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Լիբանանի Ներքին Ապահովութեան Այժմու 
Իրավիճակը Ամբողջապէս Հսկողութեան Տակ Է. 
Ներքին Գործոց Նախարար

Լիբանանի Հանրապետութեան ներքին գործոց նախարար Ռայա Ալ Հասան արա-
բական տարբեր երկիրներէ Լիբանան այցելելու մտադիր զբօսաշրջիկներուն հաւաս-
տեց, որ երկրի ապահովութեան այժմու իրավիճակը ամբողջապէս հսկողութեան տակ է:

«Լիբանանի ապահովութեան գործակալութիւնները գործնապէս ապացուցած են 
իրենց արդիւնաւէտութիւնը,- Թունիսի մէջ արաբական պետութիւններու ներքին գոր-
ծոց նախարարներու 36-րդ համաժողովին նշեց Հասան:- Բացի այդ՝ անոնք որոշա-
կիօրէն մատնացոյց ըրած են, որ Լիբանանի պետութիւնը, կողքին ունենալով լիբանան-
եան բանակը, ի զօրու է ձեռնհասօրէն կատարելու իր պարտականութիւնները՝ 
պաշտպանելու երկիրը եւ պահպանելու ներքին ապահովութիւնն ու կայունութիւնը»: 

Ան դիտել տուաւ, որ Լիբանան յաջողած է ահաբեկչութեան դէմ պայքայրի գծով՝ 
շնորհիւ երկրի ապահովութեան գործակալութիւններու ձեռնարկած գործողութիւններուն:

Նշենք, որ ներքին գործոց նախարար Ռայա Ալ Հասան ժամանեց Թունիս 2 
Մարտին՝ մասնակցելու արաբական պետութիւններու ներքին գործոց նախարարներու 
համաժողովին, ուր կը գլխաւորէր պատուիրակութիւն մը՝ բաղկացած ներքին 
ապահովական ուժերու տնօրէն եւ հրամանատար Իմատ Օսմանէն եւ այդ ոլորտին մէջ 
շարք մը այլ պաշտօնատարներէ:

Պըրրի Կը Գտնուի Յորդանան Արաբական Միջխորհրդարանական 
Գագաթնաժողովին Մասնակցելու Համար

3 Մարտին Արաբական միջխորհրդարանական միութեան 29-րդ գագաթնաժողովին 
որպէս քարտուղար ընտրուեցաւ Լիբանանի Հանրապետութեան խորհրդարանի 
նախագահ Նապիհ Պըրրի:

Շաբաթ երեկոյեան Ամմանի թագուհի Ալիա միջազգային օդակայան հասնելէ ետք 
Պըրրի յոյս յայտնեց, որ «Երուսաղէմը Պաղեստինի յաւերժական մայրաքաղաքը» 
խորագրին տակ արաբական միջխորհրդարանական 29-րդ համաժողովը պիտի հա-
մախմբէ մասնակից պետութիւնները՝ ի հեճուկս իրենց ակնբախ տարաձայնութիւններուն:

Արաբական պետութիւններու խորհրդարաններու նախագահներուն միջեւ Շաբաթ 
երեկոյեան տեղի ունեցած խորհրդակցական հանդիպումին Պըրրի ընդգծեց, որ 
Երուսաղէմը ամենապատշաճ թեման է սոյն համաժողովին:

Բացման նիստին միութեան նախագահը՝ Եգիպտոսի խորհրդարանի նախագահ 
Ալի Ապտ Ալ Աալը, շեշտեց Երուսաղէմի հարցին շուրջ միակարծութեան ու համախմբումի 
խիստ անհրաժեշտութիւնը՝ աւելցնելով, որ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու՝ 
Երուսաղէմը որպէս Իսրայէլի մայրաքաղաք հռչակելու որոշումը անդրդուելիօրէն պիտի 
մնայ անընդունելի: 

«Ձեր հարստութիւնը ո՛ւր որ է, հոն
կ'ըլլայ նաեւ ձեր սիրտը» (Մտ 6.21)

Սիրելի՛ հայորդիներ որ ի Լիբանան,
Այսօր կը մտնենք 2019 տարուան Մեծ պահքի ապաշխարութեամբ եւ 

ինքնաքննութեամբ յաղթահարելի հոգեւոր բիւրեղացման շրջանը, որուն 
աւարտին, որպէս մեր Տիրոջ եւ Փրկչին Յիսուս Քրիստոսի յարութեամբ 
մեղքին ու մահուան յաղթած հաւատացեալներու հաւաք` Հայ եկեղեցի 
պիտի սկսինք սրբակենցաղ նո՛ր կեանք ապրիլ։

Մատթէոսի աւետարանին մէջ Լերան քարոզի ընթացքին Յիսուս 
երկինքի մէջ գանձ դիզելու պատգամը կու տայ մեզի` հրաւիրելով, որ մեր 
սիրտը դնենք անկողոպտելի հարստութեան մէջ։ Աւելին, այս մէկը 
կատարելու համար Ան երեք նախապայմաններ կը դնէ. ողորմութիւն (Մտ 
6.1-4), աղօթք (Մտ 6.5-15) եւ ծոմապահութիւն (Մտ 6.16-18)։ Երբ 
ուշադրութեամբ կարդանք աւետարանական այս հատուածները, պիտի 
տեսնենք, որ երեքն ալ` ողորմութիւն, աղօթք եւ պահեցողութիւն, 
ֆիզիքականը անդրանցող եւ ճոխացնող հոգեւոր կրթանքներ են, ուր 
զոհողութիւնը բանալի դերակատարութիւն ունի։  

Ողորմութեան, աղօթքի եւ պահեցողութեան այս զոհողական կեանքը 
որպէս նշանաբան որդեգրելու համար կը յանձնարարենք, որ Մեծ պահքի 
ընթացքին սկսինք եւ ապա միշտ շարունակենք հետեւեալը կատարել. 

Ամէն անգամ երբ կերակուր կ'ուտենք, մենք զմեզ զրկենք ճաշատեսակէ 
մը եւ անոր համապատասխան գումարը հայկական բարեսիրական 
միութեան մը նուիրենք, որպէսզի մեր աղ ու հացը կիսած ըլլանք մեր 
կարիքաւոր եղբօր եւ քրոջ հետ։

Երբ այսպէ՛ս ընենք, Յիսուս պիտի օրհնէ մեզ, որովհետեւ Ինք կ'ըսէ. 
«Որպէսզի մարդիկ չտեսնեն, այլ միայն Հայրը, որ անտեսանելի է. եւ 
Հայրդ, որ կը տեսնէ կատարածդ, քեզ պիտի վարձատրէ յայտնապէս» 
(Մտ 6.18)։

Օրհնութեամբ`
Նարեկ Արքեպիսկոպոս

Առաջնորդ Լիբանանի Հայոց
4 Մարտ 2019
Պէյրութ – Լիբանան 
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Տեղի Ունեցաւ Նախարարական Յանձնաժողովի Երկրորդ 
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան 
Մասին Յայտարարութեան Համար
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Լիբանանի Հանրապետութեան վարչապետ 
Սաատ Հարիրիի գլխաւորութեամբ տեղի ունեցաւ 
նախարարական յանձնաժողովի 2-րդ նիստը՝ 
նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաքա-
կանութեան մասին յայտարարութիւնը ամբող-
ջացնելու համար:

Ըստ տեղական լրատուամիջոցներու՝ շաբաթա-
վերջին կազմուած սոյն յանձնաժողովին անդամ 
10 նախարարները պիտի քննարկեն Ռուսիոյ 
Դաշնութեան՝ 2018-ի Յուլիսին գաղթականներու 
տունդարձը իրականացնելու նպատակով յառա-
ջադրած նախաձեռնութիւնը վերստին կեանքի 
կոչելու հնարաւորութիւնը՝ այս մէկը ընդրգկելով 
կառավարութեան քաղաքականութեան յայտարա-
րութեան մէջ:

Նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղա-
քականութեան մասին յայտարարութիւնը պիտի 
ընդգծէ շարք մը խնդիրներ՝ Հըզպալլայի զինա-
նոցը, Սուրիոյ Հանրապետութեան հետ յարաբե-
րութիւններու կարգաւորումը՝ Հըզպալլայի եւ անոր 
դաշնակիցներուն պահանջով, աւելի քան 1 միլիոն 
սուրիացի գաղթականներու ապագան եւ ՍԻՏԸՐ 
խորհրդաժողովին կողմէ պահանջուած բարեփո-
խումները՝ փրկելու համար երկրի տնտեսական 
վատթար վիճակը:

Շարունակուեցաւ Նախարարական 
Պաշտօններու Փոխանցումը

Նախարարական պաշտօններու փոխանցումի 
գործընթացին 2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը 
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ՀՀ Կառավարութեան Հերթական Նիստը 
Կը Կայանայ Մէկ Օր Կանուխ

ԱԺ Նախագահն Ու Հայաստանի Մէջ 
Ճափոնի Դեսպանը Քննարկած Են Երկկողմ 
Գործակցութեան Հեռանկարները

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

նախարարներ պաշտօնապէս ստանձնեցին իրենց 
նոր պաշտօնները:

Պաապտայի պալատին մէջ նախագահական 
հարցերով նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի ստանձնեց 
իր նոր պաշտօնը իր իսկ նախորդէն՝ Փիեռ 
Ռաֆուլէն: Այս մասին հաղորդեց նախագահական 
տեղեկատուական գրասենեակը:

Ռաֆուլ յաջողութիւն մաղթեց Ժրեյսաթիին՝ իր 
նոր առաքելութեան մէջ, մինչ նոր նախարարը 
բարձր գնահատեց Ռաֆուլի տարած աշխատանքը 
պաշտօնավարութեան ամբողջ շրջանին:

Աշխատանքի նախկին նախարար Մուհամմատ 
Քապպարա ըսաւ, որ իր իրաւայաջորդը՝ Քամիլ 
Ապու Սլեյմանը, անտարակոյս յաջողութիւն պիտի 
արձանագրէ այս նոր պաշտօնին վրայ՝ շնորհիւ 
տարիներու իր փորձառութեան, եւ պիտի 
ապացուցէ, որ այս նախարարութիւնը կ'աշխատի 
անխտիր բոլոր լիբանանցիներուն օգտին, ինչպէս 
կը հաղորդէ ազգային լրատուական գործակալու-
թիւնը:

Տնտեսութեան եւ առեւտուրի նախարար Ման-
սուր Պթեյշ ընդգծեց, որ իր նպատակը պիտի ըլլայ 
ստեղծել արդիւնաւէտ տնտեսութիւն մը: Միաժա-
մանակ ան կոչ ուղղեց բոլոր քաղաքական գործիչ-
ներուն գործակցելու՝ դիմագրաւելու առկայ դժուա-
րութիւնները եւ երաշխաւորելու երկրի 
կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:   

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարու-
թեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փե-
տըրուար 6-ին:

Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասա-
րակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն: 

Նիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին: 

Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժո-
ղովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան Փետրուար 
5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի ար-
տակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան: 
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային 
ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կա-
պերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ 
Միրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարա-
բերութիւններու հաստատումէն ի վեր Հայաստանի 
եւ Ճափոնի միջեւ կապերը կայուն եւ արագ կը 
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի 
խօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուա-
կանին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու բացումը 
նոր լիցք հաղորդած է երկկողմ կապերու ամրա-
պընդումին:

Ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձած 
է խորհրդարանական յարաբերութիւններու զար-
գացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն 
կը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամա-
կան խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ 
պատգամաւորներ հետաքրքրուած են Ճափոնի 
հետ բարեկամութեամբ:

ՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը իր երախտա-
գիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան 
զարգացումի աջակցութեան ծիրէն ներս տարբեր 
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակու-
թեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:

Առաջնորդական Պատգամ 
Մեծ Պահքի Զոհողութիւն
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Տեղի Ունեցաւ Նախարարական Յանձնաժողովի Երկրորդ 
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան 
Մասին Յայտարարութեան Համար

ZARTONK JOURNAL POLITIQUE ARMÉNIEN زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية
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Լիբանանի Հանրապետութեան վարչապետ 
Սաատ Հարիրիի գլխաւորութեամբ տեղի ունեցաւ 
նախարարական յանձնաժողովի 2-րդ նիստը՝ 
նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաքա-
կանութեան մասին յայտարարութիւնը ամբող-
ջացնելու համար:

Ըստ տեղական լրատուամիջոցներու՝ շաբաթա-
վերջին կազմուած սոյն յանձնաժողովին անդամ 
10 նախարարները պիտի քննարկեն Ռուսիոյ 
Դաշնութեան՝ 2018-ի Յուլիսին գաղթականներու 
տունդարձը իրականացնելու նպատակով յառա-
ջադրած նախաձեռնութիւնը վերստին կեանքի 
կոչելու հնարաւորութիւնը՝ այս մէկը ընդրգկելով 
կառավարութեան քաղաքականութեան յայտարա-
րութեան մէջ:

Նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղա-
քականութեան մասին յայտարարութիւնը պիտի 
ընդգծէ շարք մը խնդիրներ՝ Հըզպալլայի զինա-
նոցը, Սուրիոյ Հանրապետութեան հետ յարաբե-
րութիւններու կարգաւորումը՝ Հըզպալլայի եւ անոր 
դաշնակիցներուն պահանջով, աւելի քան 1 միլիոն 
սուրիացի գաղթականներու ապագան եւ ՍԻՏԸՐ 
խորհրդաժողովին կողմէ պահանջուած բարեփո-
խումները՝ փրկելու համար երկրի տնտեսական 
վատթար վիճակը:

Շարունակուեցաւ Նախարարական 
Պաշտօններու Փոխանցումը

Նախարարական պաշտօններու փոխանցումի 
գործընթացին 2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը 
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ՀՀ Կառավարութեան Հերթական Նիստը 
Կը Կայանայ Մէկ Օր Կանուխ

ԱԺ Նախագահն Ու Հայաստանի Մէջ 
Ճափոնի Դեսպանը Քննարկած Են Երկկողմ 
Գործակցութեան Հեռանկարները

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

նախարարներ պաշտօնապէս ստանձնեցին իրենց 
նոր պաշտօնները:

Պաապտայի պալատին մէջ նախագահական 
հարցերով նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի ստանձնեց 
իր նոր պաշտօնը իր իսկ նախորդէն՝ Փիեռ 
Ռաֆուլէն: Այս մասին հաղորդեց նախագահական 
տեղեկատուական գրասենեակը:

Ռաֆուլ յաջողութիւն մաղթեց Ժրեյսաթիին՝ իր 
նոր առաքելութեան մէջ, մինչ նոր նախարարը 
բարձր գնահատեց Ռաֆուլի տարած աշխատանքը 
պաշտօնավարութեան ամբողջ շրջանին:

Աշխատանքի նախկին նախարար Մուհամմատ 
Քապպարա ըսաւ, որ իր իրաւայաջորդը՝ Քամիլ 
Ապու Սլեյմանը, անտարակոյս յաջողութիւն պիտի 
արձանագրէ այս նոր պաշտօնին վրայ՝ շնորհիւ 
տարիներու իր փորձառութեան, եւ պիտի 
ապացուցէ, որ այս նախարարութիւնը կ'աշխատի 
անխտիր բոլոր լիբանանցիներուն օգտին, ինչպէս 
կը հաղորդէ ազգային լրատուական գործակալու-
թիւնը:

Տնտեսութեան եւ առեւտուրի նախարար Ման-
սուր Պթեյշ ընդգծեց, որ իր նպատակը պիտի ըլլայ 
ստեղծել արդիւնաւէտ տնտեսութիւն մը: Միաժա-
մանակ ան կոչ ուղղեց բոլոր քաղաքական գործիչ-
ներուն գործակցելու՝ դիմագրաւելու առկայ դժուա-
րութիւնները եւ երաշխաւորելու երկրի 
կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:   

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարու-
թեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փե-
տըրուար 6-ին:

Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասա-
րակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն: 

Նիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին: 

Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժո-
ղովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան Փետրուար 
5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի ար-
տակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան: 
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային 
ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կա-
պերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ 
Միրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարա-
բերութիւններու հաստատումէն ի վեր Հայաստանի 
եւ Ճափոնի միջեւ կապերը կայուն եւ արագ կը 
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի 
խօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուա-
կանին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու բացումը 
նոր լիցք հաղորդած է երկկողմ կապերու ամրա-
պընդումին:

Ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձած 
է խորհրդարանական յարաբերութիւններու զար-
գացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն 
կը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամա-
կան խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ 
պատգամաւորներ հետաքրքրուած են Ճափոնի 
հետ բարեկամութեամբ:

ՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը իր երախտա-
գիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան 
զարգացումի աջակցութեան ծիրէն ներս տարբեր 
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակու-
թեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:

Վարչապետը Այցելած Է ՀՀ Կեդրոնական Դրամատան 
Դիլիջանի Ուսումնահետազօտական Կեդրոնը

ՀՀ Կեդրոնական դրամատան Դիլիջանի ուսումնահետազօտական կեդ-
րոնին մէջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանին եւ կառավարութեան անդամ-
ներուն ներկայացուած են Կեդրոնական դրամատան կողմէ իրականացուած 
շարք մը ուսումնասիրութիւններ՝ տնտեսական աճի կանխատեսումի, դրա-
մավարկային քաղաքականութեան հիմնական ուղղութիւններուն, ինչպէս 
նաեւ ելեւմտական կայունութեան հեռանկարներուն եւ անոնց մանրատնտե-
սական հետեւանքներուն, համայնքներու զարգացումին, ելեւմտական ներ-
գըրաւուածութեան թեմաներով։ Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ կառավա-
րութեան տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու 
վարչութենէն։

Հայաստանի Արտաքին Քաղաքականութեան 
Տնտեսական Բաղադրիչի Ուժեղացումը Մեր Անյետաձգելի 
Խնդիրներէն Է. Փաշինեանի Ուղերձը Դիւանագէտներուն

Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի շնորհաւորական 
ուղերձ յղած է դիւանագէտի օրուան կապակցութեամբ: Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէն-
փըրես»-ը, ՀՀ կառավարութեան տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ 
կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ ուղերձին մէջ կ'ըսուի. 

«Յարգելի դիւանագէտներ, 
Շնորհաւորում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետութեան դիւանագէտի օրուայ 

կապակցութեամբ:
Յատկանշական է, որ մասնագիտական ձեր տօնը շաղկապուած է հայ ժողովրդի 

պատմութեան ու հայոց պետականութեան կայացման շրջանի կարեւորագոյն այն 
իրադարձութեան հետ, երբ Հայաստանի Հանրապետութեան եռագոյնը վեր յառնեց 
ՄԱԿ կենտրոնակայանի առջեւ՝ իրականացնելով մեր ժողովրդի դարաւոր երազանքը, 
որն է՝ Հայաստանի տեղի ու դիրքի իրաւական եւ խորհրդանշական ամրագրումը 
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Բուն Բարեկենդանի Տօնին Առթիւ Նորին Սրբութիւնը Ընդունեց 
Կիրակնօրեայ Վարժարանի Աշակերտները

Միջազգային Èáõñ»ñ

Հնդկաստանը Կը Սկսի Արտադրել «Քալաշնիքով» Ինքնաձիգը

ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Գրիգոր Աստարճեան 

Գրիգոր Աստարճեան (1885, Մարաշ - 4 Մարտ 
1983, Պէյրութ), հայ բժիշկ, մշակութային գործիչ։

Ծնած է Մարաշ 1885-ին: Նախակրթութիւնը 
կը ստանայ ծննդավայրի թաղային դպրոցը, իսկ 
միջնակարգ ուսումը՝ Ազգային Կեդրոնական 
վարժարանը, ուրկէ շրջանաւարտ կ'ըլլայ 1903-
ին: Այնուհետեւ կը սկսի հետեւիլ պետական լիսէի 
դասընթացքներուն, ուր կը ծանօթանայ արաբե-
րէն լեզուին, որուն ուսուցումը պարտադիր էր այդ 
օրերուն: 1905 թուականին  ընթացաւարտ ըլլալէ 
ետք, մասնաւոր յանձնարարութիւններով ու բարձր 
գնահատականով մուտք կը գործէ Կ.Պոլսոյ 
բժշկական համալսարանը, որուն ընթացքը կ'ա-
ւարտէ 1911-ին: Ապա կը մտնէ բանակ: Կը 
մասնակցի պալքանեան պատերազմին: 1914-ին 
իբրեւ պետական բժիշկ կը հաստատուի Մուսուլ 
(Իրաք): 1915-ին մաս կը կազմէ Մուսուլի կուսակալ 
Հայտար Բեկի սպայակոյտին: Իր դիրքին ու 
ստեղծած բարեկամական կապերուն շնորհիւ՝ 
մեծապէս օգտակար կը հանդիսանայ գաղթական 
էրզրումցիներու կարաւանի մը Մուսուլ հաստատ-

ւելուն: 1916-ին կը տեղափոխուի Զայիօ, ուր կը 
մնայ մինչեւ 1922, երբ կը վերադառնայ Մուսուլ: 
Հոն կը մնայ մինչեւ 1956: Ամբողջ երեսուն հինգ 
տարի կը մասնակցի մուսուլահայ գաղութի կազ-
մակերպումի ու ղեկավարումի աշխատանքնե-
րուն: 1956-ին կը փոխադրուի Պաղտատ, իսկ 1959-
ին վերջնականապէս կը հաստատուի Պէյրութ:

Գ. Աստարճեան իր բժշկական ասպարէզին 
զուգահեռ, հետեւողականօրէն կ'ուսումնասիրէ 
հայ եւ արաբ ժողովուրդներու պատմութիւնն ու 
մշակոյթը՝ նպատակակէտ ունենալով իւրաքան-
չիւրին ներկայացնել միւսին պատմութիւնն ու 
մշակոյթը: Այս գծով հայ եւ արաբ մամուլին մէջ 
ստորագրած իր բազմաթիւ յօդուածներէն 
անկախ՝ առանձին հատորներով կը հրատարակէ 
հետեւեալ ծաւալուն երկերը. 

«ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹԻԻՆ» (արաբերէն) (Մուսուլ, 
1951), «ՀԱՑ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆ ՊԱՏ-
ՄՈՒԹԻԻՆ» (Մուսուլ, 1954), «ՑԱՒԵՐ ՈՒ ԵՐԱԶ-
ՆԵՐ» (Հայ գեղարուեստական էջերէ թարգմա-
նութիւններ) (Պաղտատ, 1957), իսկ հայերէնով՝ 
«ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹԻԻՆ 
(Պէյրութ, 1961), «ՊԱՏՄՈՒԹԻԻՆ ԱՐԱԲԱԿԱՆ 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՄՇԱԿՈՅԹԻՆ» (Պէյրութ, 
1970):

Գ. Աստարճեան կը մահանայ Պէյրութ 4 Մարտ 
1983-ին:

Եկեղեցական տօնացոյցին համաձայն՝ Մեծ 
պահոց քառասնօրեակին կանխող Կիրակին Բուն 
բարեկենդանի Կիրակին է, որ կրօնականին կող-
քին յատկանշական է իր ազգային աւանդութիւն-
ներով։ Այս ծիրին մէջ Անթիլիասի մայրավանքի 
կիրակնօրեայ վարժարանի աշակերտները, ծպտը-
ւած տարբեր կերպարներով, այցելութիւն կու տան 
վեհափառ հայրապետին ու տօնը կը նշեն քրիս-
տոնէական ու մշակութային ոլորտին մէջ:

Այս տարի եւս, Կիրակի, 3 Մարտ 2019-ին յա-
ւարտ Բուն բարեկենդանի ս. եւ անմահ պատա-
րագին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. կաթողիկոս վեհարա-
նի դահլիճին մէջ ընդունեց կիրակնօրեայ վարժարանի 

Հնդկաստանի վարչապետ Նարենտրա Մոտին 
Մարտ 3-ին Ռուսիոյ հետ համատեղ կու տայ «Քա-
լաշնիքով» ինքնաձիգի արտադրութեան սկիզբը: 
«Արմէնփրես»-ի հաղորդմամբ՝ այս մասին կը 
տեղեկացնէ «ԹԱՍՍ»-ը:

Արտադարութիւնը կ'իրականացուի Քորվա քա-
ղաքը:

աշակերտները ու վայելեց անոնց պատրաստած 
գեղարուեստական կոկիկ յայտագիրը։ Փոքրիկնե-
րով շրջապատուած Նորին Սրբութիւնը իր բարձր 
գնահատանքը յայտնեց քրիստոնէական դաստիա-
րակութեան առաքելութեան նուիրուած կամաւոր 
ուսուցիչներուն, որոնք դարուս մարտահրաւէրները 
կը դիմադրեն իրենց հաւատքով, ինչպէս նաեւ կը 
քալեն Քրիստոսի գծած ճամբով՝ քրիստոնէութիւնը 
տարածելով ժողովուրդին զաւակներուն մէջ։ Հայ-
րապետը իր գնահատական խօսքը ուղղեց նաեւ 
ծնողներուն, որոնք չեն զլանար իրենց ընտանեկան 
բոյնին կիզակէտը դարձնել քրիստոնէական դաս-
տիարակութիւնը:

Ռուսիոյ պաշտպանութեան փոխնախարար 
Ալեքսանտր Ֆոմինը Հնդկաստանի մէջ 2019-ին 
«Քալաշնիքով»-ի արտադրութեան մասին յայտնած 
էր նախորդ տարուան Դեկտեմբերին:

Տեղի լրատուամիջոցներու տեղեկութիւններով՝ 
խօսքը կը վերաբերի ԱՔ-203-ին: Այդ զէնքը կը 

Բուն բարեկենդանի տօնի նախօրեակին, 
Ազգային միացեալ վարժարանի նախակրթարան 
բաժնի խումբ մը աշակերտներ Ուրբաթ, 1 Մարտ 
2019-ին հայկական տիպի ձեռային աշխատանք-
ներով ու տարազներով ներկայացան Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Արամ Ա. կաթողիկոսին։ Վեհարանի դահլիճին մէջ 
անոնք Նորին Սրբութեան հրամցուցին բարեկեն-
դանի յայտագիր մը, ինչպէս նաեւ իրենց հետ 
բերած  հայկական չէօրէկը։ 

Վեհափառ հայրապետը ջերմօրէն ընդունեց 
հայկական կրօնական ու մշակութային աւանդու-
թիւնները կենդանի պահող վարժարանի աշակեր-
տութիւնը, անոնց հետ զրուցեց տօնի խորհուրդին 
մասին ու բարձր գնահատելէ ետք այս նախաձեռ-
նութիւնը եւ տնօրէնութեան աշխատանքը, այս 
առնչութեամբ տուաւ իր հայրական օրհնութիւնը։

Ազգային Միացեալ Վարժարանէն 
Խումբ Մը Աշակերտներ Այցելեցին 
Վեհափառ Հայրապետին

փոխարինէ հնդկական ԻՆՍԱՍ-ի արտադրութեան 
զէնքերը, որոնցմէ զինուորականները կը բողոքեն։
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Ասիկա կը պատահի հակառակորդ ուժերու 
միջեւ, ուր մէկ կողմէն յառաջընթացին զուգահեռ՝ 
միւս կողմէն յետընթացը տեղի կ՚ունենայ։ Օրինակ՝ 
միաբեւեռ եւ բազմաբեւեռ աշխարհակարգերու 
պարագան։ Առաջինի նահանջին զուգահեռ, 21-րդ 
դարու առաջին քսանամեակին, երկրորդը յառաջ-
ընթաց կ՚արձանագրէր։ Սակայն պատմութեան 
ընթացքին դէմ գործող էրտողանեան Թուրքիան 
ապրեցաւ զարտուղի զարգացում մը, երբ առաջին 
տասնամեակին զինք հովանաւորող Ամերիկեան 
Իմփերիալիզմը սկսած էր նահանջել, ինք վերելքի 
մէջ էր, եւ երբ իր թշնամի Փութինեան Ռուսաստանը՝ 
երկրորդ տասնամեակին վերելքի մէջ էր, ինք 
վայրէջքի մէջ։ Որովհետեւ «հովին բերածը հովը 
կը տանի», առաջին տասնամեակի էրտողանեան 
Թուրքիոյ վերելքին պատճառը իր սեփական ուժը 
չէր, այլ ամերիկեւսիոնական իմփերիալիզմին 
նեցուկը։ Երբ այս նեցուկը առաւել տկարացաւ եր-
կրորդ տասնամեակին, Թուրքիան սկսաւ նա-
հանջել։

Էրտողանեան Թուրքիան պատմութեան զար-
գացման դէմ կ՚ուզէր քալել՝ երազելով Նոր-Օս-
մանիզմ եւ Փանթուրքիզմ, որոնց միակ նեցուկը 
միաբեւեռ աշխարհակարգը կրնար ըլլալ ամերի-
կեւսիոնոական իմփերիալիզմի հրամանատարու-
թեան տակ, որ սակայն նահանջի մէջ էր, իսկ 
փութինեան Ռուսաստանը՝ Փանթուրքիզմին թիւ 
մէկ թիրախը, յառաջընթացի մէջ։

Ամէն հայ պէտք չէ մոռնայ, որ Փանթուրքիզմի 
թիւ մէկ թիրախը Ռուսաստանն է, թիւ երկուքը՝ 
Իրանը, իսկ միայն թիւ երեքը՝ Հայաստանը, որ, 
սակայն, երեքին ամէնէն տկարն է եւ առաջնահերթը՝ 
սկսելու համար։ Մինչեւ անգամ Ժողովրդային 
Չինաստանն է թիւ չորս թիրախը, հոն ապրող 
ույղուրներուն պատճառով։ Ուրեմն մենք բախտաւոր 
ենք, որ Ռուսաստանը, Իրանը եւ Ժողովրդային 
Չինաստանն ալ թիրախներն են Փանթուրքիզմին։ 
Այսինքն՝ Փանթուրքիզմին հզօր հակառակորդները, 
հետեւաբար ալ՝ Փանթուրքիզմի վտանգին դէմ հա-
յութեան բնական դաշնակիցները։ Իսկ Փանթուր-
քիզմի ծրագիրը թուրքերու խելապատիկէն չի 
բխիր, այլ զայն մշակած են սիոնական հրեայ հինգ 
պատմաբաններ, գործածելով թրքական ծածկա-
նուններ (Թեքին Ալփ, Մուրատ Էֆենտի, Մուսթաֆա 
Ճելալետտին Փաշա…), առ ի ծառայութիւն Արեւ-
մուտքի դէպի Արեւելք ծաւալելու ծրագիր ունեցող 
ծաւալողապաշտ հզօր տէրութիւններուն։ Ուրեմն, 
Փանթուրքիզմի հեռանկարը կախեալ է ոչ թէ 
Թուրքիոյ ուժէն, այլ Արեւմուտքի ուժէն եւ Արեւելքի 
յիշեալ թիրախներու ուժէն եւ ոչ ալ Սիոնիզմի (Իս-
րայէլ) ուժէն։ Թուրքիա եւ Իսրայէլ պարզապէս 
ծածկոյթներ են Արեւմուտքի ծաւալողապաշտ 
ուժերուն։ Այս ծրագիրի առաջին քայլը Թուրքիոյ եւ 
Ազրպէյճանի միջեւ ցամաքային անմիջական 
կապին ստեղծումն է՝ այս ճամբէն վերացնելով 
Հայաստանի խոչընդոտը (Արեւմտահայաստանը 
արդէն զաւթուած է, կը մնայ Արեւելահայաստանը)։ 
Եւ այս է պատճառը ռուսական ռազմախարիսխին 
գոյութեան՝ Արեւելահայաստանի Թուրքիոյ հետ 
սահմանագիծին վրայ՝ պաշտպանելով Արեւելա-
հայաստանի գոյութենական վերին շահը, պաշտ-
պանած ըլլալու համար Ռուսաստանի ալ գոյու-
թենական վերին շահը, քանի որ Ռուսաստանի եւ 
Արեւելահայաստանի գոյութենական շահերը կը 

համընկնին Փանթուրքիզմի վտանգին դէմ։
Ոչ մէկ հայ իրաւունք ունի մոռնալու կամ չգիտնալ 

ձեւացնելու այս աշխարհաստրատեգիական պատ-
մական իրականութիւնը։

• • •
Ներկայիս, «Գահընկէց Սուլթան» Էրտողանի 

իշխանութեան կարգավիճակը նախանձելի չէ 
ներքին, շրջանային եւ միջազգային հարթակներու 
վրայ։ Ան կ՚ապրի շատ ցուրտ մեկուսացում մը, որ 
իրեն կը ստիպէ ապաստանելու Փութինի ամպհո-
վանիին տակ եւ ի վերջոյ կատարելու անոր կամքը, 
քանի որ Փութինի հետ լարախաղացութիւնը, 
առնուազն, հեշտ չէ, մասնաւորաբար ռուս-թրքա-
կան պատմական արիւնալի անցեալին պատճառով, 
մանաւանդ անոր համար որ յեղափոխական Ռու-
սաստանն էր, որ Փանթուրքիզմի (Մեծն Թուրան) 
ծրագիրը ներսէն խափանեց 1917-1923 տարի-
ներուն՝ ջախջախելով Էնվերի գլխաւորած Պաս-
մաչիական շարժումը (Էնվերը զգետնողը հայ 
կարմիր բանակային մըն էր) եւ Կեդրոնական Ասիոյ 
բոլոր թրքացեղ եւ թրքալեզու ժողովուրդներէն 
իւրաքանչիւրին անջատ սահմաններով երկիր մը 
յատկացնելով՝ այդպիսով անկարելի դարձնելով 
անոնց միաւորումը «Մեծն Թուրան»-ի փանթուր-
քական ծրագրին մէջ։ Եւ Փութինի հովանին 
Էրտողանէն կը պահանջէ դուրս գալ հակառուսա-
կան ՕԹԱՆ-էն, հրաժարիլ հակառուսական 
Փանթուրքիզմէն, վերջնապէս խզուիլ ամերիկեան 
CIA-ի գործակալ Իխուան Մուսլիմիններու կազմա-
կերպութենէն ու չգործակցիլ ամերիկեւսիոնական 
իմփերիալիզմի դաշնակից երկիրներուն հետ եւ 
հրաժարիլ նաեւ նոր-օսմանիզմէն, որուն բուն 
հեղինակը դարձեալ թուրքերը չէին, այլ ԱՄՆ-ի 
նոր-պահպանողականները (Neo-cons), որոնք սար-
քեցին 11 Սեպտեմբերի (2001) միջազգային ահա-
բեկչական ահաւատալի գործողութեան հոլիուտ-
եան բեմադրութիւնը։ Ֆրանսացի լրագրող Thierry 
Meyssant-ի փաստաթուղթերով հաստատուած, 
Պին Լէտընի ղեկավարած Ալ-Քաիտան ամբաստա-
նելով եւ միւս կողմէ՝ Էրտողանի AKP կուսակցութիւնը 
յառաջ քաշեցին որպէս Պին Լէտընի ծայրայեղ 
ճիհատական իսլամին հակադրուող «չափաւորա-
կան իսլամ»-ի օրինակելի տիպար, որպէսզի 
Էրտողանի գլխաւորութեամբ վերականգնի Օսման-
եան կայսրութիւնն ու Խալիֆաթը՝ անոր ենթարկելու 
համար համայն արաբ եւ իսլամ աշխարհը: Էր-
տողանի աջ բազուկը պիտի ըլլային Իխուան 
Մուսլիմինները։

Ուրեմն, 21-րդ դարու առաջին քսանամեակի 
առաջին տասնամեակին «Սուլթան» Էրտողան եւ 
իր AKP կուսակցութիւնը՝ ամերիկեւսիոնական push-
up-ով եւ քաղաքա-տնտեսական սուտ քարոզչու-
թեամբ ոչ միայն իշխանութիւնը գրաւեցին Թուրք-
իոյ մէջ, այլեւ մեծ հեղինակութիւն շահեցան 
նախկին Օսմանեան կայսրութեան մաս կազմող 
արաբ իսլամ երկիրներուն մէջ, նոյնիսկ Սուրիոյ 
մէջ… անփորձ Պաշշար Ասատի քաղաքական ու 
տնտեսական երկու աններելի խոշոր սխալներուն 
հետեւանքով. «Ցիւրիխեան Փրոթոքոլներ»-ուն 
նման անպայմանադիր (Իսկենտէրունի զաւթումը 
մոռնալով) բացուիլը Թուրքիոյ հանդէպ եւ նոր-
ազատական, շուկայական տնտեսութեան որ-
դեգրումը, որ սնանկացուց Սուրիոյ արդիւնաբերու-
թիւնն ու երկրագործութիւնը, բարձրացուց Սուրիոյ 
գործազուրկներու թիւը եւ աղքատացուց ժողովուր-
դը, ու հողը պատրաստեց 2011-ի նախայարձակումին։

