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Վախճանեցաւ Մարոնիներու Նախկին Պատրիարք 
Մար Նասրալլա Պութրոս Սֆէյր

¾ç 03

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ 

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:
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Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան 
Ուղերձ Յղած է Ղարաբաղեան 
Հակամարտութեան Հրադադարի 
Հաստատման 25-ամեակի Առիթով

Միջազգային Èáõñ»ñ

Պաքուի Մեթրոյի Չորս 
Կայարաններ Հոսանքազրկուած են

Մարոնիներու նախկին պատրիարք Մար Նաս-
րալլա Պութրոս Սֆէյր մահացած է Կիրակի առա-
ւօտեան, 98 տարեկանին, յետ կարճատեւ հիւան-
դութեան: 

Մարոնիներու նստավայր Պքերքէն, նոյն օրը, 
տարածած է հաղորդագրութիւն մը, ուր կը նշուի, 
թէ «եկեղեցին որբացած է եւ Լիբանանը սուգի մէջ 
է»: 2011-ին Սֆէյր պատրիարքին յաջորդած Պշարա 
Ռայ կոչ ըրած է երկրի բոլոր եկեղեցիներուն զան-
գերը ղօղանջելու՝ ի յիշատակ Սֆէյր պատրիարքի: 
Պքերքէի մէջ տեղի ունեցած է նաեւ յիշատակի 
պատարագ՝ մասնակցութեամբ Սֆէյր պատրիարքի 
հարազատներուն։

Սֆէյր պատրարքը պիտի յուղարկաւորուի 
Պքերքէի մէջ, Հինգշաբթի, Մայիս 16-ին, կ.ե. ժամը 
5-ին։ 

Պատրիարքի վախճանման առիթով, երկրի 
ղեկավարներն ու նշանաւոր այլ գործիչներ, Կիրակի 
առաւօտեան, յայտնած են իրենց յարգանքի խօսքը.

Նախագահ Միշէլ Աուն ըսած է, որ Լիբանանը 
կորսնցուց «իր ամենայայտնի պատրիարքներէն 
մէկը ... որ իր դրոշմը ձգած է եկեղեցւոյ վրայ»:

Վարչապետ Սաատ Հարիրի պատրիարքը 
բնութագրած է իբրեւ «ազգային խորհրդանիշ» եւ 
բարձր գնահատած է «արիւնալի բախումներէն ու 
ապակառուցողական հակամարտութիւններէն ետք 
Լիբանանը խաղաղութեան առաջնորդելու» անոր 
ջանքերը։

Ճոմպլաթ գրած է,- «Հրաժեշտ՝ անկախութեան, 
հաշտութեան, սիրոյ եւ խաղաղութեան պատրիար-
քին»:

Պքերքէի մէջ տեղի ունեցած պատարագէն ետք՝ 
նախկին նախագահ Ամին Ժեմայէլ՝ պատրիարքը 
բնութագրած է իբրեւ «կողմնացոյց եւ ուղեցոյց» 
լիբանանցիներուն համար:

1920-ին Ռէյֆունի Քեսըրուան գիւղին մէջ ծնած 
Սֆէյրը 1986-ին դարձած էր եկեղեցւոյ առաջնորդը: 
Այնուհետեւ, 1994-ին, Հռոմի Յովհաննէս Պօղոս 
II-ի պապին ձեռամբ ձեռնադրուած էր քարտինալ:

Սֆէյր աշխոյժ էր քաղաքականութեան մէջ: Ան 
նաեւ մեծ յարգանք կը տածէր իր խաղաղարար 
գործունէութեան համար: Ղեկավարած է պատ-
մական հաշտեցում, 2001-ին, Մարոնի եկեղեցւոյ եւ 
Տիւրզի աղանդին միջեւ։ 

Ռազմական Վեթերանները Այսօր 
Կրկին Ցոյցի Կ՝ելլեն

Ռազմական վեթերանները այսօր կրկին բողոքի 
ցոյցեր կ'իրականացնեն 2019-ի պետական պիւտ-
ճէի նախագիծին մէջ առաջարկուող կրճատումնե-
րուն դէմ: 

Առաւօտեան 6:00-էն սկսեալ, վեթերանները՝ 
ողջ երկրի տարածքին՝ կը սկսին նստացոյցերը եւ 
կ՝արգելափակեն ճանապարհներն ու պետական 
շէնքերը` «նախազգուշացնելով կառավարութիւնը` 
չխախտելու օրէնքով նախատեսուած աշխատա-
վարձերը կամ կենսաթոշակները»,- նշած է Վեթե-
րաններու կազմակերպութիւնը:

Կազմակերպութիւնը գործադուլին միանալու 
կոչ ըրած է նաեւ լիբանանցի բոլոր թոշակառու-
ներուն, քանի որ «բոլոր կենսաթոշակառուները 
պիտի ընկղմին նոյն նաւակով»։ Անոնք ներողութիւն 
խնդրած են ժողովուրդէն՝ գործադուլի պատճառով 
ստեղծուած  «անյարմարութիւն»ներուն համար:

Յիշեցնենք, որ Ուրբաթ օր, երբ նախարարները 
կը քննարկէին պիւտճէի նախագիծը, Պէյրութի 
Ռիատ ալ Սոլհ հրապարակին վրայ, տասնեակ 
թոշակառու զինուորականներ կը բողոքէին՝ ըսելով, 
որ «անոնք բոլորը գող են»։

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան ուղերձ յղած է 
ղարաբաղեան հակամարտութեան հրադադարի 
հաստատման 25-ամեակի առիթով, ան համոզում 
յայտնած է, որ հայ եւ ատրպէյճանցի ժողովուրդները 
արժանի են խաղաղութեան ու յառաջընթացի, եւ 
կոչ ըրած բոլորին գործել յանուն այս նպատակ-
ներուն։

Ատրպէյճանի մայրաքաղաք Պաքուի մեթրոյի 
չորս կայարաններ հոսանքազրկուած են: Ինչպէս 
կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, այս մասին կը յայտնէ 
ատրպէյճանական «Թրենտ» գործակալութիւնը:

Պաքուի մեթրոյէն յայտնած են, որ հոսան-
քազրկումը տեւած է երկու վայրկեան, ինչը յանգե-
ցուցած է գնացքներու ուշացման:

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԱԶԴ
Մեր վաղուայ թիւին հետ ստացէ՛ք «Զարթօնք»ի Յա-
տուկ Յաւելուածը նուիրուած «Հայ Իրականութիւնը Մեթր 
Հրաչեայ Սեդրակեանի Գրիչէն» գիրքի  Շնորհանդէսին:
Ստանալու համար դիմել մեր ցրուիչներուն կամ 
«Զարթօնք»ի խմբագրատուն:

«Խմբ.»
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Լիտա Թադեւոսեան (Մայիս 13, 1930), երկրա-
բանական գիտութիւններու թեկնածու (1958 
թուականի Մայիս 22)։

1948 թուականին աւարտած է Երեւանի Նիկոլ 
Աղբալեանի անուան թիւ 20 միջնակարգ դպրոցը, 
1953 թուականին՝ Երեւանի պետական համալսա-
րանի երկրաբանական բաժանմունքը, 1958 
թուականին՝ գերազանցութեամբ Մոսկուայի Լո-
մոնոսովի անուան պետական համալսարանը:

1958-1961 թուականներին եղած է ՀԽՍՀ 
Գիտութիւններու Կաճառի երկրաբանական գի-
տայետազօտական հիմնարկի կրտսեր գիտաշ-
խատող, 

Լիտա Թադեւոսեան 

1961-1963 թուականներուն՝ ՀԽՍՀ երկրաբա-
նական վարչութեան երկրաֆիզիքական արշա-
ւախումբի ղեկավար։ 

1963 թուականին մրցոյթով նշանակուած է 
Երեւանի պետական համալսարանի երկրաբանա-
կան բաժանմունքի դոցենտ։ 1958 թուականին 
Մոսկուայի պետական համալսարանի մէջ պաշտ-
պանած է «Անդրկովկասի երկրակեղեւի խորքա-
յին կառուցուածքը» թեկնածուական ատենախօ-
սութիւնը։ 

Զբաղած է ՀՀ տարածքի երկրաֆիզիքական 
դաշտերու առանձնայատկութիւններու ուսումնա-
սիրութեամբ։ 

Հրատարակած է գիտական յօդուածներ։ Եղած 
է բարձրագոյն որակաւորման յանձնաժողովի 
գիտական աստիճաններ շնորհող խորհուրդի, 
Երեւանի պետական համալսարանի երկրաբա-
նական բաժանմունքի գիտական խորհուրդի, 
մրցութային յանձնաժողովի, մեթոտական խոր-
հուրդի անդամ։

Մայիսի 12-ին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում 
տեղի ունեցաւ եպիսկոպոսական ձեռնադրութիւն 
եւ օծում: Սուրբ Տրդատի բաց խորանում մատուց-
ւած Սուրբ եւ Անմահ Պատարագի ընթացքում 
ձեռամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն 
Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի 
եպիսկոպոսութեան աստիճանի արժանացան Գեր-
մանիայի Հայոց թեմի առաջնորդ Հոգեշնորհ Տ. 
Սերովբէ վարդապետ Իսախանեանը, ԱՄՆ Հայոց 
Արեւելեան թեմի առաջնորդ Հոգեշնորհ Տ. Դանիէլ 
վարդապետ Ֆընտըգեանը եւ Կենտրոնական 
Եւրոպայի ու Շուէդիայի Հայրապետական պատուի-
րակ Հոգեշնորհ Տ. Տիրան վարդապետ Պետրոս-
եանը:

Արարողութիւնների առիթով Սուրբ Էջմիածին 
էին ժամանել Հայ Եկեղեցու թեմակալ առաջնորդ-
ներ, ուխտաւորներ Գերմանիայի Հայոց թեմից, 
ԱՄՆ Հայոց Արեւելեան թեմից եւ Կենտրոնական 
Եւրոպայի ու Շուէդիայի Հայրապետական պատուի-
րակութիւնից, ինչպէս նաեւ Անտիոքի եւ Համայն 
Արեւելքի Ասորի Ուղղափառ Եկեղեցու Ընդհանրա-
կան Պատրիարք Նորին Սրբութիւն Մօր Իգնատիուս 
Եփրեմ Բ-ը, Քոյր Եկեղեցիների ներկայացուցիչներ, 
յիշեալ երկրների միջեկեղեցական կառոյցների 
պատուիրակներ:   

Նախորդ օրը կէսօրին Միածնաէջ Մայր Տաճա-
րում` Իջման Սուրբ Սեղանի առջեւ, կատարուեց 
ուխտադրման արարողութիւնը: Եպիսկոպոսացու 
վարդապետները, ծնրադիր վերահաստատելով 
Հայաստանեայց Առաքելական Ս. Եկեղեցուն եւ 
Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնին հաւատարմութեան ուխ-
տը, եկեղեցականների ներկայութեամբ ստորագ-
րեցին իրենց երդմնագրերը:

Նոյն օրը երեկոյեան Բաց խորանի առջեւ կա-
տարուեց ընծայման կարգը` ընծայացուների հա-
ւատքի ուղղափառութեան քննութիւնը: Արարողու-

թեանը վարդապետների արժանաւորութեան 
մասին Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի առջեւ վկա-
յեցին Հայ Եկեղեցու ներկայացուցիչներ Գերման-
իայի Դաշնային Հանրապետութիւնից, Ամերիկայի 
Միացեալ Նահանգներից եւ Աւստրիայից` դպիրներ, 
կիսասարկաւագներ, սարկաւագներ, քահանաներ, 
եպիսկոպոսներ, ինչպէս նաեւ հաւատաւոր ժողո-
վուրդը ներկայացնող աշխարհականներ: 

Մայիսի 12-ին Սուրբ Պատարագը սկսուեց Հայ-
րապետական հանդիսաւոր թափօրով, որով ամպ-
հովանիի ներքոյ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը եւ 
Անտիոքի ու Համայն Արեւելքի Ասորի Ուղղափառ 
Եկեղեցու Ընդհանրական Պատրիարքն առաջնոր-
դըւեցին դէպի Սուրբ Տրդատի բաց խորան, որտեղ 
սկսուեց Սրբազան Խորհուրդը: 

Առընթերականերն էին Արեւմտեան Եւրոպայի 
Հայրապետական պատուիրակ Գերաշնորհ Տ. 
Խաժակ արքեպիսկոպոս Պարսամեանը եւ Մայր 
Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Վանորէից տեսուչ Գերա-
շընորհ Տ. Արտակ եպիսկոպոս Տիգրանեանը, 
խարտաւիլակն էր Դամասկոսի հայոց թեմի առաջ-
նորդ Գերաշնորհ Տ. Արմաշ եպիսկոպոս Նալբանդ-
եանը: Մայր Տաճարի երգչախումբը ղեկավարեց 
խմբավար Խորէն Մեխանեջեանը:

Պատարագի սրբազան արարողութեան ընթաց-
քում Հայոց Հովուապետը շարունակեց ընծայացու-
ների համար իր աղօթքներն ուղղել առ Աստուած` 
հայցով` «անխոտոր եւ անսայթաք ընթանալ ի 
վարդապետութէան հաւատոյ եւ պատուիրանաց 
Հայաստանէայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ»: 
«Աստուածային եւ երկնային շնորհ» շարականի 
երգեցողութեան ներքոյ վարդապետները, ծնկի 
եկած վեր բարձրացնելով իրենց ձեռքերը, 
հերթական անգամ հրաժարուեցին աշխարհից: 

Այնուհետեւ Մայր Աթոռի լուսարարապետ Գերա-
շընորհ Տ. Հովնան եպիսկոպոս Յակոբեանը հանդիսաւոր 
թափօրով Ս. Խորան բարձրացրեց Սրբալոյս Միւռոնը, 
որով Նորին Սրբութիւն Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսը, եպիսկոպոսութեան կոչելով Սերով-
բէ, Դանիէլ եւ Տիրան վարդապետներին, օծեց 
նրանց ճակատներն ու աջ ձեռքերի բութ մատները:

Արարողութեան աւարտին նորաօծ եպիսկոպոս-
ներին յանձնուեցին նաեւ իրենց եպիսկոպոսական 
իշխանութեան խորհրդանիշերը` եպիսկոպոսական 
գաւազան ու մատանի:

Յիշարժան այս օրուայ առիթով Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսը ներկայ հաւատաւոր ժողովրդին ներ-
կայացրեց նորաօծ եպիսկոպոսներին, ապա վեր-
ջիններին ուղղեց իր հայրապետական պատգամը:
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Հարիւր եւ չորս տարիներ անցած են այն օրէն, 
երբ հայ ժողովուրդի զաւակներ կորսնցուցին իրենց 
հայրենիքը: Արեւմտահայաստանը եւ Կիլիկիան 
մաս կը կազմէին հայ ժողովուրդի բնօրրանին հա-
զարաւոր տարիներէ ի վեր: Մեր ժողովուրդի յան-
ցանքը այն էր, որ կը բնակէր շրջանի մը մէջ, որ 
շրջանային մեծ ուժերու բախումի կէտին վրայ էր: 
Միջազգային շրջանակներ՝ Գերմանիա, Փանթուր-
անիզմի վարդապետութեան քարոզիչներ պատ-
րաստած էին ծրագիր մը, որ պէտք է գործադրուէր 
օգտուելով առաջին Համաշխարհային Պատերազ-
մի առիթէն: Ռուսական կայսրութիւնը մէկանգամընդ-
միշտ պիտի կտրէին Միջերկրական ծովէն եւ 
Սուրիայէն մինչեւ Աֆղանիստան տարածուող 
ռազմավարական կարեւոր շրջանէն: Ռուսիան պի-
տի վերածուէր ներքին երկրի մը, զոր կազմալուծելը 
յաջորդ քայլն էր: Թուրքիա-Ատրպէյճան-Կեդրոնա-
կան Ասիոյ թրքական հանրապետութիւններ 
առանցքին վրայ կար մէկ ժողովուրդ՝ հայը, որ 
արգելք կը հանդիսանար այս ծրագրի գործադ-
րութեան: Որոշումը առնուեցաւ եւ գործադրուեցաւ 
ամենայն սառնասրտութեամբ: Օսմանեան պետու-
թիւնը գործադրող բազուկն էր միայն: Թուրքիոյ 
ներկայի ղեկավարներ, երբ կը յայտարարեն, թէ 
իրենք ցեղասպանութիւն չեն կատարած, կ'ակ-
նարկեն այն հարցին թէ իրենք ինկան այդ ոճիրի 
թակարդին մէջ, որ ծրագրուած էր հեռու երկրի մը 
մէջ պաղարիւն անկլօ-սաքսոն գերմանացիներու եւ 
անոնց հոգեկան հիւանդ գործակիցներուն կողմէ: 
Գերմանացիները շատ լաւ գիտցած էին թէ օսմանցի 
թուրքէն եւ տեղացի քիւրտ, չէչէն , չերքէզ եւ ալպա-
նացի, քրիստոնեաներու հանդէպ վրէժով լեցուած 
փախստականներէն լաւ մէկը պիտի չգտնուէր այս 
ոճիրը գործադրող: 

Ոճիրի գործադրութիւնը իր վերջնական նպա-
տակին չհասաւ բարեբախտաբար: Օսմանեան պե-
տութեան պարտութիւնը եւ անկախ Հայաստանի 
հռչակումը եւ ապա խորհրդայնացումը արգելք 
հանդիսացան այս ծրագրի գործադրութեան: Հայ 
ժողովուրդը դարձաւ ամենամեծ զոհը այս գեհե-
նային ծրագրին՝ կորսնցուց իր զաւակները  եւ հա-
զարամեայ բնօրրանը: Սակայն բնաւ չկարծէք թէ 
Փանթուրանիզմի ծրագիրը դադրած է, այլ միայն 
յետաձգուած է յարմար առիթի մը սպասելով: Այդ 
յարմար առիթը կրնար ներկայանալ շրջանին մէջ 
ապակայունացումի ծրագրի յաջողութեան պարա-
գային: Այսպիսի գեհենային ծրագիրներու գործադ-
րութեան ամենայարմար առիթը շրջանին մէջ մեծ 
պատերազմի մը կամ ապակայունացնող գործօն-
ներու գոյութիւնն է: Ռուսիան հեռուէն կը դիտէր 
Սուրիոյ մէջ սկսած պատերազմը: Երբ ռուս վերլու-
ծողներ նկատեցին, թէ 2011-ին սկսած պատերազմը 
արդէն  անցած է տեղական սահմանը եւ իսլամիստ 
ահաբեկիչներ գրաւած են երկրի կէսէն աւելին ու 
սկսած են սպառնալ Թարթուսի մէջ գործող ռուսա-
կան նաւահանգիստին: Ռուսական պետութիւնը 
արդէն զգալով հարցին լրջութիւնը իր ամբողջ 
օդուժը դրաւ սուրիական եւ անոր դաշնակից 
ուժերու տրամադրութեան տակ: Ռուսական հզօր 
օդուժը մեծ գործ կատարեց հազարաւոր զինեալ-
ներու բնաջնջումին մէջ: Պատերազմը շահած էին: 
Հակառակ պարագային, այս իսլամիստ զինեալ-

ները պատուհաս պիտի դառնային եւ հեռու չէր այն 
օրը, որ անոնք քալելով թրքական սահմանէն 
անցնելով պիտի մտնէին Հայաստան եւ Կովկաս 
Փանթուրանական յետաձգուած ծրագիրը շարու-
նակելու համար: Հիմա գիտցաք ինչո՞ւ Ռուսիան իր 
ծանր Թիւփոլէվ ռմբակոծիչները ղրկեց Սուրիա եւ 
Իրան բացաւ իր սահմանները անոնց առջեւ: Երբ 
մեծ եւ շրջանային պետութիւններ իրենց վրայ 
վտանգ կը նկատեն, մէկու չեն հարցներ: Ձեռնոց-
ները կը հանեն ու կը հարուածեն ձեռքերով: Այս է 
որ կատարեցին Ռուսիան եւ Իրանը: Օր մը պատ-
մութեան վերլուծողներ պիտի գրեն այս մասին: 
Մնացած պատմութիւնը շաքարի մէջ պահուած 
թոյն է ներակայացուած Արեւմուտքին եւ իր 
դաշնակիցներուն կողմէ, որոնց հոգն անգամ չէր ու 
չէ  թէ շրջանի քրիստոնեաները կամ փոքրամաս-
նութիւնները ինչ հալածանքներու կ'ենթարկուին: 
Կարեւորը իրենց ծրագրի յաջողութիւնն է, որուն 
կորիզը կը կազմէ պետութիւններու բնական 
հարստութիւններու կողոպուտը: Հայոց ցեղասպա-
նութիւնը ամենավառ օրինակն է այս պաղարիւն, 
անկիրթ պետութիւններու գործունէութեան:

Այս ներածականը կատարեցի բացատրելու հա-
մար թէ պարտուած Թուրքիան ոտքի կանգնեցնողը 
նոյնինքն Արեւմուտքն էր եւ դժբախտաբար Խոր-
հրդային Միութիւնը Լենինի առաջնորդութեամբ, 
օրուան քաղաքացիական պատերազմի հրամայա-
կաններէ մղուած: Թուրքիան հայերու, յոյներու, 
արաբներու եւ շրջանի այլ ժողովուրդներու հողին 
վրայ հիմնեց իր դրածոյ պետութիւնը: Սուրիոյ պա-
տերազմի ընթացքին Թուրքիոյ հողերուն օգտագոր-
ծումը զինեալներ մարզելու, պարենաւորելու եւ 
սահմանէն Սուրիա անցնելու «ազնիւ» գործը վստահ-
ւեցաւ «բարեհամբոյր» թուրքերուն: Թուրքիան կա-
տարեց ճակատագրական մեծ սխալ մը, որուն 
գինը ուշ կամ կանուխ պիտի վճարէ երբ առիթը 
ներկայանայ: Հիմա գիտցա՞ք թէ Արեւմուտքը ինչո՞ւ 
պահած էր պարտուած Թուրքիան: Իր աղտոտ 
գործերը կատարող կ'ուզէր: Թուրքէն լաւ կատարո՞ղ: 
Այս հարցին մէջ մենք որպէս հայ ժողովուրդ 
ուշացանք Թուրքիան իր իսկական դիմագիծով 
ներկայացնելու: Սուրիան կռնակէն դաշունահարած 
լկտի եւ խաբեբայ դրացին է Թուրքիան: Այսպէս է 
որ պիտի ներկայացնենք զայն:  Թուրքիան շրջանի 
ապակայունացնող ազդակ է: Ինչպէս որ դարեր 
առաջ հայերը, մարերը եւ փափելացիները կործա-
նած էին Ասորեստանի արիւնարբու պետութիւնը, 
որպէս անկայուն դրացի, նոյնը պիտի կատարեն 
շրջանի ժողովուրդները ուշ կամ կանուխ, երբ 
առիթը ներկայանայ: Ռուսիոյ եւ Իրանի Թուրքիոյ 
հանդէպ բարեացակամութենէն մի խաբուիք: Մեծ 
պետութիւններ շատ լաւ գիտեն երբ գանձել սխալին 
գինը: Տակաւին ժամանակ կայ: Առիթը անպայման 
պիտի ներկայանայ: Մինչեւ այն ատեն չքնանանք 
որպէս ժողովուրդ եւ սկսինք մամուլով վարկաբեկել 
իր դրացին կռնակէն դաշունահարած, լկտի ու 
խաբեբայ թրքական դրածոյ պետութիւնը: 

Հայկական օժանդակ ուժերու Սուրիոյ մէջ գո-
յութիւնը ռուսական հովանիին տակ աշխարհաքա-
ղաքական կարեւոր քայլ է, Հայաստանը ներկա-
յացնելով որպէս շրջանային կայունացնող երկիր եւ 
գործօն: Արաբ քաղաքացիին մենք այս ձեւով կը 
յայտնենք թէ անկեղծօրէն իր կողքին ենք հա-

կադրուելով թրքական ապակայունացնող եւ դա-
ւաճանող գործօնին: Այս է ձեւերէն մէկը դրացի 
սուրիացի ժողովուրդին համակրանքը շահելու:

Էրտողանի Թուրքիոյ վարչակարգը տարիներէ 
ի վեր կը վարէ բաւական անկախ քաղաքակա-
նութիւն: Արեւմուտքի քաղաքական ղեկավարները 
ատեն-ատեն  գաւազանին ծայրը ցոյց կու տան 
Թուրքիային, անոր հասկցնելով որ 1923-ին դրուած 
համակարգը, որուն միջոցով պարտուած Թուրքիան 
տէր դարձաւ հսկայածաւալ պետութեան մը, 
շնորհիւ Արեւմուտքի թոյլտուութեան այն պայմանով 
որ ծառայէ անոր շահերուն: Այն օրը որ Թուրքիան 
կը համարձակի վարել անկախ քաղաքականութիւն 
այդ օրն ալ կը սկսի այդ հսկայ պետութեան 
բաժանումի հոլովոյթը:

Դժբախտաբար կան շատ մը հայեր, որոնք 
բնազանցականօրէն կը հաւատան թէ Թուրքիան 
պարտութիւն չունեցող հսկայ պետութիւն է: Այս 
վարկածը կամաց-կամաց ներարկած են մեր մէջ 
օսմանեան օրերէն, ճզմելով հայ անհատին գի-
տակցական եւ հոգեկան անկախութիւնը: Հայուն 
ըսած են դարերէ ի վեր, թէ դուն այս դրածոյ 
համակարգը պիտի ընդունիս ինչպէս որ է: Պիտի 
չմտածես այդ համակարգի տկար կէտերուն մասին, 
այլ զայն պիտի ընդունիս ինչպէս որ է: Այս է 
իսկական ախտը, որմէ պէտք է ձերբազատուինք:

Հարցերը չդիտենք մակերեսէն, այլ խորանանք 
անոնց պատճառներուն եւ հետեւանքներուն մէջ: 
Նաեւ կատարուած իրողութիւն որպէս չընդունինք 
մեր վիճակը եւ Թուրքիոյ հզօրութիւնը: Միշտ 
հաւատանք, որ քաղաքականութիւնը զօրաւորին եւ 
միտքով ուժեղին կը հպատակի ու յարափոփոխ է: 
Այսօրուան զօրաւորը կրնայ վաղուան ամենատկարը 
ըլլալ: Հաւատանք ասոր: 
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ՆՈՐԱՅՐ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Արցախի Աշխատակից

Արցախի Սահմաններուն  Լարուած Իրավիճակը Կ’աճի
Արցախը Նախորդ Շաբաթ

Հակառակ մի քանի ամիս շարունակուող յարա-
բերական անդորրին՝ առաջնագիծին կրկին լար-
ւածութեան աճ արձանագրուած է: Այդ լարáւածութիւնը 
նկատելի է թէ Հայաստանի Հանրապետութեան, 
թէ Արցախի սահմաննուրուն երկայնքով: Զուգահեռ՝ 
թուրք-ատրպէյճանական համատեղ հերթական 
զօրավարժութիւնները իրականացուեցան՝ Ատրպէյ-
ճանի տարածքին: Ռազմական ոլորտի հետ՝ դիւա-
նագիտական օրակարգն ալ իր արդիականութիւնը 
կը պահպանէ. Աշխուժացած են խօսակցութիւնները 
Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի արտգործնախա-
րարներու հերթական հանդիպման շուրջ: Դեռ ոչ 
պաշտօնապէս բայց արդէն կը շրջանառուին 
լուրեր, որ Մնացականեան-Մամետեարով հերթա-
կան հանդիպումը կրնայ ԱՄՆ-ի մէջ կայանալ:

Մայիս 1-3 Ատրպէյճանի մէջ կայացած են թուրք-
ատրպէյճանական հերթական համատեղ զօրա-
վարժութիւնները: «Մուսթաֆա Քեմալ Աթաթուրք- 
2019» կոչուող զօրավարժութիւնները իրականացուած 
են մարտական հրաձգութեամբ: Անոնց նպատակն 
է համակարգել Ատրպէյճանի եւ Թուրքիոյ ստորա-
բաժանումներու գործողութիւնները: «Ասիկա կ’ա-
պացուցէ, որ Ատրպէյճանն ու Թուրքիան իրենց 
դիրքորոշումը հայութեան հանդէպ չեն փոխած»,- 
կը յայտնէ Արցախի նախագահի աշխատակազմի 
տեղեկատւութեան գլխաւոր վարչութեան պետ 
Դաւիթ Բաբայեան: Թուրք-ատրպէյճանական 
տանդէմը յստակ հակահայկական ուղղուածութիւն 
ունենալը՝ Դաւիթ Բաբայեանը նորութիւն չի հա-
մարեր: Այսօր ակներեւ է, որ այդ դաշինքը ուղղուած 
է ոչ միայն հայութեան դէմ: «Ասիկա արդէն լուրջ 
մարտահրաւէր է ոչ միայն հայութեան համար: Այս 
դաշինքը լուրջ սպառնալիք է նաեւ Ռուսիոյ եւ 
Իրանի, արեւմտեան պետութիւններուն համար»,- 
կը թուարկէ Դաւիթ Բաբայեան: Մոսկուայէն բարձ-
րաստիճան պատուիրակութեան ժամանման օրը 
Հայաստանի Հանրապետութեան պետական սահ-
մանն ու սահմանամերձ տարածքները գնդակո-
ծելով՝ Պաքուն հերթական անգամ հաստատեց 
այդ դիտարկումը: «Մոսկուայիի այս փաստին որեւէ 
կերպ չարձագանգելը, ցոյց կու տայ, թէ որքան 
թեթեւ կշիռ ունին մեր համաձայնութիւնները ոչ 
միայն Ատրպէյճանի, այլեւ Ռուսիոյ հետ»,- կ’ընդգծէ 
քաղաքագէտ Ռուբէն Մեհրաբեան:

Այս պահուն անհետաձգելին հայկական զին-
ւած ուժերու մարտունակութեան կատարելագոր-
ծումն ու զինանոցի համալրումն է, ինչը եւ կը կատար-
ւի: Մայիսի 3-ին «Տիգրանակերտ» զօրավարժարանի 
մէջ ՊԲ կեդրոնական ենթակայութեամբ գործող 
հրասայլերու զօրախումբը հզօրացուած ստորաբա-
ժանումներէն մէկուն ներգրաւմամբ իրականացուած 
է մարտական հրաձգութեամբ մարտավարական 
զօրավարժութիւն: Ըստ բեմագրի՝ խաղարկուած են 
պաշտպանութեան բնագիծ մխրճուած հակառա-
կորդը կասեցնելու, ետ մղելու եւ առաջնագիծի 
վերականգնման իրադրութիւններ: Որպէսզի 
առաջնագիծին իրավիճակը կարենայ զարգանալ 
նման բեմագրերով՝ առնուազն փորձագէտները չեն 
բացառեր: Փաշինեան-Ալիեւ ոչ պաշտօնական եւ 
պաշտօնական հանդիպումներու ընթացքին ձեռք 
բերուած բանաւոր համաձայնութիւնները որոշակի 
փոփոխութիւններ բերին, բայց չեն կրնար երաշխիք 
ըլլալ, կը յիշեցնէ Ռուբէն Մեհրաբեան. «Համաձայ-
նութիւնները կրնան միայն պայմաններ ստեղծել 
յետագայ բանակցային գործընթացի համար, 

մթնոլորտ ստեղծել: Ինքնին համաձայնութիւնները 
չեն կրնան կանխորոշել կարգաւորման գործըն-
թացի ուղղութիւնը: Միւս կողմէ ալ` այդ բանաւոր 
համաձայնութիւնները չեն կրնար լարուածութեան 
աճը կասեցնելու իրական գործիք համարուիլ»: 
Անիկա կը փաստէ նաեւ առաջնագիծի խախ-
տումներուն վիճակագրութիւնը: 

Արցախի պաշտպանութեան նախարարութիւնը 
Մայիս 3-ին հաղորդագրութիւն տարածած է՝ 
առաջնագիծին ատրպէյճանի կողմէն խախտում-
ները աւելնալու եւ սադրանքներու փաստերու մա-
սին: Պաշտպանութեան նախարարութիւնը կ’ահա-
զանգէ: Վերջին շրջանին Արցախա-ատրպէյճանական 
հակամարտ զօրքերու շփման գիծի տարբեր հատ-
ւածներուն մէջ կը նկատուի հակառակորդի գոր-
ծողութիւններու աճ, որոնք կը դրսեւորուին 
ճարտարագէտա-շինարարական մեծածաւալ աշ-
խատանքներու եւ հրադադարի պահպանման 
ռեժիմի խախտումներու տեսքով: Միայն Մայիս 2-ի 
լոյս 3-ի գիշերը բանակի հիւսիս-արեւելեան  հատ-
ւածի մէջ գտնուող մարտական դիրքերու ուղղու-
թեամբ խոշոր տրամաչափի դիպուկահար զինա-
տեսակներէն, գնդացիրներէն ու ինքնաձիգերէն 
արձակած է շուրջ 330 կրակոց: Միայն վերջին 
շաբթուան ընթացքին՝ խախտումները 30-40 
տոկոսով աւելցած են: Արցախի Պաշտպանութեան 
նախարարութեան տարածած հաղորդագրութեան 
մէջ կը նշուի, որ ատրպէյճանական կողմը պարբե-
րաբար կրակային խոցման թիրախ կ’ընտրէ ոչ 
միայն ՊԲ առաջնային դիրքերը, այլեւ մարտական 
հերթապահութիւն իրականացնող հայկական անձ-
նակազմի թիկունքային ապահովման շարժական 
կառոյցները: Մասնաւորապէս՝ ատրպէյճանական 
զինուժը բոլորովին վերջերս <<ՍՎԴ>> տիպի դի-
պուկահար հրացաններէն կրակ վարած է ՊԲ 
արեւելեան հատուածին մէջ  տեղակայուած զօրա-
մասերէն մէկուն հացի մեքենայի ուղղութեամբ՝ 
վնասելով թափքը: Արցախի նախագահի խոր-
հըրդական Տիգրան Աբրահամեան կ’ընդգծէ, որ 
անիկա եզակի դէպք չէ: Աբրահամեան խախտում-
ներու վիճակագրութենէն աւելի վտանգաւոր կը 
համարէ առաջնագիծին եւ մօտակայ խորքին մէջ 
հակառակորդի կողմէն իրականացուած գործուն 
ճարտարագիտական աշխատանքները: Արցախի 
Պաշտպանութեան նախարարութիւնը, խախտում-
ներու եւ սադրանքներու  փաստերը արձանագրելով 
նաեւ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համանախագահող 
երկրներու ուշադրութիւնը հրաւիրած է անոնց վրայ՝ 
ատրպէյճանական կողմին կոչ ընելով ձեռնպահ 

մնալ իրադրութիւնը արհեստականօրէն սրելու 
մարտավարութենէն:

Մայիս 2-ին ՀՀ պաշտպանութեան նախարար 
Դաւիթ Տօնոյեան, իրավիճակի մասին մտահոգու-
թիւն յայտնած է ԱՀԿ գործող նախագահի անձնա-
կան ներկայացուցիչ, դեսպան Անճէյ Քասփրչիքին: 
Քնարկուած է հայ-ատրպէյճանական պետական 
սահմանին եւ Արցախա-ատրպէյճանական ուժերու 
շփման գիծին տիրող իրավիճակը: Նախարարը 
դեսպանին իր մտահոգութիւնները յայտնած է 
վերջին շրջանին հրադադարի ռեժիմի խախտման 
դէպքերու առնչութեամբ, որուն հետեւանքով 
վիրաւորուած է հայ զինծառայող:

Ամէն պարագայի՝ դեռ կը շարունակուին խաղաղ 
կարգաւորման ուղղուած ջանքերը: Շարքին մէջ 
յաջորդը կրնան ըլլալ Մնացականեան-Մամետեա-
րով հերթական հանդիպումը, ամենայն հաւանակա-
նութեամբ՝ ԱՄՆ-ի մէջ: Ռուբէն Մեհրաբեան դեռ չի 
շտապեր սպասուող հանդիպումէն ակնկալիքները 
ներկայցնել: «Ի վերջոյ, նոյնիսկ բուն հանդիպման 
փաստը դեռ պաշտօնապէս յայտարարուած չէ, 
բնականաբար, չկայ նաեւ որոշակի պատկերացում, 
թէ արտգործնախարարները ինչ օրակարգով պի-
տի հանդիպին»,- կը հիմնաւորէ Ռուբէն Մեհրաբ-
եան: Այս պահուն առաւել խորհրդանշական է 
փաստը, որ հակամարտութեան կողմերէն մէկը 
անթաքոյց չի ցանկար կարգաւորում: «Ես կը խօսիմ 
Պաքուի մասին: Իլհամ Ալիեւի համար կենսական 
անհրաժեշտութիւն է արտաքին թշնամի ունենալը: 
Եթէ արտաքին թշնամի չըլլայ, ատրպէյճանցիները 
արդէն Ալիեւին հարցեր կու տան` ինչու վատ 
կ’ապրին, ինչու Ալիեւները կը տնօրինեն պետական 
միջոցները: Անիկա թոյլ չտալու համար անոր 
ձեռնտու է ի դէմս հայերու թշնամիի կերպար պահել 
ու շարունակել հարստանալ»,- կը հիմնաւորէ 
Ռուբէն Մեհրաբեան: Փորձագէտը ասիկա արդէն 
իսկ բաւարար հիմք կը համարէ արտգործնախա-
րարներու հանդիպումներէն ծանրակշիռ ակնկա-
լիքներ չունենալու համար:

Յ. Գ. Մայիս 4-ին՝ ժամը 16:05-ի սահմանին, ՊԲ 
հարաւարեւելեան ուղղութեամբ տեղակայուած զօ-
րամասերէն մէկուն պահպանութեան տեղամասին 
մէջ, հակառակորդի կողմէն արձակուած կրակոցէն, 
հրազէնային վիրաւորում ստացած է  ժամկէտային 
զինծառայող, 1998թ. ծնած Ագանիկ Գառնիկի 
Զօրոգլեան: Վիրաւորում ստացած զինծառայողը 
անմիջապէս տեղափոխուած է հիւանդանոց, անոր 
վիճակը կը գնահատուի ծայրայեղ ծանր: 

Ստեփանակերտ
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Քաղուածք՝ Հայոց Ցեղասպանութեան 104-րդ Տարելիցի Նախօրէին 
Եգիպտական Մամուլի Անդրադարձներուն

Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն

Ինչպէս ամէն տարի, այս տարի եւս Հայոց ցեղաս-
պանութեան ոգեկոչումով եգիպտական մամուլի 
էջերէն հանդէս եկան տեղացի մտաւորականներ: 

Առաջիններէն մին՝ միջազգային իրաւունքի 
փրոֆեսոր դր. Այման Սալամա Ապրիլի 23-ին կէսօրին 
արդէն քանի մը լրատուամիջոցի հրապարակութեան 
յանձնած էր Հայոց ցեղասպանութեան ոգեկոչումը 
Ֆրանսայի մէջ պաշտօնական տօնացոյցին վրայ 
առնուելու քայլին իր արժեւորումը՝ «24 Ապրիլ 2019 – 
Ֆրանսա կը յաւերժացնէ Հայոց ցեղասպանութեան 
յիշատակը եւ աշխարհին կը ծանուցէ կոծկելու, 
լռութեան մատնելու եւ ուրանալու ժամանակահատ-
ւածի աւարտը» խորագրուած յօդուածով, ուր առաջին 
հերթին կը հաստատէ, որ երբ Ֆրանսա նման քայլ 
կ'առնէ, ան պաշտօնապէս ի լուր աշխարհի կը հռչակէ, 
թէ ինչ որ պատահեցաւ հայոց 24 Ապրիլ 1915-ին, 
ցեղասպանութիւն էր, որ լիովին կը համապատասխանէ 
Ցեղասպանութեան կանխարգիլման եւ հատուցման 
ՄԱԿ-ի 1948-ի Դեկտեմբերի 9-ի պայմանագիրին մէջ 
նկարագրուածին: 

Ան պատկերաւոր լեզուով հիմնական գիծերու մէջ 
տուած է «օսմանցիի անիրաւութիւնը հայուն հանդէպ», 
սեփական հայրենիքէն անոր արտաքսումը, փճացնե-
լու, կողոպտելու եւ սպաննելու համար, Ցեղասպանու-
թեան խորհրդանիշ օրուան՝ 1915-ի Ապրիլի 24-ին հայ 
մտաւորականութեան եւ ականաւոր դէմքերու ձերբա-
կալութեան եւ աքսորին ու դանդաղ սպանութեա-
նուրուագիծերը: Նոյն պերճախօս ոճով այնուհետեւ 
կ'անցնի մինչեւ օրս շարունակուող թրքական 
ուրացման նկարագրութեան, թէեւ «թուրք ցեղասպան 
հրէշը» վերոյիշեալ պայմանագիրի երկրորդ յօդուածին 
մէջ նշուած սպանութեան բոլոր արարքները գործած 
էր, եզրակացնելու համար որ ՄԱԿ-ի պայմանագիրը 
գրուած է հայոց թափած կարմիր արեամբ, ինչպէս 
օրէնսգէտ Լեմքին յիշատակած է նշեալ պայմա-
նագիրին ուղին հարթած իր աշխատասիրութիւններուն 
մէջ:

Միջազգային իրաւունքի մասնագէտը կը հաս-
տատէ, որ ինչքան ալ ժամանակ անցնի, մարդկային 
պատմութեան յիշողութիւնը մէկ ու կէս միլիոն հայ 
երախաներու, կանանց, ծերերու եւ ազնիւ մարդոց 
արեամբ արատաւորուած պիտի մնայ, հաւատալով որ 
անտառի օրէնքը երկար պիտի չտիրէ եւ հատուցման 
պահը պիտի հասնի: Ան կ'ողջունէ «հզօր հայ 
ժողովուրդի» յամառութիւնը աշխարհի խղճմտանքին 
մէջ վառ պահելու իր դատը եւ դէմ դնելու գործուած 
ոճիրները մեղմացնելու Թուրքիոյ ջանքերուն թէ 
ամբողջ Հայ դատը ուրանալու փորձերուն, որով 
հարկադրեց պետութիւններու կառավարութիւններ եւ 
խորհրդարաններ, առաւել միջազգային թէ ազգային 
կազմակերպութիւններ, ընկերակցութիւններ ու քա-
ղաքացիական մարմիններ, որ ընդունին, որ ինչ 
գործեց Թուրքիա 1915 թուականին ու անկէ ետք, 
միջազգային օրէնքին մէջ Ցեղասպանութիւն ճանչ-
ցըւած է եւ դիտել կու տայ, որ 2016-ի Մայիսին՝ 
պատերազմին Թուրքիոյ դաշնակիցներ Գերմանիոյ 
եւ Աւստրիոյ պաշտօնական ճանաչումէն ետք ալ ի՛նչ 
ուրացում:

Ապա ան կը յիշատակէ միջազգային իրաւունքի 
հիմնական սկզբունք մը՝ որ կ'ընդունի մարդկային 
իրաւանց խախտումներու փաստերուն ծանօթանալու 
զոհերու եւ իրենց ընտանիքներու իրաւունքը, իսկ միւս 
կողմէ այդ փաստերը հետաքննելու եւ հրապարակելու 
միջազգային պարտաւորութեան տակ կը դնէ պետու-

թիւնները, ինչ որ կատարեց Թուրքիա 1919-ին Պոլսոյ 
մէջ հաստատած ռազմական ատեաններով, դատելու 
համար թուրք պետական ոճրագործ վարիչները: 
Սակայն էրտողականական Թուրքիան, կը շարունակէ 
հեղինակը, կ'ուրանայ այս իրողութիւնները, իրաւա-
կան եւ նիւթական փաստերը, մտավախութիւն 
յայտնելով, որ այս վարքը ժառանգներուն եւ այլոց ուշ 
կամ կանուխ նման ոճիրները գործելու կը քաջալերէ:

Ան կ'արժեւորէ Ֆրանսայի «պատմական քայլը»՝ 
որ նման ոճիրի առաջքը կ'առնէ, մինչ ուրացում կը 
նշանակէ յարատեւում: Հայոց ցեղասպանութեան 
Ֆրանսայի ճանաչումը միջազգային պարտաւորութիւն 
կը համարէ ան, ոչ միայն տէ ժիւրէ, այլեւ տէ ֆաքթօ, 
նկատելով որ Ֆրանսա առաջին համաշխարհային 
պատերազմին մասնակից մեծ պետութիւններէն մին 
էր, որուն դիւանագիտական ներկայացուցիչները 
իրենց պետութեան եւ բովանդակ աշխարհին 
ականատես վկաները դարձած էին:

* * *
Յաջորդ յօդուածագիրը, երիտասարդ գրող, վի-

պասան Ահմէտ Մակտի Համմամ «Տուսթուր» թերթի 
կայքէջին վրայ ըստ էութեան ներկայացնելով Ցեղաս-
պանութեան ոճիրին ՄԱԿ-ի 1948-ի պայմանագիրի 
երեք նախապայմանները, կը խորհի, որ թուրքերը 
դժուարութիւն պիտի ունենան ուրանալու եւ հերքելու 
հայոց դէմ հանգրուանային կերպովիրենց գործած 
ստոր ոճիրը, որուն մեծագոյնն ու դաժանագոյնը 104 
տարի առաջ գործադրուեցաւ՝ 24 Ապրիլ 1915-ին, կը 
գրէ ան:

Համմամ կը նկարագրէ Մեծ եղեռնի փուլերը՝ 
հայոց վերնախաւի գլխատումը, բանակ զօրակոչուած 
հայ զինուորներու զինաթափումը, շինարարական 
ծանր աշխատանքներու լծումն ու այնուհետեւ մաս առ 
մաս սպանութիւնը, ապա սեփական հայրենիքէն 
ժողովուրդի տեղահանութեան ու բռնագաղթի: Ան կը 
յիշատակէ կոտորածներուն մէջ «թաշքիլէթ մախսու-
սիյէ»ի եւ քիւրտ չէթէներու դերակատարութիւնը թուրք 
կանոնաւոր ոստիկանութեան եւ զինուած ուժերուն 
կողքին:

Յիշատակելով ոճիրի հեղինակ երեք փաշաները՝ 
Թալէաթը, Էնվէրը եւ Ճեմալը, որոնք կայսրութիւնը 
առաջին համաշխարհայինին պարտութեան առաջ-
նորդեցին, «գործեցին նաեւ այս պատմական ցեղաս-
պանութիւնը, որ թուրք պատմութեան մէջ պիտի մնայ 
ամօթի ու նուաստացումի խարան, եւ դատապար-
տըւեցան նոյնինքն թրքական դատարանի կողմէ»: 

Ան յոյս կը յայտնէ, որ եկող քանի մը տարիներուն 
հայ զոհերու հոգիները կըխաղաղին, երբ աւելի շատ 
պետութիւններ ճանչնան ցեղասպանութիւնը ու այն 
ատեն Թուրքիոյ հանրապետութիւնը հարկադրուած 
պիտի ըլլայ հատուցելու օսմանեան Թուրքիոյ գործած 
ոճիրը:

* * *
Երրորդ յօդուածագիրը՝ Ֆաթմա Պատաուի, 

«Ախպար էլ Միսայի»ի (Երեկոյեան լուրեր) Ապրիլի 
23-ի թիւով երկարապատում գրութիւն մը նուիրած է 
Արցախին՝ «ԼեռնայինՂարաբաղ՝ հակամարտութիւն-
ներու թատերաբեմը» խորագրով: Ան իր նիւթը 
ներկայացնելու համար պատմութիւնը հին դարերէն 
կը սկսի՝ Ուրարտուէն, հաստատելու համար որ հայա-
պատկան հինաւուրց բնակավայր եղած է Արցախ 
աշխարհը, զոր հիւսիս-արեւելքէն կ'եզերէ Կուր գետը, 
եւ սահմանը կը կազմէ Աղուանքի հետ,վկայակոչելով 
ժամանակի յոյն մեծանուն պատմագիրները՝ Ստրա-

բոնէն Պլուտարքոս եւ այլք:
Առաջ երթալով, ան կը յիշատակէ, որ Հայաստան 

առաջին անգամ Բիւզանդիոնի եւ պարսից միջեւ 
բաժնուեցաւ 387 թուականին, որով Արցախ աշխարհն 
ալ անցաւ պարսկական տիրապետութեան տակ, ինչը 
սակայն, կը նշէ ան, մինչեւ միջնադարու վերջերը 
չխախտեց շրջանի ազգային նկարագիրը, երբ 18 
դարու կէսերէն թուրք վաչկատուն ցեղախումբեր 
թափանցեցին Արցախի հիւսիսային սահմանէն, ուր 
կ'իշխէին մելիքական տուները: Ան կ'անդրադառնայ 
մելիքներու պայքարին եւ օտարի լուծէն ու յարձա-
կումներէն ազատուելու ջանքերուն, ապա՝ ռուս ցարե-
րուն հետ դաշնակցութեան, կը յիշատակէ Գիւլիստանի 
եւ Թիւրքմենչայի պայմանագիրները, որոնցմով 
Արցախի վերահսկողութիւնը Ռուսիոյ անցաւ, որմէ 
ետքերկրամասը մինչեւ 1917՝ պոլշեւիկեան յեղաշըր-
ջումը խաղաղութեան մէջ ապրեցաւ:

Արցախի շուրջ հակամարտութեան սկիզբը ան կը 
կապէ ռուսական կայսրութեան փլուզման, որուն 
յաջորդեց՝ Հայաստանի հանրապետութեան կողքին, 
թրքական հովանաւորութեամբ Ատրպէյճանի պետու-
թեան կազմաւորումը, որ առաջին օրէն հողային պա-
հանջներ ունեցաւ Կովկասի մէջ հայկական ընդարձակ 
տարածքներու նկատմամբ: Հեղինակը պատկերաւոր 
կը փոխանցէ 1918-20 պատմական անցքերը, զուգոր-
դելով Հայոց ցեղասպանութեան հետ, թրքական 
զօրքի ներգործութիւնը կովկասեան դէպքերու զար-
գացման եւ հայկական բնակավայրերու կոտորած-
ներուն եւ կողոպուտին մէջ, կը հասնի 1920-ի Մարտի 
28-ին Շուշիի հրկիզման, այնուհետեւ Ազգերու լիկայի 
միջամտութեան փորձին, որ 1 Դեկտեմբեր 1920-ի 
որոշումով կը մերժէ Ատրպէյճանի անդամակցութիւնը: 
Յօդուածագիրը կը փաստէ, որ 1918-20 անկախ 
Ատրպէյճանին երբեւէ մաս չեն կազմած Արցախը կամ 
Նախիջեւանը, ինչ որ շրջուած է հետագային Ստալինի 
եւ խորհրդային իշխանութեան միջամտութեամբ: 

Ֆաթմա Պատաուի այնուհետեւ կը պատմէ Լեռ-
նային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի կազմաւորման 
պարագաները փոքր հողակտորի մը վրայ, թուարկելով 
այն բոլոր շրջանները որոնք կամայականօրէն դուրս 
ձգուած էին անկէ եւ կ'եզրակացնէ, որ Արցախի 
խնդիրը այդպէսով լուծում չգտաւ, այլ 70 տարի սա-
ռեցուեցաւ, որուն ընթացքին բազմիցս Լեռնային Ղա-
րաբաղի հայ մեծամասնութիւնը հանրագրութիւններով 
եւ ուղերձներով խորհրդային կեդրոնական իշխանու-
թիւններէն պահանջեցին չեղեալ համարել Ատրպէյ-
ճանի կցման 1921-ի ապօրէն որոշումը եւ Լեռնային 
Ղարաբաղը միացնել Հայաստանի, գրելով որ նոյնիսկ 
ստալինեան դաժան բռնադատութեան տարիներուն 
հայերը դադար չառին: 

Եւ կը հասնի 1988 թուական, զոր շրջադարձային 
կ'որակէ ոչ միայն արցախահայութեան, այլ բովանդակ 
հայութեան ճակատագրին համար եւ մանրակրկիտ՝ 
թիւ ու թուականով կը վերաշարադրէ հայ բնակչութեան 
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Հարցազրոյց
«Մելգոնեան Համաշխարհային Նախաձեռնութիւն»-ը Կը Ձգտի 

Գտնել Նորարարական Լուծումներ. Արսինէ Շիրվանեան
ԼՈՒՍԻՆԷ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ

Ստորեւ կը ներկայացնենք պաշտօնակից  «Հա-
յերն այսօր»-ի շահեկան հարցազրոյցը «Մելգոն-
եան համաշխարհային նախաձեռնութիւն» կազ-
մակերպութեան համահիմնադիր Արսինէ 
Շիրվանեանի հետ:

–Յարգելի՛ Արսինէ, կը խնդրեմ պատմել Մել-
գոնեան համաշխարհային նախաձեռնութեան 
(Melkonian Global Overture) մասին. երբ  հիմնա-
դըրուած է եւ ի՞նչ է Նախաձեռնութեան առաջնա-
հերթութիւնը:

– Մելգոնեան համաշխարհային նախաձեռնու-
թիւնը (Melkonian Global Overture) հիմնադրուած է 
2017 թուականին: Նախաձեռնութեան նպատակն է 
նորացուած կենսագործունէութիւնը, ինչպէս նաեւ 
պատմական եւ հեղինակաւոր հաստատութիւններու 
ինքնակառավարման հաստատումը` վերանայելով 
իրենց գործառոյթները 21-րդ դարուն: Մենք հե-
տաքրքրուած ենք կրթական հաստատութիւններով, 
առհասարակ:

Մենք կը հաւատանք, որ խելացի եւ համաշ-
խարհայնացուած հայ երիտասարդները կրթելու 
ամենաուղիղ ճանապարհը`  գործուն եւ ծաղկուն 
կրթական հաստատութիւններ ունենալն է: Մենք 
կը հաւատանք, որ ուժեղ եւ կենսունակ Սփիւռքն 
ուժեղ եւ բարգաւաճ Հայրենիքի գրաւականն է: Իսկ 
ո՞րն է այդ ամէնուն հասնելու աւելի լաւ ճանապարհը, 
ի հարկէ, հայ երիտասարդներու համար լաւագոյն 
ընդհանուր կրթութիւն ապահովելը:

Մենք կը ձգտինք գտնել նորարարական լու-
ծումներ եւ անմիջապէս արձագանքել ներկայ 
մարտահրաւէրներուն` գործընթացին ներգրաւուե-
լով եւ արտօնելով երիտասարդներու մասնակցու-
թիւնը:

Մենք կ՛ուզենք ծանօթանալ Սփիւռքի, ինչպէս 
նաեւ Հայաստանի կրթական հաստատութիւն-
ներուն, որոնք կարիքը ունին կատարելագործման 
եւ աշխուժացման: Մենք կը ցանկանք ստեղծել 
համակարգուած ռազմավարութիւն, որուն միջոցով 
կը կարենանք նոր շունչ հաղորդել եւ վերականգնել 
անոնց ամբողջական գործառոյթն ու կայունութունը:

Մելգոնեան համաշխարհային նախաձեռնու-
թեան մօտեցումն է` ծանօթանալ/ճանչնալ, վերա-
նորոգել, վերականգնել:

-Մելգոնեան համաշխարհային նախաձեռնու-
թիւնն իր ծրագիրներն իրականացնելուն որուն 
հետ կը գործակցի՞: 

– Մենք դեռ երիտասարդ կազմակերպութիւն 
ենք, այդ պատճառով գործընկերային յարաբե-
րութիւններու հաստատումը դեռ սաղմնային փուլի 
մէջ է:

Նախապէս  համագործակցած ենք UCLA-ի, 
Կլենտէլի միաւորուած շրջանի հանրային դպրոց-
ներու, Առաջնորդարանին կից գործող Լոս Անճե-
լըսի դպրոցներուն, «Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմ-
նարկութեան հետ:

– Ձմեռը դուք նախաձեռնած էիք «Ապրող 
սփիւռք» ձեռնարկը, որ կը ներառէր հայերէնին 
նուիրուած հրապարակային քննարկում, Քալիֆորն-
իոյ համալսարանի Լոս Անճելըսի մասնաճիւղի 
«Նարեկացի» հայագիտական ամպիոնի 50-ամ-
եակին նուիրուած ձեռնարկ եւ իւրայատուկ հա-
մերգային ծրագիր: Կը խնդրէի ներկայացնել 
ձեռնարկի մանրամասները:

– Ձեռնարկին ընթացքին մենք վերստին հաւա-
տացինք կրթուած եւ հզօր երիտասարդութեան, որ 
կը սիրէ հայոց լեզուն, մշակոյթը եւ հայրենիքը:

Մենք միայն «Նարեկացի» հայագիտական 
ամպիոնի 50-ամեակը չնշեցինք, այլեւ յաջողեցանք 
տարբեր աւագ դպրոցներու հարիւրաւոր աշակերտ-
ներու հնարաւորութիւն տալ մաս կազմելու հայոց 
լեզուին, մշակոյթին եւ ինքնութեան նուիրուած 
քննարկումներուն: Ձեռնարկին հրաւիրուած բա-
նախօսներէն էին Լոս Անճելըսի մէջ ՀՀ գլխաւոր 
հիւպատոս Արմէն Բայբուրդեան, ՀՀ կրթութեան եւ 
գիտութեան նախարար Արայիկ Յարութիւնեան եւ 
«Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմնարկութեան հայկա-
կան համայնքներու բաժանմունքի տնօրէն Ռազմիկ 
Փանոսեան:

Իսկ համերգային ծրագիրը երիտասարդներուն 
հնարաւորութիւն տուաւ ծանօթանալու հայկական 
աւանդական եւ ժամանակակից երաժշտութեան:

– Հետաքրքիր խորագիր է` Ապրող սփիւռք. Ձեր 
կարծիքով Սփիւռքին ապրեցնելու համար ի՞նչ  
անհրաժեշտ է:

– Վիճակագրութիւնը ցոյց կու տայ, որ Հայկա-
կան սփիւռքի միայն 5 տոկոսը մաս կը կազմէ կամ 
ներգրաւուած է հայկական կազմակերպութիւն-
ներուն մէջ: Այս ամէնն ինծի խորհելու առիթ  կու 
տայ. 95 տոկոսի մէջ ինչպէ՞ս «ներարկել» հայկական 
ոգի, ինքնութիւն, լեզու եւ մշակոյթ:

Ներկայ ղեկավարներն առաջ կը տանին այն 
կարծիքը, որ հայկական դպրոցները կը փակուին 
Սփիւռքի արդի եւ համընդհանուր կարիքներու 
պատճառով: Այնուամենայնիւ, մենք կը հաւատանք, 
որ պէտք է գտնել նոր ճանապարհներ, որոնց 
միջոցով երիտասարդներուն մէջ սէր կ’արթնցնենք 
հայոց լեզուի, մշակոյթի եւ ինքնութեան հանդէպ:

Մենք կարիքը ունինք օգնելու հայ երիտասարդ-
ներուն` 21-րդ դարու չափանիշներուն համահունչ` 
գտնելու իրենց երիտասարդութիւնը, ծաղկուն, 
երջանիկ եւ խելացի հայկական ինքնութիւնը:

– Ին՞չ ծրագիրներ կը նախատեսէք իրակա-
նացնել Հայաստանի մէջ:

– Այս պահուն մենք կ՛աշխատինք նախաձեռնել 
խորհրդաժողով, որուն ընթացքին պիտի քննար-
կենք այն մեթոտները, որոնց օգնութեամբ մենք 
պիտի կարենանք երիտասարդներուն մէջ սէր 
արթնցնել հայոց լեզուի, մշակոյթի եւ ինքնութեան 
հանդէպ:

Մենք պիտի քննարկենք այն ուղիները, որոնց 
միջոցով կ’օգնենք հայ երիտասարդներուն` 21-րդ 

դարու չափանիշներուն համահունչ` գտնելու իրենց 
երիտասարդութիւնը, ծաղկուն, երջանիկ եւ խելացի 
հայկական ինքնութիւնը:

Մենք պիտի համագործակցինք Երեւանի հա-
մալսարանի ուսանողներու եւ գիտնականներու 
հետ` քննարկելու եւ ուսումնասիրելու աշխարհով 
մէկ սփռուած հայկական դպրոցներու մեթոտները 
եւ ծրագիրները:

Մենք կը ցանկանք ներկայացնել դպրոցներու 
օրինակներ, որոնք կը վերակենդանացնեն հայկա-
կան կրթօճախները եւ կ’օգնեն անոնց շարունակելու 
իրենց անգնահատելի աշխատանքը:

– Եւ վերջին հարցը. «Մելգոնեան» կրթական 
հաստատութիւնը թէեւ այսօր իր գործունէութիւնը 
չի շարունակեր, սակայն, գիտեմ, որ Մելգոնեանցի 
բազմաթիւ սերունդներ կը շարունակեն կրթօճախն 
ապրեցնել իրենց հոգիներուն մէջ: Դուք ի՞նչ կ՛ապ-
րեցնէք Ձեր հոգիին մէջ:

– «Մելգոնեան» կրթական հաստատութիւնը շատ 
խոր արմատներ  ձգած է, եւ անոր նշանակութիւնը 
կարելի է նոյնականացնել  Հայոց ցեղասպանութեան 
հետ: Եթէ մեր յիշողութենէն ջնջենք «Մելգոնեան»-ը, 
մեր յիշողութենէն կը ջնջենք նաեւ Հայոց պատ-
մութիւնը:

Այս խնդիրը միայն կրթական հաստատութեան 
շրջանաւարտներուն չի վերաբերիր, սա հարց է, որ 
կը վերաբերի հայ ազգին եւ Հայաստանի 
կառավարութեան:

Կը կարծեմ` «Մելգոնեան» կրթական հաստա-
տութիւնը կրնայ միջազգային դպրոցի օրինակ 
ծառայել` ըլլալով գերազանց կրթութեան խոր-
հըրդանիշ, ինչպէս նաեւ օրինակ, թէ մենք ինչպէս  
կը յարգենք եւ կը պահպանենք մեր աւանդոյթները, 
որոնք մեզի փոխանցած են առատաձեռն բարե-
րարները:

Խօսքերս կ՛ուզեմ եզրափակել հետեւեալ զգա-
ցական տողերով.

«Մելգոնեան» կրթական հաստատութեան զար-
մանահրաշ կառոյցները 1000 ոտնաչափ  խորութիւն 
ունին, անոր արմատները կը տարածուին աւելի 
լայն ու աւելի խոր, քան որեւէ ծառ:

Իսկ անոր ստորին հատուածը կ՛արտացոլէ Հա-
յոց ցեղասպանութեան նահատակներու յաւերժա-
կան դէմքերը:

Այդ կառոյցները կը պատմեն
Տառապանք եւ հրճուանք,
Վախ, բայց նաեւ յոյս,
Անարդարութիւն, բայց նաեւ արդար խաղ:
Անապատին մէջ թափառող որբերէն մէկուն 

պատմութիւնը, որ հորիզոնին կը տեսնէ Աւետեաց 
երկրի աղօտ լոյսը:

Մենք պէ՛տք չէ հեռու փախչինք իրականութենէն:
Մենք պէտք է ընդունինք այն:
Պէ՛տք է վերահաստատենք մեր բարերարներուն 

տուած խոստումը:
Քանի որ այս կառոյցները եւ Սփիւռքի բոլոր 

զարմանահրաշ գանձերը,
Մեզի աւելի ամո՛ւր կը դարձնեն:
Այն կը մարմնաւորէ մեզ:
Այն պէտք է ամրացնէ՛ մեզ:
Այն կը պատմէ հայրենասէրներու բազում 

պատմութիւններ:
Այն հայրենասիրութեան  վառ օրինակ մըն է` 

հասկնալու, թէ ուր եղած ենք մենք:
Փոքրոգութիւն է, այդ ամէնը մոռնալը:
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Համերգ
Իվօ Պոգորելիչ. դաշնամուրային մենահամերգ

•15/05/2019 20:00
•Արամ Խաչատրեան համերգասրահ

•Օփերա, Մաշտոց 46 (+374 10) 545 742
•3000 - 20000 Դրամ
Ծրագիր՝  Մոցարթ, Լիսդ, Շուման
 
Ցուցահանդէս
Թանգարաններու միջազգային օրը՝ Երեւան 

քաղաքի պատմութեան թանգարանի մէջ 

•18/05/2019 17:00
•Երեւանի պատմութեան թանգարան
•Արգիշտի 1 +(374 10) 568 109
•Մուտքը ազատ է -
Թանգարաններու միջազգային օրը Երեւան 

քաղաքի պատմութեան թանգարանը կը հրաւիրէ 
մասնակցելու հետաքրքրական միջոցառումներու

0
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13 ՄԱՅԻՍ
2019

Կրկ     Երկ     Երք     Չրք     Հնգ     Որբ     Շբթ

ՅՈՎՍԷՓ ՓՈՒՇՄԱՆ  
(1877 – 1966)
«Նաթիւր Մոր Վարդով»

Յովսէփ Փուշման (Փուշմանեան) (Մայիս 9, 1877, Տիգրան-
ակերտ, Աղձնիք, Թուրքիա – Փետրուար 13, 1966, Նիւ Եորք, 
ԱՄՆ), հայ գեղանկարիչ։
Փուշմանեանները ապրած են  մէջ։ Հայկական կոտորածներու 
ժամանակ խոյս տալով եաթաղանէն՝ ընտանիքով ապաս-
տան գտած են ԱՄՆ-ի մէջ։ Փուշմաններու ընտանիքը մասնա-
գիտացած էր հայկական գեղագեղ գորգերու վաճառքով, ինչը մանուկ հասակէն ազդեցութիւնն 

ունեցած էր ապագայ նկարիչի ընկալումներու աշխարհին վրայ։
Յովսէփ Փուշման նախնական կրթութիւնը ստացած է Պոլսոյ Գեղեցիկ արուեստներու կայսերական դպրոցի մէջ։ Ամերիկայի մէջ յայտնուելէն ետք, 
Շիքակոյի մէջ ամբողջութեամբ կը տրուի չինական մշակոյթի ուսումնասիրման, այդ ասպարէզէն ներս հասնելով որոշ յաջողութիւններու։ 1905 
թուականին կ’ուղեւորուի Չինաստան, ուր կը խորասուզուի արեւելեան գեղանկարչութեան եւ փիլիսոփայութեան ուսումնասիրութեան մէջ։ Ուսումը 
շարունակած է Փարիզի Ժիւլիանի կաճառի մէջ։ 
1914 եւ 1921 թուականներուն Փարիզի Salon des Artistes Français-ի կազմակերպած ցուցահանդէսներուն կը ստանայ երկու մետալ։ 1928 թուականին 
Փուշման հեռակայ ընտրուած է Հայաստանի նկարիչներու միութեան պատուաւոր անդամ, գործուն մասնակցութիւն ունեցած է «Անի» հայ 
արուեստագէտներու ընկերակցութեան ստեղծման։ 1920 թուականին Նիւ Եորքի մէջ հիմնած է Քարնեկի Հոլ արուեստանոցը։ 1940 եւ 1950-
ական թուականներուն Փուշմանի եւ the New York Graphic Society կազմակերպութեան միջեւ դատական գործընթաց սկսած է։ Վերջինս առանց 
արուեստագէտի թոյլտւութեան վերատպագրած էր անոր գործերէն։ Դատաւարութիւնը աւարտած է Փուշմանի յաղթանակով։
Յովսէփ Փուշման արուեստի, գեղանկարչութեան աշխարհի մէջ յայտնի է որոշակի մտորումներու մղող բնապատկերներով, որոնց յօրինուածքներու 
համար հիմք ծառայած են հայկական մագաղաթէ ձեռագրերը, հմայիլները, խնկամանները, հնագոյն զարդերը, կանացի նուրբ, զգայական եւ 
զգացական դիմանկարներով, որոնց մէջ հերոսուհիները հանդերձաւորուած են արտասովոր, գունագեղ զգեստներով։ Փուշմանի արուեստի 
բնութագրական յատկանիշը արեւելքի պաշտպամունքն է, որ կ’արտայայտուի որոշակի խորհրդանիշներու միջոցով։ Հոգեւոր նկարագիր ունեցող 
այս աշխատանքներուն կ’ուղեկցին գրառումներ, որոնք կը դիւրացնեն դիտողի գործը խորհրդանիշները վերծանելու հարցով։
Փուշմանի աշխատանքները կը գտնուին հանրային եւ մասնաւոր հաւաքածուներու մէջ, Հայաստանի ազգային պատկերասրահի, Տիթրոյթի արուեստի 
հիմնարկի, Հիւսթընի գեղարուեստի թանգարանի, Նիւ Եորքի  Մեթրոփոլիթըն արուեստի թանգարանի, Մինիապոլիսի արուեստի թանգարանի, Նիւ 
Ճըրսիի, Պոսթոնի արուեստի թանգարանի, Ամերիկեան արուեստի նոր Բրիտանական թանգարանի, Թուլսայի, Օքլահոմայի արուեստի կեդրոններու, 
Սիթլի (Ուաշինկթըն) արուեստի թանգարանի մէջ։

13



¸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 
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ՄԱՀԱԶԴ
Տոքթ. եւ տիկին Յակոբ եւ Սիւզի Թօսունեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Յակոբ եւ Եւփիմէ Չէրչեան
Տէր եւ տիկին Աւետիս եւ Մարալ Հաճընեան
Տէր եւ տիկին Ստեփան եւ Էլօ Թիւթիւնճեան եւ զաւակունք (Մ.Ն.) 
Տէր եւ տիկին Ժիրայր եւ Քնարիկ Թիւթիւնճեան եւ զաւակունք (Մ.Ն.)
Տէր եւ տիկին Պրայն եւ Զէլլա Կոնզալվօ եւ զաւակունք (Մ.Ն.)
Տէր եւ տիկին Զաւէն եւ Գարին Չէրչեան եւ զաւակունք 
Տէր եւ տիկին Տիրան եւ Սարին Սարգիսեան եւ զաւակունք (Մ.Ն.)
Ժիրայր, Միրէյ եւ Դալար Թօսունեաններ 
Եւ համայն Թօսունեան, Չէրչեան, Հաճընեան, Թիւթիւնճեան, Մկրտիչ-

եան, Էյլմէզեան, Գազարեան, Կոնզալվօ եւ Սարգիսեան ընտանիքներ եւ 
ազգականներ կը գուժեն իրենց մօր, քրոջ, մեծ մօր, զոքանչին եւ հարազատին՝

ՄԱՐԻ ԹՕՍՈՒՆԵԱՆի
(Ծնեալ Թիւթիւնճեան)

մահը, որ պատահեցաւ Կիրակի, 12 Մայիս 2019-ին, իր բնակարանին մէջ։
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի Երկուշաբթի, 

13 Մայիս 2019-ին, կ.ե. ժամը 3։00-ին, Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց 
եկեղեցւոյ մէջ, Պուրճ Համուտ, ուրկէ հանգուցեալի մարմինը պիտի փո-
խադրուի Ֆըրըն Շըպպէքի Ազգային Գերեզմանատունը։

. Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ։

. Ցաւակցութիւնները կ՝ընդունուին Երկուշաբթի 13 եւ Երեքշաբթի 14 
Մայիսին, կէսօրէ առաջ ժամը 11։00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 6։00, 
Ազգային առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան-Եռագոյն» սրահին մէջ։     

ԳՈՅԺ 

Լիբանանահայ Բժշկական Միութեան Վարչութիւնը  կը 
գուժէ իր նախկին վարչական եւ գործօն անդամին ՝

ՏՈՔԹ.  ՊԵՏՐՈՍ ԱԶՆԱՒՈՒՐԵԱՆ ի մահը
 որ պատահեցաւ կիրակի 12 մայիս 2019 ին
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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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Թուրքիոյ Մէջ 10 Մարդ Տուժած է Սրճարանի Մէջ 
Հրաձգութեամբ Ուղեկցուած Ծեծկռտուքի Հետեւանքով Քաղուածք՝ Հայոց Ցեղասպանութեան 

104-րդ Տարելիցի Նախօրէին 
Եգիպտական Մամուլի Անդրադարձներուն

Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն

դէմ Սումկայիթէն սկսած ցեղասպանութիւնը, տնտեսական շրջափակումը, հայ-
կական գիւղերու բռնի տեղահանումը, իսկ միւս կողմէ Լեռնային Ղարաբաղի եւ 
Շահումեանի միաւորման ակտը եւ անկախութեան հռչակումը, հակամարտութեան 
սաստկացումը եւ կանոնաւոր պատերազմի վերածուիլը, որուն սկզբնական փոխ-
նիփոխ յաջողութեամբ ընթացքը կը նկարագրէ հեղինակը, 1992-ին Շուշիի ազա-
տագրութենէն ամիս մը ետք՝ Շահումեանի անկումը ատրպէյճանցիներու ձեռք, 
Արցախի պաշտպանութեան բանակի կազմաւորումը, շարք մը բռնագրաւուած 
շրջաններու ազատագրութիւնն ու յենակէտերու չէզոքացումը, հասնելու համար 
1994 Մայիսի 5-ի Պիշքէքի զինադադարի պայմանագիրին, որուն կողմերէն մին էր 
Լեռնային Ղարաբաղի իշխանութեան ներկայացուցիչը, Ռուսիոյ, Կիրքիզիայի, 
ԱՊՀ խորհրդարանի, Ատրպէյճանի եւ Հայաստանի կողքին:

Վերջապէս յիշատակենք, որ եգիպտացի մտաւորականներու թէ եգիպտական 
մամուլի շահեկան այս եւ պարբերական հրատարակութիւնները կամաւոր են, 
անհատոյց, տեսակ մը գնահատանք երկրորդ հայրենիքին հայոց ունեցած 
դրական եւ բազմերես ներդրումին: Նման քարոզչութիւն ապահովելու համար 
ուրիշներ պէտք է մեծ գումարներ վճարեն եւ հաւանաբար կը վճարեն ալ: Ըստ 
արժանւոյն պէտք է գնահատել եգիպտացիներու այս վերաբերմունքը:

Առնուազն 10 մարդ վիրաւորուած է Թուրքիոյ կեդրոնի մէջ գտնուող Քոնիա 
քաղաքէն հիւսիս գտնուող Սելճուքլու շրջանի սրճարանին մէջ տեղի ունեցած 
հրաձգութեան հետեւանքով, կը հաղորդէ թրքական NTV հեռատեսիլի ալիքը։

Ինչպէս կը տեղեկացնէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ Նովոսթի»-ն, 
հեռատեսիլի ալիքի տուեալներով, երկու մարդ սրճարանի մէջ վիճած են, յետոյ 
սկսած է ծեծկռտուքը։ Ապա անոնցմէ մէկը հանած է հրացանը եւ անկանոն 
կրակած սրճարանի մէջ։

Ինչպէս կը յայտնէ հեռատեսիլի ալիքը, տուժածները տեղափոխուած են 
Սելճուքեան համալսարանի բժշկական բաժանմունքին առընթեր հիւանդանոց։ 
Կասկածեալները թաքնուած են, ոստիկանութիւնը որոնմանն աշխատանքներ 
կը տանի։


