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Սիւննի Հըզպալլայամէտ Երեսփոխանները Կառչած Կը Մնան 
Ներկայացուցչութիւն Ձեռք Ձգելու Իրենց Պահանջին

Թուրքիոյ Արտաքին Գործոց Նախարարը Սուրիոյ Մէջ Ռազմական Գործողութիւններ 
Սկսելու Վերաբերեալ Հերթական Յայտարարութիւնը Կատարած Է

Շրջանային Èáõñ»ñ

Նորընտիր Ազգային Ժողովի Պատգամաւորները 
Հանդիսաւոր Արարողութեամբ Կը Ստանան 
Իրենց Յանձնագիրերը

Հայրենի Èáõñ»ñ
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6 սիւննի երեսփոխանները երէկ յայտարարե-
ցին, որ պիտի շարունակեն ամէն գնով կառչած 
մնալ յառաջիկայ կառավարութեան մէջ ներկայա-
ցուցչութիւն ձեռք ձգելու իրենց պահանջին: 

Երեսփոխաններու հանդիպումէն ետք, վեցեա-
կէն մէկը՝ Ֆայսալ Քարամին, նշեց, որ վարչապետի 
պաշտօնակատար Սաատ Հարիրի ի զօրու չէ 
լուծում գտնելու իրենց հարցին:

Հետեւաբար, կառավարութեան կազմաւորման 
գործընթացին մէջ որեւէ բեկումնային յառաջընթաց 
չի նկատուիր Մայիս 6-ին տեղի ունեցած 
խորհրդարանական ընտրութիւններէն ի վեր: 

2 Մլն Զբօսաշրջիկ Այցելած Է Լիբանան 
2018 Թուականին. Կիտանեան

Շուրջ 2 միլիոն զբօսաշրջիկ այցելած է Լիբանան 
2018 թուականին: Այս մասին, ըստ ազգային 
լրատուական գործակալութեան, հաղորդեց զբօ-
սաշրջութեան նախարարի պաշտօնակատար Աւե-
տիս Կիտանեան մշակութային ձեռնարկի մը ժա-
մանակ:

Գործակալութեան հաղորդմամբ՝ պաշտօնակա-

«ԶԱՐԹՕՆՔ»ի ԱՐԽԻՒ
«Զարթօնք»ի նախորդ թի-
ւերու ելեկտրոնային օրի-
նակները կարդալու համար 
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ 
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:

տարը նաեւ յայտնեց, որ 2017-2018-ի միջեւ ակնե-
րեւ էր Լիբանանի զբօսաշրջիկներու աճ 300000-ով՝ 
ի հեճուկս արտասահմանեան լրատուամիջոցնե-
րուն, որոնք սովորաբար կը ջանան ժողովուրդին 
մօտ վատ տպաւորութիւն ստեղծել Լիբանանի 
մասին:

32-36 Անդամնոց Նախարարաց Խորհուրդի 
Ձեւաւորման Առաջարկը Խայտառակութիւն Է. 
Ռուքոզ

Փոխանակ 30-ի՝ 32-36 անդամնոց նախարա-
րաց խորհուրդ ձեւաւորելու առաջարկը, միտուած 
կառավարութեան կազմաւորման մէջ առկայ 
փակուղիի վերացման, իրաւամբ խայտառակութիւն 
է: Այս մասին յայտնեց Հզօր Լիբանան պլոքի 
երեսփոխան Շամել Ռուքոզ:

«Այդքան նախարարի կարիքը կա՞յ, եւ ի՞նչ է այն 
նախարարներուն դերը կամ առաքելութիւնը, 
որոնք որեւէ աշխատանք չեն տանիր, այլ, ընդ-
հակառակը, միմիայն «կը նպաստեն» պետական 
պիւտճէի մսխումին: Այս մասին երէկ երեսփոխանը 
յայտնեց «Ալ Ժումհուրիա» թերթին:

Նորընտիր Ազգային ժողովի պատգամաւորներուն 
առաջին անգամ յանձնագիրերը կը յանձնէ ոչ թէ ԿԸՀ 
նախագահը, այլ ընտրողները, որոնք ընտրուած են 
պատահականութեան սկզբունքով՝ համակարգչային 
վիճակահանութեամբ: Յանձնագիրերը յանձնելու 
հանդիսաւոր արարողութիւնը մեկնարկած է Ա. 
Սպենդիարեանի անուան օփերայի եւ պալէի ազգային 
ակադեմական թատրոնի շէնքին մէջ:

Իւրաքանչիւր ընտրական տարածքէն ընտրուած է 
երկուքական ընտրող եւ երկուքական քաղաքացի, 
որոնք առաջին անգամ մասնակցած են ընտրու-
թիւններուն: Պատգամաւորական յանձնագիրերը նոր-
ընտիր պատգամաւորներուն պիտի յանձնէ 28 ընտրող: 

«Արմէնփրես»-ի հաղորդմամբ՝ ԱԺ առաջին նիստը 
կը կայանայ 2019 թուականի Յունուար 14-ին՝ ժամը 
10:00-ին:

«Իմ քայլը» դաշինքը Ազգային ժողովի Դեկտեմբեր 
9-ին կայացած արտահերթ ընտրութիւններու արդիւնք-
ներուն համաձայն՝ կը ստանայ պատգամաւորական 
88 աթոռ, «Բարգաւաճ Հայաստան» կուսակցութիւնը՝ 
26, իսկ «Լուսաւոր Հայաստան» կուսակցութիւնը՝ 18 
աթոռ։ «Իմ քայլի» չորս աթոռ կը ստանայ Հայաստանի 
եզիտի, ռուս, ասորի եւ քիւրտ ազգային փոքրամաս-
նութիւններու 1-ական ներկայացուցիչ։

ՀՀ արտակարգ իրավիճակներու նախարարու-
թիւնը կը հերքէ ՀՀ տարածքին ուժեղ երկրաշարժի 
մասին համացանցի վրայ տարածուող տեղեկութիւնը:

«Արմէնփրես»-ի հաղորդմամբ՝ այդ կապակցու-
թեամբ նախարարութիւնը յայտարարութիւն կատա-
րած է:

«Համացանցի վրայ լուրեր կը շրջանառուին, թէ 
ուժեղ երկրաշարժ կը սպասուի Հայաստանի տարած-
քին: ՀՀ ԱԻՆ երկրաշարժի պաշտպանութեան տա-
րածքային ծառայութիւնը պաշտօնապէս կը յայտա-
րարէ, որ որեւէ հիմք չկայ նման տեղեկութիւն 
տարածելու համար: Այդպիսի լուրեր յաճախ կը յայտ-
նըւին համացանցի վրայ՝ նպատակ հետապնդելով 
ստեղծել խուճապային տրամադրութիւններ»,- ըսուած 
է նախարարութեան հաղորդագրութեան մէջ:

Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Մեւ-
լութ Չաւուշօղլուն յայտարարած է, որ Թուրքիան 
Սուրիոյ տարածքին ռազմական գործողութիւններ 
կը սկսի անկախ ամերիկեան զօրքերու դուրս-
բերումէն:

Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, 
Չաւուշօղլուն յայտարարած է թրքական «NTV» 
հեռուստաալիքի եթերին:

«Անկախ այն հանգամանքէն, որ անոնք 

ՀՀ Տարածքին Երկրաշարժ Չի Սպասուիր. 
ԱԻՆ-ը Կը Հերքէ Համացանցի Վրայ 
Շրջանառուող Լուրերը

(ամերիկեան զօրքերը- խմբ.)  դուրս կու գան, թէ 
ոչ՝ մենք ազգային անվտանգութեան եւ ահաբեկ-
չական կազմակերպութիւններէն պաշտպանուելու 
համար կարելի ամէն ինչ կ'ընենք: Մեր գործողու-
թիւնները պայմանաւորուած չեն ամերիկեան զօր-
քերու դուրսբերումով»,- յայտարարած է Թուրքիոյ 
արտաքին գործոց նախարարը:
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Մարիաննա Ռուբէն Տէր 
Զախարովա 

Մարիաննա Ռուբէն Տէր Զախարովա (11 
Յունուար 1925 - 1999), թատերական մանկա-
վարժ, Բ, Շչուկինի անուան թատերական ուսում-
նարանի բեմադրիչ, ՌԴ արուեստի վաստակաւոր 

արուեստագէտ, մասնագէտ։
Ծնած է 1925 թուականին։ 1970-1990-ական 

թուականներու թատերական առաջատար ման-
կավարժներէն մէկը եղած է։ Կրթած է այնպիսի 
յայտնի բեմադրիչներ եւ դերասաններ, որոնցմէ 
են Ալեքսանտր Փորոխովշչիքովը, Լիւտմիլա 
Զայցեւան, Վալերի Ֆոքինը, Նինա Ուսաթովան, 
Իրինա Քուփչենքոն։

11 Յունուար 2015 թուականին Բորիս Շչուկինի 
անուան թատերական հիմնարկին մէջ կայացած 
է Մարիաննա Տէր Զախարովայի նուիրուած 
յիշատակի երեկոյ։

Հայ Մամուլի Տարուան 
Նուիրուած Հայրապետական 

Սրբատառ Կոնդակի Ընթերցում

Սփիւռքի Համար Կարեւոր է Նախարարութիւն 
Ունենալը. Արամ Ա. Կաթողիկոս

2019 տարին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. կաթողիկոս 
հռչակեց «Հայ մամուլի տարի»: Արդարեւ, Կիրակի, 13 
Յունուար 2019-ին Անթիլիասի մայրավանքի Ս. Գրիգոր 
Լուսաւորիչ մայր տաճարին մէջ, ինչպէս նաեւ Մեծի 
Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան թեմերու բոլոր եկե-
ղեցիներէն ներս, սուրբ եւ անմահ պատարագի ընթաց-
քին պիտի ընթերցուի վեհափառ հայրապետին հայրա-
պետական սրբատառ կոնդակը։

Կոնդակին մէջ Նորին Սրբութիւնը շեշտելէ ետք հայ 
մամուլին կարեւորութիւնը, կոչ կ'ուղղէ.