21-րդ դարու երկրորդ տասնամեակի առաջին 
կէսին «Արաբական Գարուն» կոչուած ամերի-
կեւսիոնական յեղաշրջումներու ալիքը սկսաւ Թու-
նիսէն, տարածուելու համար Եգիպտոսի, Լիպիոյ, 
Եմէնի եւ Սուրիոյ մէջ, իշխանութեան գլուխ բերելով 
Թունիսի եւ Եգիպտոսի Իխուան Մուսլիմինները, 
քաղաքացիական պատերազմներ հրահրելով 
Լիպիոյ եւ Եմէնի մէջ եւ համաշխարհային յետադի-
մութեան ահաբեկչական պատերազմ շղթայա-
զերծելով Սուրիոյ դէմ։ Առաջին կէսին, Էրտողան 
գինովցած էր այս կայծակնային արագութեամբ 
յաջողութիւններէն եւ Պաշշար Ասատի տապալումին 
օրերը կը հաշուէր։ Սակայն երկրորդ տասնամեակի 
երկրորդ կէսին, Էրտողանի իրավիճակը գլխիվայր 
շրջուեցաւ ձախողութիւններու պատճառով եւ 
«Գահընկէց Սուլթան»-ը մտաւ փութինեան Ռու-
սաստանի ամպհովանիին տակ՝ մեկուսացուած 
ըլլալով բոլոր երեք հարթակներուն վրայ՝ ներքին, 
շրջանային եւ միջազգային, որուն ցուցանիշերէն 
են ոչ միայն Գերմանիոյ եւ Վատիկանի պաշտօ-
նական հնչեղ ճանաչումը Հայոց ցեղասպանութեան, 
այլեւ այն լուրը, թէ յառաջիկայ Ապրիլի 24-ին Արաբ-
Իսլամ աշխարհէն Միացեալ Արաբ Էմիրութիւնները 
(որոնք արդէն «Սոյուզ 25» տիպի ռազմական 
օդանաւեր կը գնեն Ռուսաստանէն) պիտի ճանչնան 
Հայոց ցեղասպանութիւնը… ոչ թէ որպէս հայան-
պաստ կեցուածք, այլ առաւելաբար որպէս հակա-
էրտողանեան դիրքորոշում։ Մեկուսացուած է 
երկրի ներսը, գրեթէ բոլոր ազգի եւ կրօնքի ժողո-
վուրդներէն եւ նոյնիսկ AKP կուսակցութեան նախ-
կին պատասխանատուներէն։ Մեկուսացուած է 
արաբ-իսլամ աշխարհէն, որուն ցուցանիշը եղաւ իր 
կազմակերպած իսլամական գագաթաժողովին 
ձախողութիւնը, երբ իսլամ պետութիւններու ղեկա-
վարներուն ջախջախիչ մեծամասնութիւնը բացա-
կայեցաւ։ Մեկուսացուած է միջազգային հարթակի 
վրայ թէ՛ Եւրոպայէն եւ թէ ԱՄՆ-էն իր ձախողութեանց 
պատճառով եւ ոչ թէ անոնցմէ հեռացած ըլլալուն 
համար։ ԱՄՆ-ի նախագահը ամերիկեան ոճի 
փրակմաթիզմով իրեն ըսած է. «Now, you are good 
for nothing» (Տօ լաճ անպիտան)։ Էրտողան հասած 
է այն ստոր դիրքի, որ 3-րդ անգամ ըլլալով, 
Փութինէն խնդրած է Պաշշար Ասատի հետ 
հանդիպում մը կարգադրել։ Փութին մերժած է՝ 
ըսելով, որ տակաւին ժամանակը չէ հասած ատոր. 
Սուրիոյ մէջ քու հոսեցուցած արիւնդ տակաւին 
չորցած չէ։ Էրտողան նոյնիսկ հիմա կ՚աշխատի 
երկրէն հեռացնել Իխուան Մուսլիմինի երէկի իր 
զինակից ղեկավարները։ Օրինակ՝ հաշտուելու 
համար Եգիպտոսի նախագահին հետ (որուն հետ 
թշնամացած էր իխուանճի Մուհամէտ Մուրսիի 
իշխանութիւնը տապալած ըլլալուն համար), բռնի 
կերպով Սիսիին յանձնած էր անոր պահանջած 
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Պատրաստեց՝ ԳԷՈՐԳ ԵԱԶԸՃԵԱՆ

ՆՈՐԱՅՐ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Արցախի Աշխատակից

Ինչպէ՞ս Ծնած Է 
Խոճալուիի Աւանդավէպը

Արցախը Նախորդ Շաբաթ

Ազրպէյճանի մէջ արդէն հերթական տարին 
պաշտօնական մակարդակով ու բաւական մեծ 
աղմուկով Փետրուար 26-ին նշած են Խոճալուի, 
այսպէս ըսած, կոտորածի օրը, երբ 1990-ական-
ներուն կը ձգտէին լռութեան մատնել շատ մը 
մանրամասնութիւններ, քանի որ անոնք, մեղմ 
ըսած, այնքան ալ ձեռնտու չէին Պաքուի ղեկավա-
րութեան: Մօտ երեք տասնամեակ անց, երբ սե-
րունդը փոխուած է, երբ յանցագործութեան իրա-
կան պատկերը աղաւաղուած է, թեման օրակարգի 
վրայ կը պահուի պարզապէս շահարկումներու 
համար: Իսկ Արցախի մէջ 1992-ի Փետրուար 25-
26-ի ռազմագործողութիւնը կը յիշեն որպէս անհրա-
ժեշտութիւն՝ Ստեփանակերտը, ապա եւ Արցախը 
մահուան օղակէն ազատելու ճանապարհին:

1990-ականներու սկիզբը Ստեփանակերտի հա-
րեւանութեամբ գտնուող Խոճալուն յատուկ նշանա-
կութիւն ստացած էր: 1988-92 թուականներուն 
բնակչութիւնը եռակի աւելցուած էր եւ արդէն 92-ի 
սկիզբը այդ բնակավայրը դարձած էր Արցախի 
տարածքին ազրպէյճանական խոշոր կրակակէ-
տերէն մէկը՝ զիջելով միայն Շուշիին: «Հետագային 
հաստատուած փաստերը ի մի բերելով՝ կրնանք 
ըսել, որ առնուազն 1000 անդամ ունէր այստեղ 
հաստատուած զինուած խմբաւորումը»,- թիւերն ու 
փաստերը ի մի կը բերէ Արցախի ԱԽ քարտուղար, 
1992-ի Փետրուարին Ասկերանի ինքնապաշտպա-
նական ուժերու հրամանատար Վիտալի Բալասան-
եանը:  1991-92 թուականներուն Խոճալուն կը կա-
տարէր իր դերը՝ հրետակոծելով Ստեփանակերտն 
ու հարեւան հայկական բնակավայրերը, խաթա-
րելով Ստեփանակերտի կապը Ասկերանի եւ Մար-
տակերտի հետ: Խոճալուն նաեւ Արցախի օդային 
ուղին փակած էր՝ արգելափակելով օդակայանը: 
«Մենք պէտք է օր առաջ վնասազերծէինք այդ 
կրակակէտը՝ Ստեփանակերտը կրկնակի, եռակի 
պաշարումէն ազատելու համար»,- կը վերահաս-
տատէ Վիտալի Բալասանեանը:

Ռազմագործողութեան կազմակերպիչները նա-
եւ խաղաղ բնակչութեան տարհանութեան անհրա-
ժեշտութիւնը հաշուի առած էին: Ասկերանի ինքնա-
պաշտպանական ուժերու հրամանատարը անվտանգ 
միջանցք ապահոված էր Խոճալուէն մինչեւ Աղ-
տամի մատոյցները: Բալասանեանը կը յիշէ, որ ոչ 
միայն միջանցք ձգած էր, այլեւ բոլոր հաւանական 
միջոցներով Խոճալուի բնակչութիւնը տեղեկացու-
ցած էին այդ մասին. «Բոլոր միջոցներով տեղե-
կացուցած ենք: Թռուցիկներ տարածած ենք, կապի 
միջոցներով տեղեկացուցած ենք: 23-ին, 24-ին, 
մինչեւ իսկ ռազմագործողութիւնը սկսելու ժա-
մանակ՝ 25-ին»:

Խոճալուի բնակչութեան մեծ մասը հասցուցած 

է հեռանալ: Մոլորած խումբերը, որոնք հանդիպած 
են հայկական ջոկատներուն, յաջորդ օրերուն 
յանձնուած են ազրպէյճանական կողմին: Զանգուա-
ծային սպանութիւնները կատարուած են Աղտամի 
մատոյցներուն, Ազրպէյճանի Ժողողովրդական 
ճակատին կողմէ հսկուող տարածքին: «Կոտորած, 
եթէ այդպէս եղած է, եղած է ոչ թէ բուն Խոճալուի 
տարածքին, ոչ թէ անվտանգութեան միջանցքին, 
այլ արդէն Աղտամի մատոյցներուն: Խոճալուէն մի 
քանի քիլոմեթր հեռաւորութեան վրայ եւ ազրպէյ-
ճանական դիրքերուն հարեւանութեամբ»,- կ'ընդ-
գըծէ վերլուծաբան Վահրամ Աթանեսեանը: «Եթէ 
այդ դիակները մեր տարածքին եղած են, ապա 
զանոնք ինչպէ՞ս նկարած են: Անհեթեթութիւն է: 
Այսինքն՝ մենք ազրպէյճանական լրատուամիջոց-
ներուն թո՞յլ տուած ենք, որ գան, նկարեն ու երթան: 
Նկարահանումները գետնէն կատարուած են»,- 
առողջ տրամաբանութեան յղում կ'ընէ Վիտալի 
Բալասանեանը:

Այդ օրերուն Ազրպէյճանի մէջ ոչ-ոք Խոճալուի 
դէպքերուն համար հայերը կը մեղադրէր: Խնդիրը 
ներիշխանական պայքարն էր: «Այդ ժամանակ 
Ազրպէյճանի մէջ խնդիր դրուած էր իշխանափո-
խութիւն կատարելու: Այդ տեղի ունեցաւ Խոճալուի 
դէպքերէն օրեր անց: Գործող իշխանութիւնը մե-
ղադրեցին անգործութեան, Խոճալուն չպաշտպա-
նելու մէջ: Մինչեւ իսկ խորհրդարանական յանձնա-
ժողով ստեղծուած է Խոճալլուի մեղաւորները 
գտնելու համար: Խօսքը, բնականաբար, Ազրպէյ-
ճանի նախկին իշխանութեան մասին է»:

Հայերը սկսան մեղադրել մի քանի տարի անց, 
երբ Ազրպէյճանի մէջ իշխանութեան եկան Խոճալ-
ւի յանցագործութեան կազմակերպիչները: «Քաղա-
քականութիւնը կտրուկ փոխուեցաւ, երբ իշխանու-
թեան եկաւ Հայտար Ալիեւը: 1994-ին ան 
հրամանագիրով Խոճալուի ցեղասպանութեան օր 
հռչակեց ՝ Խոճալուի դէպքերով խորհրդարանական 
յանձնաժողովի աշխատանքը կասեցնելով եւ 
քրէական գործը կարճելով»,- կը յիշեցնէ Վահրամ 
Աթանեսեանը:

Խոճալուն այսօր դարձած է ազրպէյճանական 
քարոզչամեքենայի գլխաւոր գործիքներէն մէկը: 
Վահրամ Աթանեսեան կ'անկեղծանայ՝ ըսելով, որ 
հայկական կողմը թերագնահատեց Պաքուի կեղ-
ծարարութեան դերը եւ այսօր լուրջ խնդիր ունի: 
Ինքը Խոճալուի թեմայով հրապարակումներ, 
նոյնիսկ գրքոյկ ունի, բայց այդ ալ շատ քիչ կը 
համարէ: Ցեղասպանութեան իրական դէպքերը 
մնացած են ստուերի տակ: «1992-ի Յունուար 
վերջերուն Ազրպէյճանի նախագահը բաց նամակով 
հրահանգած է հրթիռակոծել, ոչնչացնել Ստե-
փանակերտի բնակարանային ֆոնտը: Ղազանչիի 
ողբերգութեան մասին այսօր միջազգային հանրու-
թիւնը ոչինչ գիտէ, նոյն թուականի գարնան 
Մարաղայի հայութեան կոտորածը իրականացուած 
է: Ասոնք փաստեր են, որոնք ցոյց կու տան, որ երբ 
Պաքուն հնարաւորութիւնն ու առիթը ունեցած է, 
արցախահայութեան հանդէպ ցեղասպանութիւն 
իրականացուցած է»,- կը թուարկէ Վահրամ Աթա-
նեսեանը:

Այս թեմայով համակարգուած պայքարի անհը-
րաժեշտութիւնը մատնացոյց կ'ընէ վերլուծաբանը 
եւ կը յիշեցնէ, որ այս կէտին անդրադարձած է նաեւ 
նախորդ տարիներուն:

Ստեփանակերտ

– Ահարոնեան Վարդգէս, «Յովհաննէս Թուման-
եան մարդը եւ բանաստեղծը», վերահրատարա-
կութիւն Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային 
միութեան, «Տիգրան Մեծ» հրատարակչութեան 
տպարան, Երեւան, 2019:

– Գուլակեան Յասմիկ, «Պատառիկներ»,  խմբա-
գիր՝ Գէորգ Եազըճեան, «Էտիթ փրինթ» հրատա-
րակչութիւն, Երեւան, 2018 [Յունուար 2019], 669 էջ 
(14,8 x 21 սմ.): «Հրատարակուել է համակիր 
ընկերների հովանաւորութեամբ» եւ նուիրուած է 
հայկական գրատպութեան 500-ամեակին (հեղի-
նակի՝ Հայաստանի հանրային ձայնասփիւռով՝ 
սփիւռքահայութեան համար հաղորդումներու 
1983-2000 ժամանակաշրջանի ելոյթները ազգային 
զանազան հարցերու մասին):

– «Եորղոս Սուրիսի «Ռոմէոս» թերթը եւ Հայ-
կական հարցը»,  կազմող՝ Եոսիֆ (Սիֆի) Քասես-
եան, հրատարակութիւն «Հայ-յունական ուսումնա-
սիրութեանց կեդրոն»-ի, Աթէնք, 2019 (յոյն ականաւոր 
բանաստեղծ եւ հասարակական գործիչ Եորղոս 
Սուրիսի հրատարակած թերթին մէջ 1895-1896 եւ 
1909 թուականներու հայկական ջարդերու եւ 
միջազգային դիւանագիտութեան քայլերու լուրերն 
ու հրապարակումները) (յունարէն):

– «Թումանեանի զաւակները – Մուշեղ Թուման-
եանը եւ իր ընտանիքը», «Արեւելք-Արեւմուտք մա-
տենաշար»-ի եւ Յովհաննէս Թումանեանի թան-
գարանի համատեղ հրատարակութիւն, խմբագրական 
կազմ՝ Մարինէ Պաղտասարեան եւ Սուսաննա 
Ադամեան, «Մուղնի» հրատարակչութիւն, Երեւան, 
2018, 408 էջ (16,9 x 24,5 սմ.) (Յովհաննէս Թուման-
եանի աւագ որդի Մուշեղի ու անոր որդի Վիգէնի 
նամականին, Վիգէնի կնոջ՝ Մարիայի օրագրութիւն-
յուշագրութիւնը, բազմաթիւ լուսանկարներ, ծանօ-
թագրութիւններ, անուանացանկ) (նիւթերուն մեծ 
մասը՝ հայերէն, փոքր մասը՝ ռուսերէն): Գիրքը 
հրատարակութեան երաշխաւորած է Յովհաննէս 
Թումանեանի թանգարանի գիտական խորհուրդը, 
տպագրուած է «Փիւնիկ» համահայկական հիմնադ-
րամի օժանդակութեամբ, Տիգրան Ճիյէրճեանի 
հովանաւորութեամբ:

– Թունեան Վալերի, «Ամենայն Հայոց Կաթողի-
կոս Եփրեմ Ա. Ձորագեղցի (1809-1930)», հրատա-
րակութիւն Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի հրատարակ-
չական մարմինի, Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի 
տպարան, 2019 (ռուսերէն): Լոյս տեսած է «Սարգիս 
Գաբրիէլեան» հիմնադրամի մեկենասութեամբ:

– Մկրտչեան Սարգիս, «Փանթուրքական հո-
սանքները ժամանակակից Իրանում», պատասխա-
նատու խմբագիր՝ Վարդան Ոսկանեան, խմբագիր՝ 
Հայկազուն Ալվրցեան, «Էտիթ փրինթ» հրատարակ-
չութիւն, Երեւան, 2018, 176 էջ: Հրատարակուած է 
Երեւանի պետական համալսարանի արեւելագիտու-
թեան բաժանմունքի գիտական խորհուրդին որո-
շումով, տպագրուած է ՀՀ-ի սփիւռքի նախարարու-
թեան հովանաւորութեամբ:

– Շահին Հուրիէ, «Համշեցնակ լիզու գիտանու-
թիւն (Համշէներէնի քերականութիւն)»,  KKM (Kurgu 
Kültür Merkezi) հրատարակչութիւն, Սթամպուլ, 
Յունուար 2019, 88 էջ (13,5 x 21 սմ.) (թրքերէն եւ 
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Լիբանանահայ Կեանք
Ս. Փրկիչ Եկեղեցւոյ Մշակութային Կեդրոնին Կազմակերպութեամբ՝ 
Տօնահանդէս Սրբոց Վարդանանց Զօրավարաց

Չորեքշաբթի, 27 փետրուար 2019-ին, երեկոյեան 
ժամը 8:00-ին, նախագահութեամբ Պէյրութի 
պատրիարքական թեմի օգնական եպիսկոպոս 
Գէորգ եպս. Ասատուրեանի, եւ կազմակերպութեամբ  
Հայ կաթողիկէ Ս. Փրկիչ եկեղեցւոյ ժողովրդապե-
տութեան, Պուրճ Համուտի «Յովհաննէս Պօղոս-
եան» թատերասրահին մէջ տեղի ունեցաւ տօնա-
հանդէս Սրբոց Վարդանանց զօրավարաց` 
պատգամախօսութեամբ Հայկազեան համալսա-
րանի նախագահ վեր. դոկտ. Փօլ Հայտոսթեանի եւ 
մասնակցութեամբ Թէքէեան  Մշակութային Միու-
թեան «Տը եութ պենտ» երիտասարդական» նուա-
գախումբին` ղեկավարութեամբ Վիգէն Չալեանի:

Ներկայ էին սրբազան, գերյարգելի եւ գերա-
պատիւ, ինչպէս նաեւ արժանապատիւ քահանայ 
հայրեր, Անարատ Յղութեան Միաբանութեան հայ 
քոյրերը, թաղապետներ, վարժարաններու տնօրէն-
ներ, հայ ազգային-հասարակական կեանքին մէջ 
գործող նշանաւոր դէմքեր, դիւանագէտներ եւ 
անձնաւորութիւններ, ԹՄՄ Հիմնադիրներու Մարմ-
նի ատենապետը եւ ԹՄՄ պատասխանատուներ, 
հայկական միութիւններու ներկայացուցիչներ, ինչ-
պէս նաեւ խուռներամ բազմութիւն մը:

Տօնահանդէսը սկիզբ առաւ Լիբանանի եւ Հա-
յաստանի զոյգ քայլերգներով, որմէ  ետք Լորի 
Եթերեան կատարեց  բացման խօսքը, որուն յաջոր-
դեց  երեկոյին առաջին մասը, ուր «Թէքէեան» մշա-
կութային միութեան Երիտասարդական «Տը եութ 
պենտ» նուագախումբը ներկայացուց հինգ երգեր` 
մասնակցութեամբ Լեթիսիա Հէքիմեանի եւ Ալիս 
Իփրաճեանի:

Տօնահանդէսի երկրորդ բաժինին՝ «Վարդա-
նանց յիշատակին» ասմունքով հանդէս եկաւ Լիւսի 
Մազմանեան։

Ապա բեմ բարձրացաւ Հայկազեան համալսա-
րանի նախագահ վեր. դոկտ. Փօլ Հայտոսթեան: 
Վերապատուելին իր պատգամը ամփոփեց հետեւ-
եալ չորս հարցումներուն մէջ. ի՞նչ է քրիստոնէութիւնը, 

ի՞նչ է ազատութիւնը, ի՞նչ է հողը եւ ի՞նչ է յոյսը: Ան 
կոչ ուղղեց ներկաներուն չմոռնալու հայոց պատ-
մութիւնը, որ միեւնոյն ժամանակ մեր ինքնութիւնն է:

Օրուան պատգամին յաջորդեց տօնահանդէսին 
երրորդ բաժինը, որուն ընթացքին կրկին բեմ բարձ-

րացաւ Թէքէեան Մշակութային Միութեան Երիտա-
սարդական նուագախումբը: Անոնք ներկաներուն 
հրամցուցին ժողովրդական  ճոխ երգաշար մը:

Հուսկ բեմ բարձրացաւ Գէորգ եպս. Ասատուր-
եան` փոխանցելու համար իր հայրական պատգա-
մը: Գերապայծառ Տէրը իր խօսքը սկսաւ նախ 
շնորհակալութիւն յայտնելով Ս. Փրկիչ եկեղեցւոյ 
ժողովրդապետութեան եւ ապա անդրադարձաւ, թէ 
ինչպէս այս յայտագիրին եւ այս տօնահանդէսին 
միջոցով բոլոր ներկաները կրցան վերապրիլ 451 
թուականը:Գերապայծառ Տէրը իր խօսքը փակեց 
ներկաներուն մաղթելով, որ միշտ յանձնառու ըլլան 
Վարդանանց ճակատամարտի պատգամին:

Վարդանաշունչ տօնահանդէսի աւարտին, Գե-
րապայծառ Տէրը  պահպանիչով օրհնեց ներկաները 
եւ ձեռնարկը փակուեցաւ Տէրունական աղօթքով։
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Համշէնի բարբառ):
– Պաղտասարեան Եուրի, «Պաքուն եւ հայերը. 

Հակահայկական քաղաքականութիւնն ու հայերի 
էթնիկական մաքրումը Ատրպէճանում», Երեւան, 
2019 (Չարտախլու գիւղի հայաթափումը 1987-ին, 
Սումկայիթի եւ Կիրովապատի հայոց 1988-ի եւ 
Պաքուի հայոց 1990-ի Յունուարի ջարդերն ու 
բռնագաղթը):

– Պետրոսեան Ռաֆֆի, «Հոգեցնցում եւ ճկունու-
թիւն – Թուրքիոյ հայերը. Ծպտեալ, ոչ-ծպտեալ եւ 
այլեւս ոչ-ծպտեալ», ներածական գրութիւնները՝ 
Ֆեթհիէ Չեթինի եւ Թաներ Աքչամի, «Կոմիտաս» 
հիմնարկ, Լոնտոն, 2019, xx + 226 էջ (Հայկական 
գրաւեալ տարածքներուն մէջ իսլամացուած, 
ծպտեալ եւ ինքնութիւնը բացայայտած հայոց 
մասին հրապարակումներու ժողովածու, քարտէս-
ներ, լուսանկարներ) (անգլերէն):

– Պրունա Օրօր, «Անկորայի 1921-ի համաձայնու-
թիւնը – Ֆրանս-քեմալական յարաբերութիւններու 
եւ Կիլիկիոյ ճակատագրի թատերաբեմը»,  Cerf 
հրատարակչութիւն, Դեկտեմբեր 2018, 360 էջ 
(ֆրանսերէն):

– Սարգսեան Աշոտ, «Ղարաբաղեան շարժման 
պատմութիւն 1988-1989», «Անտարես» հրատա-
րակչութիւն, Երեւան, 2018, 656 էջ (յառաջաբան, 
երեք բաժիններ՝ իրենց ենթաբաժիններով, յա-
ւելուած՝ «Համազգային շարժման կառոյցը», անգ-
լերէն եւ ռուսերէն ամփոփումներ, օգտագործուած 
աղբիւրներու եւ գրականութեան, անձնանուններու 

եւ տեղանուններու ցանկեր):
– Սարգսեան Մանուէլ սարկաւագ, «Հայ հոգե-

ւորականների պատուանունների եւ մականունների 
բացատրական բառարան»,  հրատարակութիւն 
Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի հրատարակչական մար-
մինի, Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի տպարան, 2018, 131 
էջ (շուրջ 200 հոգեւորականներու 350 պատուա-
նուններու եւ հեգնական անուններու բացատրու-
թիւններ): Լոյս տեսած է «Լեւոն սարկաւագ եւ 
Արաքսի Զէնեան» հիմնադրամի մեկենասութեամբ:

– Քասսիս Իպրահիմ [Աբրահամ Երէցեան], 
«Եագուպիէն երէկուան ու այսօրուան միջեւ»,  
ներածութիւնը՝ Թորոս Թորանեանի, «ալ-Հարֆ ալ-
զահապի» հրատարակչութիւն, Հալէպ, օգոստոս 
2018, (Երեւանի բժշկական համալսարանէն շրջա-
նաւարտ հեղինակը կը ներկայացնէ Սուրիոյ 
Իտլիպի նահանգի արաբախօս հայերէ բնակուած 
Եագուպիէ գիւղին պատմութիւնը՝ սկիզբէն մինչեւ 
2010-ականներու կէսին գիւղին գրաւումն ու 
հայաթափումը Սուրիոյ քաղաքացիական պատե-
րազմին պատճառով) (արաբերէն): 

– Օհանեան Վահան ծայրագոյն վարդապետ եւ 
Քեթիպեան Արա, «Հայոց ցեղասպանութիւնը. 
Նախերգանքը եւ հետագան ինչպէս տեղեկագրուած 
է ԱՄՆ-ի մամուլին մէջ – Նիւ Եորք թայմզ», Ա. եւ Բ. 
հատորներ, նախաբանի հեղինակ՝ Ալան Ուայթ-
հորն, Մխիթարեան հրատարակչութիւն, Երեւան, 
2019 («Նիւ Եորք թայմզ» թերթի 1890-1922 
ժամանակաշրջանի թիւերուն մէջ հայոց եղեռնին 
մասին լոյս տեսած համապատասխանաբար 1067 
եւ 1059 հրապարակումներու շարադրանքները) 
(անգլերէն):
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իխուանճի ղեկավարներէն Մուհամէտ Ապտուլհա-
ֆիզ Հիւսէյնը, եւ կը շարունակէ իխուանճի քատրեր 
ձերբակալել, զանոնք կասկածելի տարրեր նկատե-
լով՝ որպէս Ապտալլա Կիւլէնի գործակալներ… 
վախնալով որ Իխուան Մուսլիմինները CIA-ի 
ղեկավարութեամբ կրնան իրական պետական 
յեղաշրջում մը կատարել եւ զինք բանտարկել։ 
Որովհետեւ Էրտողան գիտէ, թէ ինք Թրամփի 
ակնոցով, «մանր վարձկան» մըն է միայն, ինչպէս 
բացայայտեց Պաշշար Ասատ Կիրակի, 17 Փե-
տըրուար 2019-ի իր պատմական ելոյթին մէջ, եւ 
կրնայ պատժել զինք, քանի որ ձախողեցաւ Սուրիոյ 
մէջ եւ դարձաւ անպէտ «մանր վարձկան»։

Ուրեմն, ենթադրական ոլորտի «Սուլթան» 
Էրտողան հիմա ինքզինք գահընկէց կը զգայ եւ, 
ապաստանած ըլլալով Փութինի շուքին տակ, 
ստիպուած է տալու էութենական որոշումը հրա-
ժարելու ՕԹԱՆ-էն, Փանթուրքիզմէն ու Նոր-
Օսմանիզմէն (իմա՝ Սուլթանութենէն ու Խալիֆա-
յութենէն)։ Այսինքն՝ մոռնա՜լ իր անցեալին 
փայփայած հակապատմական (պատմութեան 
ուղղութեան հակառակ ուղղութեամբ ընթացող) 
երազները, քանի որ հին, արդէն իր վերջին 
հոգեվարքը ապրող միաբեւեռ աշխարհակարգին 
արտօնած այդ ծաւալողապաշտ երազները այսօր 
նոր, բազմաբեւեռ աշխարհակարգին մէջ ոչ միայն 
արտօնուած չեն, այլեւ անկարելի դարձած են։ Եւ 
ուրեմն վերապրելու համար Էրտողան պէտք է 
ուրանայ իր անցեալը։

Ենթադրական «Սուլթան»-ի փաստական 
գահընկէցութիւնը եւ անոր պատեհապաշտական, 
քամէլիոնական մերձեցումը Փութինի Ռուսաս-
տանին, առումով մը նպաստաւոր եւ միաժամանակ 
ուրիշ առումով մըն ալ աննպաստ կրնայ ըլլալ մեր 
ազգային վերին շահերուն համար։

Փանթուրքիզմի սպառնալիքին առումով նպաս-
տաւոր է։ Բայց մեր հողային դատին առումով 

կրնայ աննպաստ ըլլալ, մանաւանդ եթէ Արեւե-
լահայաստանի իշխանութիւնները փորձեն կապկել 
Գ. Հանրապետութեան օլիգարխներու «կոմպլե-
մենտար» քաղաքականութեան լարախաղացու-
թիւնը։ Եթէ Էրտողանին արգիլուած է լարախա-
ղացութիւնը Փութինի հետ, այդ մէկը շատ աւելի 
խստօրէն արգիլուած է Հայաստանին։

Անշուշտ, կարելի չէ կտրականօրէն ենթադրել, 
թէ հաւանական է Էրտողանի հրաժարումն ու խզու-
մը իր փառասիրութենէն, կամ թէ ան կարողութիւնը 
ունի զարթնելու Սուլթանի Պալատին ու Խալիֆաթի 
ադամանդակուռ թագի պատկերներուն իր երկա-
րատեւ ենթարկուածութեան պատճառած քնէա-
ծութենէն, որպէսզի այդ քնէածութիւնը չվերածուի 
մահաքունի։

Կարելի չէ նաեւ ենթադրել, թէ Փութին Էրտո-
ղանէն իր պահանջներէն որո՞նք հրամայական 
պիտի նկատէ եւ որո՞նք սակարկելի, եւ թէ մեր 
հողային դատն ու «Դեկրետ Թրքահայաստանի 
մասին»-ը հրամայական են, թէ՞ սակարկելի:

Բայց հայութեան համար ամէնէն կարեւորն ու 
առաջնահերթը այն հարցումն է, թէ մենք ի՞նչ 
պէտք է ընենք եւ ի՞նչ պէտք չէ ընենք, որպէսզի 
Փութինը համոզուի, որ Ռուսաստանի ալ ազգային 
վերին շահերուն տեսակէտէն մեր հողային դատն 
ու Թրքահայաստանի անկախութեան մասին ռու-
սական դեկրետը հրամայական պահանջներ են։

Եթէ մենք ծուլանանք ու ձեռնպահ մնանք եւ 
չկատարենք մեզմէ պահանջուածը, ներկայի այս 
ոսկի առիթն ալ պիտի կորսնցնենք ստուգապէս։

Մեզմէ կը պահանջուի նախ Փութինի մօտ 
ստեղծել համոզում, թէ մենք Ռուսաստանի հաւա-
տարիմ բնական դաշնակիցն ենք եւ չենք հաւա-
տար կոմպլէմենտար քաղաքականութիւն կոչուող 
աբսուրդին եւ բացարձակ անկախութեան, մեր 
ազգային աշխարհաստրատեգիական շահերը 
իրարու կը համընկնին, հետեւաբար ալ՝ փոխա-
դարձ կախեալութիւն մը ունինք իրարմէ եւ զիրար 

Տեսակէտ
Միաժամանակ Ընթացող Յառաջընթաց Եւ Յետընթաց

զօրացնելու պարտաւորութիւն մը։ Ապա Փութինին 
յիշեցնել, որ Արեւելահայաստանի զօրացումը 
Արեւմտահայաստանի հետ միացումով աշխար-
հաստրատեգիական անհրաժեշտութիւն մըն է 
Փանթուրքիզմի վտանգին դէմ. վտանգ մը, որ 
հաստատուն մըն է (constant) եւ չի վերանար Էրտո-
ղանի հազար երդումով, թէ կը հրաժարի անկէ։

Փանթուրքիզմի ծրագիրը հաստատուն մըն է 
Արեւմուտքէն դէպի Արեւելք տարածուիլ ծրագրող 
որեւէ տէրութեան համար։ Այդ ծրագիրը որդեգրուե-
ցաւ յաջորդաբար՝ Գայզերական եւ Նացիական 
Գերմանիոյ եւ Ամերիկեան Իմփերիալիզմին կողմէ։

Հուսկ՝ Փութինի ուշադրութեան յանձնել այն, որ 
2019 եւ 2020 թուականները դարադարձերն են 
Վերսայլի Վեհաժողովին, Սեւրի դաշնագրին եւ Ու. 
Ուիլսոնի Իրաւարար Վճիռին։ Ազգերու ազատ 
ինքնորոշման իրաւունքը գրեթէ միաժամանակ 
պաշտպանած են Ու. Ուիլսոնի եւ Վլատիմիր Ի. 
Լենինը։ Ուիլսոնը արձակած է Իրաւարար Վճիռը 
Հայաստանի սահմաններուն մասին, եւ Ռուսաս-
տանը հրատարակած է Արեւմտահայաստանի 
Անկախութեան Դեկրետը։

Ուրեմն, ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի նախագահները, 
որոնք յայտնօրէն ունին գաղտնի համաձայնութիւն-
ներ աշխարհաքաղաքական հարցերու շուրջ, եւ 
ճշդած են իրենց սահմանագիծերը եւ ԱՄՆ-ի 
նախագահը այլեւս պաշտպանը չէ «ոչ պիտանի» 
դարձած Էրտողանին, երկու նախագահները 
կրնան միասնաբար պահանջել գործադրութիւնը 
Սեւրի Դաշնագրի Հայաստանի վերաբերող յօդ-
ւածներուն եւ Ու. Ուիլսոնի 22 Նոյեմբեր 1920 
թուականի Իրաւարար Վճիռին։

Այս աշխատանքը կը ծանրանայ Արեւելահա-
յաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի եւ 
Արեւմտեան Հայաստանի իրաւականօրէն շարու-
նակուող պետութեան նախագահ Արմենակ Աբրա-
համեանի ուսերուն վրայ։

Դանդաղելու ժամանակ չէ մնացած…։

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Հայաստանի Արտաքին Քաղաքականութեան Տնտեսական Բաղադրիչի Ուժեղացումը Մեր Անյետաձգելի Խնդիրներէն Է. 
Փաշինեանի Ուղերձը Դիւանագէտներուն
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ինքնիշխան պետութիւնների մեծ ընտանիքում։ 
ՀՀ արտաքին քաղաքական գերակայութիւնները, 

Հայաստանի ու Արցախի անվտանգութեան անսասա-
նութիւնը, մեր քաղաքացիների արժանապատուութիւնն 
ու մեր երկիրն աւելի լաւը տեսնելու կամքն այն արժէքներն 
են, որ ընկած են ձեր գործունէութեան հիմքում եւ պէտք է 
առաջնորդեն ձեզ դէպի նորանոր յաջողութիւններ: 

Հայաստանի արտաքին քաղաքականութեան օրա-
կարգում կան լրջագոյն հարցեր, որոնք առաջնահերթ եւ 
կենսական նշանակութիւն ունեն մեր պետութեան 
համար: Այդ հարցերի նկատմամբ մեր դիրքորոշմամբ եւ 
կեցուածքով են պայմանաւորուած Հայաստանի բնա-
կանոն զարգացումը, անվտանգութիւնը եւ միջազգային 
հեղինակութիւնը: 

Հայաստանը ներկայումս ընթանում է հանրային 
կեանքի ամենատարբեր ոլորտներում համարձակ եւ 
անշրջելի բարեփոխումների ճանապարհով: Դուք՝ 
դիւանագէտներդ, նոյնպէս կարեւոր առաքելութիւն ունէք 
այս գործընթացներում՝ արտաքին քաղաքական ոլոր-
տում այն ողջ ներուժը նիւթականացնելու առումով, որը 

համակարգուեց մեր երկրում տեղի ունեցած ոչ բռնի, 
թաւշեայ, ժողովրդական յեղափոխութեամբ: 

