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Հարիրի. Պիւտճէն Յաղթանակ Մըն է 
Լիբանանեան Ժողովուրդին Համար 

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

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç82ñ¹ î³ñÇ, ÃÇõ 116(22«417) î³ñ»Ï³Ý ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª 225,000 È.à.âáñ»ùß³µÃÇ / 6.2.2019 

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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Մասնակից Եղէք Առաջաւոր 
Երկրին Վայել Արժէքներ 
Ստեղծելուն. ՀՀ Նախագահի 
Շնորհաւորական Ուղերձը Վերջին 
Զանգի Առիթով

2019 թուականի պետական պիւտճէի պակա-
սուրդի կրճատումը յաղթանակ մըն է բոլոր լիբա-
նանցիներուն համար, ըսաւ Վարչապետ Սաատ 
Հարիրի, Շաբաթ երեկոյեան։ 

«Պակասուրդի կրճատման տոկոսը բոլորի 
համար ուղերձ է` լիբանանցիներուն, տնտեսական 
ոլորտին, ելեւմտական շուկաներուն եւ միջազգային 
հանրութեան մեր ընկերներուն»,- ըսաւ ան տօնա-
կան ընթրիքի մը ընթացքին:

Նախարարները 2019-ի պետական պիւտճէին 
նախագիծը հաստատեցին Ուրբաթ օր` նոյն նպա-
տակին յատկացուած 19-րդ նստաշրջանէն ետք: 
Տեղեկատւութեան նախարար Ժամալ Ժարրահ 
յայտնեց, թէ 2018-ին իրենք կրցած են կրճատել 
պակասուրդը համախառն ներքին արդիւնքի (ՀՆԱ) 
7.5 տոկոսի չափով:

Պիւտճէի պակասուրդը կրճատելը Լիբանանի 
կառավարութեան խոստումներէն մէկն է, որ 2018-
ի CEDRE նուիրատուներու խորհրդաժողովին կա-
տարած էին` 11 միլիառ ԱՄՆ տոլարի չափով 
վարկային եւ դրամաշնորհային միջազգային 
ներդրողներուն իբրեւ փոխատւութիւն:

Յառաջիկայ օրերուն, ամենայն հաւանականու-
թեամբ, Երկուշաբթի օր, Պաապտայի պալատին 
մէջ պիտի կայանայ կառավարութեան նիստ մը, 
ուր նախագահ Միշէլ Աուն պիտի քննարկէ պիւտճէն` 
նախքան զայն խորհրդարան ուղարկելը եւ 
վաւերացնելը:

Այնուամենայնիւ, Հարիրի նշեց, որ 2019-ի Պիւտ-
ճէն «պարզապէս սկիզբն է» այն ճանապարհին, որ 

Լիբանանը պիտի դնէ ճիշդ ուղիի վրայ, եւ կառա-
վարութիւնը պիտի շարունակէ բարեփոխումներ 
կատարել` խուսափելու համար «վտանգի գօտիէն»:

Նասրալլա. Լիբանան Իր Իրաւունքը 
Պիտի Հաստատէ Քարիւղի եւ Կազի 
Պաշարներուն Գծով

Լիբանան կրնայ Իսրայէլի իւրաքանչիւր փորձի 
դէմ պայքարիլ Միջերկրական ծովուն մէջ քարիւղի 
եւ կազի աղբիւրներու հասանելիութեան կանխման 
համար: Այս մասին, յայտարարեց Հըզպալլայի 
գլխաւոր քարտուղար Սայյէտ Հասան Նասրալլան:

Անոր մեկնաբանութիւնները կը բխին Լիբանանի 
եւ Իսրայէլի միջեւ ընթացող վէճերէն, որոնք կը 
վերաբերին երկու երկիրներուն միջեւ ծովային 
սահմանագծման:

Ծովէն 856 քառակուսի քիլոմեթր վէճի առարկայ 
է երկու երկիրներուն միջեւ, որոնցմէ իւրաքանչիւրը 

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ 
Արմէն Սարգսեան շնորհաւորական ուղերձ յղած է 
Վերջին զանգի առիթով: ՀՀ նախագահի աշխա-
տակազմի հասարակայնութեան հետ կապերու 
վարչութեան փոխանցած տեղեկութիւններով՝ նա-
խագահը ընդգծած է, որ երիտասարդները պէտք է 
դարձնեն Հայաստանը աւելի մրցունակ եւ աւելի 
բարեկեցիկ երկիր:

«Սիրելի՛ շրջանաւարտներ, այսօր դուք 
կ՝աւարտէք դպրոցը: Ձեր աչքերուն մէջ յուզմունք ու 
ոգեւորութիւն կայ, անհամբերութիւն եւ առաջ 
շարժելու վճռականութիւն: Պահ մը կը թուի, թէ 
կ՝ելլէք բաց տիեզերք, ուր ազատութիւնը անչափելի 
է, իսկ անսահմանութիւնը՝ անծայրածիր: Բայց, 
միեւնոյն ժամանակ, բոլորդ շատ լաւ կը հասկնաք, 
որ կը շարունակէք քալել կեանքի ճանապարհով, 
ուր ձեզի կը սպասեն բազմաթիւ մարտահրաւէրներ, 
փորձութիւններ եւ հնարաւորութիւններ: Դպրոցը 
այդ ճանապարհի կարեւորագոյն հանգրուանն է: 
Կեանքի այդ յիշարժան հատուածը դուք անցած էք 
ինքնահաստատուելով ու սորվելով, սիրելով ու 
երազելով, աչքի առաջ ունենալով ձեր վաղուան 
օրը, վաղուան աշխատանքը, վաղուան ընտանիքը, 
վաղուան հայրենիքը: Այսօր դուք հասած էք կէտի 
մը, որմէ սկսեալ՝ աւելի գործնական պէտք է 
մասնակցիք այդ բոլորի կերտման՝ մտածելով, 
ստեղծելով, աշխատելով»,- ըսած է ՀՀ նախագահը:

Արմէն Սարգսեան ընդգծած է, որ մրցակցութենէն 
դուրս չմնալու համար անհրաժեշտ է անդադար 
կրթուիլ, զինուիլ գիտելիքներով:

«Աշխարհը արագօրէն կը փոփոխուի՝ նաեւ ձեր 
միջամտութեամբ ու ձեր շնորհիւ: Մրցակցութենէն 
դուրս չմնալու համար անհրաժեշտ է անդադար 
կրթուիլ, զինուիլ գիտելիքներով, զարգացնել 
երեւակայութիւնը, առաջարկել գաղափարներ, 
զանոնք իրագործել, անհրաժեշտ է խիզախել, 
ոգեւորուիլ ու յաղթել: Դուք կնա՛ք եւ պէ՛տք է 
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Ֆրունզէ Տովլաթեան 

(27, Մայիս, 1927, Գաւառ)–(30, Օգոստոս, 
1997, Երեւան)

Ռեժիսոր, սենարիստ եւ դերասան, ԽՍՀՄ 
ժողովրդական արուեստագէտ (1983)։ 

Հայրը եւ հօրաքոյրը սիրողական ներկայա-
ցումներ կը բեմադրէին Գաւառի թատրոնէն ներս։ 
Երբ Տովլաթեաններու ընտանիքը տեղափոխուե-
ցաւ Երեւան, Տովլաթեանը ընդունուեցաւ Մաքսիմ 
Կորքիի անուան դպրոց։ 1941-1952 թուականնե-
րուն հանդէս եկած է Հայաստանի շրջանային 
թատրոններէն ներս եւ Գ. Սունդուկեանի անուան 

թատրոնէն ներս որպէս դերասան։
1947 թուականին աւարտած է Գ. Սունդուկեանի 

անուան թատրոնի արուեստանոցը։ 1943 թուա-
կանին սկսած է նկարահանուիլ ֆիլմերու մէջ։ 

1959-1964 թուականներուն աշխատած է որ-
պէս Վաւերագրական ֆիլմերու ռեժիսոր, Կորքիի 
անուան արուեստանոցի մէջ։ Մոսկովեան արուես-
տանոցներու մէջ նկարահանած է՝ «Ով է մեղա-
ւոր», «Տիմա Կորինի Քարիերան», «Առաւօտեան 
գնացքներ», «Մոսֆիլմ»,։

1967-1969 թուականներուն եղած է ՀԽՍՀ ֆիլ-
մարտադրողներու միութեան առաջին քարտու-
ղար։ 1986 թուականէն՝ «Արմէնֆիլմի» գեղարուես-
տական ղեկավար։

Տովլաթեանը 1994-1997 թուականներուն եղած 
է Հայաստանի «Թէքէեան մշակութային միու-
թեան» նախագահը։

Թաղուած է Երեւանի Թոխմախի գերեզմանոցի 
մէջ։

Մայիս 28-Ի Նշում Անթիլիասի Մայրավանքին Մէջ
«Ամբողջական Ու Միացեալ Հայաստանի Տեսլականին Առաջին Իրագործումը Արցախի Միացո՛Ւմն Է 
Հայաստանին»-  Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Հայաստանի առաջին Հանրապետութեան անկա-
խութեան տօնին խորհրդանիշը ոչ միայն իր էութեան 
մէջ է, այլ նաեւ այն յատկութեան, որ այս անկախութիւնը 
ընդելուզուած է մեր ազգային ու հոգեւոր ինքնութեան 
հետ, որուն համար մեր եկեղեցիներուն մէջ կը 
կատարուի Հանրապետական Մաղթանք։ Այս արա-
րողութեամբ, եկեղեցին աղօթք կը բարձրացնէ առ 
բարձրեալն Աստուած Հայաստանի իշխանաւորներէն 
անդին ու վեր հայրենիքին համար, որ հողին ու ժո-
ղովուրդին անքակտելի ամբողջութիւնն է։ Իսկ Հա-
յաստանի առաջին Հանրապետութեան անկախու-
թիւնը նշել Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ՝ այն հողին 
վրայ, որ Սփիւռքի մէջ հայրենիք դարձած է Ցեղաս-
պանութիւն տեսած ու անկէ միայն երեք տարի ետք 
Սարդարապատի ճակատամարտը յաղթութեամբ 
մղած ժողովուրդին համար, ունի իր հոգեպարար 
իմաստն ու պատգամը։

Այս առիթով, Կիրակի, 26 Մայիս 2019-ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Արամ Ա. Կաթողիկոս նախագահեց Անթիլիասի Մայ-
րավանքի Ս. Գիրգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ 
մատուցուած Ս. եւ Անմահ Պատարագին եւ Հանրա-
պետական Մաղթանքին, որուն ընթացքին տեղի 
ունեցաւ նաեւ Հայաստանի դրօշի օրհնութիւն։ Հուսկ, 
Հայրապետական թափօրը ուղղուեցաւ Մայրավանքին 
շրջափակին մէջ Հայաստանի առաջին Հանրապե-
տութեան Անկախութեան 100-ամեակին նուիրուած 
յուշակոթողին դիմաց, ուր տեղի ունեցաւ Սարդարա-
պատի հերոսներուն նուիրուած հոգեհանգստեան 
արարողութիւն, որմէ ետք Վեհարանի դահլիճ մէջ 
տեղի ունեցաւ Նորին Սրբութեան անուանակոչութեան 
նուիրուած յատուկ հանդիսութիւն մը՝ գեղարուես-
տական կոկիկ յայտագիրով։

Անկախութեան տարեդարձին նուիրուած պատ-
գամը Նորին Սրբութիւնը ուղղեց եկեղեցւոյ Ս. Խո-

րանէն։ Ան ըսաւ, որ մեր հայրենիքի հզօրութեան 
աղբիւրը եղած է մեր հողին ու ժողովուրդին նոյնա-
ցումը, հետեւաբար, մեր ժողովուրդը միահամուռ կեր-
պով դիմադրած է թշնամիները՝ յանուն ազատութեան, 
հաւատքի ու անկախութեան. այս հանգամանքը հայ-
րենիքը սրբազան արժէք դարձուցած է մեզի համար։ 
Վեհափառ Հայրապետը ընդգծեց, որ իշխանութիւն-
ները եւ պետական կառոյցները առկայ են փոփո-
խութեան, սակայն, մնայուն արժէքը հայրենիքն է՝ իր 
հողով ու ժողովուրդով. «Հանրապետական մաղթան-
քի ճամբով մենք աղօթեցինք մեր բոլորին սիրելի ու 
պաշտելի հայրենիքին համար, որ պատմութեան ըն-
թացքին, հակառակ մեզ շրջապատող դառն պայման-
ներուն, մնաց։ Գոյն փոխեց՝ բայց մնաց. կառոյց 
փոխեց՝ բայց մնաց. իշխանութիւն փոխեց՝ բայց մնաց։ 
Հայրենիքն է մնայուն, գերագոյն ու սրբազան արժէքը, 
եւ մեր ժողովուրդը պէտք է այս սրբազան արժէքին 
շուրջ համախմբուի՝ հայրենիքը ու հայութիւնը դաւա-
նելով մեր կեանքի ամէն բանէ վերը», ըսաւ ան։

Ապա, Հայրապետը երեք կէտերու մէջ ամփոփեց 
ամբողջական ու միացեալ Հայաստանի ոգին ու 
տեսլականը.-

Առաջին՝ ամբողջական ու միացեալ Հայաստանի 
ոգին ու տեսլականը վառ պահել կը նշանակէ հզօ-
րացնել ներկայ Հայաստանը։ Ան ըսաւ, որ թէկուզ 
փոքր հողաշերտ մնացած է պատմական մեր Հայաս-
տանէն, սակայն այդ հողաշերտին մէջ կը գտնուին 
մեր դարաւոր արմատները եւ հարկ է հզօրացնել 
զանոնք։ «Ինչ որ ալ ըլլան պայմանները, այսօր իւրա-
քանչիւր հայուն պարտաւորութիւնն է հզօրացնել 
ներկայ Հայաստանը, եւ այդ հզօրացումը տնտեսական 
ներդրումներէ եւ զբօսաշրջային այցելութեններէ 
անդին ու վեր պէտք է ըլլայ, որովհետեւ հայրենիքի 
հզօրացումը մասնակցութիւն է հայրենաշինութեան ու 
հայրենակերտումի սրբազան եւ համազգային առաքե-
լութեան։ Հայրենիքի հզօրացումը առաքելութիւն է եւ 
իւրաքանչիւր հայուն պարտաւորութիւնն է մաս կազմել 
այդ առաքելութեան», յայտնեց Հայրապետը։

Երկրորդ՝ ամբողջական ու միացեալ Հայաստանի 
ոգին ու տեսլականը մեր ժողովուրդի զաւակները 
պէտք է այսօր մղէ մասնակից դառնալու Արցախի 
անկախութեան ամրապնդման։ Խօսելով բռնագրաւ-
ւած եւ մեր ժողովուրդին արիւնով ազատագրուած 
Արցախին մասին, Նորին Սրբութիւնը նշեց, որ 

Արցախը ոչ մէկ սակարկութեան զոհ կրնայ դառնալ 
այսօր, իսկ որպէս ամբողջական ու միացեալ Հայաս-
տանի ոգիի ու տեսլականի գործնական առաջին քայլ, 
Արցախը մաս պէտք է կազմէ Հայաստանին։

Երրորդ՝ ամբողջական ու միացեալ Հայաստանի 
ոգիին հաւատարիմ ըլլալ կը նշանակէ մեր կեանքէն 
հեռացնել ամէն տեսակ մօտեցումներ, գործելակեր-
պեր, մտածելակերպեր, որոնք մեր ժողովուրդի կեան-
քէն ներս բեւեռացումներ կը յառաջացնեն, շեշտեց 
Հայրապետը։ «Մեր ժողովուրդի կեանքէն ներս մեր 
ժողովուրդի զաւակները իրարմէ հեռացնող կացու-
թիւններ կը ստեղծեն ամէն տեսակ քայլեր, որոնք Հա-
յաստանի, Արցախի կամ Սփիւռքի կեանքէն ներս 
ներքին ցնցումներ կը յառաջացնեն։ Ո՛չ, հազա՜ր 
անգամ ո՛չ։ Մենք կը մերժենք նման մօտեցումներ։ 
Մեր պատմութեան այս ճակատագրական հանգրուա-
նին, երբ մենք շրջապատուած ենք թշնամիներով, 
որեւէ ժամանակէ աւելի մեր ժողովուրդի ներքին 
միասնակամութիւնը հրամայական առաջնահերթ ու 
անհրաժեշտութիւն է»։

Եզրափակելով իր պատգամը, Վեհափառ Հայրա-
պետը ողջունեց ամէն տեսակ նախաձեռնութիւն, որ 
արծարծ կը պահէ միասնակամութեան ոգին եւ իրա-
րու կը մօտեցնէ մեր ժողովուրդի զաւակները, «որով-
հետեւ ա՛յս է մեր ժողովուրդի ու մեր պատմութեան 
ճշմարիտ ճամբան» ու կոչ ուղղեց ըսելով՝ «բոլորուինք 
հայրենիքի հզօրացման մեր ազգի գերագոյն 
արժէքներուն շուրջ։ Ահա այս գիտակցութեամբ ու այս 
նախանձախնդրութեամբ մենք արժանի կը դառնանք 
Մայիս 28-ով կերտուած մեր հերոսներու սրբազան 
աւանդին։ Ամբողջական ու միացեալ Հայաստանը 
պէտք է մնայ մղիչ ոյժ ու տեսլական եւ քալենք յառաջ 
դէպի մեր ժողովուրդի լուսապայծառ ապագան»։

Յայտնենք, որ Մայիս 28-ի տօնակատարութեան 
ներկայ էին Լիբանանի մօտ Հայաստանի Հանրապե-
տութեան դեսպան Վահագն Աթաբէկեան եւ Արմենո-
ֆասի ժողովի անդամները։
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Մարդոց բնական, երբեմն բնազդական սովորու-
թիւններէն մէկն է միշտ ալ այց մը տալ իրենց 
անցեալին, ընդհանրապէս ալպոմներու, պահուած 
նամակներու, յուշանուէրներու կամ օրագրութիւն-
ներու ընդմէջէն եւ վերյիշել պատանութեան, երի-
տասարդութեան տարիները, երբ սեւ էին մազ ու 
մորուք, եղնիկանման՝ ոտք ու վազք, անմեղ, աներկ-
միտ, անփոյթ ու անքոյթ՝ գիտակցական ամէն 
արարք։

«Նոսթալժիք» այս վերադարձը միշտ ալ օծան-
ւած է յուզումով, փշաքաղումով, երբ անցեալի 
երգեր, եղանակներ, ժապաւէններ, դասընկերներ, 
դէմքեր, դէպքեր, պտոյտներ, հաաքոյթներ մէջ ընդ 
մէջ կը տողանցեն մտքի արահետներէն եւ ուղե-
ղային բջիջներու ֆրոյտեան հոգեբանութեան կեն-
սաբանական խաղով՝ անկատար ապրում մը կը 
փոխադրեն երազներու մէջ, տուն տալով զարմանքի 
թէ ինչպէս տարիներէ ի վեր չտեսնուած անձ մը 
յանկարծ այցելութեան կու գայ գիշերային բարձի 
ենթագիտակցութեան մէջ։ Եւ քանի որ այլեւս 
ընդմիշտ գալիք չեն այդ օրերը, որքա՜ն անոյշ, 
որքա՜ն հեշտ, որքա՜ն երանելի կը թուին ափսոսանքի 
անսփոփ իրողութեան առջեւ։

Քաղաքներն ալ այդպէս են եւ յաճախ կ՛որոնեն 
իրենց անցեալը, փառքի օրերը, ոսկեշրջանը։

Լիբանանի մայրաքաղաք՝ Պէյրութը բացառու-
թիւն մը չէ այս ճշմարտութեան, վաթսունական 
թուականներուն՝ մագնիսական իր հրապոյրով, 
գեղեցկութեամբ, կենցաղով ու կենդանութեամբ։ 
Եւրոպական տարազով միջին արեւելեան այս 
քաղաքը արդիականութեան եւ նահապետակա-
նութեան միաձուլումն էր, նորը եւ հինը կամրջող 
ինքնուրոյնութեամբ, երբ խօսքը չկար դեռ ո՛չ 
Տուպային, ո՛չ Ապու Տապիին եւ ոչ ալ Քաթարին։ 
Երկնասլացներէն մինչեւ իր պատմական շէնքերը, 
քաղքենիութեան իր վայրերէն մինչեւ արգահատելի 
անկիւնները, քարակուտային լաբիւրինթոսէն 
մինչեւ զինք դիտող բնութեան հրաշակերտ  լեռնա-
լանջը, վերելք-վայրէջք նեղլիկ ու ոլորուն փողոցնե-
րէն մինչեւ ինքնաշարժի խառնարան՝ պողոտաները, 
համբաւաւոր Համրայի գերարդիական վաճառա-
տուներէն մինչեւ Սուք Սուրսոք բանուկ շուկայի 
ոսկերիչները, խանութպանները, մինչեւ՝ մսավա-
ճառներու միս ու ձուկ լուացող արիւնախառն ջու-
րերու գարշահոտ վտակը, քիթ-բերան բռնող 
գլխարկաւոր-ֆէսաւոր անցորդներու կամ յաճա-
խորդներու ոտքերուն տակ։

Գլխաւոր հրապարակ՝ Պուրճը, սիրտը քաղաքին, 
եռուզերի կաթսայ մըն էր, արշակաւան մը՝ հանրա-
կառք, օթօպիւս, թաքսի, սերվիսներ, ժողովուրդ, 
գոռում-գոչում եւ այս բոլորը ամբողջացնող մութ 
կանաչ տարազով խելակորոյս ոստիկաններ, զէնք 
ունենալով իրենց բերնի «անզէն» սուլիչը։ Կեդրո-
նական Նահատակաց Յուշարձանն ու արմա-
ւենիներու արտայայտիչ շարանը խոցող երեւոյթը՝ 
օթօպիւսներու եւ թաքսիներու կայանն էր, դէպի 
տարբեր գիւղեր, քաղաքներ ուղղուող ճամբորդ-
ներու համար՝ Թրիբոլի, Զահլէ, Պաալպէք, Սայտա, 
մինչեւ իսկ Հալէպ կամ Դամասկոս, որուն արաբա-
կան անունը՝ «աշշէ՜մ, աշշէ՜մ», մունետիկեան կան-
չով կը լսուէր շատ-շատ հեռուներէն։ Յաճախորդ 
սիրաշահելու մրցակցութիւնը՝ տաք գլուխներէն 
յորդող փարթամ հայհոյանքներով, պարագայական 

բնակիչներու աչքին առջեւ կը ստեղծէր պոռչտուքի, 
իրարանցումի եւ յաճախ անխուսափելի կռփա-
մարտի բեմահարթակ մը, ուղեւորները սարսա-
փեցնելու աստիճան։

Կէս ճերմակ, կէս կարմիր ներկուած հանրակառ-
քերը իրենց անդադրում «տինկ-տինկ»ով սպասար-
կութիւն կը կատարէին քաղաքին մէկ ծայրէն միւսը 
մինչեւ ուշ գիշեր։ Մէկ գիծը, Պուրճէն՝ Ճիմմէզիէ, 
Բոլիքարպոս, Տորա եւ միւս կողմէն դէպի արեւ-
մուտք, մինչեւ Պասթա։ Միւս գիծը կ՛ուղղուէր Ամե-
րիկեան Համալսարան, այսպէս կոչուած՝ «քիւլլիէ».  
իսկ դէպի հարաւ արեւելք մինչեւ՝ Պատարօ, թան-
գարան։ Իրենց փութկոտութեանը մէջ, կայարանը 
սպասելու համբերութիւնը ժամավաճառութիւն սե-
պելով շատեր անմտօրէն կը ցատքէին սուրացող 
հանրակառքէն կամ վեր կամ վար, լրջօրէն վտան-
գելով իրենց կեանքը։ Մեր երիտասարդական տա-
րիներուն մենք ալ ետ չէինք մնար այս արկածա-
խընդրութենէն, համալսարան երթեւեկի ճամբուն 
վրայ։ Անդին՝ կը վխտային հարկաւ սերվիսները, 
ընդհանրապէս մերսետէս, որոնց անտաշ ու բերնի 
անպակաս սիկառէթով վարորդները, ի գործ կը 
դնէին գլխու-ձեռքի անվերջ պալէն, յաճախորդ 
որսալու արհեստին յատուկ խորամանկութեամբ, 
մինչ իրենց ինքնաշարժին ձայնասփիւռը բարձրա-
ձայն կ՛աղաղակէր եգիպտացի առասպելական եր-
գիչներ՝ Ում Քալսումի եւ Ապտէլ Ուահապի երկա-
րապատում երգերը։

Այս հրապարակին երկու կողմերուն վրայ տա-
րածուող Սուք Սուրսոքէն եւ վատահամբաւ հան-
րատուներէն զատ աչքառու ներկայութիւն էին 
քաղաքի ամենէն ժողովրդական պատկերասրահ-
ները՝ Ռոքսի, Ամբիր, Տիւնիա, Մեթրոբոլ, Ռիվոլի եւ 
քիչ մը անդին՝ Կրան Թէաթր եւ Քաբիթոլ, որոնք 
միշտ խռնուած կ՛ըլլային ֆիլմի սիրահարներով, 
վայելելու համար հիչքոքեան բեմադրութիւններէն 
մինչեւ «քավպոյ»ականը, պատմական-պատերազ-
մականներէն մինչեւ Տրաքուլան եւ երգախառն 
կատակերգութիւնները։

Սրահներու ճակատին գլխաւոր դերասաններու 
գծագրութիւններով մեծածաւալ պաստառներ գրա-

ւիչ ծանուցումներն էին ցուցադրուող ժապաւէնին։ 
Եւ ո՞վ կ՛ըլլար առհասարակ այս նկարներուն տակ 
մեծատառ ստորագրութեամբ երեւցող արուեստա-
գէտը. H. Torossian:

Հոլիվուտը այն ատեն անհասանելի աշխարհ 
մըն էր մեզի համար, իսկ դերասանները՝ մէկական 
կուռքեր, որոնց նկարները պատի մշտական զարդ 
էին կօշկակարներու պատերուն վրայ։ Չէի կրնար 
երեւակայել, որ տարիներ ետք բախտը պիտի 
ժպտէր ինծի բազմիցս այցելելու սպիտակ պաստա-
ռի այդ մայրաքաղաքը, քալելու անոր աստղազարդ 
մայթերուն վրայէն եւ թեթեւ յուսախաբութեամբ մը 
ծանօթանալու մեծ սթիւտիոներէն ներս կիրարկուող 
նկարահանումի խաբուսիկ երեւոյթներուն, Կարմիր 
Ծովուն ճեղքէն մինչեւ ET-ի թռչող հեծիկը…

Շարժասրահներէն ներս, դադարին՝ իսկական 
հաճոյք էր լսել Տալիտայի, Ազնաւուրի, Բեբինօ Տի 
Քաբրիի եւ Լոս Բարակուայոսի երգերը։ Տակաւին 
Պոպ Ազզամի «Luna Capresse»ն, սքանչելի կտորը 
ծագումով լիբանանցի-եգիպտացի երգիչին, որ 
ծանօթ է նաեւ իր «Մուսթաֆա»ով եւ «Ecrit dans le 
ciel»ով։ Իսկ Les Ascarson-ի «Gardez la derniere dance 
pour moi»ն, որուն բառերը՝ «Գնա՛, պարէ՛ անոր բա-
զուկներուն մէջ, Գնա՛, ժպտա՛ անոր աչքերուն, բայց 
չմոռնա՛ս, վերջին պարը պահելու ինծի՛»… Ինչպիսի՜ 
թրթռումով կը քերէին մեր երիտասարդութեան 
հոգեբանական լարերը։

Սինեմաներէն կ՛ելլէինք դուրս, անյագուրդ, ներ-
սի ապականած օդէն կարմրած երեսներով, երբեմն 
նոյն ֆիլմը երեք ժամ ետք կրկին դիտելու մարմա-
ջով, եթէ շատ սիրած ըլլայինք։ Մայթերու երկայնքին 
դէմ-դիմաց կու գայինք տեսակաւոր վաճառորդներու 
հետ։ Նիհար, բարձրահասակ, ցցուն ուսերով սու-
տանցի սեւամորթ կիներ կոնաձեւ ոլորուած թեր-
թիկներու մէջ տաք պիստակով, «Եա Նասիպ» 
պոռացող վիճակահանութեան տոմս ծախողներ եւ 
կամ մետաղեայ գաւաթները մէջ-մէջի շխրտացնող 
«շէրպէթճի»ներ, սնուպարի միջուկը անպակաս։ 
Կրկրացող ստամոքսներուն համար, անդին ֆէլէ-
ֆիլի ճաշարանները պահանջքին համեմատ մեքե-
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Միասնականութեան Ճանապարհ
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Շուշիի ազատագրումէն ետք Արցախի ինքնա-
պաշտպանական ջոկատները եւ անոնց օգնութեան 
շտապած կամաւորական ջոկատները շարունա-
կեցին սրընթաց գրոհը: Նպատակը այս անգամ 
Մայր Հայաստանի հետ ցամաքային կապի 
վերականգնումն էր, որ խաթարուած էր մօտ 70 
տարի առաջ` 1921-23 թուականներէն, երբ Արցախի 
բնական ու պատմական տարածքը մասնատուեցաւ 
եւ Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզը ձեւա-
ւորուեցաւ պատմական Արցախի փոքրիկ հատ-
ւածի մը վրայ: Հեռակայ նպատակը ներգաւառի 
վերածուած երկրամասի ամբողջական հայաթափ-
ման հասնիլն էր: Իսկ անկախութեան ուղին բռնած 
Արցախի Հնրապետութեան համար ներգրաւի 
կարգավիճակը մահացու վտանգ էր: Ուստի պա-
տահական չէ, որ Շուշին ազատագրելէն անմիջա-
պես ետք խնդիր դրուեցաւ վերացնել Հայաստանի 
Հանրապետութեան եւ Արցախի միջեւ խրուած 
սեպը, ինչը յաջողութեամբ իրականացուեցաւ: 

1992 թուականի Մայիս 18-ին Ստեփանակերտէն 
եւ Գորիսէն դուրս եկած հայկական ջոկատները 
հանդիպեցան ազատագրուած Լաչինի մէջ, որ 
պէտք է աւելի ուշ Բերձոր անուանուէր եւ դառնար 
նորանկախ Արցախի Հանրապետութեան ամենա-
մեծ` Քաշաթաղի շրջանի վարչական կեդրոնը: 
Ազատագրման 27-րդ տարեդարձի առթիւ Մայիս 
18-ին կազմակերպուած տօնախմբութիւններու 
հիմնական մասը այս տարի եւս կայացած է Բեր-
ձորի մէջ:

Տօնական միջոցառումներէն առաջ յարգանքի 
եւ յիշատակի պարտադիր արարողութիւնն է: Հան-

Շուշիի ազատագրումէն ետք Արցախի ինքնա-
պաշտպանական ջոկատները եւ անոնց օգնութեան 
շտապած կամաւորական ջոկատները շարունա-
կեցին սրընթաց գրոհը: Նպատակը այս անգամ 
Մայր Հայաստանի հետ ցամաքային կապի 
վերականգնումն էր, որ խաթարուած էր մօտ 70 
տարի առաջ` 1921-23 թուականներէն, երբ Արցախի 
բնական ու պատմական տարածքը մասնատուեցաւ 
եւ Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզը ձեւա-

դիպման հասցէն անփոփոխ է` Բերձորի յուշահա-
մալիրը: Այստեղ անուն առ անուն յիշատակուած են 
անոնք, որոնք կեանքով վճարած են Քաշաթաղի 
շրջանի ազատագրման գինը: Յուշահամալիր բե-
րող աստիճանները կը զարդարեն ազատագրուած 
քաղաքի մէջ  ծնած ու մեծցող երեխաները: Քաշա-
թաղի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Ստեփան 
Սարգսեանը, որ ԱՄՆ-էն ընտանիքով ազատա-
գըրուած հայրենիք տեղափոխուած է, համոզուած 
է` զոհուած տղաներու գործը արժեւորելու ամենա-
ճիշտ ճանապարհը անոնց արեամբ ազատագրուած 
երկրի շէնացումը պէտք է ըլլայ:

Գորիս-Ստեփանակերտը դարձաւ Կեանքի 
ճանապարհ: Արդէն յաջորդ օրը, 1992-ի Մայիս 19-
20-ին սկսան Արցախ հասնիլ բեռնատարները` 
աղէտէն փրկելով օրհասական վիճակի մէջ 
յայտնուած արցախահայութիւնը: Կեանքի ճանա-
պարհը, սակայն, չդարձաւ փախուստի ճանապարհ: 
Ազատագրումէն ետք ազատամարտիկները դեռ 
երկար ժամանակ ստիպուած էին պաշտպանել 
Կեանքի ճանապարհը եւ նոր զոհերու գնով ետ 
մղել՝ զայն ետ գրաւելու փորձեր ընող հակառակորդի 
գրոհները: Այդ օրերը լաւ կը յիշէ ազատամարտիկ 
Ներսէս Եղեանը, որ ազատագրումէն 27 տարի 
անց ալ կը պահպանէ Քաշաթաղի նկատմամբ 
հարազատութեան զգացումը եւ եկած է տօնական 
օրը քաշաթաղցիներու հետ անցնելու համար:

Բերձորի ազատագրման 27-րդ տարեդարձի 
առիթով Արցախի ազատամարտիկներու միութիւնը 
խումբ մը քաշաթաղցիներ պարգեւատրած է 
պատուոգրերով եւ արժէքաւոր նուէրներով: Պար-

ւորուեցաւ պատմական Արցախի փոքրիկ հատ-
ւածի մը վրայ: Հեռակայ նպատակը ներգաւառի 
վերածուած երկրամասի ամբողջական հայաթափ-
ման հասնիլն էր: Իսկ անկախութեան ուղին բռնած 
Արցախի Հնրապետութեան համար ներգրաւի 
կարգավիճակը մահացու վտանգ էր: Ուստի պա-
տահական չէ, որ Շուշին ազատագրելէն անմիջա-
պես ետք խնդիր դրուեցաւ վերացնել Հայաստանի 
Հանրապետութեան եւ Արցախի միջեւ խրուած 
սեպը, ինչը յաջողութեամբ իրականացուեցաւ: 

1992 թուականի Մայիս 18-ին Ստեփանակերտէն 
եւ Գորիսէն դուրս եկած հայկական ջոկատները 
հանդիպեցան ազատագրուած Լաչինի մէջ, որ 
պէտք է աւելի ուշ Բերձոր անուանուէր եւ դառնար 
նորանկախ Արցախի Հանրապետութեան ամենա-
մեծ` Քաշաթաղի շրջանի վարչական կեդրոնը: 
Ազատագրման 27-րդ տարեդարձի առթիւ Մայիս 
18-ին կազմակերպուած տօնախմբութիւններու 
հիմնական մասը այս տարի եւս կայացած է Բեր-
ձորի մէջ:

գեւները յանձնած է միութեան վարչութեան անդամ, 
նախկին վարչապետ Արայիկ Յարութիւնեանը: Օր-
ւան առիթով  նուէրներ նախատեսած էր նաեւ Բեր-
ձորի քաղաքապետարանն ու «Սատար» հասարա-
կական կազմակերպութիւնը: Քաղաքապետ 
Անահիտ Չարչեանի խօսքով՝ համայնքը տարուէ 
տարի կը ծաղկի: «Բերձորը ծաղկուն քաղաք 
դարձած է` Գորիս-Ստեփանակերտ ճանապարհը 
դեռ կը շարունակուի իւրօրինակ կամուրջ ընկալուիլ: 
Անցնող իւրաքանչիւր տարին քաղաքի մէջ նորա-
կառոյց շինութիւններ կ’աւելցնեն, նոր ենթակա-
ռուցուածքներ, աւելի բարեկարգ տեսք»,- կը 
թուարկէ տիկին Չարչեան:

Շրջանի մասին ամենայ մանրամասնութեամբ 
տեղեկանալու համար այսօր բաւական է այցելել 
Բերձորի պատմաերկրագիտական թանգարան: 
Փառքի սրահի մէջ ցուցադրուած են Լաչինի ազա-
տագրման, ապրիլեան պատերազմի մասին պատ-
մող եւ պատմական յուշարձաններու լուսանկարներ: 
Հեղինակը Զոհրապ Ըռքոյեանն է: 1992-ին մաս-
նակցած է Լաչինի ազատագրման, դարձած է անոր 
առաջին վերաբնակիչներէն մէկը ու այսօր ալ Քա-
շաթաղի շրջանի պաշտօնաթերթի խմբագիրն է:

Տօնական օրը Բերձորի մէջ շարունակուած է 
մինչեւ ուշ գիշեր: Աւարտին տօնական համերգն էր` 
հայաստանեան ու արցախեան մենակատարներու 
եւ խումբերու կատարումներով: Իսկ շքեղ հրա-
վառութիւնը ազդարարեց օրուայ տօնական միջո-
ցառումներու աւարտն ու Քաշաթաղի շրջանի բար-
գաւաճման ուղղուած աշխատանքային նոր տարուայ 
մեկնարկը: Արդիւնքները պիտի ամփոփեն ուղիղ 
մեկ տարի ետք:

Տօնական միջոցառումներէն առաջ յարգանքի 
եւ յիշատակի պարտադիր արարողութիւնն է: Հան-
դիպման հասցէն անփոփոխ է` Բերձորի յուշահա-
մալիրը: Այստեղ անուն առ անուն յիշատակուած են 
անոնք, որոնք կեանքով վճարած են Քաշաթաղի 
շրջանի ազատագրման գինը: Յուշահամալիր բե-
րող աստիճանները կը զարդարեն ազատագրուած 
քաղաքի մէջ  ծնած ու մեծցող երեխաները: Քաշա-
թաղի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Ստեփան 
Սարգսեանը, որ ԱՄՆ-էն ընտանիքով ազատա-

Պատերազմի եւ Խաղաղութեան Սահմանագիծի Հրադադարի Մասին 
Համաձայնագիրը 25 Տարի Անց  
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¾ç 04 Պատերազմի եւ Խաղաղութեան Սահմանագիծի 
Հրադադարի Մասին Համաձայնագիրը 25 Տարի Անց  

Արցախը Նախորդ Շաբաթ

գըրուած հայրենիք տեղափոխուած է, համոզուած 
է` զոհուած տղաներու գործը արժեւորելու ամենա-
ճիշտ ճանապարհը անոնց արեամբ ազատագրուած 
երկրի շէնացումը պէտք է ըլլայ:

Գորիս-Ստեփանակերտը դարձաւ Կեանքի 
ճանապարհ: Արդէն յաջորդ օրը, 1992-ի Մայիս 19-
20-ին սկսան Արցախ հասնիլ բեռնատարները` 
աղէտէն փրկելով օրհասական վիճակի մէջ 
յայտնուած արցախահայութիւնը: Կեանքի ճանա-
պարհը, սակայն, չդարձաւ փախուստի ճանապարհ: 
Ազատագրումէն ետք ազատամարտիկները դեռ 
երկար ժամանակ ստիպուած էին պաշտպանել 
Կեանքի ճանապարհը եւ նոր զոհերու գնով ետ 
մղել՝ զայն ետ գրաւելու փորձեր ընող հակառակորդի 
գրոհները: Այդ օրերը լաւ կը յիշէ ազատամարտիկ 
Ներսէս Եղեանը, որ ազատագրումէն 27 տարի 
անց ալ կը պահպանէ Քաշաթաղի նկատմամբ 
հարազատութեան զգացումը եւ եկած է տօնական 

օրը քաշաթաղցիներու հետ անցնելու համար:
Բերձորի ազատագրման 27-րդ տարեդարձի 

առիթով Արցախի ազատամարտիկներու միութիւնը 
խումբ մը քաշաթաղցիներ պարգեւատրած է 
պատուոգրերով եւ արժէքաւոր նուէրներով: Պար-
գեւները յանձնած է միութեան վարչութեան անդամ, 
նախկին վարչապետ Արայիկ Յարութիւնեանը: Օր-
ւան առիթով  նուէրներ նախատեսած էր նաեւ Բեր-
ձորի քաղաքապետարանն ու «Սատար» հասարա-
կական կազմակերպութիւնը: Քաղաքապետ 
Անահիտ Չարչեանի խօսքով՝ համայնքը տարուէ 
տարի կը ծաղկի: «Բերձորը ծաղկուն քաղաք 
դարձած է` Գորիս-Ստեփանակերտ ճանապարհը 
դեռ կը շարունակուի իւրօրինակ կամուրջ ընկալուիլ: 
Անցնող իւրաքանչիւր տարին քաղաքի մէջ նորա-
կառոյց շինութիւններ կ’աւելցնեն, նոր ենթակա-
ռուցուածքներ, աւելի բարեկարգ տեսք»,- կը 
թուարկէ տիկին Չարչեան:

Շրջանի մասին ամենայ մանրամասնութեամբ 
տեղեկանալու համար այսօր բաւական է այցելել 
Բերձորի պատմաերկրագիտական թանգարան: 
Փառքի սրահի մէջ ցուցադրուած են Լաչինի ազա-
տագրման, ապրիլեան պատերազմի մասին պատ-
մող եւ պատմական յուշարձաններու լուսանկարներ: 

1992 թվականի մայիսից մնացած պատմական 
կադրերում Վարդան Ստեփանյանն է՝ Լաչինի 
բարձունքին: Շուշին ազատագրելուց հետո 
Դուշմանը մեծ դեր կատարեց հատկապես առաջին 

օրերին այն հակառակորդի հակահարձակումներից 
պաշտպանելու ուղղությամբ: Քիչ անց՝ հայկական 
ուժերը հակահարձակման անցան եւ Շուշիից 
վտարված թշնամուն հալածեցին մինչեւ Լաչին: 
Անգամ այդ արյունոտ ու դժվար օրերին՝ զենքը 
ձեռքից բաց չթողնող Դուշման Վարդանը երազանք 
ուներ: Ավելի ճիշտ՝ երկու երազանք. Ստեփանա-
կերտից Շուշի ճանապարհը յասամանների ծա-

ռուղու վերածել եւ Շուշիում մի փոքրիկ բնակարան 
ունենալ: Երիտասարդերն ապրիլին Ստեփանա-
կերտ-Շուշի մայրուղու երկայնքով ծառատունկ էին 

Հեղինակը Զոհրապ Ըռքոյեանն է: 1992-ին մաս-
նակցած է Լաչինի ազատագրման, դարձած է անոր 
առաջին վերաբնակիչներէն մէկը ու այսօր ալ Քա-

շաթաղի շրջանի պաշտօնաթերթի խմբագիրն է:
Տօնական օրը Բերձորի մէջ շարունակուած է 

մինչեւ ուշ գիշեր: Աւարտին տօնական համերգն էր` 
հայաստանեան ու արցախեան մենակատարներու 
եւ խումբերու կատարումներով: Իսկ շքեղ հրա-
վառութիւնը ազդարարեց օրուայ տօնական միջո-
ցառումներու աւարտն ու Քաշաթաղի շրջանի բար-
գաւաճման ուղղուած աշխատանքային նոր տարուայ 
մեկնարկը: Արդիւնքները պիտի ամփոփեն ուղիղ 
մեկ տարի ետք:

կազմակերպել: Հաղթանակների ամիսը Շուշիի 
համար հիշարժան դարձավ եւս մեկ նախաձեռ-
նությամբ: Բերդաքաղաքում բացվեց Դուշման 
Վարդանի տոն-թանգարանը: «27 տարվա երա-
զանքը համայն հայության միջոցներով ապրիլին 
իրականություն դարձավ: Դրան հաջորդեց տուն-
թանգարանի բացումը Շուշի քաղաքում, որի 
ազատագրման ակտիվ մասնակիցներից մեկը 
հենց Վարդանն էր»,- տուն-թանգարանի բացման 
օրը կարեւորել է Վարդան Ստեփանյանի 
մարտական ընկերներից Արշավիր Ղարամյանը:

Դուշմանի մայրը՝ Զարիկ մայրիկը, հիշում է. 
որդին տանն ասել էր, որ կազատագրի Շուշին ու ոչ 
թե ուղղաթիռով, այլ հենց ազատագրված տարած-
քով Ստեփանակերտից Երեւան կվերադառնա, 
բայց՝ ժամանակավոր: Դեռ այն ժամանակ էր 
որոշել, որ պատերազմից հետո մոր հետ Շուշիում է 
ապրելու: Որդին չկա, բայց մայրը, խոստմանը 
հավատարիմ, Շուշիում է: «Ես չեմ լալիս, քանի որ 
ես Վարդանի մայրն եմ: Ես սերունդ եմ դաստիա-
րակում եւ դաստիարակելու եմ մինչեւ վերջ: Շնոր-
հակալություն եմ հայտնում, որ ապրում եմ 
հաղթանակի, վաղվա օրվա համար»,- Վարդան 
Ստեփանյանի մոր՝ Զարուհի Ստեփանյանի խոսքը 
նոր սերնդին էր ուղղված:

Գուսան Հայկազունի «Պատերազմ ենք գնում» 

Դուշման Վարդանի Երազանքներն Իրականություն Են Դառնում. Շուշիում Իր Անկյունն 
Ունի, Շուշի Ստեփանակերտ Ճանապարհին Էլ Ավելանում Են Յասամանի Տնկիները

երգը Դուշման Վարդանի մասին է: Վարդան 
Ստեփանյանի քույրը կարեւորում է՝ Դուշմանի ոչ 
միայն կյանքը, այլեւ երազանքները հայրենիքի 
համար էին: «Արցախում Վարդանի ներկայությունն 
ամենուր եմ զգում: Վարդանի երազանքն այսօր 
բոլորիս է պետք: Վարդանն ապրեցնող կերպար է: 
Այսօր ուսուցիչ եմ աշխատում եւ ամեն երեխայի 
աչքերում Վարդանին եմ տեսնում: Եղբայրս է 
պատգամել՝ եթե որոշել ես ուսուցիչ դառնալ՝ ուրիշի 
երեխա չկա»,- եղբոր դասերն է հիշում եւ հիշեցնում 
Դուշման Վարդանի քույրը՝ Արմենուհի 
Ստեփանյանը:

Վարդան Ստեփանյանը զոհվել է 1992 թվականի 
հուլիսի 2-ին՝ Միրուշենում: Շուշիի Մանուկյան 1 
հասցեում կգործի Դուշման Վարդանի տուն-թան-
գարանը: Բերդաքաղաքում նաեւ հերոսի անունը 
կրող փողոց կա:
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Յուշերու Շարքէն
ՊԷՅՐՈՒԹԸ

60-ական Թուականներուն

նայի պէս սէնտուիչ կ՛արտադրէին, աչքի առջեւ, 
քով-քովի շարուած տասնեակ մը կլոր բարակ 
հացերով։ Հանրածանօթ ուտելիքները սակայն կը 
կրէին այլ կնիք ու հասցէ։ Հաւը «Մարրուշ»ն էր, 
անուշեղէն-պիսքոթը՝ «Ղանտուր», պաղպաղակը՝ 
«Սեմիրամիս»։

Արեւելքի Փարիզն էր Պէյրութը, փառքի այդ 
օրերուն, ոչ միայն ֆրանսական ճարտարապե-
տութեան իր դրոշմով այլեւ՝ «La dolce vita»ի (անուշ 
կեանք) ինքնուրոյն հմայքով ու համբաւով։ Իբրեւ 
«Jet-set»ի կեդրոն՝ Ալէն Տըլոն, Պրիժիթ Պարտօ, 
Օմար Շարիֆ, Ֆարիտ էլ Աթրաշ, հո՛ն էին, Այն 
Մրեյսիէի երկայնքին՝ Ֆենիսիա, Սէն Ժորժ պան-
դոկներուն եւ կամ քիչ մը աւելի հիւսիս քաղաքէն՝ 
«Քազինօ Տիւ Լիպան»ի կարմիր գորգերուն վրայ։ 
Անգիր օրէնք էր Սուք Թավիլի, Համրայի,  Մաա-
րաթի, Վերտէօնի կամ Արլըքէնի նման  առաջնա-
կարգ փողոցներու վաճառատուներու ցուցափեղկի 
արուեստագիտական գեղեցիկ յարդարանքը, ամէն 
շաբաթ փոխուելու պայմանաւ, իբրեւ քաշողական 
մղիչ հրաւէր արաբական երկիրներու արքայական 
ընտանիքներուն, մեծահարուստներուն իրենց խո-
շոր թսպէհները շխրտացնելով՝ խորունկ գրպան-
ները պարպելու։ Լիբանանցին գիտէր իր ապրան-
քին գովքը հիւսել, դիւթել, հմայել, հրապուրել, լեզու 
թափել մինչեւ որ ապրանքը «պայ-պայ» ըսէր խա-
նութին, ընկալեալ սովորութեան համաձայն՝ սա-
կարկուած գինով, բայց կարծուածէն աւելի խոշոր 
շահաբաժին մը ապահովելով խորամանկ վաճա-
ռականին…

Լիբանանի տարեկան ֆոսթիվալներն ալ շուկա-
ներուն չափ մագնիս էին  Եւրոպայէն, Ամերիկայէն, 
Արաբական Ծոցէն ժամանող արուեստասէր զբօ-
սաշրջիկներուն, Պաալպէքի, Պիպլոսի եւ Պէյթէտ-
տինի պատմական բերդերն ու պալատները վերա-
կենդանացնող գեղարուեստական ձեռնարկներով։ 
Իսկ տեղւոյն երիտասարդութիւնը ամերիկեան, 
ֆրանսական եւ լիբանանեան համալսարաններու 
շրջաբակերէն բացի՝ հաւաքավայր կ՛ընտրէր 
Wimpy-ն, Café de Paris-ը, Hoeseshoe-ն, Pigeon de 
Rock-ը, եւ կամ ուշ ժամերուն՝ Kit Kat-ն ու Cave de 
Roi-ն, Gauloise, Kent եւ Lucky Strike-ի ծուխերուն 
հետ շաղախելով Guerlain-ի եւ Christian Dior-ի 
զգլխիչ անուշահոտերու բուրմունքը, արբեցուցիչ 
հրապոյր մը պարգեւելով թէ՛ շրջապատին եւ թէ 
բարեկամ-բարեկամուհիներուն։

Հայկական կեանքն ալ ետ չէր մնար հաճելի եւ 
հարուստ այս օրերէն։ Պուրճ Համուտը զուտ 
հայկական իր բնոյթով փոքրիկ Հայաստան մըն էր 
կենսունակ դպրոցներու, եկեղեցիներու, ակումբնե-
րու եւ շուկաներու լայն գործունէութեամբ, թէեւ 
ամերիկեան ազդեցութիւն մըն ալ կ՛արտայայտուէր 
նեղ փողոցներէն տողանցող ծանրաբարոյ ինք-
նաշարժներու անվերջանալի ճչակներէն։

Քաղաքի շրջանն ալ ունէր գաղութը զօրացնող 
եւ հպարտացնող իր կառոյցները։ Սէրայի բարձուն-
քին՝ Ս. Նշան Առաջնորդանիստ եկեղեցին, հայեցի 
ուսման միջնաբերդեր՝ Համազգայինի Ճեմարանն 
ու ՀԲԸՄ-ի Յովակիմեան-Մանուկեան վարժարանը, 
Ալէք Մանուկեան կեդրոնի համալիրը, Ճորճ Սար-
գիսեանի «Գասպար Իփէկեան», Պերճ Ֆազլեանի 
եւ Գրիգոր Սաթամեանի «Վահրամ Փափազեան» 
թատերախումբերը, Բարսեղ Կանաչեանի՝ «Գուսան», 
Գէորգ Գանտահարեանի՝ «Կոմիտաս» եւ Համբար-

ձում Պէրպէրեանի՝ «Նայիրի» երգչախումբերը, աղն 
ու հացն էին կրթական, մարզական եւ գեղարուես-
տական աշխուժութեան։ Համակ ապրում էր ուն-
կընդրել Պէրպէրեանի «Անոր»ը եւ Կանաչեանի 
«Օրօր»ը համերգներու յայտագրին վրայ, իրենց 
«Եկեղեցին Հայկական» օրաթորիոյին եւ «Նանօր» 
վիպական խմբերգին զուգահեռ։ Գրական-հասա-
րակական թերթերը ժողովուրդի կարեւոր մէկ 
հատուածին յափշտակութեան առարկան էին, իսկ 
եկեղեցիներու անուանակոչութեան տօները՝ հին 
սովորութիւններու վերանորոգում,  Վեհափառի ու 
իր շքախումբի ոտքերուն առջեւ զենուող ոչխարնե-
րով, աւանդական մատաղի առ ի պատրաստութիւն։ 
Պարի տարեկան համոյթներ, ոգեկոչումներ, տո-
ղանցքներ, ազգային տօներ, քով-քովի կը բերէին 
հայութիւնը, յարգանքի եւ երախտագիտութեան 
տուրք մատուցելու մեր հերոսներուն, գրական դէմ-
քերուն, նուիրեալներուն։ ՀՄԸՄ – ՀՄՄ  Ա. Կարգի 
ֆութպոլի ճակատումներն ալ մոլեռանդ կողմնա-
կիցներուն ջիղերը լարող զբաղումներ կը դառնային, 
ոչ տարբեր՝ Կիպրոսի ԱԲՕԷԼ – Օմոնիա մրցակցու-
թենէն, կիրակիներու ազատ յետ-միջօրէին։

Մէջ ընդ մէջ Հայաստանէն ժամանած խումբեր 
աւիշ ու արիւն կը սրսկէին ժողովուրդին խանդավա-
ռութեան վրայ։ Հայաստանի Երգի ու Պարի Ան-
սամպլը, Թաթուլ Ալթունեանի ղեկավարութեան 
տակ կը թնդացնէր «Unesco»ի սրահը, օրեր շարու-
նակ, մինչ «Սպարտակ Երեւան» անուանի ֆութպոլի 
խումբը, նոյն տարուայ Սովետ Միութեան ախոյ-
եանն ու բաժակակիրը, բարեկամական իրարայա-
ջորդ մրցումներ կը կայացնէր «Քամիլ Շամուն» 
հսկայ մարզադաշտին վրայ, տեղական խումբերու 
դէմ, Նահրի կամուրջէն՝ օթօպիւսներով հազա-
րաւորներու փոխադրութիւնը դէպի հոն, վերածելով 
տեսակ մը ուխտագնացութեան։ Գոհար Գասպար-
եանը կու գար իր աննման ձայնը հնչեցնելու «Casino 
du Liban»ի ընդարձակ հանդիսասրահին մէջ, մինչ 
Փարիզէն հրաւիրուած Նշան Պէշիկթաշլեանը իր 
սրամիտ երգիծաբանութիւններով կը հարստացնէր 
գրականասէր հասարակութիւնը, Ամերիկեան 
Համալսարանի «Assembly Hall»ին մէջ։

Նահրի պողոտան բանուկ շուկան էր կօշիկի, 
հագուստեղէնի, ոսկերիչներու՝ նորաձեւութիւններու 
շաբաթական ցուցադրութեամբ, մինչ Մարտիրոս-
եաններու երաժշտական վաճառատունէն գեղեցիկ 
երգերու արձագանգը, հայկականէն մինչեւ արժան-
թինեան թանկոները սփոփանքի աղբիւր էր օրուան 
պրկումներով տուայտող անցորդներուն համար։

Ժողովուրդը բարի սովորութեամբ ամրան եղա-
նակին Պէյրութի տաքն ու խոնաւութիւնը կը լքէր, 
օդասուն հանգիստ որոնելու դէպի գիւղեր իր ար-
շաւանքին մէջ, Ալէյ, Պհամտուն, Շթորա, Այնճար, 
Զահլէ եւ կամ միւս գիծէն՝ Պիքֆայա, Տհուր Շուէյր, 
Պոլոնիա, Մրուժ, իր քաղցն ու ծարաւը յագեցնելու 
տեղւոյն համեղ տանձերով, կեռասներով, խաղողով 
ու ակերուն զուլալ ջուրերով…

Այս բոլոր գեղեցկութեան ու բնականութեան 
ետին, քաղաքական կեանքը կրնար վարդագոյն 
չըլլալ, բայց Լիբանանը, լիբանանցին ու լիբանա-
նահայը, սիրտ ունենալով Պէյրութը, կ՛ապրէր ու 
կ՛ապրեցնէր, առանց լրջօրէն մտածել տալու «երա-
զի երկիրներ»՝ Ամերիկա, Գանատա, Ֆրանսա 
գաղթելու գաղափարին մասին։ Շատ քիչեր կը 
ծրագրէին այս դրախտէն հեռանալ եւ ճակատագիր 
որոնել այլ երկնակամարներու տակ աւելի խոստում-

նալից ապագայի մը հեռանկարներով։
Սակայն ափսո՜ս, մարդիկ չգիտցան յարգը 

իրենց նախանձելի հանգիստին, հանդարտութեան 
եւ հարստութեան։ Կրօնական, քաղաքական, հատ-
ւածական եւ անձնական հակառակութիւններու 
տագնապին մէջ չտեսան նոյն ատեն վտանգը 
արտաքին միջամտութեան, ազդեցութեան եւ կամ 
շահերու։ Երկրին հրաբուխը լերան տակ չմնաց, այլ 
տաքցաւ, փոթորկեցաւ եւ ահաւոր կերպով անիծեալ 
օր մըն ալ յանկարծ պայթեցաւ, տասնեւեօթը տարի 
շարունակ Միջին Արեւելքի Զուիցերիան թաղելով 
փոշիի, փեռեկտումի եւ փլատակներու տակ։ 
Հազարներ զոհ գացին, հազարներ դուրս գացին, 
որոնցմէ անմասն չմնաց նաեւ մեր աղուոր, շէ՛ն, 
ստեղծագործ գաղութը։

Հիմա, տարիներ ետք այս աղէտէն, Լիբանանը 
վերագտած կը թուի ըլլալ իր «բնականոն» վիճակը 
եւ արդիականացած՝ աւելիով։ Նոր օդակայան, նոր 
երկնասլացներ, նոր հրապարակներ, նոր շուկաներ՝ 
նոր գոյն ու գեղեցկութիւն կու տան անոր դիմագծին, 
բազմապատկելով նոյն ատեն ճամբաներու անհան-
դուրժելի խճողումը եւ քաոսային վիճակը։ Տեղ-տեղ 
սակայն ակներեւ է քաղաքացիական պատերազմի 
անջնջելի սպին, իբրեւ զգաստութեան կանչ գուցէ՝ 
գալիք սերունդներուն յետ այսու գէթ սիրով, համե-
րաշխութեամբ եւ իմաստութեամբ առաջնորդելու 
երկիրը դէպի մշտատեւ բարօրութեան ու խաղա-
ղութեան, դաս առնելով անցեալի ծանր սխալներէն 
եւ մանաւանդ՝ դրացի երկիրներու այժմու ցաւալի 
կացութենէն։

Պէյրութը, այո՛, նոր համ առած է հիմա, կասկած 
չկայ, բայց, ինչ ալ ըլլայ պարագան, ուրի՜շ էր համը, 
ուրի՛շ, վաթսունական թուականներու Պէյրութին։

Նիկոսիա

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ

Գիրքը կազմեց եւ ծանօթագրեց Պետրոս 
Թորոսեան: 

Էջադրում, ձեւաւորում, լուսանկարներու մշա-
կում, յատուկ անուններու ցանկագրում եւ 
հրատարակում՝ Շիրակ Հրատարակչատան, 
Պէյրութ, 2019, 728 էջ:

Ստանալու համար դիմել «Զարթօնք»ի խըմ-
բագրատուն:

«Հայ Իրականութիւնը՝ Մեթր Հրաչեայ 
Սեդրակեանի Գրիչէն» Հատորը
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Մասնակից Եղէք Առաջաւոր Երկրին Վայել Արժէքներ Ստեղծելուն. ՀՀ 
Նախագահի Շնորհաւորական Ուղերձը Վերջին Զանգի Առիթով

ՀՀ ՊՆ ՌՈ Խաղաղապահ Դասակի Զինծառայողները Մասնակցած են 
ՆԱԹՕ-ի Դասընթացին

Փենթակոնը Խօսած Է Դէպի Միջին Արեւելք Յաւելեալ Զօրքեր 
Ուղարկելու Կարեւորութեան Մասին
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27 ՄԱՅԻՍ
2019

Կրկ     Երկ     Երք     Չրք     Հնգ     Որբ     Շբթ

ՅԱԿՈԲ ՅԱԿՈԲԵԱՆ 
(24, Մայիս, 1923, Եգիպտոս)- 
(8, Մարտ, 2013, Հայաստան) 

27

Գեղանկարիչ, Հայաստանի Հանրապետութեան ժողովրդա-
կան նկարիչ, պետական մրցանակի դափնեկիր, ՀԽՍՀ 
ԳԽ պատգամաւոր (1967-1971)։
Ծնած է Ալեքսանտրիա։ Յաճախած է Կիպրոսի Մելգոնեան 
վարժարան։ Մասնագիտական կրթութիւնը ստացած է 
Գահիրէի գեղարուեստի (1944-1948) եւ Փարիզի Կրան 
Շոմիէ կաճառներուն մէջ (1952-1954)։ 
1962 թուականին ընտանիքով տեղափոխուած է Հայաստան։
Յակոբեանի ստեղծագործութեան մէջ շեշտուած են 
տխրութեան ու առանձնութեան զգացմունքները. «Կինը 
խոհանոցում», «Սխտորներ», «Վիշտ», «Դերձակը» գործերը 
այդ ստեղծագործական ժամանակահատուածի լաւագոյն 
օրինակներն են։ Օտարութեան մէջ ապրելու տարիներուն 
Յակոբեան գլխաւորաբար նկարած է տարբեր նկարներ, 
ուր իւրայատուկ ուժով ու նրբութեամբ ընդհանրացուցած 
է հայրենիքէն հեռու ապրող իր ետեղեռնեան սերնդակից-
ներուն հոգեւիճակը։ 
Անոր բնանկարներուն մէջ շօշափելի են անհանգիստ ժամա- 
նակէն բխող լարուածութեան ու տագնապի զգացումները, 
որոնք ակնյայտ են «Սումգայիթ» կտաւներուն եւ «Ընտանիք» 
քանդակի մէջ։

դարձնէք Հայաստանը աւելի մրցունակ եւ աւելի 
բարեկեցիկ երկիր: Մեծ է ձեր ուսուցիչներու եւ 
ծնողներու ներդրումը,եւ դուք պէտք է անպայման 
մասնակից դառնաք առաջաւոր երկրին վայել 
արժէքներ ստեղծելուն: Այսօր հնչող զանգը ձեզի 
կոչում է նոր մեկնարկի ու թռիչքի: Վստահ եղէք՝ 

ՀՀ ՊՆ ռազմական ոստիկանութեան մէջ, 
ամփոփուած է ՆԱԹՕ-ի ուսումնական խումբին 
կողմէ իրականացուած «Խաղաղապահ գործողու-
թիւններու իրաւական երեւոյթները» թեմայով 
դասընթացը: Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ ՊՆ 
տեղեկատւութեան եւ հասարակայնութեան հետ 
կապերու վարչութենէն:

Քառօրեայ դասընթացին ծիրէն ներս՝ ՀՀ ՊՆ 
ռազմական ոստիկանութեան խաղաղապահ դա-
սակի զինծառայողներուն ներկայացուած են խա-
ղաղապահ առաքելութիւններու իրաւական երե-
ւոյթները, գործիքակազմը, կիրառուող կանոնակարգերը, 
քաղաքացիական կառոյցներու եւ անձերու հետ 
հաղորդակցութեան եւ համագործակցութեան 

ԱՄՆ պաշտպանութեան նախարարի պաշտօ-
նակատար Փաթրիք Շանահանը հաստատած է 
տեղեկութիւնը, որ Փենթակոնը մտադիր է լրա-
ցուցիչ զօրք ուղարկել Մերձաւոր Արեւելք, կը 
հաղորդէ ТАСС-ը:

Աղբիւրի փոխանցմամբ՝ Շանահանը նշած է, որ 
ներկայիս Միացեալ նահանգները կը քննարկէ 

ձեր մտքի եւ հոգիի թռիչքը կրնա՛ք վերածել 
նիւթեղէն ու հոգեւոր հզօր արժէքներու, որոնք կը 
ծառայեն մեր հայրենիքին, ժողովուրդին, ամբողջ 
մարդկութեան: Կը մաղթեմ ձեզի առողջութիւն, 
անսահման երեւակայութիւն եւ յաջողութիւն, սէր ու 
երջանկութիւն»,- նշած է նախագահը:

Թուրքիոյ գլխաւոր ընդդիմադիր, քեմալական 
Հանրապետական ժողովուրդի կուսակցութեան 
Պոլսոյ նահանգային վարչութեան նախագահ 
Ճանան Քաֆթանճըօղլուի շուրջ հետաքննութիւնը 
սկսած էր 1,5 տարի առաջ: Ան կը մեղադրուէր 
«հրապարակաւ ատելութեան եւ թշնամանքի 
հրահրման», «ահաբեկչական կազմակերպութեան 
քարոզը կատարելու», «նախագահին վիրաւորելու», 
«հասարակական աշխատողին վարած պաշտօնին 
համար վիրաւորելու», «Թուրքիոյ հանրապետու-
թիւնը հրապարակաւ նուաստացնելու» յանցանքով:

Պոլսոյ հանրապետական ընդհանուր դատա-
խազութեան ահաբեկչութեան եւ կազմակերպուած 
յանցագործութիւններու դէմ պայքարի գրասեն-
եակին կողմէ 15 Յունուար 2018-ին սկսած հետա-
քըննութեան իբրեւ արդիւնք պատրաստուած մե-
ղադրական եզրակացութեան մէջ կը պահանջուէր 
2 տարի 9 ամիսէն մինչեւ 11 տարի բանտարկութիւն: 
Այս մասին, ըստ «Ազդակ»-ի, կը հաղորդէ թրքական 
«Սապահ» օրաթերթի կայքը:

Առաջադրուած մեղադրանքներուն համար հիմք 
ծառայած է 2012-2017 թուականներուն Քաֆթան-
ճըօղլուի` ընկերային ցանցերուն վրայ կատարած 
հրապարակումները, որոնց մէջ ան կը քննադատէր 
Էրտողանը եւ Թուրքիոյ վարած ներքին քաղա-
քականութիւնը:

առանձնայատկութիւնները: Դասընթացի մասնա-
կիցները այցելած են նաեւ Ծիծեռնակաբերդի 
յուշահամալիր, յարգանքի տուրք մատուցած Հայոց 
Ցեղասպանութեան սրբադասուած նահատակներու 
յիշատակին:

Մերձաւոր Արեւելքի մէջ իր զօրքերու պաշտպա-
նութիւնը բարձրացնելու հարցը, ուստի, ըստ անոր, 
կրնայ լրացուցիչ զօրքեր ուղարկելու անհրաժեշ-
տութիւն առաջանալ:

Փենթակոնի ժամանակաւոր ղեկավարը չէ նշած, 
թէ ԱՄՆ որքան զինծառայող  մտադիր է ուղարկել 
այդ տարածաշրջան՝ Իրանի շուրջ ստեղծուած 

իրա-վիճակի պայմաններուն:
Նշենք, որ աւելի վաղ Reuters-ը յայտնած էր, որ 

ԱՄՆ պաշտպանութեան նախարարութիւնը մտա-
դիր է լրացուցիչ 5 հազար զինծառայող ուղարկել 
Մերձաւոր Արեւելք:
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¾ç 08
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Հայոց Ցեղասպանութեան 
Վերաբերեալ Գրառումի Հեղինակ 
Թուրք Ընդդիմադիր Գործիչի 
Բանտարկուիլը Կը Պահանջուի
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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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¾ç 07

տարածքը կը համարէ իր բացառիկ տնտեսական 
գօտին:

«Հըզպալլա»-ի ղեկավարը նաեւ ըսաւ, որ իր 
կուսակցութիւնը կողմ է «լիբանանեան երեք 
առաջնորդներու միջեւ ընդհանուր դիրքորոշման», 
աւելցնելով, որ Լիբանանը հզօր դիրքերու վրայ է:

Նախագահ Միշէլ Աուն, վարչապետ Սաատ 
Հարիրի եւ խորհրդարանի նախագահ Նապիհ 
Պըրրի բոլորն ալ ըսած են, թէ իրենք համաձայնած 
են սահմանագծման հարցով «միասնական դիր-
քորոշման» մասին, թէեւ լրացուցիչ մանրամասներ 
չեն հրապարակած: Այնուամենայնիւ, անոնք ըսած 
են, որ Լիբանանը պիտի արտօնէ ՄԱԿ-ին՝ 
վերահսկելու գործընթացը, ճիշդ այնպէս, ինչպէս 
Լիբանանի հարաւային սահմանի վրայ Կապոյտ 
Գիծ ձեւաւորելու հարցով:

Երկրի միւս հիմնական պահանջը այն է, որ 
ծովու եւ հողային սահմաններուն վէճերը միասնա-
բար լուծուին:

ԱՄՆ պետական քարտուղարի պաշտօնակա-
տար Տէյվիտ Սաթըրֆիլտ այժմ կը զբաղի Պէյրութի 
եւ Թել-Աւիւի միջեւ փոխադարձ դիւանագիտու-
թեամբ՝ իւրաքանչիւր կողմին ներկայացելով միւս 
առաջարկները: 

Քաֆթանճըօղլուի գրառումներուն մէջ տեղ գտած 
էին նաեւ Հայոց ցեղասպանութեան վերաբերեալ 
ակնարկութիւններ: Մասնաւորաբար` մեղադրա-
կանին մէջ տեղ գտած էր հետեւեալ գրառումը. 
«Պատմութեան մէջ այսօրուան պէս սկսաւ Հայոց 
ցեղասպանութիւնը: Կը յիշենք սպաննուած մեր հայ 
քաղաքացիները: 1915-ին: Թաքսիմի մէջ»: Սակայն 
ցուցմունքներու ժամանակ Քաֆթանճըօղլու յայտա-
րարած է, թէ Ցեղասպանութեան նիւթով հրապա-
րակումը իրեն չի պատկանիր, նոյն ատեն ընդունած 
է, որ մեղադրանքներուն համար հիմք ծառայած 
միւս բոլոր հրապարակումներուն հեղինակը ինքն է:

Բացի ատկէ, Քաֆթանճըօղլու 2013-ին Հայոց 
ցեղասպանութեան յիշատակի օրը` 24 ապրիլին, 
անգամ մը եւս գրառում կատարած էր «Թուիթըր»-ի 

Թուրքիոյ մէջ ընթացք առած են «Էրճիես-2019» 
ռազմափորձերը:

Կեսարիոյ մէջ տեղի ունեցող ռազմափորձերուն կը 
մասնակցին Թուրքիան, Ատրպէյճանը, Վրաստանն ու 
Փաքիստանը: Այս մասին, ըստ «Ազդակ»-ի, կը 
հաղորդէ «Օքսու» կայքը:

Ատրպէյճան այս օրերուն կը մասնակցի նաեւ 
Թուրքիոյ Քոնիա քաղաքին մօտ տեղի ունեցող 
«Անատոլու Անքասը 2019» ռազմափորձերուն, որոնց 
կը մասնակցին նաեւ Վրաստանի, Քաթարի, Փաքիս-
տանի, Ռումանիոյ եւ Իտալիոյ օդուժները:

վրայ. «Ապրիլի 23-ի յաջորդ օրը ի՞նչ օր էր: Անոնց 
համար, որոնք չեն ուզեր գիտնալ, յիշեցում. 1915 
թուական»:

Հայոց Ցեղասպանութեան Վերաբերեալ Գրառումի Հեղինակ Թուրք 
Ընդդիմադիր Գործիչի Բանտարկուիլը Կը Պահանջուի

Ատրպէյճան Եւ Վրաստան Կը Մասնակցին Թուրքիոյ Մէջ Տեղի Ունեցող 
Ռազմափորձերուն


