տեղ տեսանելի չէ: 
Համաշխարհայնացումը Եւրոպայի համար բարիք 
պիտի չըլլայ, մասնաւորաբար Ափրիկէէն եւ Միջին 
Արեւելքէն եկող գաղթականները, որոնք պիտի 
չմերուին եւ Եւրոպացի պիտի չըլլան, այլ Եւրոպան 
պիտի յարմարցնեն իրենց չափանիշներուն եւ 
ըմբռնումներուն»: Այս փոփոխութենէն զերծ պիտի 
չմնայ, պատնէշ չկայ, նաեւ Ռուսիոյ քաղաքական-
քաղաքակրթական գօտին: Այսինքն՝ նաեւ 
Հայաստանը:
Եթէ դէպքերու ընթացքը այսպէս շարու-
նակուի,պատմութիւնը հուն պիտի փոխէ եւ նոր 
ձեւով պիտի շարունակուի:
Անհետացող ժողովուրդներ եւ քաղաքակրթու-
թիւններ պիտի ըլլան:
Մեր սովորական եւ ներհայկական գզուըտուքէն 
անդին նայելով, պէ՛տք է մտահոգուիլ, կը մտա-
հոգուի՞նք, որ Հայաստան եւ հայութիւն ինչպէ՞ս 
պիտի դիմագրաւեն համաշխարհային նոր 
պատմութեան նախատեսուող հողմամրրիկները:
Այս ոչ քաղաքական տուրիզմ է ոչ ալ սիրողական 
մասնակցութիւն մեծ գուպարներու:

Մուրացածոյ եւ կորաքամակ գոյատեւելու համար 
ողորմութիւն ակնկալել գերհզօր պետութիւններու 
քաղաքական հաշիւներէն՝ վայել չէ հայու խրոխտ 
նկարագրին։ Պէտք չէ մոռնալ Հայաստանի ու 
հայ ժողովուրդի ուժի, ազատաբաղձութեան եւ 
ըմբոստութեան մեծագոյն խորհրդանիշերէն՝ Մայր 
Արաքսի հասցէին ուղղուած հռոմէացի նշանաւոր 
բանաստեղծ Վիրգիլիոսի (Ք.ա. 74–19) խօսքերը՝ 
«Et pontem indignatus Araxes» – «Եւ գետն 
Երասխ՝ կամուրջներ չհանդուրժող»։ Այո՛, դարերու 
հոլովոյթին մէջ հայը միշտ եղած է ազատաբաղձ՝ 
իր հայկազուն ցեղին հիմնադիր Հայկ նահապետին 
կենդանի օրինակով։ Մինչեւ ե՞րբ կարելի է ծնկաչոք 
ու հանդուրժուած ըլլալու կարգավիճակով մը 
գոյատեւել ռուսական «մուրճ»-ին եւ թրքական 
«սալ»-ին միջեւ։ Այսօր աւելի քան երբեք զգալի 
դարձած է համազգային քաղաքական լուրջ ծրա-
գիր մը ունենալու պակասը։ Իրատեսութեան վրայ 
հիմնուած եւ ապագային միտուած քաղաքական 

գործուն ծրագիր մը, որ պիտի կանխարգիլէ 
նոր ցեղասպաննութիւններու հնարաւորութիւնը, 
պիտի ապահովէ հայրենիքի սահմաններուն 
պաշտպանութիւնը եւ նպաստէ համազգային 
միասնութեան ամրապնդման ու հայ ժողովուրդի 
խաղաղ կեանքի բարգաւաճումին՝ Հայաստանի 
ու Արցախի մէջ։ Ընդհանրապէս ազգին, բայց ի 
մասնաւորի հայրենիքն ու անոր պետականութիւնը 
պաշտպանելու գիտակցութեամբ ոգեզինուած 
փորձագէտ արդի սերունդին սեպուհ պարտա-
կանութիւններէն մին ըլլալու է լրացնել այս 
բացը, ստեղծել միջոցները՝ առաւելագոյն 
փոյթով մշակելու համար գոյութենական 
այս առաջադրանքը։ Հաւատալ ու վստահիլ 
է պէտք մեր ցեղային առաքինութիւններուն, 
առաւել եւս մեր ինքնանախաձեռնութեան, 
ինքնակազմակերպուելու կարողութեան, նաեւ 
ինքնօգնութեան դիմելու հնարքներուն։ Պէտք է 
ամրագրել, թէ ի՞նչ կ’ուզենք, եւ այն, թէ ինչպէ՞ս 
կրնանք հասնիլ համազգային մեր նպատակ-
ներուն։

Տեսակէտ

Արաքսը Իր Վրայ Կամուրջներ Չի Հանդուրժեր

ÎñÏ  ԵñÏ  Եñù  Չñù  ÐÝգ  Ոõñբ  Շբթ 

Ընդհանուր քննութիւններու թիւը կը կազմէ 
2.120.537, վերջին մէկ օրուան մէջ` 10.281 նոր 
քննութիւն:
Փաստացի այս պահուն կը բուժուի 30.551 
բուժառու:
Վերջին տուեալներով ապաքինած է 272.332 ան, 

վերջին մէկ օրուան մէջ՝ 1591 անձ:
Մեկ օրուան մէջ «Քովիտ»ի հետեւանքով մահա-
ցած է 62 քաղաքացի, մահացածներու թիւը 6441 է:
Նախորդ օրը արձանագրուած է մահուան 6 դէպք, 
երբ հիւանդին մօտ հաստատուած է վարակը, 
սակայն մահը վրայ հասած է այլ հիւանդութեան 
պատճառով: Այդպիսի դէպքերու ընդհանուր թիւը 
1305 է:

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Հայաստանի Մէջ «Քովիտ»ի Իրավիճակը Տագնապալի. 
Մահացած Է 68 Հիւանդ



Չորեքշաբթի / 03.11.2021  08

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½բáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
բ³½Ù³Ï³ñÍáõթ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³բ³ñ՚ 
թ»ñթÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í գñáõթÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý 
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙբ³գñáõթ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í 
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³գ³ÛÇÝ, Ï'³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³գÇñÝ»ñáõÝ »õ 
Ù»ñ ÁÝթ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³Ùïáõթ»³Ý:

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ`  ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý جريـدة سياسية أرمنـيةزارتونك

رئيــــــــس التحريــــــر:   سيفاك اكوبيانتصدر عن رشكة شرياك الصحفية )ش.م.م.(

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

ՀԲԸՄիութեան
Մարդասիրական  Առաքելութիւնը Կը 

Շարունակուի Առանց Դադարի...

Լիբանանի մէջ ստեղծուած տնտեսական տագնապի առաջին իսկ 
օրէն, Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութիւնը, տագնապի 
պատճառով, դժուարին կացութիւններու մատնուած Լիբանանահայ 
գաղութի զաւակներուն սատար հանդիսանալու տրամադրութեամբ, 
գործի լծեց իր բոլոր հնարաւորութիւնները եւ գործնականօրէն 
իրականացուց բարեգործական ու մարդասիրական գնահատելի եւ 
անուրանալի ազգային բարոյական բարձր պարտաւորութիւն: Եւ 
արդարեւ,  շնորհիւ ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի Շրջանակային Յանձնաժողովի 
ատենապետին ու անդամներուն բոլորանուէր նախաձեռնութեան, 
Միութիւնը իր ամէնամսեայ նպարեղէնի նպաստա-
բաշխումին կողքին, Հինգշաբթի 28 եւ Ուրբաթ 29 Հոկտեմբեր 2021ին,  
առաւօտեան ժամը 8:30-էն կէսօրէ ետք ժամը 4:00, ձեռնարկեց 
հագուստաբաշխումի աշխատանքին: գոհացնելու համար կարիքաւոր 
բոլոր սեռերն ու բոլոր տարիքները եւ մանաւանդ՝ ուրախացնելու համար 
բազմատասնեակ մանուկները:
Միութեան Ահրամճեան Կեդրոնին մէջ կայացած բաշխումէն առատօրէն 
օգտուեցան հարիւրաւորներ, անխտիր, որոնք շնորհակալութիւն 
յայտնեցին ազգանուէր այս Մեծ Միութեան: 
Վարձքը կատար բոլոր կազմակերպիչներուն, նուիրատուներուն եւ հոյլ 
մը աշխատանք կատարող ազնիւ ու անձնուէր կամաւորներուն:
115-ամեայ ՀԲԸՄիութիւնը, իր աւելի քան մէկդարեայ պատմութեան 
ընթացքին միշտ ալ եղած է հայրենանուէր, ազգանուէր ու եկեղեցանուէր 
կազմակերպութիւն եւ քաղած է իր հիմնադիրներուն եւ նախագահներուն 
գծած Աստուածահաճոյ ճանապարհէն:

ՀԲԸՄԻՈՒԹԵԱՆ 
ԼՐԱՏՈՒ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ

Մշակութային Արձագանգ

Նոր Հրատարակութիւններ
Պատրաստեց ԳԷՈՐԳ ՆԱԹԱԼԻ ԵԱԶԸՃԵԱՆ

– Ալ-Թանի Ապտալլահ Պըն Ճասեմ 
Ալի, «Քաղաքական յարաբերու-
թիւնները մոնկոլներու եւ Փոքր Հայքի 
Թագաւորութեան միջեւ (1236-1277 
Ք. Ե.) եւ անոնց ազդեցութիւնը 
համաշխարհային պատմութեան 
վրայ», «Տար էլ-ուլում ալ-արապիյյա» 
հրատարակչութիւն, Պէյրութ, 2020 
(անգլերէն):
– Կիւզելեան Ասատուր, «Խօսում են 
նամակները – Յուշ-նամականի», 
«Մուղնի» հրատարակչութիւն, 
Երեւան, 2021, 420 էջ:
– «Հայ ռազմավարական միտքը», 
խմբագիր՝ Վարուժան Սիրապեան, 
«Սիժեսթ» հրատարակչութիւն, 
Փարիզ, սեպտեմբեր 2021, 164 
էջ (15 x 24 սմ.) (4 հայ եւ 2 յոյն 
հեղինակներու յօդուածներու ժողո-
վածու) (ֆրանսերէն):
– «Հայկազեան հայագիտական 
հանդէս», ԽԱ. տարի, հրատա-
րակութիւն Հայկազեան համալսա-
րանի, Պէյրութ, 2021:
– Մատթէոսեան Վարդան, « «Հայոց 
ցեղասպանութիւնը» անուանելու 
քաղաքականութիւնը – Լեզու, 
պատմութիւն եւ «Մեծ Եղեռն» 
», «Հայերը արդի եւ վաղ արդի 
աշխարհին մէջ» մատենաշար թիւ 1, 
Լոնտոն, 2021, 296 էջ (15,5 x 23,2 սմ.) 
(ներածութիւն, 2 մաս՝ 8 գլուխներով, 
2 յաւելուած՝ « «Եղեռն» բառին 
իմաստը գիրքերու եւ յօդուածներու 
խորագիրներուն մէջ», « «Եղեռն»ը եւ 
«ցեղասպանութիւն»ը յուշագրական 
արձանագրութեանց մէջ», օգտա-
գործուած գրականութեան ցանկ) 
(անգլերէն):
– Շթայներ Փամելա, «Հաւա-
քական հոգեխոցը եւ Հայոց 
ցեղասպանութիւնը. Հայ-թրքական 
եւ հայ-ատրպէյճանական յարաբերու-
թիւնները 1839-էն սկսեալ», «Հարթ» 
հրատարակչութիւն, Ա. Մ. Ն., 
փետրուար 2021, 368 էջ (15,5 x 23,2 
սմ.) (Հենրի Մորկընթաուի ծոռնուհի 
հեղինակը Հայոց ցեղասպանութիւնը 
կը քննարկէ պատմութեան, մարդու 
իրաւանց, հակամարտութեանց 
լուծման եւ հոգեբանութեան 
դիտանկիւններէն) (անգլերէն): 
[Հեղինակը «մոռցած է», թէ մինչեւ 
1918 Ատրպէյճան, իսկ մինչեւ 1936՝ 
ատրպէյճանցի գոյութիւն չունէին...]:
– Պապեան Յասմիկ (կազմող), 
«Կոմիտաս – Գերմաներէն երգեր», 
էլեքթրոնային հրատարակություն, 
2021, 34 էջ (Մեծն Կոմիտասէն 9 

երգեր՝ իրենց նօթաներով, նոյն 
երգերու խտասալիկը) (գերմաներէն):
– «Պարսկաստան/Իրանի հայկա-
կան համայնքները – Պատմութիւն, 
վաճառականութիւն, մշակոյթ», 
խմբագիր՝ Ռիչըրտ Յովհաննիսեան, 
Եու Սի. Էլ. Էյ. համալսարանի 
Հայոց պատմութեան եւ մշակոյթի 
մատենաշար թիւ 15, «Մազտա» 
հրատարակչութիւն, Լոս Անճելոս, 
2021, 672 էջ (15,1 x 22,7 սմ.) (Նոր 
Ջուղայի եւ Իրանի միւս հայկական 
գաղութներու վերաբերեալ Եու Սի. 
Էլ. Էյ. համալսարանին մէջ կայացած 
երկու գիտաժողովներուն նիւթերը, 
սեւ-ճերմակ եւ գունաւոր բազմաթիւ 
լուսանկարներ) (անգլերէն):
– Ռիէք Հայտէ եւ Օրտուխանեան 
Ազատ (խմբագիրներ), «Արմարտներ 
օդին մէջ – Ցեղասպանութեան եւ 
կեանքի հետքեր», «Փրոյեքթ» 
հրատարակչութիւն, Պոխում – 
Գերմանիա, 2021 (ցեղասպանութենէն 
վերապրած կամ ցեղասպանութեան 
մասին հայ, յոյն, ասորի, արամէացի 
եւ թուրք անձերու 27 պատումներ ու 
վկայութիւններ) (գերմաներէն):
– «Սեւ այգին բոցերու մէջ. Լեռնային 
Ղարաբաղի հակամարտութիւնը 
խորհրդային եւ ռուսական մամուլին 
մէջ», կազմող, խմբագիր եւ 
ռուսերէնէ թարգմանիչ՝ Արտեոմ Հ. 
Տոնոյեան, հրատարակիչ՝ East View 
Information Services Incorporated, 
2021 (յօդուածներու եւ նիւթերու 
ընտրանի) (անգլերէն):
– Վարդանեան Էդդա եւ 
Պօղոսեան Զարուհի, «Աղթամարի 
Սուրբ Խաչ եկեղեցին», «Պրիլ» 
հրատարակչութիւն, Ամսթերտամ, 
2019 (Մեսրոպ Մաշտոցի անուան 
Մատենադարանի նախաձեռնու-
թեամբ Փարիզի մէջ 2014-ին կայացած 
միջազգային գիտաժողովին նիւթերը, 
Ս. Խաչի՝ Փանոս Թերլեմեզեանի 
հեղինակած գծանկարները) (անգլե-
րէն եւ ֆրանսերէն):
– Րաֆֆի, «Խենթը – Հայաստանի մէջ 
ռուս-թրքական վերջին պատերազմի 
ընթացքին արկածախնդրութիւն-
ներ», հայերէնէ թարգմանեցին Պեյոն 
Միլոյեանը եւ Քիմպըրլի ՄըքՖարլեյնը, 
«Սոֆեն» հրատարակչութիւն, 2020, 
396 էջ (12,6 x 20,2 սմ.) (անգլերէն):
– Րաֆֆի, «Հարեմ», հայերէնէ 
թարգմանեցին Պեյոն Միլոյեանը եւ 
Քիմպըրլի ՄըքՖարլեյնը, «Սոֆեն» 
հրատարակչութիւն, 2020, 134 էջ 
(12,6 x 20,2 սմ.) (անգլերէն):
 