Թաւշեայ յեղափոխութիւնից յետոյ մի կողմից առե-
րեսուել ենք նոր մարտահրաւէրների, սակայն, միւս 
կողմից, ունենք աննախադէպ հնարաւորութիւններ։ 
Այսօր Հայաստանը միջազգային ասպարէզում հասել է 
մինչ օրս չյաղթահարած ամենաբարձր վարկանիշին։ 
Իւրաքանչիւր այցելութիւն, իւրաքանչիւր հանդիպում 
ասուածի վկայութիւններն են։ Մինչ օրս, Հայաստանում 
տեղի ունեցած եւ շարունակուող փոփոխութիւններն 
արժանացել եւ շարունակում են արժանանալ միջազգային 
հանրութեան ամենաբարձր գնահատականին։ Այս 
ամէնը մենք պէտք է կարողանանք  առարկայացնել ար-
տաքին քաղաքական ու տնտեսական ձեռքբերումներով:  

Սիրելի դիւանագէտներ, 
Հայաստանն իրաւունքի ու արդարութեան, ճշմար-

տութեան ու կարեւորագոյն արժէքների՝ ազատութեան, 
ժողովրդավարութեան, իրաւունքի գերակայութեան, մար-
դու իրաւունքների պաշտպանութեան երկիր դարձնելն է 
մեր համատեղ առաքելութիւնը, եւ այդ առաքելութիւնից 
մենք չենք շեղուելու ոչ մի միլիմեթր: 

Այս հանգրուանում մեր կարեւորագոյն առաջնա-
հերթութիւնը քաղաքական յեղափոխութեան վերածումն 
է տնտեսական յեղափոխութեան: Հայաստանի արտա-
քին քաղաքականութեան տնտեսական բաղադրիչի 
ուժեղացումը մեր այսօրուայ անյետաձգելի խնդիրներից 
է, եւ ԱԳՆ-ն մեծ դերակատարութիւն ունի  այս հարցում: 
Մենք պէտք է նաեւ միջազգային ասպարէզում լաւագոյնս 
եւ համապարփակ կերպով ներկայացնենք մեր երկրում 
պիզնես միջավայրի բարելաւման նպատակով ստեղծուող 
բոլոր հնարաւորութիւնները: 

Յարգելի դիւանագէտներ, 
Այսօր մենք ունենք բացառիկ միասնութիւն՝ մեր 

համազգային օրակարգն առաջ մղելու համար, որի 
նպատակը մեր պետականութեան ամրապնդմանը 
միտուած նպատակների եւ երազանքների իրագործումն 
է: Այդ առումով ձեզանից ակնկալում եմ հետեւողական եւ 
անմնացորդ աշխատանք: 

Շնորհաւորելով ձեզ մասնագիտական տօնի կապակ-
ցութեամբ՝ մաղթում եմ նոր խիզախ գաղափարներ եւ 
անսպառ եռանդ դրանք իրագործելու ճանապարհին՝ ի 
շահ մեր պետութեան հզօրացման ու ժողովրդի բարօ-
րութեան»:  
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20-րդ դարու ռիթմ եւ պլուզ ոճի ամենայայտնի 
երգերէն մէկը, որ Պեն Քինկը ձայնագրեց 1960-ին:

Քինկը այս երգը գրեց տպաւորուելով աւետա-
րանական եկեղեցւոյ նոյնանուն հոգեւոր երգէն՝ 
1905 թուականին գրուած, որուն, իր հերթին, հիմք 
կը ծառայէին տողեր սաղմոսէն:  Երգի աշխատանք-
ները աւարտին հասցնելու համար իրեն օգնեցին 
երկու համահեղինակ, երգահաններու յայտնի 
զոյգ՝ Ճերրի Լիպերն ու Մայք Սթոլերը: 

1961-ին երգը գլխաւորեց «Պիլլպորտ» («Billboard») 
ամսագիրի աղիւսակը եւ մտաւ «Պիլլպորտի թէժ 
100-եակ»-ի առաջին տասնեակին մէջ: Ան նաեւ կը 
մտնէ «Ռոլլինկ Սթոուն» («Rolling Stone»)  ամսա-
գիրի 500 հանրայայտ երգերու շարքին մէջ:

Երգի Մը Պատմութիւնը – 4 -        
«Stand by Me» («Մնա՛ ինծի հետ»), Պեն Քինկ

ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Երգը երկրորդ ծնունդ ստացաւ 1986-ին «Մնա՛ 
ինծի հետ» ֆիլմի նկարահանումէն ետք: Ֆիլմի 
յաջողութեան ալիքին հետ  եկաւ նաեւ երգի 
յաջողութեան նոր ալիք, եւ ան 1987-ին դարձեալ 
մտաւ «Պիլլպորտ»-ի տասնեակին մէջ՝ այս անգամ 
զբաղեցնելով 1-ին հորիզոնականը:

Զայն կատարած 
են բազմաթիւ երգիչ-
ներ, որոնցմէ են՝ 
Ճիմմի Հենտրիքսը, 
Էլթոն Ճոնը, Ատ-
րիանօ Չելենթանօն, 
Ճոն Լենընը, «Լետ 
Զեփե-լին» խումբը, 
ինչպէս նաեւ բռնցքա-
մարտիկ Մուհամմետ 
Ալին եւ գրող Սթիվըն 

Քինկը: Ընդհանուր առմամբ ան ունի 400-էն աւելի 
վերաերգուած տարբերակ:

1987 թուականին Սթիվըն Քինկը կը գրէ «The 
Stand» («Դիմակայութիւն») գիրքը, ուր գիրքի 
վերջին հատուածին մէջ  մէջբերումի տեսքով կը 
յայտնուի երգէն քառատող մը, որ անտեսանելիօրէն 
կը կապէ նաեւ գիրքն ու երգը: Դժուար է ըսել, թէ 
արդեօք Սթիվըն Քինկը երգէն ոգեշնչուելո՞վ գրած 
է գիրքը, թէ պարզապէս անոնք բառախաղով 
կապած է իրար, բայց ընթերցողները կը փաստեն, 

որ երգը կը հնչէ գիրքին մէջ (գիրքին մէջ երգի 
տողերուն հատուածը կարդալու ժամանակ երգը 
ակամայ կը սկսի հնչել ընթերցողի միտքին մէջ):

Քինկը իր երաժշտական գործունէութիւնը 
սկսած է «The Drifters» խումբի կազմին մէջ: Իր 
ծորուն պարիթոնը ռիթմ եւ պլուզ ժանրը յայտնի 

դարձուց սպիտակամորթ հան-
դիսատեսի շրջա-նակներուն 
մէջ, իսկ «Stand by Me» երգը 
դարձաւ դարի անմահ երգերէն 
մէկը, որ մինչեւ օրս կը յուզէ 
հանդիսատեսի սիրտը:

Յաճախ կը պատահի, որ մեր լսած երգը 
նորէն ու նորէն լսենք, օրեր, ժամեր, տարիներ 
անցընենք այդ երգին ընկերակցութեամբ, 
յուզուինք, ուրախանանք, տխրինք, սիրահարինք, 
հիասթափինք անոր լուռ ընկերակցութեամբ: 
Կան երգեր, որ տեսած են մեր կեանքի գրեթէ 
բոլոր փուլերը յաջորդաբար եւ աւելի շատ 
յուշեր կը պահեն իրենց մէջ, քան մենք: Երբեմն 
ալ անոնք մեր միակ ընկերներն են օրուան այս 
կամ այն ժամուն կամ կեանքի մէկ կարեւոր 
շրջանին: Կան երգեր, որոնց տարիքը աւելի 
մեծ է, քան մերը: Կան նաեւ երիտասարդները: 
Անոնց բոլորին կը կապէ մէկ բան. անոնք 
դարձած են պատմութիւն: Լաւ երգը լաւ գինիի 
նման չի հիննար, այլ, մեծցնելով տարիքը, 
աւելի լաւը կը դառնայ անկէ: 

Օրեր առաջ հերթական անգամ, սովորու-
թեան համաձայն, բացի երգացանկս ու միա-
ցուցի սիրելի երգերէս մէկը (կարծեմ  արդէն 
միլիոներորդ անգամ): Բառերը, որ առաջինէն 

մինչեւ վերջինը անգիր գիտէի, կպչուն միտքի 
նման սկսան անընդհատ պտըտիլ շուրջս: Որո-
շեցի անպայման գիտնալ երգի ստեղծման պատ-
մութիւնը, հեղինակին զգացողութիւնը, ներք-
նաշխարհը՝ երգը արարելու պահուն: Եւ, ի 
զարմանս ինծի, յայտնաբերեցի, որ երգը, պատ-
մութիւն ըլլալէ բացի, ունի նախապատմութիւն, 
ինչ որ աւելի հետաքրքրական կը դարձնէ զայն 
ու կը բացայայտէ բոլորովին ուրիշ տեսանկիւնէ:

Այսպէս եւ ծնաւ շարքը գրելու եւ, սիրելի 
ընթերցող, քեզի հետ բացայայտումներս կիսե-
լու միտքը, ուր յաճախ լսուած ու ընտանիքի ան-
դամ դարձած երգերու մասին կը պատմեմ այն 
ինչ իրենք կը թաքցնեն մեզմէ, կամ պարզապէս 
կը լռեն: Երգեր, որոնք երաժշտութեան պատ-
մութեան մէջ իրենց հետքը ձգած են եւ դասուած 
«անմահներու» շարքին:

Այսպէս ծնաւ «Երգի մը Պատմութիւնը» շար-
քը, որուն երկրորդը այսօր կը հրամցնենք քեզի:

Ա. Կ.

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՅՑ
ՍՐԱՊԻՈՆ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ
(1967)
«Լոյսերը Սենի Վրայ»

Գեղանկարիչը ծնած է 1967թ.  Յունուար 8-ին, Երեւանի մէջ: 1991-97 ուսանած  է 
Երեւանի Գեղարուեստի պետական ակադեմիայի կերպարուեստի բաժնին մէջ: 1996-98 
նկարչութիւն  դասաւանդած է ՀՀ Արարատ քաղաքի Արուեստի դպրոցին մէջ, 1998-2001 
Թարգմանչութեան առցանց գոլէճին, 2001էն Հայաստանի նկարիչների միութեան, 2003էն 
«ՆորԷոն» նորարարական կենտրոնի անդամ է: 1996էն մասնակցած է շարք մը հանրապետական և միջազգային ցուցահանդէսներու Տաշքենդի, 
Երեւանի մէջ  եւ այլ տեղեր: Անհատական ցուցահանդէսներ ունեցած է Երևանի մէջ (2001, 2005, 2010): 2010թ. Արժանացած է «Վահան Թէքէեան» 
մրցանակին եւ ՀՀ կառավարութեան Վարդգես Սուրենյանցի անուան մետալի («Մոշ վաճառող ծերունին» գործին համար):

2019
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ՌԻՉԸՐՏ ԺԵՐԱՆԵԱՆ
(1921)

«Նոր կամուրջը ձմրան»

ºñ»õ³ÝÁ ²Ûë Þ³µ³Ã

Ներկայացում
Սեքսուալ խառնաշփոթ հիւրանոցում

•08/03/2019 19:00
•Պետական կամերային երաժշտական 

թատրոն
•Պռօշեան փող. 1-ին փակուղի, 1 շէնք, (+374 

10) 588 813
•1000 - 2000 դրամ
18+
Հեղինակ՝  Ռեյ Գունի
Բեմադրիչ՝ Դաւիթ Յակոբեան
Նկարիչ՝ Մերի Արէեան
Երաժշտական ձեւաւորումը՝ Արմէն Մարգար-

եանի
Թարգմանիչ՝ Մարինա Մարինոսեան
Ներկայացումը կը վարէ Արմէն Վաղարշակ-

եանը

Համերգ
Կարէն Շահկալտեան՝ ջութակ
 •07/03/2019 19:00
•Կոմիտասի անուան կամերային 

երաժշտութեան տուն
•Իսահակեան 1 - (+374 10) 586 040
•2000 դրամ

«Բարեկամութիւն». տօնական համերգ

•07/03/2019 19:00
•Արամ Խաչատրեան համերգասրահ
•Օփերա, Մաշտոց 46 - (+374 10) 545 742
•1000 - 5000 դրամ
Հայաստանի պարարուեստի «Բարեկամու-

