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î³ñ»Ï³Ý ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª 225,000 È.à.

Լիբանանին Բազում Մարտահրաւէրներ Կը
Սպասեն 2019-ին

երկրի տնտեսական անյուսալի իրավիճակին եւ
փխրուն ենթակառուցուածքներուն վրայ՝ ի թիւս
այլ բազմաբղէտ խնդիրներու:

Լեռնային Շրջաններու Մէջ Ձիւնելը
Կը Շարունակուի, Իսկ Անձրեւ՝ Պէյրութի
Մէջ

Ուրբաթ մայրաքաղաք Պէյրութ ականատես
եղաւ տեղատարափ անձրեւի, մինչ ծովու մակերեսէն 1200 մեթր բարձր շրջանները՝ առատ ձիւնի:
Թէեւ Պէյրութի մէջ ձիւն չտեղաց, սակայն եղան
180 մմ-ի տեղումներ՝ համեմատած անցեալ տարւան նոյն օրուան 150.7 մմ-ին՝ ըստ Ռաֆիք Հարիրի
միջազգային գերատեսչութեան օդերեւութաբանական բաժնի եղանակային կանխատեսումներուն:
Սեպտեմբերէն մինչեւ այսօր Պէյրութի մէջ
տեղումները ընդհանուր առմամբ հասած են 321.6
մմ-ի՝ 6 մմ աւելի քան նախորդ տարիներու միջինը:
Շաբաթավերջին, դարձեալ անձրեւ կը նախատեսուի մայրաքաղաքին մէջ:

Շրջանային Èáõñ»ñ

Սուրիոյ Հետ Սահմանին Թրքական ԶՈւ Կուտակումները Կը Շարունակուին
Թուրքիան կը շարունակէ հետեւողականօրէն
զինասարք կուտակել Սուրիոյ հետ սահմանին:
Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը,
կը յայտնեն թրքական լրատուամիջոցները:
Տեղեկութեան համաձայն՝ թրքական կողմը կը
շարունակէ տակաւին երեք-չորս օր առաջ սկսած
զինասարքի տեղաշարժերը, մասնաւորապէս թրքական Հաթայ, Քիլիս եւ Այնթապ նահանգներէն
զրահապատ մեքենաներ եւ հրասայլեր կը
տեղափոխուին Սուրիոյ հիւսիսային շրջանները:
Թրքական զինասարքը կը տեղաշարժի դէպի
սուրիական Մանպիճ եւ Թել Ռըֆաթ շրջանները,
ուր, թրքական իշխանութեան յայտարարութիւն-
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Մինչ 2018 թուականը յարադէպ վերիվայրումներով կը մօտենայ իր աւարտին, 2019-ն, ըստ
քաղաքագէտներու, կը խոստանայ աւելի լարուած
ըլլալ Լիբանանի համար:
Լուրջ մարտահրաւէրներ կը սպասեն կառավարութեան, երբ վերջինս առօք-փառօք կազմաւորուի,
մասնաւորաբար երկրի կայունութիւնը ապահովելու եւ ծայր աստիճան վատթար վիճակի մէջ
գտնուող տնտեսութիւնը փրկելու տեսակէտէն:
Նոր տարիէն ետք Լիբանանի դիմագրաւելիք
հիմնական մարտահրաւէրներէն է ՍԻՏԸՐ խորհըրդաժողովին պահանջուած կառուցուածքային
եւ հարկապիւտճէական բարեփոխումները՝ խթանելու օր ըստ օրէ վատթարացող տնտեսութիւնը:
Լիբանան պէտք է աշխատի նաեւ Սուրիոյ հետ
խախուտ յարաբերութիւնները վերստին կայունացընելու ուղղութեամբ: Հրատապ խնդիրներու
շարքին է նաեւ Լիբանանի մէջ բնակութիւն հաստատած աւելի քան մէկ միլիոն սուրիացի գաղթականներու պարագան, որ յաւելեալ բեռ կը դնէ

«Զարթօնք»ի նախորդ թիւերու ելեկտրոնային օրինակները կարդալու համար
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:

ՌԱԿ Լիբանանի Շրջ. Վարչութենէն
Պատուիրակութիւն մը Այցելեց
Լիբանանի մօտ Հայաստանի
Հանրապետութեան Արտակարգ
եւ Լիազօր Դեսպան Վահագն
Աթաբեկեանին

Երէկ՝ 28 Դեկտեմբեր 2018-ին, Լիբանանի
մօտ Հայաստանի Հանրապետութեան նորանըշանակ արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Վահագն Աթաբեկեան ընդունեց ՌԱԿ Լիբանանի
Շրջանային Վարչութենէն պատուիրակութիւն մը:
Աւելի քան կէս ժամ տեւած ընդունելութեան
ընթացքին, ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան պատուիրակութիւնը պրն. Աթաբեկեանի հետ քննարկեց ընդհանրապէս հայ ազգը
յուզող հարցեր: Պատուիրակութիւնը ՌԱԿի
անունով իր պատրաստակամութիւնը յայտնեց
ամէն ձեւով օժանդակելու Լիբանանի մէջ
Հայաստանի դեսպանութեան գործունէութեան:
Հանդիպումը առիթ մը եղաւ անդրադառնալու
լիբանանահայ համայնքի կեանքին՝ իր զանազան մարզերով ու ծալքերով: Դեսպան Աթաբեկեան իր գոհունակութիւնը յայտնեց լիբանանահայութեան կենսունակ դերակատարութեան
ի լուր՝ յուսալով, որ միասնականութիւնը աւելի
կը զօրացնէ ու կ'արժեւորէ անոր մասնակցութիւնը քաղաքական-ընկերային կեանքին մէջ:
Այնուհետեւ, զրոյցը զարգացաւ հայաստանեան իրականութենէն ներս՝ շեշտը դնելով այն
գործօններուն վրայ, որոնք Հայաստանի ապագայական հեռանկարը կը դնեն ամուր հիմերու
վրայ:
Տեղեկատուական Գրասենեակ
ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան
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Նիկոլ Փաշինեան Ընդունած Է Կենսաթոշակի
Անցած Նախկին Զինծառայողները

ներուն համաձայն, ռազմական նոր գործողութիւններ պիտի իրականացուին քիւրտ զինեալներու
դէմ:

¾ç 07

Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետի
պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան ընդունած է
զինուորական կենսաթոշակի անցնելու կապակցութեամբ զինուորական ծառայութենէն սահմանւած կարգով արձակուած նախկին խումբ մը զինծառայողներ:

¾ç 02

¾ç 02
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Հայրենի Èáõñ»ñ
¾ç 01

Նիկոլ Փաշինեան Ընդունած Է Կենսաթոշակի Անցած Նախկին
Զինծառայողները
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, ՀՀ
վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատուութեան
եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ վերջիններս Նիկոլ
Փաշինեանին ներկայացուցած են իրենց դիտարկումներն ու առաջարկները՝ կառավարութեան
ընդունած որոշումին հետ կապուած, որով կը նախատեսուի պաշտպանութեան նախարարութեան
յատկացնել 5 միլիառ 705 մլն դրամ՝ զինուորական
ծառայութեան ընթացքին որպէս բնակարանային
պայմաններու բարելաւման կարիք ունեցող հաշւարկուած, սակայն ծառայութեան ընթացքին
անհատոյց բնակարան չստացած նախկին զինծառայողներուն որպէս պետական աջակցութիւն բնակարան ձեռք բերելու նպատակով տրամադրելու
համար:
Կը նախատեսուի շահառուներու գրաւոր համաձայնութեան պարագային իւրաքանչիւրին տրա-

Արցախի Հանրապետութեան ԱԺ անցնող տարւան ընթացքին շարունակած է աշխատանքը միջխորհրդարանական կապերը ընդլայնելու ուղղութեամբ:
Ըստ Artsakhpress.am-ի՝ այս մասին, այսօր
կայացած մամուլի ասուլիսի մը ժամանակ ըսած է
ԱՀ Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլեան՝
մանրամասնելով, որ այդ հարթութեան մէջ ամենակազմակերպուած յարաբերութիւնները ՀՀ Ազգային ժողովի հետ ձեւաւորած միջխորհրդարանական համագործակցութեան յանձնաժողովն է:
մադրել 2 տարի մարման ժամկէտով եւ միջինը
5,000,000 դրամ արժէքով բնակարան գնելու
վկայագիր:

ՄԱԿ-ի Մէջ Տարածուած է Արցախի Հանրապետութեան ԱԳՆ Յուշագիրը

Միացեալ ազգերու կազմակերպութեան (ՄԱԿ)
մէջ, տարածուած է Արցախի Հանրապետութեան
արտաքին գործոց նախարարութեան կողմէ պատրաստուած յուշագիրը՝ ատրպէյճանա-ղարաբաղեան հակամարտութեան ընթացքին անյայտ կորածներու հարցին շուրջ։
Փաստաթուղթը հրապարակուած է ՄԱԿ-ի
պաշտօնական կայքէջին վրայ:
Յուշագիրին մէջ, մասնաւորապէս կը նշուի, որ
Ատրպէյճանի եւ Արցախի միջեւ հակամարտութեան
ընթացքին անյայտ կորածներու հարցը ծագած է
1991-ին Արցախի Հանրապետութեան դէմ Ատըրպէյճանի կողմէ սանձազերծուած լայնածաւալ պատերազմէն շատ աւելի առաջ. դեռ 1988-1989թթ.
տեղի ունեցած էին պատանդառութեան եւ առեւանգման առանձին դէպքեր, եւ յետագային, հակամարտութեան լարման հետ կապուած, պատանդներու եւ անյայտ կորածներու խնդիրը աւելի

Հայկական Երկու
Հանրապետութիւններու
Յարաբերութիւնները Պէտք է
Ամենաբարձր Մակարդակի Վրայ
Ըլլան. Աշոտ Ղուլեան

սրուեցաւ։ Հայերը պատանդ վերցնելու փորձը
լայն կերպով տարածուած էր յատկապէս 1991-ի
Արցախի հայկական բնակավայրերու տեղահանման «Օղակ» գործողութեան ժամանակ:
«Մարդոց առեւանգումները տեղի կ՝ունենային
Արցախի ամբողջ տարածքին, որմէ ետք անոնք կը
յայտնուէին ատրպէյճանական բանտերու եւ կալանավայրերու մէջ, ուր կ՝ենթարկուէին դաժան
խոշտանգումներու եւ անմարդկային վերաբերմունքի:
Միայն 1991-ի ութ ամիսներուն ընթացքին՝
Ատրպէյճանի իշխանութիւններուն կողմէ՝ Արցախի
տարբեր գիւղերէ 640 խաղաղ բնակիչ անօրինական կերպով ձերբակալուած կամ գերեվարուած է:
127 հայ՝ կեղծ մեղադրանքներով՝ դատապարտուած
է տարբեր ժամկէտներով ազատազրկման, որոնցմէ 31-ը մահացած է կանոնաւոր բնոյթ կրող խոշտանգումներու հետեւանքով»,- նշուած է փաստաթուղթին մէջ:
Յուշագիրով նաեւ կը ներկայացուին բազմաթիւ
փաստեր՝ ատրպէյճանա-ղարաբաղեան հակամարտութեան ընթացքին եւ 1994-ի հրադադարի
մասին համաձայնագիր ստորագրուելէն ետք ատըրպէյճանական կողմէն հայ պատանդներու եւ
ռազմագերիներու նկատմամբ խոշտանգումներու
իրականացման վերաբերեալ։
Փաստաթուղթին մէջ նաեւ կը նշուի, որ
բարձրացնելով անյայտ կորածներու հարցը եւ,
միեւնոյն ժամանակ, հրաժարելով անոր լուծման
համար որեւէ համագործակցութենէ, Ատրպէյճանը
ակնյայտօրէն կը հետապնդէ քօղարկուած նպատակներ:
Մասնաւորապէս, ատրպէյճանական կողմը կը
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Յովհաննէս Արամ
Ղուկասեան
Յովհաննէս Արամ Ղուկասեան (29 Դեկտեմբեր
1919, Թաւրիզ, Իրան - 27 Յուլիս 1991, Լոս
Անճելըս) հայ արձակագիր, բանաստեղծ։

«Մեզի համար առաջնահերթութիւն է միջխորհըրդարանական կապերը զարգացնել այն երկիրներուն հետ, որոնք մշտական հետաքրքրութիւն
կը ցուցաբերեն Արցախի հանդէպ: Իբրեւ արդիւնք
ձեւաւորուած է բարեկամական հինգ խումբ:
Առաջինը ստեղծուած է 2012 թուականին Լիթվիայի
Սէյմասին մէջ, որուն յաջորդած է Ֆրանսայի հետ
բարեկամութեան խումբի ձեւաւորումը: Յարաբերութիւնները կը կարգաւորուին տարբեր ձեւաչափերով: Բայց բոլոր պարագաներուն մեզի համար
նպատակը ընդհանուր է՝ մեր երկրի միջազգային
ճանաչումը, որ պիտի փորձենք իրականացնել
նաեւ միջխորհրդարանական կապերու ամրապընդման միջոցով»,- նշած է Ա. Ղուլեան:
ԱԺ նախագահը անդրադարձած է նաեւ ՀՀ-ի
մէջ ձեւաւորուած նոր խորհրդարանին եւ ընդգծած,
որ համագործակցութիւնը անոնց միջեւ պիտի
շարունակուի:
«Ունինք հայկական երկու հանրապետութիւն,
որոնց յարաբերութիւնները, անկախ քաղաքական
փոփոխութիւններէն, պէտք է ըլլան ամենաբարձր
մակարդակի վրայ՝ հաշուի առնելով համազգային
խնդիրները եւ ընդհանուր նպատակները»,- նշած
է Ա. Ղուլեան:
փորձէ շահարկել ռազմագերիներու եւ անյայտ
կորածներու հարցերը՝ Ատրպէյճանի քաղաքացիներ Տիլհամ Ասգերովի եւ Շահպազ Կուլիեւի կողմէ
Արցախի Հանրապետութեան տարածքին կատարւած յանցագործութիւնները արդարացնելու նպատակով:
Այս արշաւը հանրային կեանքի բոլոր ոլորտները ներառող պետական քաղաքականութեան
մէկ մասն է, որ ուղղուած է հայատեացութեան
հրահրման ու հայերու դէմ յանցագործութիւններու
խրախուսման: Ատրպէյճանի մէջ հայերու նկատմամբ ռասիզմն ու այլատեացութիւնը հաստատուած
է նաեւ շարք մը միջազգային կազմակերպութիւններու փաստաթուղթերով:
Ծնած է Թաւրիզ (Իրան): Սորված է տեղի
Հայոց կեդրոնական դպրոցը։ 1946 թուականին
հայրենդարձած է։ 1949 թուականին աւարտած է
Երեւանի քաղաքային կոմիտէի մարքսիզմլենինիզմի համալսարանը:
Արդի մեր գրականութեան ամէնէն բեղուն
գրողներէն է։ Գործերէն են՝ «Ոսկան Երեւանցի»,
«Անհանգիստ պատանեկութիւն», «Կարճատեսի
արկածները» եւ այլն:
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Թուրքիոյ Քիւրտերու Ճգնաժամը Աթաթուրքէն Մինչեւ Սուլթան Էրտողան
ՃՐՏԳ. ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ ԱՂՊԱՇԵԱՆ
Ներկայիս Էրտողան կը փորձէ իր դիրքերը
ամրապնդել Սուրիոյ հիւսիսային քիւրտաբնակ
շրջաններուն մէջ եւ հոն քիւրտերը կը հալածէ,
մինչ ԱՄՆ-ը քիւրտերը ՏԱԷՇ-ի դէմ մղած իր
պայքարի ամենամեծ դաշնակիցը կը համարէ:
Թուրքիան նաեւ զիջումներ կ'ընէ Ռուսաստանին՝
Սուրիոյ տագնապին հարցով: Սակայն ինչո՞ւ ան
կը հալածէ Սուրիոյ քիւրտերը: Ի՞նչն է գինը անոր
զիջումներուն Ռուսաստանին, եւ ի վերջոյ ի՞նչ ձեռք
պիտի բերէ ան: Կը թուի, թէ Թուրքիան կ'ակնկալէ,
որ, Սուրիոյ քիւրտերը տկարացնելով եւ անոնց
կապերը իր երկրի քիւրտերուն հետ խզելով, պիտի
կարողանայ իր երկրէն ներս վերջ տալ քիւրտական
ազգային ազատագրական շարժումին:
Ըստ 1920 թուականի Սեւրի պայմանագիրին՝
Թուրքիոյ արեւելեան եւ հարաւարեւելեան մասերուն մէջ քիւրտական ինքնավար շրջան մը պիտի
ստեղծուէր ԱՄՆ-ի նախագահ Ուուտրօ Ուիլսոնի
մշակած քարտէզին համեմատ, սակայն այդ մէկը
տեղի չունեցաւ, երբ 1923 թուականին Լոզանի
պայմանագիրը ջնջեց Սեւրինը, եւ Քեմալ Աթաթուրք Թուրքիոյ քիւրտական բոլոր տարածքները
ենթարկեց իր իշխանութեան: Ըստ քիւրտերուն՝
Սեւրի պայմանագիրը պառակտեց Մեծն Քիւրտիստանը Թուրքիոյ, Իրանի, Իրաքի եւ Սուրիոյ միջեւ:
Քիւրտերուն թիւը ներկայիս աւելի քան 30 միլիոն
կը գնահատուի, անոնցմէ 16 միլիոնէն աւելի
Թուրքիոյ մէջ կը գտնուին եւ զրկուած են իրենց
ազգային իրաւունքներէն: Իսկ Իրանի մէջ անոնք
բոլորովին կառավարութեան հսկողութեան տակ
են: «Մահապատ»-ի Քիւրտական հանրապետութիւնը, որ հիմնուած էր Իրանի հիւսիսային կողմը
1946 թուականին, երկար կեանք չունեցաւ: Սուրիոյ քիւրտերը միշտ անտեսուած են, իսկ ինչ կը
վերաբերի Իրաքին, հոն քիւրտական շարժումները
սկսած են քսաներորդ դարու սկիզբին Շէյխ Մահմուտ Ալ-Հաւիտի ղեկավարութեամբ, այնուհետեւ
շարունակուած է Պարզանի, Թալապանի եւ այլ
տոհմերու կողմէ եւ յաջողած են իրենց իրաւունքներուն մեծ մասը ձեռք բերել, եւ, բաղտատմամբ
միւս երկիրներուն, իրենց իրավիճակը աւելի լաւ
կը համարուի:
Աթաթուրք քիւրտերուն «լերան թուրքեր» անուանեց, արգիլեց քրտերէն լեզուի ուսուցումը եւ
կրթական ու մշակութային որեւէ գործունէութիւն,
թերթերու հրապարակում, նաեւ քիւրտական
քաղաքական կուսակցութիւններու ձեւաւորում:
1925 թուականին Աթաթուրքի դէմ տեղի ունեցաւ Շէյխ Սայիտ Բիրանի ապստամբութիւնը, որ
քիւրտերու առաջին ազգային-ազատագրական շարժումն էր Թուրքիոյ ժամանակակից պատմութեան
մէջ, սակայն անիկա չյաջողեցաւ, եւ Շէյխ Սայիտը
մահապատիժի ենթարկուեցաւ իր ընկերներուն
հետ: Քրտական հարիւրաւոր գիւղեր թալանուեցան, այրեցան եւ բնակիչները բռնի արտաքսուեցան:
1927-1930 թուականներուն «Աղրի»-ի, Արարատ
լերան, յեղափոխութիւնը տեղի ունեցաւ Օսմանեան բանակի նախկին զօրավար Իհսան Նուրի
փաշայի ղեկավարութեամբ: Հոյպուն (անկախութիւն) քրտական կուսակցութիւնը եւ Պատրխան
տոհմը, որոնք հայերէն, ՀՅԴ-էն օգնութիւն ստացան, անոնք ալ իրենց մասնակցութիւնը բերին:
Արարատի տարածքը քրտական անկախ պետութիւն հռչակուեցաւ: Աթաթուրքը լայնածաւալ պատերազմ մղեց եւ «Աղրի»-ի քիւրտական նորաս-

տեղծ պետութիւնը տապալեց: Իհսան Նուրի
փաշան Պարսկաստան ապաստանեցաւ:
1935 թուականին Թուրքիոյ պետութիւնը վերաբնակեցման նոր օրէնքով որոշեց Տերսիմի
(այժմ Թունջելի) քիւրտերը ուրիշ վայրեր տեղափոխել՝ հոն թուրքեր բնակեցնելու նպատակով: Քիւրտերը մերժեցին, եւ ծայր առաւ Տերսիմի ապստամբութիւնը Սայէտ Ռեզայի ղեկավարութեամբ
(1937-1939): Աթաթուրքը տասնեակ հազարաւոր
զօրքեր ղրկեց եւ օդային ուժի մասնակցութեամբ
վերջ տուաւ Տերսիմի ապստամբութեան: Տասնեակ
հազարաւոր քիւրտեր սպաննուեցան եւ մեծ թիւով
ալ բռնի տեղափոխուեցան: Տերսիմի իրադարձութիւնները ցեղասպանութիւն նկատուեցաւ, եւ վերջերս Էրտողանը ներողութիւն խնդրեց իր կառավարութեան անունով:
Քիւրտերու դէմ հալածանքները շարունակուեցան Թուրքիոյ մէջ (1960, 1971, 1980) յեղաշըրջումներու հետեւանքով, սակայն անոնց ազատական շարժումը շարունակուեցաւ, եւ 1978
թուականին Ապտուլլա Օճալանի ղեկավարութեամբ
կազմուեցաւ Քիւրտիստանի բանուորական կուսակցութիւնը (PKK), որ 2004 թուականին պայքար
մղեց պետութեան դէմ, որ շարունակուեցաւ մինչեւ
2009 թուական, երբ խաղաղ բանակցութիւններ
սկսան: Մինչ այդ աւելի քան 40.000 մարդ սպաննըւեցաւ եւ աւելի քան 3000 քրտական գիւղեր
այրեցան եւ հարիւր հազարաւոր քիւրտեր տեղահանուեցան: Նոյն ոճը եւ նոյն շովինիստական
մօտեցումը Ապտուլ Համիտէն սկսեալ մինչեւ օրս.
նախ հայերուն եւ այլ քրիստոնեաներուն դէմ,
ապա իսլամ քիւրտերուն դէմ, որոնք իրենց հետ
միասին կոտորեցին հայերը:
Օճալան 1979 թուականին տեղափոխուեցաւ
Սուրիա: Տարիներ ետք՝ 1998 թուականին, Թուրքիոյ սպառնալիքները Սուրիոյ պետութեան դէմ
ծանրացան Օճալանին ապաստան ապահովելուն
համար, եւ ան ստիպուեցաւ մեկնիլ երկրէն, նախ
դէպի Ռուսաստան, յետոյ Իտալիա եւ ի վերջոյ
Յունաստան, վերջապէս ձերբակալուեցաւ 1999
թուականի Փետրուար 15-ին Նայրոպիի մէջ, Ափ-

րիկէ թուրքերուն կողմէ եւ ԱՄՆ-ի օգնութեամբ ան
Թուրքիոյ մէջ նախ մահապատիժի ենթարկուեցաւ,
ապա 2002 թուականին մահապատիժը փոխարինւեցաւ ցմահ ազատազրկումով, երբ մահապատիժը արգիլուեցաւ Թուրքիոյ մէջ Եւրոխորհրդարանի ճնշումով:
Թուրկութ Օզալ իշխանութեան հասաւ Նոյեմբեր
1989-ին եւ 1991-ին ան ներում շնորհեց քաղաքական բանտարկեալներուն եւ քիւրտերուն որոշ
չափով ազատութիւն տուաւ: Օզալ յայտնեց, որ ինք
քրտական արմատներ ունի: Թուրքիոյ եւ PKK-ի
միջեւ անուղղակի բանակցութիււններ տեղի ունեցան 1993 թուականին Իրաքի քիւրտ առաջնորդներէն Ճալալ Թալապանիի միջնորդութեամբ: Երկու կողմերը պայքարին վերջ տալու շուրջ գրեթէ
համաձայնեցան, սակայն 1993 թուականին Ապրիլին Օզալի յանկարծակի մահը արիւնալի բռնութեան
նոր դէպքեր յառաջ բերաւ: 1997 թուականին խաղաղութեան ուրիշ փորձ մը տեղի ունեցաւ Թուրքիոյ ծայրայեղ իսլամ վարչապետ Նեճմըլտին Էրպաքանի օրով, սակայն ան ալ ձախողուեցաւ, երբ
բանակը տապալեց Էրպաքանի իշխանութիւնը:
Վարչապետ Բոլանտ Էճեւիթի եւ բանտարկուած
Օճալանի միջեւ կարճ բանակցութիւններ տեղի
ունեցան, սակայն անոնք ալ վերջ գտան առանց
արդիւնքի: 2009-2011 թուականներուն Նորվեկիոյ
մայրաքաղաք Օսլոյի մէջ բանակցութիւններ տեղի
ունեցան Էրտողանի կառավարութեան եւ PKK-ի
ներկայացուցիչներու միջեւ, սակայն դադրեցան
Փարիզի մէջ PKK-ի երեք յայտնի անդամներու
սպանութեան պատճառով, ուր Թուրքիան մեղադըրուեցաւ: Պայքարը շարունակուեցաւ եւ Էրտողան
յայտարարեց,
որ թրքական բանակը պիտի
շարունակէ քիւրտ մարտիկներու հետապնդումը
ամէն տեղ: 2012 թուականին նոր բանակցութիւններ
տեղի ունեցան Էրտողանի եւ Օջալանի միջեւ եւ
անոր հետեւեցաւ խաղաղութեան շրջան մը, որ
վերջ գտաւ 2015 թուականին Սուրիոյ պատերազմին
պատճառով: Քիւրտերը 2012 թուականին Սուրիոյ
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«Երազէ՛, Իրագործէ՛… Ներդրողներ Հայրենիքի Մէջ » - 4 «Շատ Դժուարութիւններ Ունեցած Ենք Մեր Գործը Ստեղծելու Ժամանակ, Բայց Յաջողած Ենք»
Հարցազրոյց Հայրենի «Sangatrade» Ընկերութեան Հիմնադիր Սեւակ Քասսարի Հետ
Զրուցեց՝ ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից
«Զարթօնք» օրաթերթը կը շարունակէ «Երազէ,
իրագործէ. ներդրումներ հայրենիքի մէջ...» խորագրով հարցազրոյցներու շարքը, որոնցմով նպատակ
ունինք ներկայացնել հայրենիքի՝ Հայաստանի եւ
Արցախի մէջ օտարերկրեայ ներդրումները, պիզնեսի յաջողած ծրագիրները։ Մեր շարքի հերթական
հիւրը ծնունդով Լիբանանէն, բայց 2002 թուականէն
ի վեր Հայաստան մշտական բնակութիւն հաստատած գործարար Սեւակ Քասսարն է։ Սեւակը Հայաստան տեղափոխուելէ ետք տարբեր ոլորտներու մէջ
փորձած է գործերով զբաղիլ։ Այսօր «Sangatrade»
ընկերութիւնը, որուն հիմնադիրն է Սեւակ Քասսարը,
կը զբաղի եւրոպական երկիրներէն որակեալ սուրճի, թխուածքի, ալիւրի, պաղպաղակի հումքի ներմուծումով։ Ընկերութիւնը կը գործակցի Հայաստանի
մէջ լաւագոյն սրճարաններուն, հիւրանոցներուն,
ճաշարաններուն հետ։ Ասոր հետ մէկտեղ քաղաքի
կեդրոնին՝ Հիւսիսային պողոտային վրայ արդէն 6
տարիէ կը գործէ Caffe Vergnano 1882 բարձրակարգ
սրճարանը, որ, ի թիւս տարբեր տեսակի սուրճերու,
յաճախորդներուն կը ներկայացնէ հայկական
բարձրորակ սուրճ՝ արտադրուած Իտալիոյ մէջ,
ինչպէս նաեւ սեփական արտադրամասի մէջ պատրաստուող թխուածքներ եւ այլն։

- Յարգելի Պրն. Քասսար, շնորհակալ եմ, որ
հարցազրոյցի հրաւէրը չմերժեցիք։ «Զարթօնք»
օրաթերթի «Ներդրողներ հայրենիքի մէջ» խորագրով հարցազրոյցներու շարքին ծիրէն ներս այս
անգամ կ'ուզենք անդրադառնալ Ձեր մասին։ Ո՞ւր
ծնած էք։ Քանի՞ տարիէ կը բնակիք Հայաստան։
-Ես Պէյրութէն եմ, Լիբանան: Այդտեղ սորված
ու աւարտած եմ դպրոց, համալսարան։ 2002
թուականին տեղափոխուած եմ Հայաստան։ Ի
հարկէ, մինչեւ տեղափոխուիլս շատ անգամ եկած
եմ Հայաստան տարբեր նպատակներով։
- Հայաստան մշտական բնակութեան տեղափոխւելու հիմնական պատճառը ի՞նչ էր։

-Հայրենասիրութիւնը։ Մենք մեծցած ենք
հայկական միջավայրի մէջ, ուր միշտ քարոզած են
հայրենիք, Արարատ, այդ խորհրդանիշերը միշտ
եղած են։ Մեր մէջ միշտ եղած է հայրենիքի
հանդէպ սէրը, կարօտը, անոր համար ալ որոշեցի
տեղափոխուիլ Հայաստան։
- Ձեր ծնողքը, նախնիները Լիբանանի մէջ ինչո՞վ
զբաղած են։ Ընտանեկան գործ ունեցա՞ծ էք։
- Իմ հայրս աշխատած է Սէուտական Արաբիոյ
մէջ: Ինքը Լիբանանի մէջ չէ աշխատած։ Մենք
միշտ գացած-եկած ենք իրեն քով, ինքն ալ նոյնպէս
գացած-եկած է։ Այսինքն՝ Լիբանանի մէջ աշխատանք չենք ունեցած։

- Հայաստան տեղափոխուելէ ետք սկզբնական
շրջանին ի՞նչ գործերու ծրագիրներ իրականացուցած
էք։ Ինչպէ՞ս որոշեցիք, որ սպասարկման ոլորտին
մէջ պէտք է ձեր ուժերը փորձէք։
- Երբ ես տեղափոխուեցայ Հայաստան, ծնողներուս հետ չեմ եկած, մինակ եկած եմ, բայց
մօրաքոյրս ու մօրեղբայրս այստեղ կ'ապրէին դեռ
1988 թուականէն։ Իրենց հետ ապրած եմ, ինծի
ուղղութիւն տուած են՝ ինչո՞վ զբաղիլ, ի՞նչ ընել։
Սկսանք տարբեր գործեր մշակել՝ շինարարութեան
հետ կապուած եւ այլն։ Տարիներու ընթացքին
փոխուեցաւ ամէն ինչ։
- Այսօր արդէն որպէս յաջողած պիզնես կարելի է
նշել քաղաքի կեդրոնը գտնուող Caffe Vergnano
1882 սրճարանը։ Կրնա՞ք համառօտ ներկայացնել
սրճարանի ստեղծման պատմութիւնը։ Ե՞րբ հիմնադըրուած է, ի՞նչ դժուարութիւններու հանդիպած էք։

-Նախ նշեմ, որ ընկերութիւն մը ունիմ, որ
Իտալիայէն, Գերմանիայէն իմ գործընկերոջս հետ
ապրանք կը ներածենք սուրճի, պաղպաղակի,
տուրմի, հացի հումք, սարքաւորումներ։ Կը գործակցինք բազմաթիւ սրճարաններու, ճաշարաններու, հիւրանոցներու հետ։ Մենք արդէն 10 տարիէ
տարբեր տեսակի ապրանքներու ներածում կ'իրականացնենք, այս ոլորտին մէջ ենք։ Սրճարանը
իտալական ֆրենչայզ է, արդէն 6րդ տարին է, որ
կը գտնուի Հիւսիսային պողոտայի վրայ: Շատ
դժուարութիւններ ունեցած ենք։ Ի դէպ, նշեմ, որ
մինակ չեմ, ունիմ գործընկերներ Տուպայէն։ Տարբեր պատճառներով շատ դժուարութիւններ ունեցած ենք՝ կապուած երկրի իրավիճակին, մրցակցային
դաշտի, հարկայինի հետ։ Բայց յաղթահարած ենք
բոլոր խնդիրները, եւ այսօրուան դրութեամբ, կը
կարծեմ, Երեւանի մէջ լաւագոյն սրճարաններէն
մէկն է, որ ունինք։

- Ընդհանուր քանի՞ աշխատող ունիք։
-Մօտաւորապէս 20 աշխատող։
- Ինչո՞ւ մարդիկ պէտք է նախընտրեն Ձեր սրճարանը։ Առաւելութիւնները որո՞նք են։
- Իմ կարծիքով՝ առաջին հերթին սուրճի որակը
եւ համը։ Աշխարհի մէջ լաւագոյններէն կը համարւի։ Կը կարծեմ, որ Հայաստանի մէջ լաւագոյն
սուրճն է։ Բացի այդ՝ մենք ունինք մեր պատրաստած
թխուածքները, ճաշերը, որոնք բոլորն ալ իտալական հումքով կը պատրաստուին եւ որակով ու լաւ
ձեւով կը մատուցուին։
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- Պահանջկո՞տ են հայաստանցի յաճախորդները։
- Չափէն աւելի, այո՛։ Օրինակ՝ Եւրոպայի մէջ
որեւէ ճաշարան կամ սրճարան, որ կ'երթաս, ամէն
ինչը շատ հարթ է, քեզի չեն ըսեր, որ այս ինչ բանը
սխալ է կամ քիչ է, շատ է, մաքուր չէ, եւայլն։ Բայց
Հայաստանի մէջ այդ երեւոյթը շատ ծայրայեղ
աստիճանի է, բայց չեմ գիտեր՝ ինչու։
-Սա լա՞ւ է, թէ՞ վատ։
-Կը կարծեմ՝ վատ, որովհետեւ չափազանցուած
է։ Ուղղակի մեր մօտ այդ մէկը արտայայտելու ձեւը
շատ կոշտ ու կոպիտ է։

- Ձեր խօսքին մէջ նշեցիք, որ Հայաստան տեղափոխուելէ ետք տարբեր գործերու ծրագիրներ իրականացուցած էք՝ յաջողած կամ ոչ։ Կը ցանկայի Ձեր
կարծիքը լսել Հայաստանի մէջ ներդրումային դաշտի թերութիւններուն եւ առաւելութիւններուն մասին
ու այս տարիներուն ընթացքին ի՞նչ փոփոխութիւններու ենթարկուած է։
-Երբ նոր սկսանք ես եւ իմ ընկերներս ներդրումներ ընել Հայաստանի մէջ, առաջին տարիներուն ինչ-որ չափով աւելի դիւրին էր, յետոյ եկաւ
փուլ մը, որ աւելի դժուարացաւ։ Ի հարկէ, այդ
դժուարութիւններու պահը, ցաւօք սրտի, միայն
հարկայինի հետ կապուած եղած է։ Սա մարդոց
ետ կը պահէ ներդրումներ ընելէ։ Չեմ կրնար ըսել,
որ այդ փուլը 100 տոկոսով անցած է, որովհետեւ
այսօր ալ հարկային դաշտին մէջ շատ խնդիրներ
կան, ես ալ ունիմ, բայց հիմա չեմ ուզեր անդրադառնալ անոնց։ Յոյսով եմ, որ ամէն ինչ կը փոխւի, եւ մարդիկ կը սկսին աւելի շատ ներդրումներ
ընել ու աշխատատեղեր ստեղծել։ Ի դէպ, մենք

հիմա կ'աշխատինք նոր գործի ծրագիրի մը վրայ։
Մարտին կամ Ապրիլին կ'ըլլայ իտալական ոճով
թխուածքի ու պաղպաղակի խանութի բացումը։
Այնուհետեւ պիտի բանանք գործարան, արտադրամաս, որուն փակագիծերը հիմա չեմ ուզեր
բանալ։ Սկզբնական շրջանին մօտ 10 աշխատատեղ պիտի ստեղծենք եւ այդ ընթացքին պիտի
տեսնենք՝ ինչպէս կը զարգացնենք, կը մեծցնենք
ծաւալները, ինչպէս նաեւ արտահանում կ'իրականացնենք՝ որպէս հայկական ապրանք։

- Պրն. Քասսար, պետական աջակցութիւն եղած
է ձեր գործը սկսելու եւ անոր հետագայ զարգացման
ընթացքին։
- Ընդհանրապէս աջակցութիւն չէ եղած՝ ո՛չ
անցեալին, ո՛չ այս պահուն։ Մենք ալ որեւէ ձեւով
չենք դիմած օգնութեան, բայց ամէն պարագայի
նուազագոյն աջակցութիւնը չենք տեսած։ Իմ
կարծիքով՝ աջակցութիւնը կարելի է իրականացնել
հարկային քաղաքականութեան փոփոխութեամբ։
Եթէ ինչ-որ մէկը նոր գործ սկսի, պէտք է աջակցիլ
իրեն գոնէ հարկերը նուազեցնելով։ Բայց, ցաւօք
սրտի, ոչ մէկ աջակցութիւն։
- Գործի մէջ յաջողելու համար ի՞նչ անհրաժեշտ է։
-Նախ կը կարծեմ, որ գործի ճիշդ ծրագիր
պէտք է կազմել, մանաւանդ մեր ոլորտին մէջ՝
սրճարան, սպասարկում։ Շատ դէպքեր տեսած,
լսած եմ. կը բանան գործ մը, ներդրումներ կ'ընեն,
բայց մի քանի ամիս ետք կը փակեն։ Այդ կու գայ
սխալ կառավարումէ ու սխալ ընտրուած վայրէ։
Մենք, փաստօրէն, ճիշդ ընտրութիւն կատարած
ենք: Անոր համար է, որ մինչեւ այսօր կ'աշխատինք։

- Սպասարկման ոլորտին մէջ դիւրի՞ն է գոյատեւելը, մրցակցութիւնը սո՞ւր է։
- Երբ մենք սկսանք 6 տարի առաջ, գրեթէ
մրցակցութիւն չկար, մի քանի սրճարան կար
քաղաքին մէջ։ Յետոյ մենք մտանք շուկայ, մեզմէ
ետք շատ-շատերը մտան։ Մրցակցութիւն ըսուածը,
ցաւօք, Հայաստանի մէջ բոլորին մօտ չէ, որ ճիշդ
կ'ընկալուի։ Այսինքն՝ եթէ ես սրճարան բանամ,
ուրիշը չհասկնալով այդ գործէն, կու գայ եւ նոյն
վայրը նորէն սրճարան կը ստեղծէ՝ փորձելով,
այսպէս ըսած, քու գործիդ հարուած հասցնել ու
այդպիսով շահիլ։ Ես այլ ձեւով կը մտածեմ։ Եթէ
ես փողոցի մը վրայ սրճարան բացած եմ, ապա
ինչքան շատ ըլլան սրճարանները, այնքան լաւ
կ'ըլլայ բոլորիս համար։ Այսինքն՝ այդ հատուածը
անընդհատ մարդաշատ կ'ըլլայ, օր մը իմ քովս կու
գան, օր մը միւսին քով։ Եւրոպայի մէջ ալ
ընդունուած է սա։ Փողոց կայ, որ 30 հատ սրճարան
կողք-կողքի կ'աշխատին։ Ի հարկէ, ուրիշ մտածելակերպի մարդիկ ալ կան, որոնք կը հասկնան
գործէն ու նոյն ձեւով կը մտածեն:

- Հայաստանը եւրոպական, արաբական երկիրներէն ինչո՞վ կը տարբերի՝ գործ ստեղծելու առումով։
- Ո՛չ Եւրոպայի, ո՛չ Ամերիկայի, ո՛չ ալ արաբական
երկիրներու մէջ պիզնես ընելը դիւրին է։ Հարկային
դաշտին մէջ դիւրին չէ Ամերիկայի եւ եւրոպական
երկիրներուն մէջ, բայց տարբերութիւնը այն է, որ
դուրսը հարկայինը կ'աջակցի նոր ու նախօրօք
ամէն ինչ պարզ դրուած է քու դիմացդ, գիտես, թէ
ի՛նչ քայլեր պէտք է ընես։ Հայաստանի մէջ այդպէս
չէ։ Հարկայինը կարծես կը սպասէ, որ սխալիս եւ
ինքը գայ, տուգանքի ենթարկէ: Այս մտածելակերպը կ'աշխատի այստեղ, եւ ոչ աջակցելու մշակոյթը։
- Շնորհակալ եմ հարցազըրոյցի համար։
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(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)
ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ
Ø»ñ ïÕ³ùÁ ³Ù¿ÝùÝ ³É ÉáÕáñ¹ »Ý »õ ßáõïáí
Ù³ÏáÛÏÁ ßïÏ»óÇÝ, µ³¯Ûó »Ïáõñ »õ Ñ³ÉÁ Ñ³ñóáõñ ³Û¹ ³ÝÓÇÝ áñ Ù»½Ç åÇïÇ ÁÝÏ»ñ³Ý³ñ...£
Ê»Õ× Ù³ñ¹Á ³ÛÉ³ÛÉ³Í, ËËáõÙ ¹³ñÓ³Í, çáõñ¿Ý
»É³Í ÙáõÏÇ ÙÁ ÝÙ³Ý, Ï³ñÙÇñ ý¿ë¿Ý »ñ»ëÝ
Çí³ñ Ï³ñÙÇñ Ý»ñÏ ÏÁ ÑáëÇ, Ñ³·áõëïÝ»ñÁ
í»ñ¿Ý í³ñ çáõñ»ñáõ Ù¿ç... Ù¿Û ÙÁ Çñ íñ³Ý ÏÁ
Ý³ÛÇ... Ù¿Û ÙÁÝ ³É ÇÝÍÇ ¹³éÝ³Éáíª §áõÉ³Ýª ë¿Ý
³ÛÉÁ ÙÁ ëÁÝ »áùë³ ³ï³Ù¦ áñ Ã³ñ·Ù³ÝÇª §áí
Ù³°ñ¹, ¹áõ°Ý ³±ñç »ë Ã¿± Ù³ñ¹...¦: àÕáñÙ»ÉÇûñ¿Ý
·ÉáõËÁ Ù¿ÛÙÁ ³ë¹ÇÝ Ù¿ÛÙÁ ³Ý¹ÇÝ ÏÁ ß³ñÅ¿¯...
»ë Ó³ÛÝ ã»Ù Ñ³Ý»ñ, µ³Ûó ÙÇ»õÝáÛÝ ³ï»Ý Ù³ñ¹áõÝ Ã¿° ÏÁ ËÕ×³Ù »õ Ã¿° ³É ËÝ¹áõùë ÏÁ
µéÝ»Ù... Ù³ñ¹Á Ýáñ¿Ý ÏÁ ëÏëÇ Çñ Û³ÝÏ»ñ·Á,
·ñå³ÝÇ ÃáõÕÃ»ñÁ Ãñç³Í Çñ³ñ ³Ýó³Í,
ÝáÛÝå¿ë ÃÕÃ³¹ñ³ÙÝ»ñÁ ËÙáñáõ³Í... »ë ÏÁ
Éé»Ù...: ì»ñç³å¿ë ½ÇÝù ä¿ÛÉ¿ñå¿ÛÇ Çç»óáõóÇÝù
»õ ëÏë³Ýù áõÅ·ÇÝ ÃÇ³í³ñ»É: ÀÝÏ»ñÝ»ñë ÇÝÍÇ
¹³éÝ³Éáíª §áõÉ³¯Ý ë¿°Ý ³ÛÛÁ ÙÁ ëÁÝ »áùë³
³ï³Ù ÙÁ ëÁÝ¦ Áë»Éáí áõ ½áõ³ñ×³Ý³Éáí
áñµ³Ýáó Ñ³ë³Ýù, »ñµ ÑÇÝ· í³ÛñÏ»³Ý ÙÝ³ó»ñ ¿ñ ¹³ñå³ëÇÝ ÷³Ïáõ»ÉáõÝ£ ²Ûë Û³ÝÏ»ñ·Á
ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³õ Å³Ù³Ý³Ï ÙÁ Ù»ñ ïÕáó Ù¿ç...£
ì»ñç³å¿ë, ûñ»ñÁ ë³Ñ»ó³Ý »õ Ù»½Ç Éáõñ
ïñáõ»ó³õ Ã¿ í³ÕÁ ×³Ù÷³Û åÇïÇ »ÉÉ¿ù... áõ±ñ
Ï³Ù Ç±Ýã áõÕÕáõÃ»³Ùµª ³Ýáñáß, ÙÇ³ÛÝ ëñï³ïըñá÷ ëå³ë»óÇÝù Ù»½Ç ïñáõ»ÉÇù ³½¹³Ýß³ÝÇÝ...£
ÆÝãå¿ë å³ïÙ»óÇ, ù³ÝÇ ÙÁ ûñ»ñ ³é³ç
Ãñ³Ùí³Û¿Ý ³Ý×³ñ³Ï³µ³ñ Ý»ïáõ»Éáí »ñÏáõ
ÍáõÝÏ»ñë ³É ë³ëïÇÏ íÇñ³õáñáõ»ó³Ý »õ »ë
ß³¯ï ¹Åáõ³ñ³õ, ÝëïÇÉ-»ÉÉ»É ÏñÝ³Û... µ³Ûó
¹³ñÓ»³°É, ã³ñáõÃ»Ý¿ »ï ã¿Ç Ï»Ý³ñ: ì»ñç³å¿ë, 29 ÜáÛ»Ùµ»ñ 1922ÇÝ Ññ³Ù³ÝÁ ïñáõ»ó³õ.
§³Ù¿Ý Ù³ñ¹ Çñ å³Ûáõë³ÏÝ áõ »ñÏáõ å³Ã³ÝÇ³ ³éÝ»Éáí, ¹¿åÇ Ý³°õÁ ÃáÕ ù³É¿...¦:
Üá°ñ ï³ñ³·ñáõÃÇõÝ ÙÁ »õëª áñµ»ñáõë Ñ³Ù³ñ... Ñ³ë³Ýù ÑëÏ³Û ³é³·³ëïÝ»ñáí »·Çåï³Ï³Ý Ý³õ, áñ Çñ ³ÕïáïáõÃ»³Ùµ »õ Çñ
Ý³õ³ëïÇÝ»ñáõÝ ³ÝåÇï³ÝáõÃ»³Ùµ Ýß³Ý³õáñ ¹³ñÓ³õ...£ Î¿ëûñ¿Ý »ïùª Ý³õÁ Ë³ñÇëËÁ
í»ñóáõó »õ ëÏë³õ Çñ áõÕÕáõÃÇõÝÁ Ø³ñÙ³ñ³Û¿Ý
¹¿åÇ î³ñï³Ý¿¯É, ³å³ª ØÇç»ñÏñ³Ï³Ý Ìáí
½áñ »ñÏñáñ¹ ³Ý·³Ù ×»Õù»É ëÏë³Ýù:
âáññáñ¹ ûñÁ ÇñÇÏáõ³Ý Ùûï ÚáõÝ³ëï³ÝÇ
öÇñ¿³ Ý³õ³Ñ³Ý·ÇëïÁ Ñ³ëÝ»Éáí Ý³õ¿Ý í³ñ
Çç³Ýù: Ø»½Ç Ù¿ÛÙ¿Ï Ïïáñ Ñ³ó áõ å³ÝÇñ
µ³ÅÝ»óÇÝ: Ø»ñ ïÕáóÙ¿ Ù¿ÏÁ Ý³Ë³å¿ë ²Ã¿Ýù
·ïÝáõ³Í ÁÉÉ³ÉáõÝª Áë³õ Ã¿ »É»Ïïñ³ù³ñßáí
Ï¿ë Å³Ù¿Ý ²Ã¿Ýù ÏÁ Ñ³ëÝÇÝù »õ Ñá°Ý ²Ïñá÷áÉÁ
ÏÁ ï»ëÝ»Ýù: ø³ÝÇ ÙÁ ÁÝÏ»ñÝ»ñ Ý»ïáõ»ó³Ýù
»É»Ïïñ³ù³ñßÇÝ Ù¿ç »õ áõÕÕáõ»ó³Ýù í³Õ»ÙÇ
²Ã¿ÝùÁ, ï»ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ßË³ñÑÇ Ññ³ß³ÉÇùÝ»ñ¿Ý ÑÇÝ ÛáõÝ³Ï³Ý ·»Õ³ñáõ»ëïÇÝ ·ÉáõË·áñÍáóÁ Ï³½ÙáÕ ²Ïñá÷áÉÁ: Ð³½Çõ ÑáÝ Ñ³ë³Í
»õ ¹»é Ñ»éáõ¿Ý ÝßÙ³ñ»ÉÇ ³Õûï Ï»ñåáí ²Ïñá÷áÉÁ ¹Çï»Éáõ ëÏë³Í ¿ÇÝùª »ñÏñáñ¹ »É»Ïïըñ³ù³ñßÁ Ñ³ë³õ »õ Ù»ñ ïÕáóÙ¿ Ù¿ÏÁ Ù»½
Ï³Ýã»ó. §ßáõ°ï, ïÕ³ùÁ ëÏë³Ý Ý³õ ÙïÝ»É, »Ã¿
ãÑ³ëÝÇùª Ñáë ÏÁ ÙÝ³ù¦: Ø»Ýù Ñ³½Çõ ³éÇÃÁ
áõÝ»ó³Ýù, Ñ»éáõ¿ Ñ»éáõ ²Ïñá÷áÉÇÝ áõñáõ³ÝըÏ³ñÁ ¹Çï»Éáí ·áÑ³Ý³Éáõ: ÖÇßï Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Ñ³ë³Ýù »õ Ù»ñ å³Ûáõë³ÏÝ»ñÝ áõ Í³Í-

ÏáóÝ»ñÁ ³éÝ»Éáí, Ùï³Ýù 'Ø³ñÇ ÈáõÇ½'
³ÝáõÝáí ß³ï áÕáñÙ»ÉÇ... ÷áùñ, ³ÍË³µ³ñÓ
Ý³õáõÝ Ù¿ç, ãáñëÑ³½³ñ Ñá·Ç, ùáí¿ ùáí, áïùÇ
Ï»ó³Í, Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ËÇï ³Ýï³éÇ íÇ×³Ïáí,
ù³ÝÇ áñ Ýëï»Éáõ ï»Õ ãÏ³ñ: Ü³õÁ ·Çß»ñ³Ýó
×³Ù÷³Û »É³õ, ¹³Ý¹³Õûñ¿Ý Û³é³ç³Ý³Éáí£
Ø»½Ç Áëáõ»ó³õ Ã¿ øáñýáõ ÏÕ½ÇÝ åÇïÇ
»ñÃ³Ýù áõñ ÏÁ Ñ³ëÝÇÝù Û³çáñ¹ ûñÁ Ï¿ëûñÇÝ:
²é³õûï»³Ý ³ñß³ÉáÛëÇÝ Ñ»ï ÎáéÝÃáëÇÝ
æñ³ÝóùÁ Ïïñ»óÇÝù, ß³¯ï íï³Ý·³õáñ Ï»ñåáí, ù³ÝÇ áñ Ù»ñ Ý³õÁ ß³ï ÷áùñ ¿ñ »õ
ã³÷³½³Ýó µ»éÝ³õáñáõ³Í ÁÉÉ³ÉáõÝ ³çáõÓ³Ë
ÏÁ ï³ï³Ý¿ñ »ñÏáõ ÏáÕÙ»ñáõÝ Å³Ûé»ñáõÝ
½³ñÝáõ»Éáõ íï³Ý·ÇÝ »ÝÃ³Ï³Û: ì»ñç³å¿ë
»ñÏáõ Å³Ù¿Ý ¹áõñë »É³Ýù ¹¿åÇ µ³ó ÍáíÁ »õ
ëÏë³Ýù Ý³õ³ñÏ»É: Î¿ëûñáõ³Ý Ùûï Ý³õáõÝ
Õ»ÏÇÝ ßÕÃ³Ý Ïáïñ»ó³õ »õ Ý³õÁ ëÏë³õ µ³ó
ÍáíáõÝ íñ³Û ¹³éÝ³¯É ÑëÏ³Û³Ï³Ý µáÉáñ³Ï
Ï³½Ù»Éáí ï»õ³Ï³Ýûñ¿Ý...£ Ø»Ýù ³ÝûÃÇ,
Ù³Ý³õ³Ý¹ Í³ñ³¯õ, µ³ó ÍáíáõÝ íñ³Û, ³ñ»õáõÝ
Ù»½Ç áõÕÕáõ³Í ÏÇ½Çã ÝÇ½³ÏÝ»ñÁ ë³ëïÏûñ¿Ý
Ï'³Ûñ¿ÇÝ Ù»½, ÇëÏ ³õ»ÉÇ ·¿ßÁª Ý³õÁ çáõñÇ
å³ß³ñ ãáõÝ»Ý³ÉáõÝ... ËÙ»ÉÇù çáõñ ³É ãÏ³ñ...£
Ø»ñ Ï³óáõÃÇõÝÁ Ûáõë³Ñ³ï³Ï³Ý ¹³ñÓ³õ
»ñµ ÍáíÁ ëÏë³õ ³É»ÏáÍÇÉ: æáõñ ãÏ³°Û, ßÕÃ³Ý
Ïáïñ³Í, »õª ³É»ÏáÍáõÙ... »ñ»õ³Ï³Û¿ Ù»ñ áÕµ»ñ·³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ: ì»ó.»ûÃ Å³Ù ³Û¹å¿ë
ûÕ³Ï-ûÕ³Ï ¹³éÝ³É¿ »ïù ßÕÃ³Ý ßÇÝ»óÇÝ »õ
Ý³õÁ ëÏë³õ áõÕÇÕ ÁÝÃ³Ý³É: ´³Ûó Ù»Ýù Ã¿°
³ÝûÃÇ »Ýù, Ã¿° ³É Í³ñ³õ: ÀÝÏ»ñÝ»ñáõë ÁëÇ
Ã¿ »ë åÇïÇ »ñÃ³Ù çáõñ ÷Ýïé»Éáõ. ëÏ³áõï³Ï³Ý çñ³Ù³Ýë ³é³Í, Ï³Ù³ó Ï³Ù³ó ·³óÇ
Ý³õáõÝ ËáÑ³ÝáóÁ »õ ËáÑ³ñ³ñ³å»ïÇÝ, áñ
»ñÏ³ÛÝ³Ñ³ë³Ï Ù¿ÏÝ ¿ñ, ÁëÇ §å³ñå³¦ª ÑÇÝ·
ïñ³ËÙÇ ÙÁ »ñÏÝóÝ»Éáí... §çáõ°ñ ïáõñ¦: Ø³ñ¹Á ãáñëµáÉáñÁ Ý³Û»Éáí, íëï³Ñ »Õ³õ áñ ½ÇÝù
¹ÇïáÕ ãÏ³Û, Ï³Ù³ó ÙÁ ùáíÇ Íáñ³ÏÁ µ³Ý³Éáí
É»óáõó çñ³Ù³ÝÁ »õ ÇÝÍÇ Áë³õª §Ù³ñ¹áõ ÙÇ
óáõóáõÝ»ñ...¦: ´³Ûó »ë É³°õ Ï»ñåáí ùÝÝ»óÇ Ã¿
³Û¹ çñ³Ùµ³ñÁ Ï³÷³ñÇã áõÝÇ± í»ñ¿Ý... Çñ³õ
³É Ëáßáñ Ï³÷³ñÇãÁ ÝßÙ³ñ»óÇ:
ºï ¹³éÝ³Éáí ÁÝÏ»ñÝ»ñáõë Ù¿ÛÙ¿Ï Ï³ÃÇÉ
çáõñ ï³É¿ Û»ïáÛ å³ïÙ»óÇ ÇñáÕáõÃÇõÝÁ:
îÕ³ùÁ å³ïñ³ëïáõ³Í, ëÏ³áõï³Ï³Ý ¹áÛÉ»ñáí »õ ·³õ³½³ÝÝ»ñáí, ³ÙµáËÁ ×»Õù»Éáí,
×³Ù÷³Û µ³óÇÝù »õ áõÕÕ³ÏÇ ÇÙ Ù³ïÝ³Ýß³Í
ï»ÕÁ µ³ñÓñ³Ý³Éáí, Ï³÷³ñÇãÁ í»ñóáõóÇÝ »õ
³Û¹ ÑëÏ³Û ³Ùµ³ñÁ, µ»ñÝ¿ µ»ñ³Ý çáõñáí
É»óáõÝ ·ïÝ»Éáí, ëÏë³Ý ³ñ³· ³ñ³· É»óÝ»É
¹áÛÉ»ñÁ, ÙÇÝã Ý³õ³ëïÇÝ»ñÁ Ù»ñ ß³Ñ³ï³ÏáõÃÇõÝÁ ï»ëÝ»Éáíª Ñ³õ³ñÁ ÷ñóáõóÇÝ, áñ
Ñ³ë³õ Ý³õáõÝ µáÉáñ ÏáÕÙ»ñÁ: Ü³õ³ëïÇÝ»ñÁ
µ³Ý³Ï Ï³½Ù³Í »õ Ù»Ýù ³É ëÏ³áõï³Ï³Ý
·³õ³½³ÝÝ»ñáí ½ÇÝáõ³Í ëÏë³Ýù Çñ³Ï³Ý
å³ï»ñ³½ÙÇ... ù³ÝÇ áñ Ý³õ³ëïÇÝ»ñáõÝ ×³ñÁ Ñ³ï³Í ¿ñª ëÏë³Ý Ññ³½¿Ý ³ñÓ³Ï»É: Ø»ñ
áõëáõóã³Ï³Ý Ï³½ÙÁ Ñ³ëÝ»Éáí »õ ËÝ¹ñÇÝ
ï»Õ»Ï³Ý³Éáí áõÕÕ³ÏÇ Ý³õ³å»ïÇÝ ¹ÇÙ»óÇÝ,
³½¹³ñ³ñ»Éáí Ã¿, »Ã¿ çáõñÁ ãµ³Ý³Ý ½Çñ»Ýù
µáÉáñÁ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý åÇïÇ Û³ÝÓÝ»Ý:
ì»ñç³å¿ë Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝ ·áÛ³ó³õ áñ
³Ù¿Ý ³ÝÓ Ù¿Ï ·³õ³Ã çáõñ åÇïÇ ëï³Ý³Û,
³é³Ýó ·»ïÇÝÁ Ï³ÃÇÉ ÙÁ Ã³÷»Éáõ, »õ Ù»Ýù
Ù»ñ ï»Õ»ñÁ í»ñ³¹³ñÓ³Ýù: ÆÙ ÁÝÏ»ñÝ»ñë
íÇ×³ÏÇë Ù»ÕùÝ³Éáí, ÇÝÍÇ Û³ñÙ³ñ ï»Õ ÙÁ

å³ïñ³ëï³Í ¿ÇÝ. ½Çë Ý³õáõÝ ËáñÁ »ÕáÕ
³Ùµ³ñÝ»ñáõÝ í»ñÇ µ»ñ³ÝÇÝ µ³ó »½»ñùÁ
Ýëï»óáõóÇÝ, áñå¿ë½Ç áïù»ñë í³ñ Ï³Ëáõ³Í
Ñ³Ý·Çëï ÁÝ»Ù: ÐáÝ Ýëï³Í å³Ñáõë ÝßÙ³ñ»óÇ
áñ ³Ùµ³ñÝ»ñÁ É»óáõÝ å³ñÏ»ñ Ï³Ý: ÀÝÏ»ñÝ»ñáõë ÁëÇª å¿ïù ¿ ÇçÝ»Ýù »õ ùÝÝ»Ýù Ã¿ ³Û¹
å³ñÏ»ñáõÝ Ù¿ç áõï»ÉÇù µ³Ý ÙÁ Ï³±Û ³ñ¹»ûù...:
à°ã áù ÛûÅ³ñ»ó³õ Ï³Ëáõ»Éáí ÇçÝ»É: ºë ³Û¹
íÇñ³õáñ ÍáõÝÏ»ñáí Û³ÝÓÝ ³éÇ Ï³ËáõÇÉ... Ù»ñ
ëÏ³áõï³Ï³Ý ÷áÕÏ³å»ñÁ Çñ³ñ Ï³å»Éáí,
å³ñ³Ý ÙÁ ßÇÝ»óÇÝù, Í³ÛñÁ Ù¿çùÇëë Ï³å»Éáí,
ÙÇõë Í³ÛñÁª Çñ»Ýó Ó»éùÁ, Çç³Û: È³õ ÙÁ Ëáõ½³ñÏ»É¿ Û»ïáÛ, ï»ë³Û áñ å³ñÏ»ñÁª ß³ù³ñáí,
»õ ëÝïáõÏÝ»ñÝ ³Éª ËÝÓáñáí É»óáõÝ ¿ÇÝ: êÏë³Û
·áñÍáÕáõÃ»³Ý. »ë í³ñ¿Ý ÏÁ É»óÝ¿Çª ³ÝáÝù ³É
í»ñ¿Ý ÏÁ ù³ß¿ÇÝ ëÏ³áõï³Ï³Ý ¹áÛÉ»ñáí É»óáõÝ å³ß³ñÁ...: Ú»ïáÛ ½Çë í»ñ ù³ß»óÇÝ: Ø»Ýù
ëÏë³Ýù ËÝÓáñ »õ ß³ù³ñ áõï»É, ù³ÝÇ áñ »ñÏñáñ¹ ûñÝ ¿ñ »õ Ù»Ýù ÙÇ³ÛÝ Ù¿Ï³Ï³Ý åÇëùáõÇÃ
Ï»ñ³Í ¿ÇÝù, áõñ»ÙÝ á°ã Ã¿ ³ÝûÃÇ ¿ÇÝù ³ÛÉª
ÇëÏ³å¿°ë ëáí³Í ¿ÇÝù...£ ²Ýßáõßï Ù»ñ Ùûï³Ï³Û ÁÝÏ»ñÝ»ñáõÝ »õë µ³ÅÇÝ Ñ³Ý»óÇÝù£
Î¿ëûñ¿Ý »ïù Å³ÙÁ 3ÇÝ øáñýáõÇ Ý³õ³Ñ³Ý·ÇëïÁ Ñ³ë³Ýù »õ ³Û¹ ·»Õ³ÍÇÍ³Õ ÏÕ½ÇÇÝ
ÑáÕÇÝ íñ³Û áïù ÏáË»óÇÝù: øáñýáõÝ ÇëÏ³å¿ë
¹ñ³Ëï³ÛÇÝ ÏÕ½Ç ÙÁÝ ¿ñ Çñ Ù»ÕÙ »õ ³Ýáõß
ÏÉÇÙ³Ûáí, Çñ ßñç³å³ïÇ Ï³åáÛï »õ çÇÝç Íáí»ñáí, Ùßï³¹³É³ñ Ï³Ý³ãáõÃ»³Ùµ, µÉáõñÝ»ñáí, å³ñï¿½Ý»ñáí, ³Û·ÇÝ»ñáí »õ íÇÉÉ³Ý»ñáí
áõ Ù³Ý³õ³Ý¹ Çñ ÑÝ³¹³ñ»³Ý µ»ñ¹áíÁ áñ
Ï³éáõóáõ³Í ¿ñ ÍáíáõÝ Ù¿ç ·ïÝáõáÕ ù³ñ³Å³ÛéÇÝ íñ³Û »õ Ï³Ùáõñçáí ÏÁ Ñ³Õáñ¹³Ïó¿ñ ó³Ù³ùÇÝ Ñ»ï...£ ²Û¹ ½Ù³ÛÉ»ÉÇ ï»ë³ñ³ÝÇÝ Ñ»ï
Ù»ñ ³ãù»ñáõÝ ³éç»õ µ³óáõáÕ ·»Õ»óÇÏ ³ñÓ³ÝÝ»ñáí ½³ñ¹³ñáõ³Í ÓÇ³ñÓ³Ï³ñ³ÝÁ ³õ»ÉÇ
¹ÇõÃÇã å³ïÏ»ñ ÙÁ Ï'³éÝ¿ñ...:
Ø»ñ ã³ñ µ³Ëï¿Ýª ³ÕµÇõñÝ»ñáõÝ çáõñ»ñÁ
Ïïñáõ³Í ¿ÇÝ, ù³ÝÇ áñ Ï¿ëûñ¿ »ïùÁ çáõñ ã¿ÇÝ
Ù³ï³Ï³ñ³ñ»ñ ù³Õ³ùÇÝ: Ø»ñ ³é³çÝáñ¹Ý»ñÁ
Ù»½Ç ÁëÇÝ Ã¿ å¿ïù ¿ñ »ñÏáõ Å³Ù ù³É¿ÇÝù
áñ¿ë½Ç Ñ³ëÝÇÝù Ù»½Ç ïñ³Ù³¹ñáõ³Í ï»ÕÁ£
Ø»ñ å³Ûáõë³ÏÝ»ñÝ áõ ·áÛù»ñÁ ß³ÉÏ³Íª
ëÏë³Ýù Û³é³ç³Ý³É ¹¿åÇ ³ÝÍ³ÝûÃÁ, áñáõÝ
åÇïÇ Ñ³ëÝ¿ÇÝù ÙÇ³ÛÝ ÙáõÃÇÝ...: ØÃáõÃ»³Ý
Ù¿ç ëùûÕáõ³Í ÑëÏ³Û å³É³ïÇ ÙÁ Ù»¯Í, »ñÏ³Ã»³Û ¹³ñå³ë¿Ý Ý»ñë ÙïÝ»Éáí, Ûá·Ý³Í å³ñï³ë³Í ÇÝÏ³Ýù Ù»½Çª ù³é³ëáõÝ »õ ÑÇÝ·
Ñá·ÇÝ»ñáõ ïñáõ³Í ë»Ý»³Ï ÙÁ ÃËÙáõ»ó³Ýù,
ÇÝÏ³Ýù ù³ñ»ñáõÝ íñ³Ý »õ ùÝ³ó³Ýù... ³éïáõÝ
³ñÃÝÝ³Éáí Ù»Ýù ½Ù»½ ·ïÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³½³ñáõÙ¿Ï ·Çß»ñÝ»ñáõÝ »ñ³½³ÛÇÝ å³É³ïÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ Ù¿ç£
ÆëÏ³å¿°ë Ï»³ÝùÁ Çñ ï³ñûñÇÝ³°Ï »õ
³ñï³éá°ó Ë³Õ»ñÁ áõ ùÙ³ÛùÝ»ñÁ áõÝÇ. Ù»°Ýùª
Ñ³°Û áñµ»ñëª ÃÇõñù »õ ·»ñÙ³Ý ½ÇÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ
ç³ñ¹áõ³Í Ñ³ñÇõñ Ñ³½³ñ³õáñ ÍÝáÕùÝ»ñáõÝ
ÙÝ³óáñ¹³óÁ ÑÇÙ³ ³É ÏÁ ·ïÝáõ¿ÇÝù... »ñÏñáñ¹ øáõÉ»ÉÇÇ ÙÁª ·»ñÙ³Ý Ñ½ûñ Ï³Ûëñ ìÇÉÑ»ÉÙ
ºñÏñáñ¹ÇÝ ÓÙ»éÝ³ÛÇÝ å³É³ïÇÝ Ù¿ç...: ä³É³ïÇÝ Ù¿ç, å³É³ïÇÝ ³ùëáñáõ³Í ïÇñáçÁ
÷áË³ñ¿Ý, åÇïÇ å³ïëå³ñáõ¿ÇÝ å³É³ïÇÝ
ïÇñá°çÝ ÇëÏ Ññ³Ù³ÝáíÁ Ï³ï³ñáõ³Í ³ßË³ñÑÇ ³é³çÇÝ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»Ý¿Ý Ù³½³åáõñÍ
áñµ»ñÁ...:
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Թուրքիոյ Քիւրտերու Ճգնաժամը Աթաթուրքէն Մինչեւ
Սուլթան Էրտողան
¾ç 03
Գամիշլի, Գուպանի եւ Աֆրին քաղաքներուն մէջ
ինքնավար շրջաններ հիմնեցին եւ յայտարարեցին,
որ անկախութեան չեն ձգտիր, սակայն պատերազմի շարունակութիւնն ու քիւրտերու դերը ՏԱԷՇ-ի
դէմ լարուածութիւնը աւելցուց Թուրքիոյ եւ քիւրտերու միջեւ: Յուլիս 2015 թուականին թրքական
Սորոշ քաղաքին մէջ ՏԱԷՇ-ի կողմէ անձնասպանութիւն մը տասնեակ քիւրտերու կեանքը խլեց,
թուրքերը յանցաւոր սեպուեցան եւ անոր դէմ
քիւրտերը երկու թուրք ոստիկաններ սպաննեցին
Ուրֆայի մէջ: Թրքական օդային հարուածները,
որոնք ուղղուած էին Սուրիոյ քրտական ջոկատներուն դէմ, շարունակուեցան PKK-ի հետ կապ ունենալու պատրուակով: Իրաքի քիւրտերը ուզեցին
միանալ Սուրիոյ քիւրտերուն հետ, որպէսզի
միասին ՏԱԷՇ-ի դէմ պայքարին, սակայն Էրտողան
այդ քայլը Թուրքիոյ դէմ ուղղուած համարեց եւ 12
Դեկտեմբեր 2017-ին ան շեշտեց, որ իր երկրի սահմաններուն վրայ անկարելի է քիւրտական պետութիւն կառուցել: Յիշենք, որ ներկայիս Թուրքիան
Սուրիոյ մէջ քիւրտական քաղաքներ եւ տարածքներ
գրաւած է՝ քիւրտ մարտիկները չէզոքացնելու եւ
անոնց կապերը PKK-ին հետ կտրելու համար: Քիւրտերը փորձեցին մասնակցիլ Թուրքիոյ քաղաքական կեանքին եւ 2012-ին հիմնցին Ժողովուրդներու
ռամկավարական կուսակցութիւնը, որ 2015 թուա-

կանին Թուրքիոյ խորհրդարանը մտաւ 78 երեսփոխաններով:
Այնուամենայնիւ, պետութեան հետ փոխըմբռնման բոլոր փորձերը ձախողեցան, եւ այդ կուսակցութեան ղեկավարները այս կամ այն պատճառով
բանտարկուած են, վերջերս թուրքական կառավարութիւնը Տիարպեքիրի շրջանի քրտական տարածքները, Սուր քաղաքը եւ այլ շրջաններ աւերակներու
վերածեց, եւ դեռ հակամարտութիւնները կը շարունակուին: Քիւրտերու ինքնութիւնը ոչնչացնելու
բոլոր փորձերը ոչ մէկ արդիւնք տուին, եւ անոնք
կը շարունակեն իրենց պայքարը:

Պատմամշակութային
Արձագանգ
Ասկերանի Շրջանին Մէջ
12-13-րդ Դարերու Խաչքար
Յայտնաբերուած է

Ժամանակին, 1890 թուականին համիտեան
ջոկատները հիմնուեցան Ապտուլ Համիտ II կողմէ,
անոր անդամներուն մեծ մասը քիւրտ հեծեալներ
էին, որոնք իրենց շրջաններուն մէջ համիտեան
կոտորածները կատարեցին եւ աւելին, անոնք
ուրիշ շատ մը քիւրտ ցեղախումբերու հետ միասին
Թալեաթի հետ մաս իրագործեցին 1915 թուականի
Հայոց ցեղասպանութեան ծրագիրը եւ հայուն
տունն ու տեղը գրաւեցին: Աթաթուրքի օրով անոր
հետ գործակցեցան՝ յոյս ունենալով, որ իրենց ազգային իրաւունքներուն պիտի տիրանան: Սակայն
թուրքը թուրք է, անոնց ալ հայոց դառն բաժակէն
խմցուց եւ դեռ կը խմցնէ. քիւրտերը կ'ըմպեն նոյն
այն դառն գաւաթէն, որ հայերուն ըմպել տուին
թուրքերուն հետ միասին:

Շրջանային Èáõñ»ñ
¾ç 01

Սուրիական Բանակը Կը Վերահսկէ Մանպիճը Քիւրտերուն Հետ
տարածքին վրայ պետական ինքնիշխանութեան
վերականգնումի իրենց պարտականութիւններուն
համաձայն»,- կը հաղորդէ «ՍԱՆԱ»ն:
ԱՄՆ նախագահ Տոնալտ Թրամփի՝ Դեկտեմբեր 19ին հրապարակած որոշումէն ետք սկսած է
ամերիկեան զօրքերու դուրսբերումը Սուրիայէն։
Թուրքիան սկսած է նախապատրաստական
աշխատանքներ կատարել՝ քրտական ուժերուն
դէմ նոր ռազմական գործողութիւններու համար:

Սուրիական բանակի ծառայողները շուտով վերահսկողութեան տակ կ'առնեն Մանպիճը «Դեմոկրատական Սուրիոյ ուժերու» քիւրտ մարտիկներու
հետ: Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը՝ վկայակոչելով «ԹԱՍՍ»ը, այս մասին կը հաղորդէ «AlMasdar»ը:
«Al Mayadeen» հեռուստաալիքի տեղեկութեան
համաձայն՝ տեղի բնակիչները ողջունած են Մանպիճի եւ անոր շրջակայքի փոխանցումը Սուրիոյ
իշխանութեան հսկողութեան, բարձրացուած է
սուրիական դրօշը:
Աւելի կանուխ, Սուրիոյ զինուած ուժերու գլխաւոր
հրամանատարակազմի
ներկայացուցիչը
յայտնած էր, որ Սուրիոյ զօրքերը վերահսկողութեան
տակ առած են Հալէպի 85 քմ դէպի հիւսիս գտնըւող տարածքը: «Սուրիոյ արաբական բանակի
զինուորները մտած են Մանպիճ՝ ի պատասխան
բնակչութեան կոչին, ինչպէս նաեւ երկրի ամբողջ

Ասկերանի շրջանի Պատարա գիւղի տարածքին
յայտնաբերուած է 12-13-րդ դարերու թուագրութեամբ խաչքար: Ըստ Armenpress.am-ի՝ նորայայտ
խաչքարը յայտնաբերած են Ասկերանի շրջանի
յուշարձանի պահապան Զարինա Այտընեանն ու
վերջինիս ամուսինը:
Տարածքին մէջ կան նմանատիպ ջարդուած այլ
խաչքարեր եւս:
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2019 ՏԱՐՈՒԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳ
Նոր տարուան առաջին օրը, Երեքշաբթի, 1 Յունուար 2019-ին,
առաւօտեան ժամը 10.00-ին, Լիբանանի Հայոց Թեմի բոլոր
եկեղեցիներուն մէջ պիտի մատուցուի Սուրբ Պատարագ։
Պուրճ Համուտի Ս. Վարդանանց Եկեղեցւոյ մէջ,
եկեղեցական արարողութեանց պիտի նախագահէ
Լիբանանի Հայոց Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Նարեկ
Արքեպիսկոպոս։
Սիրով կը հրաւիրենք մեր հաւատացեալ ժողովուրդը
մասնակցելու սուրբ պատարագին եւ նոր տարին սկսելու
Աստուծոյ գոհութիւն յայտնելով։
ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

Ø²Ð²¼¸
Տէր եւ տիկին Աւետիս եւ Մայտա Տէր Սարգիսեան եւ զաւակները՝
Կարօ եւ Արեգ
Տէր եւ տիկին Ռաֆֆի եւ Լենա Յարութիւնեան եւ զաւակները՝
Տանիէլ եւ Արմէն
Տիար Մուրատ Յարութիւնեան
Տէր եւ տիկին Ժագ եւ Նատիա Համեան եւ զաւակունք
Տիկին Շաքէ Արսլանեան եւ զաւակունք
եւ համայն Յարութիւնեան, Համբարձումեան, Տէր Սարգիսեան, Ինքնատոսեան, Համեան, Արսլանեան, Քունտաքճեան, Պետիկեան, Չանպարժի
ընտանիքներ կը գուժեն իրենց մօր, մեծ մօր, քրոջ եւ հարազատին

ՄԻՄԻ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆի
(Ծնեալ Համբարձումեան)

մահը, որ պատահեցաւ Հինգշաբթի, 27 Դեկտեմբեր 2018-ին յետերկարատեւ հիւանդութեան:
Թաղումը տեղի պիտի ունենայ Շաբաթ, 29 Դեկտեմբեր 2018-ին՝
ժամը 12-ին, Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Ֆըրն էլ Շպպէքի ազգային
գերեզմանատունը:
Ցաւակցութիւնները կ'ընդունուին յետթաղման արարողութեան մինչեւ
երեկոյեան ժամը 6, ինչպէս նաեւ Կիրակի, 30 Դեկտեմբեր 2018-ին՝
կ.ա. ժամը 11-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 6, Ազգային Առաջնորդարանի,
«Երջօ Սամուէլեան» սրահին մէջ:

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Հրայր Հովիւեանի մահուան քառասունքին առիթով հոգեհանգըստեան պաշտօն պիտի կատարուի Կիրակի, 30 Դեկտեմբեր
2018ին Արարատեան հայրապետական թեմի առաջնորդանիստ
Սուրբ Սարգիս մայր եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ Ս. Պատարագի:
Հասցէ՝ Երեւան, Իսրայէլեան փող., թիւ 21 (Կենտրոն վարչ. շրջան)
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