- Մեր թեմակալ առաջնորդներուն, ազգային իշխա-
նութիւններուն, մեր քոյր կազմակերպութիւններուն ու 
հայ մամուլի օրկաններուն՝ հանդիսութիւններու, սեմի-
նարներու, համագումարներու, դասախօսութիւններու, 
ցուցահանդէսներու կամ հրատարակութիւններու ճամ-
բով, լուսարձակի տակ բերելու հայ մամուլին եզակի 
կարեւորութիւնը մեր ժողովուրդի կեանքին մէջ։

- Հայաստանի մէջ պետական, իսկ Սփիւռքի մէջ 
համայնքային պատասխանատուներուն, գործնական 
միջոցներով նեցուկ կանգնելու հայ մամուլին՝ շեշտելով 
անոր վիճակուած բազմակողմանի դերը։

- Մեր ունեւոր ազգայիններուն, հայ մամուլին տրուած 
պատահական նուիրատուութիւններէն անդին, յատուկ 
հիմնադրամներ հաստատելու՝ հայ մամուլին արդիա-
կանացման եւ ընդհանրապէս վերակազմակերպման 
սատարող ծրագիրներու իրագործման։

- Խմբագիրներու ու լրագրողներու պատրաստութեան 
ու վերաորակաւորման յատուկ դասընթացքներ հաստա-
տելու, յատկապէս Սփիւռքի մէջ։ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
կաթողիկոսութիւնը պատրաստ է նման նախաձեռնու-
թեան դիմելու՝ գործակցութեամբ հայ մամուլի պատաս-
խանատուներուն։

- Մեր ժողովուրդի բոլոր զաւակներուն, հեռու մնալու 
կայքէջերու ճամբով հրամցուող ընդհանրապէս անորակ 
ու անդիմագիծ մամուլէն, եւ իրենց ամուր կապուածու-
թիւնը գործնապէս արտայայտելու տպագիր հայ 
մամուլին նկատմամբ՝ բաժանորդագրուելով եւ հաղորդ 
դառնալով անոր բովանդակութեան։

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոս Արամ Ա. 
OTV-ի հեռուստակայանին հետ ունեցած հարցա-
զըրոյցի մը ընթացքին անդրադարձած է Հայաս-
տանի մէջ Սփիւռքի նախարարութեան՝ յոյս յայտ-
նելով, որ նոր կառավարութեան աշխատանքներուն 
մէջ առաջնային պիտի ըլլայ Սփիւռքը: 

Կիլիկիոյ կաթողիկոսը նշած է է, որ Սփիւռքի 
նախարարութեան լուծարման մասին լուրը սփիւռ-
քահայութեան մէջ կը դիտուի իբրեւ Սփիւռքի 
վերաբերեալ ոչ բարենպաստ որոշում։

 Արամ Ա. ընդգծած է, որ Սփիւռքի համար կա-
րեւոր է ունենալ Սփիւռքի նախարարութիւն: Վե-
հափառը նշած է, որ անցեալ տարիներուն նախա-
րարութիւնը հսկայական գործ ըրած է ու պէտք է 
գնահատել զայն։

«Կարեւոր համարելով Սփիւռքի նախարարու-
թեան գոյութեան ռազմավարական իմաստը՝ միա-
ժամանակ, պէտք է նկատի ունենալ, որ երբեմն 

խորհրդանշական իմաստը աւելի կենսական է, 
քան ռազմավարականը կամ քաղաքականը։»,- 
ըսած է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսը։

Ըստ Արամ Ա.-ի, Սփիւռքի սպասելիքները մեծ 
են, որ Սփիւռքի նախարարութիւնը պիտի շարու-
նակէ գործել: Կաթողիկոսի կարծիքով՝ Սփիւռքի 
դուրս մղումը կառավարութեան կազմէն կրնայ 
բացասական անդրադարձ ունենալ Սփիւռքի մէջ։

խորհրդանշական իմաստը աւելի կենսական է, 
քան ռազմավարականը կամ քa Թրքական «Ipsos» 
հետազօտական կեդրոնի հարցախոյզի արդիւնք-
ներուն համաձայն՝ պարզ դարձած է, որ երկրի 
բնակչութեան մեծ մասը կը դժգոհի տնտեսական 
ճգնաժամէն:

Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, 
կը յայտնէ թրքական «Diken» պարբերականը:

Կեդրոնի իրականացուցած հարցախոյզի ար-
դիւնքներուն համաձայն՝ Թուրքիոյ բնակչութեան 
59 տոկոսը տնտեսական ճգնաժամը երկրի առջեւ 
ծառացած ամենամեծ խնդիրը կը համարէ:

աղաքականը։»,- ըսած է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
կաթողիկոսը։

Ռուսիոյ եւ Իսրայէլի քաղաքացի Ալեքսանտր 
Լափշինը Ազրպէյճանի դէմ Մարդու իրաւունքներու 
եւրոպական դատարան (ՄԻԵԴ) ներկայացուցած 
հայցին վերաբերեալ մանրամասնութիւններ հրա-
պարակած է: Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, 
այս մասին կը տեղեկանանք Ալեքսանտր Լափշինի 
Ֆէյսպուքի էջէն: Լափշինը կը յայտնէ, թէ դատա-
րանը որոշում կայացուցած է, որ իր իսկ ներկ-

Թուրքիոյ Բնակչութեան Մեծ Մասը Կը Դժգոհի Երկրին Մէջ Յառաջացած 
Տնտեսական Ճգնաժամէն  

Ալեքսանտր Լափշինը Ազրպէյճանի Դէմ ՄԻԵԴ Ներկայացուցած Հայցին 
Վերաբերեալ Մանրամասնութիւններ Ներկայացուցած Է
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Ըստ Արամ Ա.-ի, Սփիւռքի սպասելիքները մեծ 
են, որ Սփիւռքի նախարարութիւնը պիտի շարու-
նակէ գործել: Կաթողիկոսի կարծիքով՝ Սփիւռքի 
դուրս մղումը կառավարութեան կազմէն կրնայ 
բացասական անդրադարձ ունենալ Սփիւռքի մէջ։

այացուցած ապացոյցները բաւարար են Ազրպէյ-
ճանի դէմ գործ յարուցելու համար:

«Սթրասպուրկի Եւրոպական դատարանը որո-
շում կայացուցած է, որ Պաքուի մէջ բանտ գտնուե-
լու ժամանակ ինծի նկատմամբ իրականացուած 
մահափորձի, կտտանքներու մասով ներկայացու-
ցած ապացոյցներս բաւարար են Ազրպէյճանի դէմ 
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Իրանը Ազրպէյճանի Հետ Յարաբերութիւններու 
Գծով Ներկայ Պայմաններուն Մէջ Աւելի Կը Կարեւորէ 

Անվտանգութեան Գործօնը

«Արաս»Էն Նոր Գիրք՝ «Մեր Շէն Սեղանէն»

ԱՐՄԷՆ ԻՍՐԱՅԷԼԵԱՆ

Թագուհի Թովմասեանի «Մեր շէն սեղանէն» 
գիրքը կը տարբերի խոհագիրներու ընկալեալ 
հաւաքածոներէն ու կը վերածուի ճանապարհ-
որդութեան մը՝ դէպի այլեւս «անցեալ» պիտակը 
կրող օրերը։ Հեղինակը՝ Թագուհի Թովմասեան, 
ընթերցողին կը փոխանցէ մանկութեան ու 
պատանեկութեան տարիներուն մեծ մայրերէն ու 
ընտանիքի երէցներէն իր սորված աւելի քան 
երեսուն կերակուրներու, աղանդերներու, աղցան-
ներու, անուշեղէններու ու ըմպելիներու պատ-
րաստման եղանակները՝ անոնց միախառնելով իր 
յուշերը անձերու կամ վայրերու մասին։

Գիրքը ո՛չ միայն խոհանոցային վարպետութիւն 
փորձարկելու առիթ մըն է հետաքրքիր խոհարար-
ներուն համար, այլ նաեւ յուշագրական անզուգա-
կան հրատարակութիւն մը, որ կը պատմէ Չորլու, 
Թեքիրտաղ, Սիլիվրի, Չաթալճա եւ շրջակայքը 
հաստատուած հայութեան մնացորդացին ոդիսա-
կանը՝ անոնց գաղթը դէպի Պոլիս կամ ոմանց 
յամառութիւնը՝ մնալու ծննդավայր հայրենիքին 
մէջ մինչեւ մահ ու մահէն ալ անդին։ Այլ դրուագ մը 
կը բացուի Պոլսոյ մէջ. յատկապէս Ետիգուլէ, 
Սամաթիա, Շիշլի կը ներկայանան իրենց ներկայէն 
բոլորովին տարբերող դիմագծութեամբ մը։

Թագուհի եայայիս Ետիգուլէի -Իմրահոր պողո-
տայ, Կէնչաղա փողոց, թիւ 18- եռայարկ փայտաշէն 
տան մէջ ծներ եմ, Զատկի մեռելոցին օրը: Նախորդ 
օրը, ինչպէս միշտ, մեր տունը լեփ-լեցուն է եղեր 
Զատկի շնորհաւորութեան եկած ազգականներով: 
Յաջորդ օրը բոլոր անոնք լսեր են թէ Մարին 
աղջիկ զաւակ մը ունեցաւ, չեն կրցեր հաւատալ 
իրենց ականջներուն: Լուսաբացէն առաջ ինչպէ՞ս 
կրնայ ծննդաբերել կին մը որ նախորդ օրը այնքան 
հիւր մեծարած, եռայարկ տան մէջ անդադար վեր-
վար ելած, իջած ու առտուընէ մինչեւ իրիկուն բնաւ 
չէ նստած: Ազգականներուն նման Մարին ինք ալ 
զարմացեր է պատահածին. սակայն բոլորովին 
այլ պատճառով: Կարծես այդ տարիներուն կարելի 
էր այդ հարցին մէջ որեւէ ապահովութիւն ունենալ, 
կը կարծէ եղեր թէ մանչ զաւակ մը պիտի ունենայ: 
Չէ հաւատացեր որ աղջիկ մը ունեցած է: Այսինքն՝ 
մինչ արդէն մանչ զաւակ մը ունի, երկրորդ մըն ալ 
ունենալ կը փափաքի եղեր, երբ ես ծներ եմ: Մայրս 
տխրեր է, սակայն հայրս շատ ուրախացեր: Հայրս 
որ շատ կը սիրէր մայրը, անոր անունը ապրեցնելու 
կոչուած աղջիկ զաւկի մը տէր դառնալու ցնծու-
թեամբ, ճիշդ քառասուն տարեկանին երկրորդ ու 
վերջին անգամ ապրեր է հայրանալու յուզումն ու 
խանդավառութիւնը: Այսպէս, 14 Ապրիլ 1952-ին 
Թովմասեան ընտանիքին մաս կազմեր է երկրորդ 
Թագուհի մը… Բնաւ փողոցը չուան չցատքեցի, 
լնկու, պահուըտուք, գնդակ չխաղացի, դրացիին 
սերկեւիլի ծառին վրայ չմագըլ-ցեցայ: Տան գոր-
ծերը խաղ նկատեցի. ջուրով ու օճառով խաղացի: 
Շատ կը սիրէի պարտէզը ջրել: Փոքր տարիքէս 
կրցայ բակլայ, ոլոռն հաւաքել, այգիին մէջ խաղողի 
ողկոյզները զամբիւղի մէջ խնամքով տեղաւորել: 
Ո՛վ, ո՛ւր որ ճաշ եփէր, ես անոր քովը կ՚ըլլայի: 
Տասնմէկ տարեկանիս առաջին անգամ ինքնիրենս 
կարկանդակ պատրաստեցի: Տասնհինգիս արդէն 
մեր տան մէջ եփած բոլոր ճաշերուն մէջ դեր մը 
ունեցած էի: Միայն ձուկ մաքրած չէի: Ատիկա 
առաջին անգամ ըրի տասնհինգ տարեկանիս, 
արքայաձուկ մաքրելով: Յետոյ սկսայ մօրս հետ 
մրցիլ: Գնահատած տանտիկիններէս խոհագիրներ 
առնելով համարձակեցայ ասպարէզ կարդալ 
իրեն: Հայրս, Եղիա մեծ մօրեղբայրս, Բարթուղ 
մօրեղբայրս, Արտաշ ու Գրիգոր քեռայրներս ինծի 

չափանիշ առի: «Էէ՜ Մարի, կոտոշը ականջը ետին 
ձգեց», ըսել տուի անոնց: Սակայն բաւական ետքը 
տեղեկացայ թէ այս ասացուածքը շարունակութիւն 
մըն ալ ունէր. «եղջիւրը կը կոտրէր, բայց ականջը 
տեղը կը մնար»...

Մի՛ ըսէք թէ այս ի՛նչ տեսակ կենսագրական է. 
որո՞նք են ուսանած դպրոցներդ, ստացած վկայա-
կաններդ, գրած յօդուածներդ, օրաթերթերու թեր-
թօններդ, մասնակցած մրցումներդ, շահած 
պարգեւներդ, հրատարակուած երկերդ, հրատա-
րակելիներդ....

Չունի՛մ, կ՚երդնում, չունիմ: Եթէ ունենայի, չէի՞ 
գրեր: Դուք այս հատորէն դատելով մի՛ կարծէք թէ 
գրող եմ: «Գրէ՛» ըսին ինծի, ես ալ գրեցի:

Ո՛չ համալսարանի մը վկայականը ունիմ որ 

Իրանի գործող նախագահ Հասան Ռուհանիի 
պաշտօնավարման առաջին շրջանին, ի տարբե-
րութիւն նախորդ նախագահ Մահմուտ Ահմատինե-
ժատի կառավարման տարիներուն, Իրանի եւ 
Ազրպէյճանի յարաբերութիւններուն մէջ որոշակի 
յառաջընթաց նկատուած է, ինչպէս քաղաքական, 
այնպէս ալ տնտեսական ոլորտներէն ներս: Աւելին, 
այդ շրջանին, բացի երկկողմ ձեւաչափով 
գործակցութենէ, երկու երկիրները աշխուժօրէն կը 
գործակցէին նաեւ Իրան-Ազրպէյճան-Վրաստան, 
Իրան-Ազրպէյճան-Թուրքիա եւ Իրան-Ազրպէյճան-
Ռուսիա ձեւաչափերով՝ հիմնականօրէն շեշտը 
դնելով տնտեսական գործակցութեան վրայ:

Իրանի եւ Ազրպէյճանի յարաբերութիւններուն 
մէջ, սակայն, փոխվստահութեան մթնոլորտը փոխ-
ւեցաւ 2017-ի Մայիսէն ետք, երբ ԱՄՆ նորընտիր 

տանս պատը զարդարէ, ո՛չ հնագիտական արժէ-
քով գրասեղան մը որ սենեակիս մէկ անկիւնը 
շքաւորէ, ո՛չ ալ ոտքերուս տակ պտտկող մռլտան 
կատու մը... Ամբողջ ունեցածս միջակ նիշերով 
միջնակարգի վկայական մըն է, տրուած՝ Պագըր-
գիւղի մեր 160-ամեայ կաղնիէն՝ Տատեան վարժա-
րանէն: Այս գիրքը կարդացէք որպէս յուշերու մատ-
եան մը կամ որպէս խոհանոցի գիրք մը. ինչպէս 
որ ուզէք: Եթէ պատրաստեցիք այս ճաշերը ու 
սիրեցիք, նաեւ ախորժեցաք ընտանեկան պատ-
մութիւններէս, երանի՛ ինծի...

Մեր շէն սեղանէն 
Թագուհի Թովմասեան

Թրքերէնէ թարգմանեց՝ Արփի Թոթոյեան
Խոհագիրք- յ ուշագրութիւն 152 էջ, 16x24 սմ

¾ç 07

նախագահ Տոնալտ Թրամփի՝ Սէուտական Արաբ-
իա կատարած այցի ծիրէն ներս տեղի ունեցաւ 
«Արաբական-ամերիկեան-իսլամական» խորհըր-
դաժողովը, որուն կը մասնակցէր նաեւ Ազրպէյ-
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Պոլսոյ Հայաշատ Շրջանի Մը Մէջ Փոխած են Փողոցներէն Մէկուն 
Հայկական Անուանումը

Հայրենի 
Զբօսաշրջութիւն

Հայաստանի Երկու Օդակայաններուն 
Ուղեւորահոսքը 2018 Թուականին 
Նախորդ Տարուան Համեմատ Աճած Է 
11.9 Տոկոսով

Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն
Հայաստանի Պատմական Մայրաքաղաք Անիի Այցելուներուն 
Թիւը Եռապատկուած է

Վանը, Կարսն ու Համշէնը Յայտնուած են Թուրքիոյ Ձմեռնային 
Զբօսաշրջութեան Ամենակարեւոր Վայրերու Շարքին

Անցած տարի Հայաստանի Հանրապետութեան 
երկու օդակայաններուն ուղեւորահոսքը կազմած է 
2 856 673 ուղեւոր, որ 11.9 տոկոսով կը գերազանցէ 
2017 թուականի  ցուցանիշը:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, «Արմէն-
իա միջազգային օդակայաններ» ՓԲԸ-էն կը 
տեղեկացնեն, որ 2018 թուականին «Զուարթնոց»-ի 
մէջ ուղեւորահոսքը աւելցած է 10 տոկոսով: Եթէ 
2017 թուականին «Զուարթնոց» միջազգային օդա-
կայանի ծառայութիւններէն օգտուած է 2,448,251 
ուղեւոր, ապա 2018 թուականին այդ ցուցանիշը 
կը կազմէ 2,690,727 ուղեւոր:

2018 թուականին Կիւմրիի «Շիրակ» օդակայա-
նին մէջ ուղեւորահոսքը կազմած է 165,946 հոգի: 
2017 թուականի 105,664 ուղեւորահոսքի համեմատ 
աճը կազմած է 57 տոկոս:

«Զուարթնոց» եւ «Շիրակ» օդակայաններուն 
մէջ 2018 թուականի Յունուար-Դեկտեմբեր ամիս-
ներուն, նախորդ տարուան համեմատ, 9.8 տոկո-
սով աճ գրանցած են նաեւ թռիչք- վայրէջքերը:

Թրքական Բարքեր

Պոլսահայ համայնքի գործունեայ գործիչներէն 
Նազարէթ Դաւիթեան դիմատետրի իր էջով կը 
տեղեկացնէ, որ Պոլսոյ Պաքըրքոյ շրջանին մէջ 
գտնուող Տատեան փողոցէն անհետացած է 
փողոցի Տատեան անունը մատնանշող ցուցանակը 
եւ անոր փոխարէն «Մապէթ» անունով նոր ցուցա-
նակ յայտնուած է։ Այս մասին կը հաղորդէ «Գան-
ձասար»-ը։

Անոր համաձայն, քանի մը տարի առաջ հայերու 
շրջանին մէջ մեծ ոգեւորութիւն յառաջացուցած էր 
փողոցը յայտնի հայկական Տատեան գերդաստա-
նի պատւոյն անուանակոչելու հանգամանքը։ Այդ 
փողոցին մէջ կը գտնուին Սուրբ Աստուածածին 
հայկական եկեղեցին եւ Տատեան վարժարանը։

Ըստ «Էրմէնիհապէր»ի, փողոցը Տատեան ան-
ւանելէ ետք, հակառակ ազգայնականներու բարձ-
րացուցած դժգոհութիւններուն, քաղաքային իշ-
խանութիւնները տեղի չէին տուած եւ հաստատած 
էին  հայկական Տատեան անուանումը։

Բայց այժմ անհասկնալի պայմաններու մէջ 
«Տատեան» գրութեամբ ցուցանակը անհետացած 
է եւ փողոցը անուանափոխուած է՝ կոչուելով «Մա-
պէթ»ի փողոց։

Յիշեցնենք, որ Տատեանները 18-20-րդ դարե-
րուն Օսմանեան Կայսրութեան մէջ պետական, 
հայ ազգային հասարակական գործիչներ, նշանա-

UNESCO-ի Համաշխարհային մշակութային 
ժառանգութեան ցանկին վրայ ընդգրկուած Անի 
այցելող զբօսաշրջիկներուն թիւը՝ ձմրան ամիսնե-
րուն՝ եռապատկուած է։ Իբրեւ «Աշխարհի քաղաք», 
«Քաղաքակրթութիւններու օրրան», «Հազար ու 
մէկ եկեղեցիներու քաղաք» եւ «Քառասուն դար-
պասներու քաղաք» յայտնի Անին կը գրաւէ ու կը 
հիացնէ թէ՛ արտերկրէն, թէ՛ Թուրքիոյ տարբեր  
նահանգներէ եկած հիւրերը։ Մասնաւորապէս մեծ 
է «Արեւելեան էքսփրէս» («Dogu Ekspres») կոչուող 
Անգարա-Կարս երկաթուղիով Անի ժամանող 
զբօսաշրջիկներուն հոսքը։ Այս մասին կը հաղորդէ 
Ermenihaber.am-ը՝ վկայակոչելով Mynet.com-ը։

Երթուղին, որոշ դադարէ ետք, վերագործար-
կըւած է 2018-ի Դեկտեմբերին, ուղեւորութեան 
ընդհանուր տեւողութիւնը Անգարայէն մինչեւ Կարս 
կը տեւէ գրեթէ 25 ժամ։ Հակառակ անոր՝ զբօսա-
շըրջիկները մեծ հաճոյքով կ՝օգտուին այս գնացքէն՝ 
պատմական քաղաքը այցելելու նպատակով։

«Արեւելեան էքսփրէս»-ով Կարս եկած զբօսա-
շըրջիկներուն Մերվէ Քարաճան կը նշէ, որ շատ 
կը հաւնի Կարսը եւ կը փափաքի կրկին այցելել։ 
«Գնացքով շուրջ 25 ժամ տեւող ուղեւորութիւն մը 

ւոր մտաւորականներ եղած են։ Ուսումնասիրողները 
սուլթան Մահմուտի գահակալութեան շրջանը 
անուանած են «Տատեան դար»։ Տատեանները 
նիւթական միջոցներ տրամադրած են Վենետիկի 
Մխիթարեաններուն, ազդեցիկ դեր խաղցած 
Կոստանդնուպոլսոյ հայ համայնքի կրօնական եւ 
մշակութային կեանքին մէջ։ Տատեաններուն ամա-
ռանոցին մէջ ստորագրուած է Սան Սթեֆանոյի 
ռուս-թրքական պայմանագիրը (1878)։

Տատեաններուն նախահայրը՝ արհեստաւոր 
Մահտեսի Առաքել Տատեան (1753-1812) Կոստանդ-
նուպոլիս գաղթած է Ակն գաւառի Ապուչեխ գիւղէն։ 
1795-ին ստացած է ամիրայի կոչում եւ նշանակուած 
Օսմանեան Կայսրութեան արքունի վառոդապետ։ 
Այնուհետեւ մօտաւորապէս 75 տարի Տատեան-
ներուն շառաւիղները ղեկավարած են Օսմանեան 
պետութեան զինագործարանները, թուղթի արտադ-
րութիւնը եւ բանակի հանդերձաւորումը։

կատարած ենք եւ շատ գոհ ենք։ Ես չէի սպասեր, 
որ Կարսը այսքան գեղեցիկ է։ Իսկ յատկապէս 
Անիի մասին կը մտածէի, թէ անիկա ամբողջովին 
աւերակ է։ Սակայն, դեռ շատ կանգուն կառոյցներ 
կան։ Այս կառոյցներու՝ երկար տարիներ շարունակ 
կանգուն մնալուն հանգամանքը մեր վրայ մեծ 
տպաւորութիւն գործեց, հիացած ենք»։

Անին առաջին անգամ այցելող զբօսաշրջիկները 
ափսոսանք կը յայտնեն, որ աւելի կանուխ չեն 
եղած այստեղ եւ կոչ կ՝ընեն բոլորին՝ այցելելու 
Անի։ Զբօսաշրջիկները յատկապէս կը հիացնեն 
Անիի Մայր տաճարն ու Ամենափրկիչ եկեղեցին, 
Տիգրան Հոնենցի եկեղեցին, Ապլղարիպ Պահլա-
ւունիի եկեղեցին։

Թուրքիոյ եւ Հայաստանի սահմանին՝ Կարսի 
Արփաչայ շրջանի հարեւանութեամբ գտնուող Անին 
961-1045թթ. եղած է Բագրատունիներու մայրաքա-
ղաքը։ Անիի մէջ առաջին բնակիչներուն մասին 
վկայութիւնները կը վերաբերեն Ք.Ա. երրրորդ 

Թուրքիոյ մէջ ձմեռնային զբօսաշրջութեան ամե-
նակարեւոր ուղղութիւններու շարքը համալրած են 
ներկայիս այդ երկրին  սահմաններէն ներս գտնը-
ւող Վանը, Կարսն ու Համշէնը։

Թրքական mynet.com կայքը վարկանշային 
ցուցակ կազմած է՝ զբօսաշրջիկներուն խորհուրդ 
տալով անպայման այցելել Աղթամար։

«Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցին միջնադար-
եան հայկական ճարտարապետութեան լաւագոյն 
օրինակներէն է»,- կ’ըսուի յօդուածին մէջ:

հազարամեակին։ Պատմական քաղաքը, տարբեր 
ժամանակներու, գտնուած է Սասանեաններու, 
Շադադեաններու, վրաց աթաբեկներու, Խորեզմի 
(Հարզեմշահ) պետութեան, սէլճուկներու, մոնկոլնե-
րու, կարակոյունլուներու, ակկոյունլուներու, օսման-
եան եւ ռուսական կայսրութիւններու տիրապետու-
թեան ներքոյ։

Անիի աւերակները 2012-ին ներառուած են 
UNESCO-ի համաշխարհային մշակութային ժառան-
գութեան ժամանակաւոր ցանկին վրայ, իսկ 2016 
Յուլիս 15-ին՝ UNESCO-ի համաշխարհային մշակու-
թային ժառանգութեան ցանկին

Ցուցակին մէջ երկրորդ տեղը գրաւած է պատ-
մական Համշէնը, ապա Կարսը, Պայազիտը եւ ժամա-
նակակից Թուրքիոյ արեւմտեան շարք մը շրջաններ:
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Սփիւռքահայ Կեանք
Յիշատակումներ՝ Ձօնուած 
Հրանդ Տինքի Տարելիցին

Եւրոպայի Հնագոյն Հայոց Գաղութին ՄԷջ Արդէն 1000 Տարիէ Ի 
Վեր Կը Ղօղանջեն Հայկական Եկեղեցիներու Զանգերը

Ինչպէս նախորդ տարիներուն, այս տարի եւս 
պոլսահայ նահատակ հերոս Հրանդ Տինք զանա-
զան միջոցառումներով պիտի յիշատակուի իր նա-
հատակութեան 12-րդ տարելիցին առթիւ:

Կիրակի, 20 Յունուարին, կէսօրէն ետք ժամը 
2ին տեղի պիտի ունենայ Հոգեհանգստեան պաշ-
տօն, Հրանդ Տինքի եւ Սարգիս Հացպանեանի հո-
գիներուն համար, Մոնթեպելլոյի յուշարձանին առ-
ջեւ (901 Via San Clemente, Montebello, CA 90640):

Նոյն օրը երեկոյեան ժամը 6ին, Պոլսահայ 
միութեան կեդրոնին մէջ (19726 Sherman Way, 
Winnetka, CA 91306) պիտի նշուի Հրանդ Տինքին 
նուիրուած ոգեկոչման երեկոյ մը, որուն ընթացքին 
Պոլիսէն ժամանած դասախօս, ճարտարապետ եւ 
«Ակօս» շաբաթաթերթի պատմական  բաժինի 
լրագրող Զաքարեա Միլտանօղլու, նաեւ Պերլինէն 
ժամանած պոլսահայ գրող եւ թղթակից Հայկօ 
Պաղտատ, որոնք պիտի ունենան դասախօսութիւն-
ներ, ինչպէս նաեւ տեղի պիտի ունենայ «Հրանդ 
Տինք Ազատութեան եւ Արդարութեան» մետալի 
շնորհում Զաքարեա Միլտանօղլուի:

Շուրջ 1000 տարի առաջ հաստատուելով Ռուման-
իոյ մէջ` հայերը կառուցեցին եկեղեցիներ ու դպրոց-
ներ` խոր արմատներ ձգելով ռումանական հիւրընկալ 
հողին վրայ: 1401թ. Ալեքսանտր Պարի իշխանի 
հրովարտակով հաստատուեցաւ Ռումանիոյ Հայոց 
թեմը` իր հայրական հոգածութեան տակ առնելով, 
կրթելով ու դաստիարակելով տեղի հայութիւնը, 
կապելով իրենց արմատներուն եւ հաւատքին հետ: 
Եւ ահա շուրջ 1000 տարի մշտապէս կը ղօղանջեն 
բոլոր հայկական եկեղեցիներու զանգերը: Բացա-
ռութիւն չէր նաեւ այս անգամ: Առիթը Տիրոջ Ծննդեան 
եւ Աստուածյայտնութեան տօնն էր, որուն առիթով  
հերթական անգամ հնչեցին բոլոր եկեղեցիներու 
զանգերը` ազդարարելով Փրկիչի Ծնունդը: Ռուման-
իոյ Հայոց թեմի առաջնորդ գերշ. Տ. Տաթեւ եպս. 
Յակոբեանի տնօրինութեամբ ու օրհնութեամբ տօ-
նական Ս. Պատարագներ մատուցուեցան ու ձեռ-
նարկներ իրականացուեցան գրեթէ բոլոր հայաշատ 
քաղաքներուն մէջ:

Պուխարեստ – Առաջնորդանսիտ Սրբոց Հրեշտա-
կապետաց Մայր Եկեղեցւոյ մէջ յունուար 5-ին 
Ճրագալոյցի Սուրբ Պատարագ մատուցեց Թեմակալ 
Առաջնորդ գերշ. Տ. Տաթեւ եպս. Յակոբեան` ներկայ 
հաւատաւոր բազմութեան ուղղելով իր պատգամն ու 
աւետելով Տիրոջ Ծննդեան բարի լուրը` մասնաւորա-
պէս նշելով. «Քրիստոսի Ծնունդն ու մարդեղացումն 
իրական հրաշք է: Զօրութիւններու Տէր Աստուած, 
Որուն գահը երկինքն է եւ ոտքերու պատուանդանը` 
երկիրը, Որուն կը ծառայեն հրեշտակները, արեւն ու 
լուսինը, կը ծնի Ս. Կոյսէն  փոքր ու աղքատ մսուրի մը 
մէջ: Դժուար է մարդկային պատկերացումներով 
հասկնալ Բեթղէհէմեան մսուրին մէջ կատարուած 
հրաշքն իր ողջ գեղեցկութեամբ հանդերձ: Մեզի կը  
մնայ միայն ծունկի իջնել եւ երկրպագել ծնուած 
Մանուկին, ինչպէս վարուեցան հովիւներն ու մոգերը: 
Իրապէս սա հրաշք է, սիրելիներ, հրաշք, որ այսօր 
կը յայտնուի մեզի, բայց յաջորդ օրը կը մոռնանք, 
քանի որ սովոր չենք եւ կը վախնանք ապրիլ հրաշքով: 
Այդ հրաշքը Աստուծոյ որդիի ծնունդով սկսած այն 
նոր կեանքն է, որ մեզ կ՛առաջնորդէ հրաժարելու 
մեղքէն ու չարիքէն եւ ապրելու Աստուծոյ շնորհով ու 
ողորմածութեամբ: Մանուկ Յիսուս իր ծննդեան 
պահէն գրկեց ողջ աշխարհը, մարդոց` աստուածային 
Իր սիրով փրկութեան առաջնորդելու եւ պահպանելու 
համար: Այսօր երկիրը երկինք դարձաւ: Երկինքն այն 
տեղն է ուր ներկայ է Աստուած: Աստուած իր ներկա-
յութեամբ երկիրը երկինք դարձուց: Ոչ ոք Աստուծոյ 
ստիպեց մարդանալ, ոչ ոք  կրնար Աստուծոյ երկին-
քէն երկիր իջեցնել, բայց միայն աստուածային ան-
սահման սէրը հանդէպ Իր պատկերով ու նմանու-
թեամբ ստեղծուած մարդը: Մենք միայն պէտք է 
ընդունինք Տիրոջը, աստուածային սէրն ու շնորհները: 
Ընդունել կը նշանակէ հաւատալ, պայքարիլ, մերժել 

չարիքը եւ մեր ազնիւ ընթացքի ու զգացումներու 
պտուղները ընծայաբերել Մանուկ Յիսուսին: Աշխարհն 
իր չարութեամբ Աստուծոյ համար քարայրէն ու մսու-
րէն բացի այլ բան չկրցաւ պատրաստել: Սա դեռ 
ամէնը չէր, հալածանքները շարունակուեցան նաեւ 
ծնունդէն յետոյ, երբ Հերովդէսը կը փնտռէր մանուկը 
սպաննելու համար: Ու չնայած մարդիկ, աշխարհ, 
չարն իրենց ողջ դաժանութեամբ մերժեցին Մանուկ 
Յիսուսը եւ կը ցանկային սպաննել, սակայն Մանուկ 
Յիսուս յաղթեց աշխարհին աստուածային Իր սիրով 
ու խոնարհութեամբ: Ուրեմն, սիրելիներ, եկէք աղօ-
թենք միասնաբար Նորածին Փրկիչի մսուրին առջեւ, 
որ Իր ամենառատ շնորհներով նորոգուին մարդ-
կային հոգիները եւ ողորմութեան, խաղաղութեան, 
արդարութեան ու ճշմարտութեան ճանապարհներով 
ուղղորդուին: Աղօթենք, որ Փրկիչի Սուրբ Ծննդեան 
եւ Աստուածայայտնութեան խորհուրդով երկնային 
շնորհներն ու պարգեւները առատանան աշխարհի 
մէջ` համայն մարդկութիւնը առաջնորդելով դէպի 
խաղաղութիւն եւ փրկութիւն: Աղօթենք առ Բար-
ձըրեալն Աստուած, որ Տէրն անսասան ու անխռով 
պահէ Ռումանիոյ Հայոց թեմը, հայ եւ ռումանացի 
ժողովուրդները, Ռումանիոյ պետութիւնը, Հայաստան 
եւ Արցախ աշխարհները եւ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիա-
ծինը: Ամէն»:

Յունուար 6-ին Թեմակալ Առաջնորդին կողմէ 
մատուցուեցաւ Ս. Պատարագ` յաւարտ որուն կատար-
ւեցաւ Ջրօրհնէքի կարգ: Պատարագի արարողութեան 
կը մասնակցէին արժ. Տ. Գրիգոր քահանայ Հոլկան, 
արժ. Տ. Եզնիկ քահանայ Թորգոմեան, Հայկ սրկ. 
Ազարեան, Վահէ դպիր Յովակիմեան: Պատարագին 
ներկայ էր նաեւ Ռումանիոյ Խորհրդարանին մէջ 
ազգային փոքրամասնութիւններու ղեկավար Վարու-
ժան Փամբուկչեան: Յաւարտ Պատարագի Ռուման-
իոյ Հայոց միութեան հոգածութեամբ Դուդեան կեդ-
րոնին մէջ համայնքի փոքրիկներուն այցելեց Ձմեռ 
պապը` իր հետ բերելով բազում նուէրներ: Պատա-
րագէն յետոյ Սրբազան Հօր օրհնութեամբ ընդունե-
լութիւն  կազմակերպուած էր նաեւ Առաջնորդարանին 
մէջ: Նոյն օրը երեկոյեան Պուխարեստի հայ համայն-
քի ներկայացուցիչները մասնակցեցան Ռումանիոյ 
Հայոց Թեմի, Ռումանիոյ Հայոց Միութեան կողմէ 
կազմակերպուած տօնական ճաշկերոյթին ու ձեռ-
նարկին:

Քոնստանցա – Քոնստանցայի հայ համայնքէն 
ներս Ս. Ծննդեան ձեռնարկները մեկնարկեցին դե-
ռեւս յունուար 4-ին: Ռումանիոյ Հայոց Միութեան 
Քոնստանցայի մասնաճիւղին կողմէ կազմակեր-
պըւեցաւ Ս. Ծննդեան նուիրուած տօնական համերգ, 
որուն մասնակցեցան սոփրանօ, երէցկին Արմինէ 
Խաչատրեան, մեցոսոփրանօ Սոնիա Հազարեան, 
դաշնակահար Արամ Մարիուս Նիցան:

Յունուար 5-ի երեկոյեան Ճրագալոյցի Ս. Պատա-

րագ մատուցուեցաւ Քոնստանցայի Ս. Մարիամ 
Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ: Պատարագիչն էր 
ծուխի հոգեւոր հովիւ արժ. Տ. Օշական քհն. Խա-
չատրեան: Յաւարտ Ս. Պատարագի տեղի ունեցաւ 
տօնական ձեռնարկ եւ հանդէս, որմէ ետք , միութեան 
հոգածութեամբ համայնքի երեխաներուն այցելեց 
Ձմեռ Պապը` իր հետ բերելով բազում նուէրներ:

Յունուար 6-ին մատուցուեցաւ Ս. Պատարագ, 
որմէ ետք կատարուեցաւ Ջրօրհնէքի արարողութիւն 
եւ օրհնուած ջուրը բաժնուեցաւ հաւատացեալ բազ-
մութեան: Նոյն օրը տեղի հայ համայնքի ներկայա-
ցուցիչները մասնակցեցան Ռումանիոյ Հայոց 
Միութեան կողմէ կազմակերպուած տօնական ճաշ-
կերոյթին ու ձեռնարկին:

Փիտեշտ – Յունուար 5-ին Ճրագալոյցի Ս. Պատա-
րագ մատուցուեցաւ Փիտեշտ քաղաքի Ս. Յովհաննէս 
Մկրտիչ եկեղեցւոյ մէջ, որմէ ետք կատարուեցաւ 
Ջրօրհնէքի կարգ:

Տիրոջ Ծննդեան տօնը նշուեցաւ նաեւ Պոտոշան, 
Սուչաւա, Գալաց, Պրըիլա, Թուլչա, Եաշ, Ֆոկշան, 
Ռոման եւ Թեմի այլ քաղաքներուն մէջ: Յունուար 
7-ին բոլոր եկեղեցիներուն մէջ կատարուեցաւ հոգե-
հանգստեան պաշտօն եւ աղօթք բարձրացուեցաւ առ 
Աստուած ննջեցեալներու հոգիներու խաղաղութեան 
ու փրկութեան համար:

Այնուհետեւ Թեմի հոգեւորականաց դասը սկսաւ 
այցելել հաւատաւոր զաւակներու տուները` տանելով 
Փրկչի Ծննդեան աւետիսը, օրհնելով բոլոր ընտա-
նիքներն ու տան բարիքները` մաղթելով առողջ, 
խաղաղ ու օրհնաբեր տարի:

Ռումանիոյ Հայոց թեմի մամլոյ դիւան
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- âáõË³ï³ñ:
- Ðûñ»Õµ³ÛñÝ»ñ áõÝ¿Ç±ñ:
- ²Ûá°,- Ï'Áë»Ù »õ ³ÝáÝó ³ÝáõÝÝ»ñÁ Ïáõ ï³Ù 

»õ ÏÁ ï»ëÝ»Ù áñ ã³÷³½³Ýó Ñ»ï³ùñùñáõÃ»³Ùµ 
áõ Ûáõ½áõÙáí ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ Çñ Ñ³ñóáõÙ»ñÁ:

- ²ÝáÝó ½³õ³ÏÝ»ñáõÝ ³ÝáõÝÝ»ñÁ ÏÁ ÛÇß»±ë,- 
Ï'Áë¿:

ºë ÏÁ ëÏëÇÙ Ù¿ÏÇÏ Ù¿ÏÇÏ Ãáõ»É ³Ù¿ÝáõÝ 
³ÝáõÝÝ»ñÁ: ºñµ Ïáõ ï³Ù Ú³Ïáµ×³ÝÇÝ ³Ýáõ-
ÝÁ, ³ÛÉ»õë ÇÝù½ÇÝù ½ëå»Éáõ ³ÝÏ³ñá¯Õª ÏÁ 
Ý»ïáõÇ íÇ½ë É³Éáí »õ Ñ³Ùµáõñ»Éáí ½Çëª

- º°ë »Ù, »ë »Ù Ú³Ïáµ×³ÝÁ£ ´³Ûó, »ë Î»-
ë³ñÇ³ ã¿Ç ¹áõÝ áõñï»Õ¿±Ý ·Çï»ë ½Çë:

- ¸áõÝ î³ñëáÝÇ Ï³Û³ñ³ÝÇÝ ïÝûñ¿ÝÁ ÁÉÉ³-
Éáí ÑáÝ ¿Çñ, µ³Ûó »ë áñáß ·Çï»Ù ùáõ ³ÝáõÝ¹, 
ù³ÝÇ áñ ¹áõÝ ÇÙ Ñûñ»Õµûñáñ¹ÇÝ »ë,- ÁëÇ: Æ°Ýù 
Ïáõ É³Û, »°ë Ïáõ É³Ù: Þñç³Ï³Û ÅáÕáíáõñ¹¿Ý 
Ñ³ëÏóáÕÝ»ñÁ Ù»½Ç Ñ»ï Ïáõ É³Ý... ï³ñÇÝ»ñ 
»ïù ßá·»Ï³éùÇÝ Ù¿ç ½Çñ³°ñ... ·ïÝ»É »ñµª 
ÍÝáÕùÝ»ñÁ ³ÝÑ»ï³ó³Í »Ý »õ ÙÇ³ÛÝ Ù»Ýù ÏÁ 
ÙÝ³Ýù ·»ñ¹³ëï³ÝÇÝ ³ñ³Ï³Ý ë»é¿Ý Ù¿ÛÙ¿Ï 
ÝÙáõßÝ»¯ñ...:

´³ËïÁ Çñ Ë³Õ»ñ¿Ý, ³ÝÇÙ³Ý³ÉÇ ï³ñû-
ñÇÝ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý áÕµ»ñ·³½³õ»ßï³Ï³Ý ÝÙáõß 
ÙÁ ÏÁ óáõó³µ»ñ¿ Ù»°ñ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃ»³Ùµ...£

²ÛÉ»õë ùáí¿ ùáí Ýëï³Í ëÏë³Ýù å³ïÙ»¯É 
³Û¹ ³Ñé»ÉÇ¯ ³Ýó»³ÉÇÝ ¹ñáõ³·Ý»ñ¿Ý »õ Ñ³-
½³ñ³õáñ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÝ»ñáí, Ù»ñ 
Ï»³ÝùÇÝ ³Ýó»³ÉÇÝ ï»Õ»Ï³Ý³É, ³å³ª

- ÐÇÙ³ Ð³É¿°å áõ±ñ, áñáõ±Ý ùáíÁ Ï'»ñÃ³ë,- 
Áë³õ:

- ø»éÇÇë ùáíÁ Ï'»ñÃ³Ù,... ÁëÇ:
- ø»éÇ¹ á¯Õç ¿:
- ²Ûá°, áÕç ¿ »õ Ð³É¿åÇ Ù¿ç ß³ï Ù»Í å³ßïûÝ 

áõÝÇª ýñ³Ýë³Ï³Ý ·áñ·³·áñÍ³ñ³ÝÇÝ Ã¿° 
í³ñå»ïÝ ¿ »õ Ã¿° ïÝûñ¿ÝÁ£

ì»ñç³å¿ë Ð³É¿åÇ Ï³Û³ñ³ÝÁ Ñ³ë³Ýù: 
ì³ÏáÝ¿Ý ¹Çï»Éáíª ï»ë³°Û ù»éÇë, Çñ Ù³ÝÏÇÏÁ 
·ñÏ³Í ½Ç°ë ÏÁ ëå³ë¿ñ: Ø»Ýù »ñÏáõùë ÙÇ³ëÇÝ 
í³°ñ ÇçÝ»Éáí, ù»éÇë ½³ñÙ³ó³Í Áë³õª §»ë 
Ù¿°Ï Ñ³ï ÏÁ ëå³ë¿Ç... »ñÏáõ° »Ï³õ,.. µ³ñÇ 

Ինքնակենսագրութիւն
(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)
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ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ »Ï³ù¦: Ð³Ùµáõñáõ»ó³Ýù »õ Ï³éùÁ Ýëï»Éáí 
áõÕÕáõ»ó³Ýù ïáõ°ÝÁ, áõñ ÁÝÃñÇùÇ å³ïñ³ë-
ïըõ³Í ¹ñ³óÇÝ»ñÁ Ù»ñ ·³Éëï»³Ý ÏÁ ëå³-
ë¿ÇÝ: àõñ³Ë ïñ³Ù³¹ñáõÃ»³Ùµª ÁÝÃñ»óÇÝù 
»õ Ýëï³Ýù Ëûë³ÏóáõÃ»³Ý: Ð³½³ñ³õáñ 
Ñ³ñó å³ï³ëË³ÝÝ»ñ »ñÏáõëï»ù... Å³ÙÁ 
»Õ³õ Ï¿ë·Çß»ñ »õ Ñûñ»Õµûñáñ¹Çë µ³ÅÝáõ»Éáí 
·Ý³ó ûÃ¿É, Ëáëï³Ý³Éáí Û³çáñ¹ ûñÁ ÏñÏÇÝ 
Ñ³Ý¹ÇåÇÉ£

Ú³çáñ¹ ûñÁ ¹³ñÓ»³É »Ï³õ »õ ù»éÇë 
Ú³Ïáµ×³ÝÇÝ ¹³éÝ³Éáí Áë³õ.

- Æ±Ýã ¿ Ýå³ï³Ï¹:
- ä³ñáÝ ì³Ñ³Ý, »ë Ñáë åÇïÇ ãÏ»Ý³°Ù, 

³ÛÉª ä³Õï³ï, ÙÇõë Ñûñ»Õµûñë ïÇÏÝáç ÎÇõÉ-
ïáõïáõÇÝ ùáíÁ åÇïÇ »ñÃ³Ù: ºë Ïñó³ÍÇë 
ã³÷ åÇïÇ Ñ»é³Ý³Ù ÃÇõñù»ñ¿Ý, ù³ÝÇ áñ 
³ÝáÝù ½Çë ÏÁ ÷Ýïé»Ý: ºë Ï³Ë³Õ³Ý¿Ý 
³½³ï»ó³Û ßÝáñÑÇõ µ³ñ»Ï³Ù ÃÇõñùÇ ÙÁ 
»ñ³ßË³õáñáõÃ»³Ý »õ Ù³ñ¹Á ï³ëÁ Ñ³½³ñ 
áëÏÇ å³Ñ ¹Ý»Éáí, ½Ç°ë ³½³ï»ó, Áë³õª §Ãá°Õ 
ÇÙ ¹ñ³Ùë ³ÛñÇ, ¹áõÝ ÷³ËãÇ°ñ, Ñ»é³óÇ°ñ ³Ûë 
»ñÏñ¿Ý¦: ¼Çë µ»éÝ³ï³ñ í³ÏáÝÇ ÙÁ Ù¿ç ¹ñ³Í, 
äáÉÇë ÷³Ëóáõó: ºëª ä¿ÛñáõÃ »Ï³Û ä³Õï³ï 
»ñÃ³Éáõ Ñ³Ù³ñ. á°ã å³ßïûÝ Ï'áõ½»Ù, áã ³É 
¹ñ³ÙÇ å¿ïùáõÃÇõÝ áõÝÇÙ...£

*   *   *

¸Åµ³Ëï³µ³ñ, »Õ»éÝ»³Ý ³Ûë á¹Çë³Ï³ÝÁ 
Ï'ÁÝ¹Ñ³ïÇ ³Ûëï»Õ, áñáíÑ»ï»õ ½³ÛÝ íÏ³Ûá-
ÕÇÝ Ï»³ÝùÇ Ã¿ÉÁ Ï'ÁÝ¹Ñ³ïÇ:

Æñ ½³õÏ¿Ý, ä¿ÛñáõÃÇ ÑÇõëÇë³ÏáÕÙÇ ù³Õ³-
ùÁª ÖÇõÝÇ, µÝ³ÏáÕ Çñ ½³õÏ¿Ýª è³ýýÇ ºë³Û-
»³Ý¿Ý ËÝ¹ñ»óÇÝù áñ ³Ý ß³ñáõÝ³Ï¿ Çñ Ñûñ 
å³ïáõÙÁ:

êïáñ»õ, Çµñ»õ Ú»ï ¶ñáõÃ»³Ý ÏÁ Ý»ñÏ³-
Û³óÝ»Ýù ³Û¹ ß³ñ³¹ñ³ÝùÁ:

1923Ç í»ñçÁ Ñ³Ûñë ÏÁ í»ñ³¹³éÝ³Û Çñ ù»-
éÇÇÝ Ùûï, »õ ÑáÝ, Çñ Ï»³ÝùÇ ÁÝÃ³óùÁ Ï'ÁÉÉ³Û 
³ÝÏÇõÝ³¹³ñÓ³ÛÇÝ »õ í×éáñáß Çñ ³å³·³ÛÇÝ 
Ñ³Ù³ñ: Ð³É¿å Çñ Ï»óáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ, 
Ñ³Ûñë Ý³Ë ÏÁ ÙïÝ¿ ³Û¹ Å³Ù³Ý³ÏÇ Û³ÛïÝÇ 
Éáõë³ÝÏ³ñÇã ÎÇõÉå»ÝÏ âÇã¿ù»³ÝÇ ëÃÇõïÇûÝ 

ëáñí»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ñÑ»ëïÁ:
ØÇ»õÝáÛÝ ³ï»Ý, »ñµ»ÙÝ Ï'³Ûó»É¿ »Õ»ñ Ð³-

É¿åÇ ýñ³Ýë³Ï³Ý ·áñ·³·áñÍ³ñ³ÝÁ, áñáõÝ 
í³ñå»ïÝ áõ ïÝûñ¿ÝÁ Çñ ù»éÇÝª ì³Ñ³Ý 
¶³ë³ñ×»³ÝÝ ¿ñ: ÐÙ³Ûáõ»Éáí ³Ûë ³ñáõ»ëïÇ 
·»Õ»óÏáõÃ»Ý¿Ý, Ñ³Ûñë Ï'áñáß¿ ³ëå³ñ¿½Á 
÷áË»É: ²ï»Ý ÙÁ »ïù, ù»éÇÝ ÏÁ Ññ³Å³ñÇ Çñ 
å³ßïûÝ¿Ý ³éáÕç³Ï³Ý å³ï×³éÝ»ñáí: ²Ý 
ÏÁ µ³Ý³Û ÷áùñ ·áñ·³·áñÍ³ñ³Ý ÙÁ, áñáõÝ 
í³ñå»ïáõÃÇõÝÁ ÏÁ ëï³ÝÓÝ¿ Ñ³Ûñë:

èáå»ñÃ ºë³Û»³Ý ÏÁ ÙÝ³Û Çñ ù»éÇÇÝ Ùûï 
ÙÇÝã»õ 1930³Ï³ÝÝ»ñáõÝ Ï¿ë»ñÁ, Ó»éÝÑ³ëûñ¿Ý 
í³ñ»Éáí ³Û¹ ·áñÍ³ï³Ý í³ñå»ïáõÃÇõÝÁ, 
ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ý»óáõÏ Ï³Ý·Ý»Éáí Çñ ù»éÇÇ 
ÁÝï³ÝÇùÇÝ: ²Û¹ ÁÝÃ³óùÇÝ Ñ³Ûñë ÏÁ Í³Ýû-
Ã³Ý³Û ¶³ëå³ñ Ü»ñë¿ë»³ÝÇÝ, áñ Ï'³é³-
ç³ñÏ¿ ÁÝÏ»ñáíÇ Ý»ñÏ³ïáõÝ ÙÁ µ³Ý³É ÖÇõÝÇÇ 
Ù¿ç, áõñ ÇÝù Ñ³ëï³ïáõ³Í ¿ñ: 1938ÇÝ Ñ³Ûñë 
Ññ³Å»ßï Ï'³éÝ¿ ù»éÇ¿Ý »õ í»ñçÝ³Ï³Ý³å¿ë 
ÏÁ Ñ³ëï³ïáõÇ ÖÇõÝÇ, ÈÇµ³Ý³Ý: 1940ÇÝ ³Ý 
Ï'³ÙáõëÝ³Ý³Û ²ÉÇë Ø»Ý¿ß»³ÝÇ Ñ»ï, Ï³½Ù»-
Éáí Çñ ÁÝï³ÝÇùÁ: 1941ÇÝ ÏÁ ÍÝÇ ÙÇ³Ï ½³-
õ³ÏÁ è³ýýÇÝ:

èáå»ñÃ ºë³Û»³Ý Ù³ëÝ³Ïó³Í ¿ ÖÇõÝÇÇ 
·³ÕáõÃÇ ³½·³ÛÇÝ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï»³ÝùÇÝ: 
1944ÇÝ ³Ý Ù³ë Ï³½Ù³Í ¿ ÖÇõÝÇÇ ²½·³ÛÇÝ 
²ñ³Ù»³Ý ì³ñÅ³ñ³ÝÇ Ñá·³µ³ñÓáõÃ»³Ý »õ 
1954ÇÝª ï»ÕÇ ê. Ú³ñáõÃÇõÝ »Ï»Õ»óõáÛ Ã³Õ³-
Ï³ÝáõÃ»³Ý:

1950ÇÝ µ³ÅÝáõ»Éáí Çñ ·áñÍÁÝÏ»ñ¿Ý, ÏÁ 
å³ßïûÝ³í³ñ¿ ºñáõ³Ý¹ ¾ùÙ¿ù×ÇÇ Ý»ñÏ³ï³Ý 
Ù¿ç, áñå¿ë Ý»ñÏÇ í³ñå»ï, áõñ Ï'³ßË³ïÇ 
³õ»ÉÇ ù³Ý ùë³Ý ï³ñÇ, áñÙ¿ »ïù Ñ³Ý·ëï»³Ý 
ÏÁ ÏáãáõÇ:

î³ñÇÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï ã³ñ³ã³ñ ³ßË³ï³Í 
Ù»ù»Ý³Ý ã¿ñ ÏñÝ³ñ Û³ÝÏ³ñÍ ¹³¹ñÇÉ µ³Ý»É¿: 
àõëïÇ, Ñ³Ûñë å³ßïûÝÇ ÏÁ ÏáãáõÇ ¸³õÇÃ»³Ý 
»Õµ³ÛñÝ»ñáõ Ý»ñÏ³ïáõÝÁ, ÙÇÝã»õ í»ñçÇÝÇë 
÷³ÏáõÙÁ, 1979ÇÝ: ØÇÝã»õ Çñ Ù³ÑÁ, Ñ³Ûñë 
½µ³Õ»ó³õ ³ñÓ³Ý³·áñÍáõÃ»³Ùµ...:

Ðð²ä²ð²ÎÆ ìð²Ú ¾
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ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

THE ADANA MASSACRES
Օսմանեան Երեսփոխան

Յակոբ Պապիկեանի՝
Ատանայի Կոտորածին 
Տեղեկագիրը՝ Անգլերէն

Հայկազեան Համալսարանի Հրատարակչա-
տունը 2018ի վերջին օրերուն լոյս ընծայեց օսման-
եան խորհրդարանի անդամ Յակոբ Պապիկեանի՝ 
Ատանայի Կոտորածին նուիրուած տեղեկագիրին 
անգլերէն ամբողջութիւնը՝ Դոկտ. Ա. Կիւրեղեանի 
թարգմանութեամբ:

Տեղեկագրին ամբողջական այս թարգմանու-
թեան կողքին, 114-էջանի գիրքը ունի ընդարձակ 
ներածական մը, նաեւ յաւելուածներ, որոնք կը վե-
րաբերին Պապիկեանի՝ ատենի վարչապետին ուղղած 
հեռագրերուն, Ատանայէն վերադարձին իր ունե-
ցած հարցազրոյցներուն: Թարգմանիչը յաւելում-
ներու բաժնին մէջ զետեղած է նաեւ քննարկումներ, 
որոնք կը վերաբերին Ատանայի Պատերազմական 
Ատեանի պատիժներուն, արեւմտեան մամուլին 
արձագանգներուն, բնակչութեան, զոհերու եւ նիւ-
թաբարոյական վնասներու վիճակագրութեանց, 
Թուրքիոյ թիւ 301 յօդուածին եւ եւրոպական մարդ-
կային իրաւանց ատեանի՝ Թուրքիոյ վերաբերող 
2010-11ի տեղեկագրին: Թարգմանիչը կը քննարկէ 
նաեւ Ատանայի կոտորածներուն ծրագրուած ըլլա-
լու վարկածը եւ կը հաստատէ պետութեան մաս-
նակցութիւնը ջարդերուն: Գիրքին վերջաւորութեան 
դրուած են նաեւ յաւելեալ ընթերցանութեան հա-
մար գրականութեան հարուստ ցանկ մը եւ ան-
ւանացանկ մը:

Տեղին է յիշել, թէ 2018ին Հայկազեան Համա-
լըսարանի Հրատարակչատունէն լոյս տեսան չորս 
գիրքեր.-

Սուրիոյ Հայերը. Գիտաժողովի Նիւթեր (24-27 
Մայիս 2015)/Armenians of Syria: Proceedings of the 
Conference (24-27 May 2015):

Aghop Der-Karabetian, Armenian Ethnic Identity 
in Context: Empirical and Psychosocial Perspective:

Հայկազեան Հայագիտական Հանդէս, Հտր. ԼԸ.:
Hagop Babiguian, The Adana Massacres: An 

Eyewitness Account, translated and annotated by Dr. 
A. B. Gureghian, foreword (and Overview) by Dr. A. 
B. Gureghian, 2018, 140 pages: 

Վերոյիշեալ հատորները, ինչպէս նաեւ Հրատա-
րակչատունէն լոյս տեսած գիրքերը ունենալու հա-
մար կարելի է դիմել Համալսարանի քարտուղա-
րութեան:

Իրանը Ազրպէյճանի Հետ Յարաբերութիւններու 
Գծով Ներկայ Պայմաններուն Մէջ Աւելի Կը Կարեւորէ 

Անվտանգութեան Գործօնը

ճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւը: Նոյն այդ համա-
ժողովին էր, որ Թրամփը Իրանը մեղադրեց 
Մերձաւոր Արեւելքը ապակայունացնելու մէջ:

ԱՄՆ մերձաւորարեւելեան նոր քաղաքակա-
նութեան ծիրէն ներս առանձնայատուկ տեղ 
վերապահուեցաւ Իսրայէլին, որ 2015 թուականին 
միջուկային համաձայնութենէն ետք Իրանի մասով 
Ազրպէյճանի հետ գործակցութեան ժամանակաւոր 
դադար տուած էր:

2018 թուականը Իսրայէլի եւ Ազրպէյճանի 
ռազմական գործակցութեան առումով բաւական 
յագեցած էր: Իսրայէլի պաշտպանութեան նախա-
րար Աւիկտոր Լիպերմանի եւ ԱՄՆ նախագահի՝ 
ազգային անվտանգութեան հարցերով խորհրդա-
կան Ճոն Պոլթոնի՝ Ազրպէյճան կատարած այցե-
րուն ընթացքին Իրանի վերաբերեալ հնչած յայ-
տարարութիւնները որոշակի մտահոգութիւն 
յառաջացուցին ոչ միայն Իրանի հասարակական-
քաղաքական շրջանակներուն, այլեւ իրանցի 
սահմանապահներուն մօտ:

2018 թուականին Դեկտեմբերին ԻԻՀ սահմա-
նապահ ծառայութեան հրամանատար Ղասեմ Ռե-
զային Պաքու կատարած այցի ծիրէն ներս ԱՀ 
նախագահ Իլհամ Ալիեւի հետ հանդիպումին 
քննարկած է սահմանային անվտանգութեան 
առնչուող հարցեր: Ուշագրաւ է, որ հրամանատար 
Ղասեմ Ազրպէյճան կատարած այցէն ուղիղ մէկ 
ամիս ետք դարձեալ այցելեց Իրան-Ազրպէյճան 
սահմանը՝ ծանօթանալու սահմանային անվտան-
գութեան:

Նկատենք, որ Իրանի փորձագիտական շրջա-
նակները 2019-ին որպէս արտաքին մարտահրաւէր 
կը դիտարկեն նաեւ Իսրայէլի տարածաշրջանային 
քաղաքականութիւնը, մասնաւորապէս Իսրայէլ-
Ազրպէյճան ռազմական գործակցութիւնը:

Ինչ կը վերաբերի Իրանի եւ Ազրպէյճանի միջեւ 
իրականացուող նախագիծերուն, ապա 2018-ին 
տեղի ունեցած զարգացումները ցոյց կու տան, որ 
այս փուլին կողմերը կը սառեցնեն տնտեսութեան 
եւ ուժաբանութեան ոլորտներուն մէջ նախապէս 
ձեռք բերուած պայմանաւորուածութիւնները:

Նախորդ տարիներուն ընթացքին նախ կը 
յայտարարուէր, թէ Պաքուն պէտք է 500 մլն. տո-
լարի ներդրում կատարէ Ռաշթ-Ասթարա երկաթա-
գիծի շինարարութեան մէջ, իսկ իրանական կողմը 

յայտարարեց, թէ Ազրպէյճանը խոստացած է ոչ թէ 
ներդրում կատարել, այլ նոյնչափ վարկ տրամադ-
րել:

Ինչեւէ, եթէ մինչեւ ամերիկեան պատժամիջոց-
ները դեռ կողմերը կը խօսէին երկաթագիծի շինա-
րարութիւնը սկսելու վերաբերեալ, ապա 2018 
թուականին երկրորդ կիսամեակէն ետք թէ՛ Իրանի 
եւ թէ՛ Ազրպէյճանի կողմէ հնչած մեկնաբանութիւն-
ներէն ակնյայտ կը դառնայ, որ այս փուլին կը 
դադրի Ռաշթ-Ասթարա երկաթագիծի շինարարու-
թիւնը, եւ Ազրպէյճանը չի պատրաստուիր Իրանի 
շուրջ ձեւաւորուած լարուած մթնոլորտին մէջ 
խոշորամաշտաբ ներդրում կատարել:

Այդ թեմայի լոյսին տակ ինչպէս Ազրպէյճանի 
մէջ ԻԻՀ դեսպան Ճաւատ Ճահանկիրզատէն, 
այնպէս ալ Ազրպէյճանի տնտեսական զարգացման 
նախարար Շահին Մուսթաֆայեւը, վերջերս 
անդրադառնալով Իրան-Ազրպէյճան երկաթագիծի 
շինարարութեան, խուսափողական պատասխան-
ներ տուած են, այնինչ՝ ընդամէնը մի քանի ամիս 
առաջ երկու երկիրներու նախագահներուն մա-
կարդակով կը խօսուէր անոր մասին եւ կը հիմնա-
ւորուէր անոր արդիւնաւէտութիւնը: Ուշագրաւ է, 
որ ազրպէյճանցի նախարարը ԱՀ կողմէ վարկ 
չտրամադրելու իրողութիւնը պայմանաւորած է 
Իրանի շուրջ առկայ լարուած իրավիճակով:

Ուսումնասիրելով Ազրպէյճանի տարածաշրջա-
նային քաղաքականութեան, մասնաւորապէս Ազրպէյ-
ճան-Իսրայէլ ռազմական գործակցութեան վերա-
բերեալ Իրանի հասարակական-քաղաքական 
շրջանակներու արձագանգը, Ազրպէյճանի եւ 
Իրանի յարաբերութիւններուն մէջ վերջին մէկ-
երկու տարուան ընթացքին տեղի ունեցած զար-
գացումները, ինչպէս նաեւ վերլուծելով երկկողմ 
յարաբերութիւններու առնչութեամբ իրանական 
մամուլի հրապարակումները եւ իրանցի պաշտօ-
նատար անձանց յայտարարութիւնները՝ կարելի է 
փաստել, որ Իրանի մէջ առկայ է այն մտավախու-
թիւնը, որ, հաշուի առնելով ոչ հեռու անցեալին 
ԱՄՆ-ի եւ Իսրայէլի նախաձեռնած հակաիրանա-
կան գործողութիւններուն մէջ Ազրպէյճանի ներ-
գըրաւուածութիւնը, մեծ է հաւանականութիւնը, որ 
յառաջիկային սպասուող զարգացումներուն Պա-
քուն դարձեալ կրնայ մաս կազմել Իրանի դէմ 
նախաձեռնուող գործընթացներուն:

«Արմէնփրես»

Ալեքսանտր Լափշինը Ազրպէյճանի Դէմ ՄԻԵԴ Ներկայացուցած Հայցին 
Վերաբերեալ Մանրամասնութիւններ Ներկայացուցած Է

Միջազգային Èáõñ»ñ
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գործ յարուցելու համար»,- գրած է Լափշինը:
Լափշինը գրառումին մէջ նշած է նաեւ, որ 

յաջորդ շաբաթ պիտի այցելէ Երեւան: Լափշինը 
ձերբակալուած էր 2016 թուականին Պելառուսի 
մէջ: Պաշտօնական Պաքուն էջատէրը «սեւ ցու-
ցակի» մէջ ներառած էր՝ առանց իրենց հետ հա-
մաձայնելու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-
թիւն այցելելուն պատճառով: Պելառուսի 
Գերագոյն դատարանը 2017 թուականի Փետրուար 
7-ին մերժած էր Լափշինի բողոքը՝ կապուած 
Պելառուսի գլխաւոր դատախազութեան որոշումին 

հետ, որով Լափշինը պէտք է արտայանձնուէր 
Ազրպէյճան: Լափշինը նոյն օրը յատուկ չուերթով 
տեղափոխուած էր Մինսքէն Պաքու` պետական 
անվտանգութեան ծառայութեան աշխատակից-
ներու ուղեկցութեամբ: Պաքուի՝ ծանր յանցագոր-
ծութիւնները քննող դատարանին մէջ Յուլիս 20-
ին հրապարակուած էր ՌԴ եւ Իսրայէլի քաղաքացի 
էջատէր Լափշինի գործով դատավճիռ. ան դա-
տապարտուած էր 3 տարուան ազատազրկումի: 
2017 թուականի Սեպտեմբեր 11-ին Իլհամ Ալիեւ 
Լափշինին ներում շնորհած է:
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¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³ õ³ ï³Ýù 
µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð» ï»õ  ³ µ³ñ` Ã»ñÃÇë Ù¿ç 
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå ³ÛÙ ³Ý ã»Ý ³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë 
ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³Ý Ï³Ë ëåñ¹³Í íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù 
Ûû¹ áõ ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

Լիբանանի մէջ ՀՀ դեսպանութիւնը  կը տեղեկացնէ, 
որ Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահի 2018թ.  
Դեկտեմբերի 01-ի թիւ 511-Ա հրամանագրով ներքոյիշեալ 
համարներով ստացագրեր ունեցողներուն շնորհուած է 
ՀՀ  քաղաքացիութիւն:

20817, 20809, 21021, 19548, 20737, 20898, 20086, 20765, 21113, 
18574, 20584, 20961, 20734, 20904, 20860, 20617, 20879, 21111, 20967, 
20017, 20995, 21011, 20576, 19730, 21034, 21041, 21062, 19524, 19630, 
21004, 20842, 20774, 20948, 21036, 21114, 20591, 19998, 20998, 21074, 
20997, 20512, 21099, 21016, 19859, 21061, 20039, 20040, 20978, 21126, 
21097, 21046, 21060, 17352, 20852, 19103, 20087, 20934, 21086, 19843, 
21068, 21069, 20821, 20716, 20983, 21077, 21039, 21059, 21033, 21082, 
19732, 20913, 20820, 21109, 21107, 20989, 20815, 20485, 20486, 20911, 
17753, 19834, 20962, 21108, 20406, 20893, 20890, 20868, 20793, 
20795, 20638, 20747, 20759, 21098, 21012, 20950, 20966, 21022, 20021, 
20764, 20859, 21053, 20490, 21092, 21167, 20876, 20965, 21049, 20920, 
19938, 21037, 21042, 20882, 19390, 20878, 21040, 20710, 21013, 20953, 
21032, 18608, 20906, 20469, 20231, 19579, 20903, 21079, 21080, 21052, 
21054, 21067, 21124, 21112, 20861, 20939, 20940, 21031, 20133, 21023, 
19584, 20938, 20724, 21129, 19475, 21070, 21105, 20825, 20924, 20829, 
20451, 20943, 21132, 21072, 17707, 21073, 21000, 20455, 20973, 20971, 
21045, 20991, 20762, 18932, 19516, 21078, 19819, 21064, 20929, 19440, 
19990, 21047, 20976, 21010, 19946, 20891, 20981, 19727, 19728, 20957, 
21134, 20956, 20848, 20849, 20665, 20780, 20779, 20781, 20147 
(շարունակելի)

Լրացուցիչ մանրամասների համար խնդրում ենք դիմել Լիբանանում 
ՀՀ դեսպանություն:  

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Խմբագրական Ազդ

Բազմավաստակ կրթական մշակ, նուիրեալ ման-
կավարժ, ուսուցչուհի եւ տնօրէնուհի, լիբանանահայ կրթական ասպարէզի 
երկարամեայ անձնդիր անհատականութիւն հանդիսացող հանգուցեալ օրդ. 
ԱՆԺԷԼ ՃԱՆՃԱՆԵԱՆի վաստակին անդրադարձող յատուկ յաւելուած մը կը 
փափաքի հրատարակել «Զարթօնք»՝ գրաւոր յիշատակ մը ձգելու այս օրինակելի 
անձնաւորութան մասին: 

Հետեւաբար, կը հրաւիրենք բոլոր անոնք որոնք իբրեւ բարեկամ, լծակից, 
աշակերտ, ուսուցիչ կամ պաշտօնակից գործեցին իրեն հետ, որ յուշով, վերլուծական 
տողերով, մանրապատումներով թէ նկարագրական տողերով իրենց սրտի գրաւոր 
խօսքը ըսեն նոր սերունդի առողջ դաստիարակութեան նախանձախնդիր այս 
հայուհիին մասին: 

Նկարներով (եթէ կան) հարստացուած նիւթերը մեզի պէտք է հասնին մինչեւ 15 
Յունուար 2019: Նիւթերը կարելի է ղրկել zartonkadl@gmail.com:

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ

“ՄԵԹՐ ՀՐԱՉԵԱՅ ՍԵԴՐԱԿԵԱՆ
ՄԱՐԴՆ ՈՒ ԳՈՐԾԸ”

Կազմեց ու խմբագրեց՝
ՊԱՐՈՅՐ Յ. ԱՂՊԱՇԵԱՆ

Պէյրութ - 2018

***
Մեկենասութիւն՝

ՄԵԹՐ ՊԵՐՃ ԵՒ ՎԵՐԱ 
ՍԵԴՐԱԿԵԱՆԻ

Հրատարակութիւն՝
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՈՒԹԵԱՆ

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Աղա Կարապետ եւ Աղա Գրիգոր Մելգոնեան բարերար եղբայր-
ներուն, Մ.Կ. հաստատութեան բոլոր երախտաւորներուն եւ 
հանգուցեալ շրջանաւարտներուն հոգիներուն, յատկապէս նորոգ 
հանգուցեալ դոկտոր Ագապի Նասիպեան-Էքմէքճեանի հոգւոյն 
համար հոգեհանգստեան արարողութիւն պիտի կատարուի 
Կիրակի, 13 Յունուար 2019-ին Ռմէյլի Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ 
մէջ, յաւարտ ս. պատարագի:
Հրաւիրուած են բոլոր մելգոնեանցիները եւ ՄԿՀ բարեկամները՝ 
իրենց յարգանքի տուրքը մատուցելու լուսահոգի բարերարներուն 
եւ Մելգոնեանի բոլոր երախտաւորներու յիշատակին:

ՄԿՀ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՍԱՆՈՒՑ ՄԻՈՒԹԻՒՆ
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