թիւն» պետական համոյթ
Գեղարուեստական ղեկավար՝ ՀՀ ժող. ար-

տիստ, Մ. Խորենացիի անուան շքանշանակիր 
Նորայր Մեհրապեան

Կը մասնակցին՝
«Բարեկամութիւն» պետական համոյթի 

սթիւտիոյ սաները
Պատասխանատու՝ Լ. Մեհրապեան

«Անմոռանալի Beatlеs». Ֆետերիքօ Մոն-
տելչի եւ ՀՊԿՆ

•09/03/2019 19:30
•Արամ Խաչատրեան համերգասրահ
•Օփերա, Մաշտոց 46- (+374 10) 545 742
•ՀՊԿՆ եւ Մոնտելչին կը ներկայացնեն՝
«Անմոռանալի Պիթլզ» եւ... 
Հայաստանի պետական կամերային նուագա-

խումբ

Վահան Մարտիրոսեան (գեղարուեստական 
ղեկավար եւ նուագախումբի գլխաւոր ղեկավար)

Ֆետերիքօ Մոնտելչի (սաքսոֆոն/Իտալիա)
«Անմոռանալի Beatlеs» մշ. ըստ Կրանաթայի
Պապաճանեան
Պաղտասարեան (Առաջին ներկայացում)
Մորիքոնէ
Թարիվերտիեւ
Մոլինելի

Կատակերգութիւն
Թարմ խառը կանացի 

•09/03/2019 19:30, 10/05/2019 19:30
•Գաբրիէլ Սունդուկեանի անուան ազգային 

ակադեմական թատրոն
•Գր. Լուսաւորիչի 6 - (+374 10) 527 670
•2500 - 6000 դրամ
Յովհաննէս Դաւթեան
Stand Up - Կատակերգութիւն՝  նուիրուած 

կանանց

ՄԱՐՏ
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Հայկազեան Համալսարանը 

Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու 
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս 

Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին 
նուիրուած տեղեկագրին 

անգլերէն թարգմանութեան՝ 
 

The Adana Massacres 
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ 

Խօսք կ'առնեն` 
 

Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան 
Դոկտ. Ա. Կիւրեղեան (Տեղեկագրին թարգմանութեան, 
յառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ) 

Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան 
 

Երկուշաբթի, 4 Փետրուար 2019, կ.ե. ժամը 4:00ին,  
Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան 

 

Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ 
Արաբական Թերակղզի

Միջազգային Èáõñ»ñ

Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական 
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ 
Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական 
թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։

Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ կիրակնօրեայ 
աւանդական քարոզի ժամանակ ան ԱՄԷ իր այցը համարած է «կարճ, բայց 
կարեւոր ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի 
իր էջին վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ 
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան 
էջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք ինծի 
համար»։

Այցը պիտի տեւէ մինչեւ Փետրուար 5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ 
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը 
մասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդի-
պումին։

Արդէն 74 հոգի փաստաթուղթեր ներկայացուցած է Ուքրանիոյ կեդրոնական 
ընտրական յանձնաժողովին՝ երկրի նախագահի թեկնածու գրանցուելու 
համար, որմէ 28-ն գրանցուած է, իսկ միւս 28-ի թեկնածութիւնը՝ ոչ, ինչպէս կը 
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ին, ԿԸՅ-էն 
յայտնած է ուքրանական «Փրիամոյ» հետուստաալիքի թղթակիցը։

«Ընդամէնը գրանցուած է 28 թեկնածու։ 22 թեկնածու մերժում ստացած է: 
Ընդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած 
է թղթակիցը։

Երէկ՝ Փետրուար 3-ը, ԿԸՅ թեկնածուներուն համար փաստաթուղթեր 
յանձնելու վերջին օրն էր։

Ուքրանիոյ մէջ նախագահական ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան 
Մարտ 31-ին։ Նախընտրական արշաւը սկսած է Դեկտեմբեր 31-ին։

«Ռեյթինկ» ընկերաբանական խումբի հարցախոյզին տուեալներով՝ 
թեկնածուներուն միջեւ վարկանիշի յառաջատարը Վլատիմիր Զելենսքին է, 
որուն կ'աջակցի 19.0%-ը այն մարդոց, որ կողմնորոշուած են եւ մտադիր են 
քուէարկել։ Երկրորդ տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի առաջնորդ Եուլիա Թիմոշէնքօն 
է (18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու 
Գրանցած Է
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Հայկազեան Համալսարանը 

Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու 
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս 

Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին 
նուիրուած տեղեկագրին 

անգլերէն թարգմանութեան՝ 
 

The Adana Massacres 
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ 

Խօսք կ'առնեն` 
 

Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան 
Դոկտ. Ա. Կիւրեղեան (Տեղեկագրին թարգմանութեան, 
յառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ) 

Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան 
 

Երկուշաբթի, 4 Փետրուար 2019, կ.ե. ժամը 4:00ին,  
Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան 

 

Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ 
Արաբական Թերակղզի

Միջազգային Èáõñ»ñ

Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական 
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ 
Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական 
թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։

Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ կիրակնօրեայ 
աւանդական քարոզի ժամանակ ան ԱՄԷ իր այցը համարած է «կարճ, բայց 
կարեւոր ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի 
իր էջին վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ 
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան 
էջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք ինծի 
համար»։

Այցը պիտի տեւէ մինչեւ Փետրուար 5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ 
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը 
մասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդի-
պումին։

Արդէն 74 հոգի փաստաթուղթեր ներկայացուցած է Ուքրանիոյ կեդրոնական 
ընտրական յանձնաժողովին՝ երկրի նախագահի թեկնածու գրանցուելու 
համար, որմէ 28-ն գրանցուած է, իսկ միւս 28-ի թեկնածութիւնը՝ ոչ, ինչպէս կը 
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ին, ԿԸՅ-էն 
յայտնած է ուքրանական «Փրիամոյ» հետուստաալիքի թղթակիցը։

«Ընդամէնը գրանցուած է 28 թեկնածու։ 22 թեկնածու մերժում ստացած է: 
Ընդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած 
է թղթակիցը։

Երէկ՝ Փետրուար 3-ը, ԿԸՅ թեկնածուներուն համար փաստաթուղթեր 
յանձնելու վերջին օրն էր։

Ուքրանիոյ մէջ նախագահական ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան 
Մարտ 31-ին։ Նախընտրական արշաւը սկսած է Դեկտեմբեր 31-ին։

«Ռեյթինկ» ընկերաբանական խումբի հարցախոյզին տուեալներով՝ 
թեկնածուներուն միջեւ վարկանիշի յառաջատարը Վլատիմիր Զելենսքին է, 
որուն կ'աջակցի 19.0%-ը այն մարդոց, որ կողմնորոշուած են եւ մտադիր են 
քուէարկել։ Երկրորդ տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի առաջնորդ Եուլիա Թիմոշէնքօն 
է (18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու 
Գրանցած Է

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ
Լիբանանի մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան 

դեսպանութեան հիւպատոսական բաժնի գործառոյթ-
ները աւելի բարելաւելու եւ կանոնակարգելու նպատա-
կով կը տեղեկացնենք, որ այսուհետեւ.

– Պիտի իրականացուին քաղաքացիներուն համար 
խորհրդատուութիւններ հետեւեալ հեռախօսահամարով` 
+961 4 416 781 (ներքին 106, 118),

– Պիտի գործէ արագ արձագանգի ելեկտրոնային 
փոստի հասցէ, որով կարելի է դիմել նաեւ ժամադրութիւններ ստանալու 
համար` armconsulatelebanon@mfa.am

– Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացիութիւն ստանալու դի-
մումները կ'ընդունուին բոլոր աշխատանքային օրերուն՝ բացի Հինգշաբթի 
օրերէն,

– Հինգշաբթի օրերուն կ’իրականացուին բացառապէս այլ հիւպատո-
սական գործողութիւններ (անձնագիրերու վաւերականացումի ժամկէտի 
երկարաձգում, լիազօրագիրերու տրամադրում եւ այլն),

– Հիւպատոսական ծառայութիւններու դիմաց վճարումները կ'իրակա-
նացուին բացառապէս դրամատնային (անկանխիկ) վճարումի եղանակով,

Լիբանանի մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպանութիւնը կը 
յորդորէ հիւպատոսական բաժնի այցելուներուն ուղղորդուելու վերոյիշեալ 
տեղեկութեամբ:

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՄԷՋ ՀՀ ԴԵՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ ԳԻՇԵՐՈՒԱՆ 
ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ 

 
Նկատի ունենալով, որ Մեծ Պահքի ընթացքին ս. 
պատարագը փակ վարագոյրի ետեւ կը մա-
տուցուի, Երեքշաբթի գիշերներու ս. Պատա-
րագի մատուցումը պիտի դադրեցնենք Երեք-
շաբթի, 5 Մարտ 2019-էն սկսեալ  

 
Ս. պատարագի մատուցումը պիտի վերսկսինք 

Երեքշաբթի գիշեր, 30 Ապրիլ 2019-ին, 
ժամը 7.00-8.00, 

Պուրճ Համուտի Ս. Վարդանանց Եկեղեցւոյ մէջ 
 

Դիւան Ազգային Առաջնորդարանի 
 

Հնդկաստանը Փաքիստանը Կը Մեղադրէ Քաշմիրի 
Մէջ Ռմբակոծութիւն Իրականացնելուն Համար

Թրամփ Չինաստանին Առաջարկած Է Հանել Ամերիկեան 
Գիւղատնտեսական Ապրանքներու Մաքսատուրքերը

Նիժերիոյ Մէջ Նաւթատարի Պայթումին Հետեւանքով 
Առնուազն 50 Հոգի Անհետ Կորսուած Է

Հնդկաստան Քաշմիրի մէջ վերահսկողութեան գօտիի մօտակայքը տեղի 
ունեցած ռմբակոծութեան համար կը մեղադրէ Փաքիստանը: Ինչպէս կը 
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն, Հնդկաստանը 
կը յայտնէ 3 խաղաղ բնակիչի մահուան մասին: 

Հնդկաստանի ոստիկանութիւնը կը պնդէ, որ գիշերը Փաքիստանի բանակը 
կրակ բացած է Ճամու եւ Քաշմիր նահանգի Պունչ շրջանի գիւղերէն մէկուն 
ուղղութեամբ: Ականներէն մէկը ինկած է բնակելի տուներէն մէկուն վրայ՝ զայն 
ամբողջութեամբ աւերելով: Մահացած են մայրը եւ անոր երկու երեխաները, 
որոնք այդ պահուն տունը եղած են:

Փաքիստանի իշխանութիւնը, իր հերթին, յայտարարած է Հնդկաստանի 
կողմէ «անկանոն ռմբակոծութեան» մասին: «GEO TV» հեռուստաընկերութեան 
տուեալներով՝ մահացած է մէկ երեխայ, իսկ մի քանի հոգի վիրաւորուած է, 
աւերուած են շարք մը տուներ:

ԱՄՆ նախագահ Տոնալտ Թրամփ Չինաստանին առաջարկած է ամերիկ-
եան գիւղատնտեսական ապրանքներու մաքսատուրքերը հանել: «Արմէն-
փըրես»-ի հաղորդմամբ՝ այս մասին կը տեղեկացնէ «BBC»-ն:

Թուիթըրի իր էջին վրայ կատարած գրառումին մէջ ԱՄՆ նախագահը նշած 
է, որ նման առաջարկ ըրած է, քանի որ հետամուտ են առեւտուրի գծով աւելի 
լաւ քննարկումներու:

Թրամփ, հաշուի առնելով բանակցութիւններու յառաջընթացը, ԱՄՆ ներ-
կըրուող չինական ապրանքներու մաքսատուրքերու բարձրացումը յետաձգած 
էր։

Աւելի կանուխ, ԱՄՆ նախագահը դժգոհած էր Չինաստանի առեւտուրի 
եղանակէն եւ չինական ապրանքներուն համար սահմանած էր 250 միլիառ 
տոլար մաքսատուրք: Ի պատասխան՝ Չինաստանը ամերիկեան արտադրանք-
ներու տուրքերը դարձուցած էր 110 միլիառ տոլար:

Անցեալ ամիս Տոնալտ Թրամփ յայտնած էր, որ երկու երկիրները շատ 
շուտով առեւտուրի նոր համաձայնագիր պիտի կնքեն:

Նիժերիոյ հարաւը նաւթատար խողովակի պայթումին հետեւանքով անհետ 
կորսուած է առնուազն 50 հոգի: Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, այս 
մասին կը յայտնէ «Associated Press»-ը:

Nembe Creek trunk line-ը 97 քիլոմեթր երկարութիւն ունեցող նաւթատար է, 
որ օրական կ'արդիւնահանէ 150 հազար պարել նաւթ:


