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Արխիւի ծածկագիր
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Տիւրզի Ղեկավարներուն Մէջ Մթնոլորտը 
Մեղմացաւ

Կառավարութիւնը Ժողով Պիտի Կարենայ 
Գումարել Այսօր

Լիբանանի Քաղաքական եւ Տնտեսական 
Վերնախաւը Տնտեսական Հարցեր Քննարկեցին 

Պաապտայի Մէջ

²õ»ÉÇ ù³Ý 80-³Ù»³Û Ú³ÝÓÝ³éáõ ²é³ù»ÉáõÃÇõÝ

Տեսանկիւն

Հին Խաղին 
Նոր Օրէնքները

Մեր մանուկ հասակին մեզի սորվեցուցած են «ստախօս 
հովիւին» պատմութիւնը, որ օր մը ձանձրացած մէկ 
պահուն կ՛որոշէ համագիւղացիներուն հետ զբաղիլ: 
Օր մը ան յանկարծ կը բացագանչէ.«Գայլ կայ .. գայլ 
կայ...»: Գիւղացիները հապճեպով եւ մեծ խումբով կը 
հաւաքուին փրկելու հովիւը: Շուտով կը պարզուի 
սակայն,  թէ անհամ կատակ էր ըրածը: 
Յաջորդին հովիւը նոյնը կը փորձէ, որուն որպէս 
արդիւնք շատ աւելի քիչ թիւով գիւղացի օգնելու կը 
մօտենայ: Գիւղացիները «ստախօս» մակդիրը դնելով 
հովիւին վրայ կ՛երթան իրենց գործին:
Օր մըն ալ յանկարծ իրապէս գայլ մը կը մօտենայ 
հովիւին հօտին: Ստախօս հովիւը անյոյս օգնութիւն 
կը կանչէ. սակայն ի զուր: Ո՛չ ոք կը հաւատայ անոր, 
որովհետեւ ստախօս է :  Գայլը կը յօշոտէ ոչխարները 
եւ հովիւը կը մնայ առանց հօտի...:
Բոլորս գիտենք այս պատմութիւնը կամ անոր 
նմանօրինակ մէկ տարբերակը սիրելի ընթերցող, 
սակայն երեւի նաեւ պէտք է գիտնանք, որ օրերը 
փոխուած են ու դերերը շրջուած են այսօր: Այսօրուայ 
բոլոր «հովիւներն» ալ ստախօս են եւ կը ստեն օրն ի 
բուն: Իսկ ոչխարամիտ ժողովուրդը անոնց կ՛ուզէ 
հաւատալ ամէն օր ու ամէն անգամ: Իսկ ան, որ 
չհաւատայ, գայլը անոր է, որ կ՛ուտէ, որովհետեւ 
այսօրուայ «հովիւներուն» տրամադրութեան տակ 
կան վարձկան գայլեր, որոնք պատրաստ են յօշոտելու 
այն ոչխարները, որոնք կը մերժեն «հովիւին» ստեղծած 
խաղին «օրէնքներով» խաղալ...:

*Սոյն գրութեան մէջ «հովիւ» բառը անպայմանօրէն 
կրօնական իմաստ չունի: Ան կը վերաբերի ամէն 
տեսակի այսպէս կոչուած առաջնորդներու: 

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

«Նախարարաց Խորհուրդը Ժողով պիտի գումարէ Շաբաթ օր».  Այսպէս 
յայտարարեց Լիբանանի Վարչապետ Սաատ Հարիրի երէկ տիւրզի ղեկավարներ 
ի մի բերելու եւ  հաշտութեան կարեւոր հանդիպումէ մը ետք, որ տեղի ունեցաւ  
Պաապտայի ապարանքին մէջ գլխաւորութեամբ նախագահ Միշէլ Աունի եւ 
Խորհրդարանի նախագահին ու վարչապետին ներկայութեամբ: 
Արդարեւ իրար հասկացողութեան նպատակով Երեսփոխաններ Ուալիտ 
Ժոմպլաթ եւ Թալալ Արսլան նախագահին մօտ ժամանեցին ու հանդիպում մը 
ունեցան երկրին երեք ղեկավարներուն ներկայութեամբ, որուն որպէս արդիւնք 
լարուածութիւնը մեղմացաւ:
Յիշեցնենք, որ   տիւրզի  համայնքի  երկու  գլխաւոր    ղեկավարները  
հանդիսացող  Ուալիտ Ժոմպլաթն ու   Թալալ  Արսլանը անցնող  շաբաթներուն 
բուռն  վէճերու բռնուած էին,  «Ալ Պասաթին»  եւ «Քապր Շմուն»   շրջաններուն 
մէջ տեղի ունեցած    զինեալ  ծանր միջադէպերուն  պատճառով։
 Անոնց  միջեւ  առկայ     տարակարծութիւնները   նաեւ կապ ունին  երկու   
առաջնորդներուն ունեցած    քաղաքական  արեւելումներուն:
Հարկ է նաեւ նշել, որ երկու տիւրզի առաջնորդներուն  միջեւ առկայ   
տարակարծութիւնները    խորքային պատճառ  դարձած էին, որ  աւելի  քան  մէկ 
ամիսէ  ի վեր   վարչապետ Հարիրիի  կառավարութիւնը չկարողանայ     նիստ 
գումարել, հետեւաբար նաեւ  երկիրը  մատնել  քաղաքական անդամալոյծ    
վիճակի։

Երկրին նախագահը, խորհրդարանի նախագահը եւ վարչապետը վերջապէս 
միատեղ հանդիպեցան երէկ խորհրդարանին կողմէ պիւտճէի վաւերացումէն 3 
շաբաթ ետք:
Լիբանանի 2019ի պիւտճէն կը միտի պիւտճէական բացը պահել 7 տոկոսի 
սահմաններուն մէջ նախկին տարուայ 11,1 տոկոսին հետ համեմատած:
Շուտով ժողովին միացան Կեդրոնական դրամատան կառավարիչը, Ելեւմուտքի, 
տնտեսութեան նախարարները, դրամատուներու միութեան նախագահը եւ 
խորհրդարանի պիւտճէի եւ ելեւմուտքի յանձնախումբի նախագահը: , 
Ժողովին արդիւնքները լաւատեսական էին, ըստ ժողովականներու 
արտայայտութեանց:
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Էռնեսթ (Երուանդ) 
Հըրպըրրտ Տէրվիշեան

Էռնեսթ (Երուանդ) 
Հըրպըրրտ Տէրվիշեան 
(անգլերէն՝ Ernest Herbert 
Dervishian, 10 Oգոստոս, 1916 
– 20 Մայիս, 1984), հայազգի 
ամերիկեան բանակի սպայ, 
Երկրորդ համաշխարհային 
պատերազմի տարիներուն 
ցուցաբերած արիութեան 
համար պար-գեւատրուած 
է Գոնկրեսի Պատուոյ 
շքանշանով։
Ծնած է 1916ին ԱՄՆ Ռիչմընտ 
քաղաքին մէջ։  1933 թուականին 
աւարտած է Ճոն Մարշըլի 
անուան դպրոցը։ 1937ին  կը 
ստանայ իրաւագիտութեան 
աստիճան։ 1941ի կը մեկնի 
բանակ: 1944ին, Իտալիոյ 
մէջ ֆաշականներու դէմ 
մարտերուն մասնակցած է:
1944ի Մայիս 23-ին 
Սիսթերնայի մօտ ամերիկեան 
ջոկատը կ՛իյնայ շրջապատման 
մէջ։ Ամբողջ ջոկատէն ողջ 
կը մնայ միայն Տէրվիշեանը։ 
Անընդհատ դիրքը փոխելով եւ 
հրաձգութիւն վարելով ան կը 
փորձէ տպաւորութիւն ստեղ-
ծել, թէ ջոկատը մարտունակ 
է։ Երբ զինամթերքը կը սպառէ, 
միայն ատրճանակով զինուած 
Տէրվիշեանը կ’անցնի թշնամի 
դիրքերը եւ անակնկալի կը 
բերէ հակառակորդը։ Ապա ան 
մինակը կը գերեվարէ թշնամի 
45 զինուոր, կը խլէ երեք 
գնդացիր եւ տասը ատրճանակ։
Պատերազմի աւարտէն 
յետոյ ալ շարունակեց իր 
ծառայութիւնը Եւրոպական 
եւ խաղաղովկիանոսեան 
տարբեր շրջաններու մէջ։ 
Զօրացած է աւագ սպայի 
կոչումով (ըստ այլ տուեալներու 
գնդապետի)։ Պարգեւատրուած 
է նաեւ շարք մը երկիրներու 
շքանշաններով՝ լեհական 
վտարանդի կառավարութեան 
կողմէն՝ Պատուոյ մետալով, 
Պրոնզէ աստղով եւ իտալական 
հրամանատարութեան կողմէն՝ 
Արծաթէ խաչով, ռազմական 
արիութեան խաչով եւ այլն։ 
ԱՄՆ ազգային հերոս Էռնեսթ 
Տէրվիշեանը մահացած 
է 1984ին եւ թաղուած է 
ծննդավայրի Ուէսթհեմփթըն 
յիշատակի պուրակին մէջ։
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Պաքու Կը Բողոքէ Պուլկարացի Երեսփոխաններուն Արցախ 
Այցելութեան Դէմ

Դամասկոս Դէմ Է Ապահովութեան Գօտի Ստեղծելու Գաղափարին

ԱԱԾ-Ն Բացայայտած Է Կաշառակերութեան Մեծ Դէպքեր

Բակօ Սահակեան Ընդունեց Պուլկարացի Երեսփոխաններ

Ատրպէյճանի արտաքին գործոց 
նախարարութիւնը բողո-
քագիր մը յղեց Պուլկարիոյ 
իշխանութիւններուն, Պուլկարիոյ 
խորհրդարանի անդամներ 
Վալերի Սիմէոնովի եւ Եորտան 
Ափոսթոլովի կողմէ 6 եւ 7 
Օգոստոսին «Ատրպէյճանի 
գրաւեալ տարածքներ»ը (կարդալ՝ 
Արցախի Հանրապետութիւն) 
կատարած այցելութեան եւ տեղւոյն 
«անջատողական վարչակարգի» 
ներկայացուցիչներուն հետ անոնց 
ունեցած հանդիպումներուն գծով։ 
Այս մասին կը հաղորդէ «Ասպա-
րէզ»-ը՝ վկայակոչելով «Թուրան»-ը։
Նախարարութիւնը նաեւ նշեց, որ 
«իր հայանպաստ դիրքորոշումներով 

Հայաստանի Հանրապետութեան 
ազգային անվտանգութեան 
ծառայութեան աշխատակիցները 
ձեռնարկած են  հետախուզական  
եւ քննչական լայնածաւալ  
գործողութիւններ, ըստ որու  
բացայայտած են կաշառակերութեան  
մեծ  դէպքեր: Ինչպէս «Արմէնփրես»-
ին տեղեկացուցած են,  ՀՀ ԱԱԾ-ի  
նախնական տուեալներու համաձայն՝ 
պարզուած է, որ զինկոմիսարիատի 
մը  նախկին բարձրաստիճան սպան 
եւ իր օգնականը, օգտագործելով 
բժիշկներու  հետ  ունեցած իրենց 

Սուրիոյ արտաքին գործոց 
նախարարութիւնը յայտնեց, որ 
կտրուկ ու բացարձակ կերպով կը 
մերժէ ամերիկեան եւ թրքական 
«բռնագրաւող կողմերուն այսպէս 
կոչուած անվտանգութեան 
գօտիի» շուրջ համաձայնութիւնը, 
որ բացայայտ ոտնահարում մըն 

դարանի խումբ մը երեսփոխաններ: 
Այս մասին յայտնեց Արցախի 
Հանրապետութեան նախագահի 

կապերը, 2019թ ամառնային 
զօրակոչի ընթացքին,  2000 -15 000 
ԱՄՆ տոլար գումարներու դիմաց, 
կազմակերպած են 9 զօրակոչիկի 
եւ 4 զինապարտի բժշկական կեղծ 
ախտորոշումներ, պարտադիր 
զինուորական ծառայութենէ անոնց 
ազատելու արտօնագրեր : Նաեւ 
զբաղած են ծառայութեան մէջ 
գտնուող 2 անձերու վաղաժամկէտ 
զօրացրելու հարցով:
Այս յանցագործութեան դէպքերու 
կապակցութեամբ  յարուցուած են 
քրէական գործեր:

է Սուրիոյ գերիշխանութեան եւ 
հողային ամբողջականութեան, 
ինչպէս նաեւ միջազգային օրէնքի 
եւ ՄԱԿ-ի կանոնադրութեան:
Նախարարութիւնը նշեց, որ 
գոյացած համաձայնութիւնը շատ 
յստակօրէն բացայայտեց Սուրիոյ 
դէմ նախայարձակումին մէջ թուրք-

աշխատակազմի տեղեկատւութեան 
գլխաւոր վարչութիւնը:
Քննարկուեցան Պուլկարիա-
Արցախ խորհրդարանական 
եւ մարդասիրական կապերու 
զարգացման առնչուող հարցեր: 
Նախագահ Սահակեան գոհունակու-
թեամբ նշեց, որ Պուլկարիոյ 
խորհրդարանականներուն Արցախ 
այցելութիւնը կը կրէ պարբերական 
բնոյթ` յոյս յայտնելով, որ 
փոխադարձ գործակցութիւնը ա՛լ 
աւելի կը խորանայ ու կ՛ընդլայն-
ուի: Հանդիպման մասնակցեցաւ 
նաեւ Արցախի Հանրապետութեան 
Ազգային ժողովի փոխնախագահ 
Վահրամ Բալայեան:

Ապացոյցներու հիման վրայ  3 անձի  
առաջադրուած է մեղադրանք: 
Նախկին բարձրաստիճան սպան եւ 
իր օգնականը ձերբակալուած են:
Կը կատարուի նախաքննութիւն:

ամերիկեան գործընկերութիւնը, 
թրքական ծաւալապաշտական 
փառամոլութիւնները, ինչպէս 
նաեւ թրքական վարչակարգին 
քաղաքականութեան մէջ տիրական 
եղող ապակողմնորոշումն ու 
խարդախութիւնը:

Արցախի Հանրապետութեան 
նախագահ Բակօ Սահակեան 
ընդունած է Պուլկարիոյ խորհր-

յայտնի պատգամաւոր Սիմէոնովի 
ապօրինի այցելութիւնը» իր տեսակին 
մէջ երրորդը կը հանդիսանայ եւ ան 
2016-էն ի վեր արդէն իսկ կը գտնուի 
Ատրպէյճանի (տխրահռչակ) «սեւ 

ցանկ»ին վրայ, որուն պաշտօնական 
անունն է՝ «Գրաւեալ տարածքներ 
ապօրինի այցելութիւն կատարած 
օտարերկրեայ քաղաքացիներու 
ցանկ»:
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ԱՐՄԷՆ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

առաւելաբար տեղաւորւում է շոուերի սահմաններում։ Մայրաքաղաքի 
աղբահանութեան համար նախկին իշխանութիւնների օրօք պայմանագիր 
է կնքուել «Սանիթեք»  ընկերութեան հետ, որը նորոգուել է հէնց Երեւանի 
ներկայ քաղաքապետի կողմից։ Լսեցի Սանիթեքի պատասխանատուների 
հարցազրոյցը, ու կարդացի Երեւանի քաղաքապետի բացատրութիւնները։ 
Իմ տպաւորութիւնն այն է, որ աղբահանութեան այդ գործի համար ուզում 
են աշխատանքի հրաւիրել իւրայիններին։ Բայց, չեմ պնդում։ Այս մասին 
թող ասեն հէնց երեւանցիները։
Որքան ցաւալի լինի, բայց որպէս սկիզբ դաստիարակչական այս գործին, ես 
կառաջարկեմ ամեն տեղ ասել ու կրկնել թէ՝ բա ի՞նչ կասեն մեզ եւրոպացի, 
ամերիկացի եւ ուրիշ թուրիստները, բա ամօթ չի՞։ Այո՛, հէնց այստեղից 
պիտի սկսել, գուցէ սայլը տեղից շարժուի։ Ասել ու կրկնել, որ թուրիստները 
Հայաստանի տեսարժան վայրերի կողքին, տեսնում են նաեւ Երեւանի 
այս “տեսարժան վայրերը”... Ու դա ամօթ է քաղաքակրթութեան օրրան 
Հայաստանի ու հնամենի ազգ՝ հարուստ մշակոյթի տէր հայերի համար։ Սա 
ամենալաւ միջոցն է, որ կարող եմ առաջարկել ես հիմա։
Բայց ինչո՞ւ սկսել ճիշտ այս կէտից։ Քանի որ հայերը թքած ունեն ուրիշ հայի 
կարծիքի, իրենց առողջութեան, իրենց սերունդների առողջ զարգացման, 
բնապահպանութեան հարցերի վրայ։ Ամեն մի հայ մի-մի իշխան ու 
թագաւոր է։ Գուցէ ես էլ՝ նրանց մէջը։ Ու հէնց այս հարցի նկատառումով, 
ամենաազդեցիկ սկիզբը հէնց թուրիստների մօտ խայտառակ չլինելն է... 
Ի՞նչ կասէք։
Ես չեմ պատկերացնում, որ մի քանի տարուայ կտրուածքով կարելի լինի 
հիմնական ու վերջնական լուծումներ բերել Երեւանի աղբահանութեան 
թերիներին։ Դա մասնագիտութիւն եւ լուրջ աշխատանք է, ու նրանք 
ովքեր ջերմեռանդութեամբ կիսել են Գասպարիի առաջարկը՝ ամիսը մի 
օր կամաւոր աղբահանութիւն անելու վերաբերեալ, իրենք էլ չգիտեն՝ ինչ 
անյարմար վիճակի մէջ են դրել իրենք՝ իրենց։ Մի խօսքով։

Չէի գրի այս մասին, եթէ Երեւանի աղբահանութեան քննարկման հարցը 
դուրս չգար իր մասնագիտական սահմաններից ու չդառնար շատերի 
խօսակցութեան նիւթը՝ ամենուր՝ սոցցանցերում, հասարակութեան 

մէջ ու տներում։ Նպատակ չունեմ այս գործը ճիշտ կազմակերպելու 
կապակցութեամբ բան ասել, քանի որ կարող են ճիշտ կարծիք ունենալ 
միայն ոլորտի մասնագէտները։
Կարծում եմ, պիտի յիշեցնել Հայաստանում ապրողներին ու Երեւանի 
քաղաքապետին, որ քաղաքի աղբահանութիւնը կազմակերպելը 
մասնագիտական դժուար գործ է։ Կարդում եմ այն մասին, որ Երեւանում 
մօտ 400 նոր աղբաման են տեղադրել ու քաղաքապետարանը գնել է մի 
քանի աղբատար նոր մեքենայ։ Ինչ խօսք, դա լաւ է, բայց հարցի հիմնական 
լուծումը պահանջում է երկարատեւ ճիշտ ծրագիր, ու երեւոյթներից 
դատելով՝ դա Երեւանի ներկայ Աւագանիի գործը չէ։ Ինչու։ Երեւանում 
ճիշտ աղբահանութեան հարցը արագ լուծելու կապակցութեամբ նախկին 
յայտարարութիւնները, վկան են իմ այս եզրակցութեան։ Խնդրում եմ, սա մի՛ 
համարէք հին քաղաքապետին՝ Տարօն Մարգարեանին, պաշտպանելու խօսք, 
կամ՝ հներին գովերգելու խօսք։ Ոչ։ Կարողանում եմ համեմատութիւններ 
անել նախկին միջավայրիս եւ իմ ապրած նոր միջավայրերի միջեւ, եւ նոյնը 
եզրակացնել։
Հայաստանում կայ մի «ակտիւիստ» Վարդգէս Գասպարի անունով։ 
Նա գրել է, որ ամիսը մէկ օր՝ կամաւոր կը մասնակցի Երեւանի 
աղբահանութեանը... Դա չեմ թերագնահատում, բայց դա համարում եմ 
ամբոխավարութիւն։ Աշխարհում աղբահանութիւնը ոչ-մի տեղ կամաւոր 
հիմունքով չէ։ Մասնագիտական գործ է։
Գուցէ տգեղ հնչի, բայց Երեւանում ու Հայաստանի տարբեր վայրերում 
աղբահանութեան գործը կազմակերպելը նախ պիտի սկսել դաստիարակչական 
աշխատանքներով՝ բոլորի համար։ Դպրոցներում՝ աշակերտների համար, 
մամուլով ու յատկապէս հեռուստատեսութեամբ՝ հանրութեան համար։ Սա 
իմ կարծիքն է։ Ցաւով եմ նշում սա, բայց հարցերի արմատը պիտի գտնել, 
ու յետոյ ճիշտ լուծումներ բերել։ Միաժամանակ, ուսումանասիրել եւ քայլ 
առ քայլ կիրառել զարգացած երկրների փորձը։
Գրեմ իմ տեսածի մասին։
Աւելի քան երկու տասնամեակ առաջ, Իրանի հեռուստատեսային բոլոր 
ալիքները բացատրական հաղորդումներ սկսեցին աղբահանութեան 
վերաբերեալ, եւ արդիւնքը արագ զգացուեց։ Միաժամանակ, Թեհրանի 
բոլոր քաղաքացիներին անվճար տրամադրում էին գունաւոր փլաստիկ 
տոպրակներ, ու բացատրում էին թէ որ գոյնը ինչ աղբի համար է։ Կամաց-
կամաց սկսեցին տեսակաւորել աղբերը։ Հիմա չգիտեմ վիճակը։ Բայց սա 
այն արդիւնքն էր, որ արագ զգալի եղաւ քաղաքում։
Զարգացած երկրները հեշտութեամբ եւ արագ այդ մակարդակին չեն հասել։ 
Օրինակ՝ Վիեննայում, եփութուխի համար գործածած իւղերն էլ առանձին 
են պահւում ու շաբաթը մէկ անգամ դա հաւաքում են տներից։ Այսինքն 
վերամշակւում՝ recycle էր արւում նոյնիսկ ճաշի համար գործածուած իւղը։ 
Եւ ուրիշ, եւ ուրիշ։ Շատ տարիներ պիտի անցնեն, որպէսզի Հայաստանը 
հասնի այդ մակարդակին։ Բայց սկիզբը՝ ոչ թէ արագ լուծումների համար 
անհիմն խոստումներն են, այլ հէնց դաստիարակութիւնը։ Վատ մի՛ զգացէք։ 
Դա իրականութիւն է։
Երեւանի աղբահանութեան վերաբերեալ ներկայիս աղմուկը, իմ կարծիքով, 
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Աղբահանութիւնը
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Դամասկոս Դէմ Է Ապահովութեան Գօտի 
Ստեղծելու Գաղափարին

Սկիզբը Էջ 02

Սուրիոյ արտաքին գործոց 
նախարարութենէն աղբիւրը 
յայտնեց, որ քիւրտ քաղաքացիներէ 
կազմուած կարգ մը կողմեր, որոնք 
այդ թշնամական ծրագիրին գործիքի 
եւ պատրուակի վերածուած են, 
այս կացութեան մէջ պատմական 
պատասխանատուութիւն կը 
կրեն, ուստի ժամանակն է, որ 
վերատեսութեան ենթարկեն 
իրենց հաշիւները եւ վերադառնան 
ազգային միջավայր ու կանգնին 
բոլոր սուրիացիներուն եւ 
սուրիական բանակին կողքին` 
պաշտպանելու համար Սուրիոյ 
արաբական հանրապետութեան 
գերիշխանութիւնը, հողերուն 
անվտանգութիւնն ու 
ամբողջականութիւնը, ինչպէս նաեւ 
ժողովուրդին անվտանգութիւնը:
Աղբիւրը նշեց, որ Սուրիան 
արաբական հասարակութիւնը 
կը զգուշացնէ թրքական «իսլամ 
եղբայրական» վարչակարգի 
ծաւալապաշտութենէն, որ արա-
բական աշխարհի տարբեր 
շրջաններու` Սուրիոյ, Լիպիոյ 
եւ Սուտանի մէջ սպանութիւն 
ու քաոս կը տարածէ եւ ոչ մէկը 
պիտի խնայէ յագեցնելու համար 

անդարձ կորսուած Օսմանեան 
կայսրութիւնը վերակենդանացնելու 
իր պատրանքներուն գոհացման 
համար:
Սուրիոյ արտաքին գործոց 
նախարարութիւնը միջազգային 
ընտանիքին ու ՄԱԿ-ին կոչ ուղղեց` 
դատապարտելու թուրք-ամերիկեան 
յարձակողականութիւնը, որ 
վտանգաւոր մագլցում մըն է եւ 
շրջանային ու միջազգային 
խաղաղութեան ու կայունութեան 
սպառնալիք մը, որ կը տապալէ 
սուրիական տագնապին լուծում մը 
գտնելու բոլոր ջանքերը: 

Աղբիւրը՝ «Սանա» Լրատուական 
գործակալութիւն    
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Հայրենի Նուաճումներ «Գաւառ»ի Զարգացման Ծրագիրներ

Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն

Լիբանանը Կիւլպէնկեան Հիմնարկի 
Հայկական Բաժնի Յատուկ 

Ուշադրութեան Կեդրոն
Գայիանէ Մածունեան Նշանակուած Է «Կիւլպէնկեան 

Հիմնարկ»ի Լիբանանի Ծրագիրներու Պատասխանատու

Հայ Ըմբիշները Վրաստանի Մէջ 
Երեք Մետալ Նուաճած Են

Շիրակի, Լոռիի Եւ Արագածոտնի Մէջ Պիտի 
Լուծուի 61 Անօթեւան Ընտանիքներու Բնակարանի 

Հարցը

Հայաստանը ներկայացնող յունա-
հռոմէական ոճի ըմբիշները երեք 
մետալ նուաճած են Վրաստանի 
մէջ ընթացող Բալաւաձէի եւ 
Կարտոզիայի անուան ըմբշամարտի 
միջազգային մրցաշարին: Այս մասին 
կը հաղորդէ Armenpress.am-ը։
Պարտուելով 55 քկ քաշային կարգի 

Հայաստանի կառավարութիւնը 
գումար պիտի յատկացնէ 
երկրաշարժին իբրեւ հետեւանք 
Շիրակի, Լոռիի եւ Արագածոտնի 
մարզի 61 անօթեւան մնացած 
ընտանիքներուն բնակարային 
խնդիրներու լուծման նպատակով: 
Այս որոշումը, ըստ Armenpress.
am-ի, տրուեցաւ Հայաստանի 
կառավարութեան 8 Օգոստոսի 
նիստին։
Քաղաքաշինութեան կոմիտէի 
նախագահ Վահագն Վերմիշեան 
ներկայացուց իրականացուելիք 
նախաձեռնութիւններուն համար 
պետական պիւտճէով արդէն 
յատկացուած 560 միլիոն դրամի 

եզրափակիչին՝ Նորայր Հախոյեան 
դարձած է արծաթէ մետալակիր, իսկ 
պրոնզէ մետալի համար պայքարին՝ 
Ռուտիկ Մկրտչեան յաղթած է իր 
մրցակիցը: 72 քկ քաշային կարգի 
մէջ՝ Հրանդ Կալաչեան եւս դարձած 
է  պրոնզէ մետալակիր:

բաշխումը:
«Կը նախատեսուի 509.5 միլիոն 
դրամի հաշուին լուծել 61 
ընտանիքի բնակարանային 
խնդիր, որուն 40-ը՝ Լոռիի, 15-ը՝ 
Շիրակի, 6-ը՝ Արագածոտնի 
մարզերուն մէջ: Մնացեալ 50.5 
միլիոն դրամը պիտի ուղղուի Լոռիի 
գիւղական բնակավայրերուն մէջ 
ծրագրերու շահառու ճանչցուած 
ընտանիքներուն համար կառու-
ցուած 31 բնակարաններու, բնա-
կելի տուներու թերութիւններու 
վերացման, ինչպէս նաեւ 
սեփականութեան իրաւունքի 
արձանագրութեան գործընթացի 
ապահովման»,- ըսաւ ան։

Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմ-
նարկութեան Հայկական 
Բաժանմունքը մշակած է նոր 
ռազմավարութիւն մը ուղղուած 
յատկապէս Լիբանանի մէջ իր 
գործունէութեան։ Հիմնարկութեան 
2019-2023 հնգամեայ ծրագիրէն 
(հրապարակելի 2019-ի աշնան) 
բխած այս ռազմավարութիւնը 

կը վերահաստատէ Հայկական 
Բաժանմունքին յանձնառութիւնը 
Լիբանանի հայկական կառոյցներուն, 
ուսուցիչներուն եւ աշակերտներուն 
հանդէպ, յատուկ ուշադրութիւն 
դարձնելով արեւմտահայերէնին։
Լիբանանի մէջ կրթական եւ 
մշակութային ծրագիրներու 
արդիւնաւէտութիւնը ապահովելու 
նպատակով, Բաժանմունքը 
Գայիանէ Մածունեանը կը 
նշանակէ ծրագիրներու պատաս-
խանատու։ Բաժանմունքի 
տնօրէն Ռազմիկ Փանոսեանի 
խօսքերով՝ «Շատ ուրախ ենք 
որ պիտի համագործակցինք 
Գայիանէ Մածունեանին հետ. 
Գայիանէն, մասնագիտացած 
է մանկավարժական ոլորտին 
մէջ, ունի կազմակերպչական 
մեծ հմտութիւններ եւ մօտէն 
կը ճանչնայ Լիբանանահայ 
գաղութը. ասոնք շատ կարեւոր 
տուեալներ են Հիմնարկութեան 
համար։ Գայիանէն պիտի 
համագործակցի գաղութի բոլոր 

կառոյցներուն հետ, ապահովելու 
Հիմնարկութեան գործունէութեան 
արդիւնաւէտութիւնը»։
Լիբանանահայութիւնը արեւմտա-
հայերէնի կենսունակութեան 
հիմնական ազդակներէն է։ Գալուստ 
Կիւլպէնկեան Հիմնարկութիւնը առ 
այդ կը հաստատէ իր յանձնառութիւնը 
օժանդակելու Լիբանանի մէջ լեզուի 
կենսունակութեան, կեդրոնանալով 
նորարար ծրագիրներու եւ 
երիտասարդութիւնը ներգրաւելու 
վրայ։ Ասիկա կ՚ենթադրէ տեղա-
կան մասնակցութիւն եւ 
համագործակցութիւն, շօշափելի 
արդիւնքներ ապահովելու 
համար։ Ուստի, իւրաքանչիւր 
դպրոցի փոքր նպաստ մը տալու 
փոխարէն, Հիմնարկութիւնը 
նպատակադրած է օժանդակել 
յատուկ ծրագիրներու որոնք 
Լիբանանի հայկական կրթական 
համակարգի անհրաժեշտ պէտքերը 
կը հոգան։ Այս ռազմավարութիւնը 
հիմնուած է առկայ պահանջքներուն 
եւ մարտահրաւէրներուն, ինչպէս 
նաեւ Հիմնարկութեան կատարած 
ախտորոշումներուն վրայ։ 
Ռազմավարութիւնը կ՚եզրափակուի 
հետեւեալ նշումով՝ անհրաժեշտ է 
«տեսլական մը ունենալ՝ միեւնոյն 
ժամանակ ըլլալ իրատես. յառաջադէմ 
ըլլալ՝ միեւնոյն ժամանակ լաւ հասկնալ 
տեղւոյն իրականութիւններն ու 
կառոյցները», որպէսի ապահո-
վուի արեւմտահայերէնի կենսունա-

կութիւնը եւ Լիբանանի կրթական 
համակարգի զարգացումը:
Ռազմավարութիւնը բաղկացած 
է հինգ հիմնասիւներէ որոնք 
կը կեդրոնանան՝ դպրոց-
ներուն սատարելու, ուսու-
ցիչներ պատրաստելու եւ 
վերապատրաստելու, լեզուական 
ծրագիրներ մշակելու ու անոնց 
մշակման օժանդակելու, ինչպէս 
նաեւ երիտասարդներու ստեղ-
ծագործական միտքն ու աշխա-
տանքը քաջալերելու վրայ։ 
Ռազմավարութիւնը կը խտանայ 
ուրեմն հետեւեալ հինգ կէտերուն մէջ
1. Համագործակցիլ Լիբանանի 
հայկական դպրոցներուն հետ եւ 
շարք մը ծրագիրներու միջոցով 
օժանդակել անոնց։
2. Կրթաթոշակներ յատկացնել 
կրթութեան ոլորտին մէջ մաս-
նագիտանալ փափաքող հայ 
ուսանողներուն։
3. Քաջալերել եւ սատարել 
արեւմտահայերէնով ստեղծագոր-
ծել փափաքող երիտասարդներուն։
 4.        Օժանդակել արեւմտահայերէնի 
կենսունակութեան վերաբերող 
առկայ որոշ նախաձեռնութիւն-
ներու։
5. Օժանդակել Յատուկ կրթութեան 
ոլորտին։
Հայկական Բաժանմունքի Լիբա-
նանի ռազմավարութիւնը պիտի 
կիրարկուի սեպտեմբեր 2019-էն 
սկսեալ։
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Համահայկական Ամառնային 7-րդ Խաղեր

«Գաւառ»ի Զարգացման Ծրագիրներ Ազնիւ Նախաձեռնութիւն

«Հայրենիքի Պաշտպան» Նախաձեռնութեան Աջակիցներուն Շրջանակը 
Հատեց Հայաստանի Սահմանները

ՀԵԸ Անդրանիկ  Կը  Մասնակցի  
Համահայկական 7-րդ   

Մարզախաղերուն
Ուրբաթ, 9 Օգոստոս 2019-ի 
առաւօտեան, Համահայկական 
7-րդ Մարզախաղերուն  մասնակից  
ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ը ներկայացնող երկ-
րորդ  պատուիրակութիւնը 
մեկնեցաւ Երեւան: Առաջին  
պատուիրակութիւնը նախապէս 
մեկնած էր Ստեփանակերտ, 
մասնակցելու Համահայկական 
7-րդ  Մարզախաղերու բացման 

հանդիսութեան:
48 անդամ-անդամուհիներէ  բաղ-
կացած ՀԵԸ-ի պատուիրակու-
թիւնը կը գլխաւորէ Թոնի Ճուն-
թոյեանը: ՀԵԸ Համահայկական 
Մարզախաղերուն պիտի մասնակցի  
չորս  մարզաձեւերու՝ պասքեթպոլ 
(տղաք՝ երկու խումբերով), փինկ 
փոնկ (աղջիկներ), թենիս եւ Մինի 
Ֆութպոլի մրցումներուն:

Միացեալ Նահանգներ ապրող 
Աշոտ Աւագեան մէկն է այն 
բարերարներէն, որոնք ականջալուր 
են Հայաստանի Հանրապետութեան 
նախագահին նախաձեռնութեամբ 
ստեղծուած «Հայրենիքի պաշտ-
պան» ծրագիրին, եւ որոշած 
են աջակցութիւն տրամադրել 
հայրենիքի պաշտպանութեան 
ատեն հաշմանդամ դարձած 
զինուորներուն։
Ըստ Armenpress.am`ի լրագրող 
Նորայր Շողիկեանի՝ Աշոտը 
Հայաստանէն հեռու ըլլալով, ընտրեց 
դրամական օգնութիւն ցուցաբերե-
լու եղանակը, համացանցին մէջ 
հրապարակեց տեսանիւթ, որուն 
արձագանգեցին նաեւ այլ ազգերու 
ներկայացուցիչներ: «Ծրագիրին 
մասին տեղեկացայ Հայաստան 
ապրող ընկերներէս, որոնք 
ծանօթացած են նախագահին 
աշխատակազմի աշխատակիցներու 
հետ, պատմած են մեր ծրա-
գիրներուն մասին եւ անոնց 
միջոցով ծանօթացած այն մարդոց, 
որոնք մասնակցած են մարտական 
գործողութիւններուն, վիրաւորուած 
են եւ օգնութեան կարիք ունին: 
Համացանցին վրայ փոքր տեսանիւթ 
հրապարակեցի, ուր յայտնեցի, որ 
կ՛երթամ Հայաստան, եւ կոչ ուղղեցի, 
որ ո՛վ ինչով կրնայ օգնել, այդ բոլորը 

կը նկարահանեմ, անձամբ գումարը 
կը փոխանցեմ այն մարդոց, որոնց 
պէտք է օգնել, կը նկարահանեմ 
նաեւ այդ գործընթացը, կը պատմեմ 
այդ մարդոց մասին: Շատեր 
համաձայնեցան, եւ բաւական գու-
մար հաւաքուեցաւ: Շատ տարբեր 
ազգերու ներկայացուցիչներ տուին 
իրենց համաձայնութիւնը օգնելու, 
ինչ որ ինծի համար ալ հաճելի 
ու զարմացնող էր, հիմնական 
մասը հայեր են, բայց կան նաեւ 
ուքրանացիներ, մոլտովացիներ, 
պելոռուսներ, ռուսեր, ուզպեքներ, 
ամերիկացիներ եւ այլն: Շուրջ 25-30 
հոգի: Բարութիւնը ազգութիւն չի 
ճանչնար: Ասիկա այդ երեւոյթին վառ 
օրինակն է»,- ըսաւ Աշոտ:
Միացեալ Նահանգներ բնակող 
Աշոտ Աւագեան հեռաւորութեան 
պատճառով շատ յաճախ չի կրնար 
Հայաստան այցելել, բայց յստակ 
որոշած է՝ քանի մը տարի ետք պիտի 
վերադառնայ երկար ժամանակով եւ 
բարեսիրական այլ ծրագիրներ եւս 
պիտի իրականացնէ։
«Երկրորդ անգամն ըլլալով 
Հայաստան կ՛այցելեմ՝ մկրտելու իմ 
փոքր տղաս: Երկու տարի առաջ 
եկած եմ մկրտելու մեծ տղաս, 
եւ միտքն այն էր, որ, երբ կու 
գաս Հայաստան, որեւէ երկրէ, 
պէտք է գաս այնպէս, որ միայն 

ընելիքդ ընելով չվերադառնաս 
պարզապէս, այլ բան մըն ալ պիտի 
ընես Հայաստանի եւ Հայաստանի 
ժողովուրդին համար: Մենք 
գումարով կ՛օգնենք, որովհետեւ, 
ցաւօք, բաւարար ժամանակ չունիմ 
ներկայ դրութեամբ, որպէսզի իրենց 
հետ աշխատիմ, իրենց որեւէ բան 
սորվեցնեմ կամ այլ օգնութիւն 
ցուցաբերեմ: Մեծ հաճոյքով այլ 
ձեւով օգտակար պիտի ըլլամ, բայց 
Ամերիկայի մէջ աշխատանք ու 
պարտաւորութիւններ ունիմ: Իմ 
ու կնոջս ծրագիրներուն մէջ կայ. 
անոր՝ համալսարանին մէջ ուսումը 
աւարտելէ ետք 2-3 տարիով պիտի 
գանք Հայաստան եւ աւելին ընել, քան 
պարզապէս դրամ տրամադրելէ»,- 
նշեց ան։
«Հայրենիքի պաշտպան» 
նախաձեռնութեան գաղափարը 
յղացաւ Հայաստանի նախագահ 
Արմէն Սարգսեան՝ 2019 Յունուար 
28-ին՝ բանակի օրուան իր ելոյթին 
մէջ: Անոր նպատակն է օժանդակել 
այն անձերուն, որոնք իրենց կեանքը 
վտանգած են  ծառայութեան ընթաց-
քին եւ այդ պատճառով հաշմանդամ 
դարձած:
Լիպարիտ Մելքոնեան ծրագիրի 
1000 շահառուներէն աջակցութիւն 
ստացած առաջիններէն մէկն է, որ 
աշխատանքի սկսած է Հայաստանի 
նախագահի աշխատակազմին մէջ 

եւ այժմ կը համակարգէ «Հայրենիքի 
պաշտպան» նախաձեռնութիւնը: 
«Ծրագրի նպատակներէն մէկն է 
ստեղծել համագործակցութեան 
հարթակ Հանրապետութեան 
նախագահի, հասարակական 
կազմակերպութիւններու եւ 
առանձին անհատներու միջեւ՝ 
յօգուտ բանակի: Տուեալ պարագային՝ 
իւրաքանչիւր անհատ, իւրաքանչիւր 
հասարակական կազմակերպութիւն, 
որ պատրաստակամ է օգնելու 
բանակին, եւ կապ չունի, թէ 
ինչ միջոցով, կրնայ աջակցիլ 
ծրագրին: Այսինքն՝ այստեղ միայն 
նիւթական աջակցութիւն չենք 
ենթադրեր: Ատիկա կրնայ ըլլալ, 
օրինակ, որեւէ կրթական ծրագրով 
դասընթացներու իրականացում: 
Ծրագրին աջակցիլ փափաքողները 
կրնան դիմել մեզի: Ծրագրի ծիրէն 
ներս՝ մենք կ՛որոշենք օգնութեան 
նպատակայարմարութիւնը եւ 
օգնութիւնը կիրառելի դարձնելու 
տարբերակները»,- ըսաւ Լիպարիտ 
Մելքոնեան:
Հանրապետութեան նախա-
գահի կոչին, բացի անհատներէ 
եւ հասարակական կազմակեր-
պութիւններէ, արձագանգած են նաեւ 
պետական գերատեսչութիւնները, եւ 
հաշմանդամութիւն ունեցող շուրջ 
10 զինուոր աշխատանքի սկսած է 
պետական մարմիններու մէջ:
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Ա. Աշխարհամարտի Տարիներուն Հայ Եւ Թուրք Ռազմագերիները 
Պահուած Են Հնդկաստանի Եւ Պըրմայի Մէջ

բարեփոխումներու արդիւնք էին եւ աշխարհիկ՝ մտահորիզոնով: Շատերը 
պարբերաբար կ՛օգտագործէին ոգելից ըմպելի, ինչ որ արգիլուած էր 
մահմետականներուն։ Անհրաժեշտ էր բժիշկի կարգադրութիւնը, եւ սպան 
կրնար գնել ամսական երեք շիշ խմիչք: Ուիսքին եւ կազով ջուրը սիրուած 
էին սպաներու կողմէ: Հոս մահացած որոշ ռազմագերիներ թաղուած էին 
ճամբարէն դուրս: Գերեզմաններու մեծ մասը վերցուած է ռազմական 
օդակայանի ընդարձակման ընթացքին: 1997ին, Թուրքիոյ կառավարութիւնը 
յուշարձան կանգնեցուց ճամբարի տարածքին մէջ եւ վերականգնեց մնացած 
երկու գերեզմանները»:
Պըրմայի Թայեթմիօ քաղաքը գտնուող ճամբարին մէջ «կային 3591 օսմանցի 
ռազմագերիներ, որոնց մեծ մասը թուրքեր էին, սակայն կային նաեւ 
հայեր, սուրիացի քրիստոնեաներ եւ հրեաներ: Ռանկունի մահմետական, 
հայկական եւ հրէական կրօնական համայնքները նուէրներ կ՛ուղարկէին 
իրենց հաւատակից ռազմագերիներուն», գրած է դոկտ. Հուսէյն։
Հետաքրքրական է, որ «բրիտանական ճամբարի վարիչը մզկիթ 
կառուցելու խորհուրդ տուած է թուրք սպաներուն, սակայն Սուպի Պէյ, որ 
նշանակալից ազդեցութիւն ունէր բանտարկեալներու շրջանին մէջ, դէմ 
եղած է առաջարկին՝ կրօնական նկատառումներով: Ան յայտարարած էր, 
որ երբ ռազմագերիները հեռանան, մզկիթը լքուած կ՛ըլլայ, իսկ այդ մէկը չի 
թոյլատրուիր կրօնական կանոններով», արձանագրած է դոկտ. Հուսէյն:
Պըրմայի Մէյիքթիլ քաղաքի ճամբարը կը գտնուէին շուրջ 10 հազար 
օսմանցի ռազմագերիներ: «Բանտարկեալներուն մեծ մասը օրը կ՛անցընէր 
պարապ նստած եւ խաղաթուղթ կամ նարտի խաղալով: Օսմանցի կարգ մը 
ռազմագերիները կ՛օգտագործէին իբրեւ աշխատողներ՝ ծխախոտի մշակման 
վայրերու մէջ, ամբարտակ փորելու եւ Շանի երկաթուղին կառուցելու 
համար», կ՛աւելցնէ դոկտ. Հուսէյն:
Պըրմայի երկու ճամբարներուն մէջ մահացած է մօտաւորապէս հազար 
օսմանցի ռազմագերի: «2012ին, յարաբերութիւնները Միանմայի եւ Թուրքիոյ 
միջեւ բարելաւուած էին, եւ երկու կառավարութիւնները համաձայնած 
էին վերականգնելու գերեզմանատուները: Թայեթմիոյի գերեզմանատունը 
վերականգնուած էր թրքական հովանաւորութեամբ եւ աշխատանքները 
աւարտած էին 2016ին», կը յայտնէ դոկտ. Հուսէյն: Այսուամենայնիւ, Պըրմայի 
մէջ հակաիսլամական տրամադրութիւններու պատճառով կեղծ  լուրեր 
տարածուեցան այն մասին, որ մզկիթ կը կառուցուի՝ «հին եւ քանդուած 
գերեզմանոցը վերականգնելէ բացի, ուր Մէյիքթիլայի մէջ թաղուած են 
օսմանցի ռազմագերիները...: Թուրքիոյ  կառավարութիւնը համաձայն էր 
վերականգնելու գերեզմանատունը, սակայն մզկիթ կառուցելու ծրագիր չկար: 
Այս լուրը յանգեցուց հակաիսլամական բռնութիւններու եւ գերեզմանոցը 
վերականգնելու  ծրագիրը յետաձգուեցաւ...: Գերեզմանոցները թալանուեցան 
Բ. Աշխարհամարտի տարիներուն, իսկ 70 տարիներու լքուած վիճակը 
ջնջեց անցեալի հետքերուն մեծ մասը: Տարիներու ընթացքին տեղւոյն 
մահմետականները հաւաքեցին  մօտաւորապէս 200 գերեզմանաքարեր 
եւ զանոնք տեղափոխեցին տեղւոյն մզկիթին բակը: 2013ին Թուրքիոյ 
կառավարութիւնը նախատեսեց նաեւ վերականգնել ռազմագերիներու 
գերեզմանատունը Սումերփուրի մէջ [Հնդկաստան], որ ունէր մօտաւորապէս 
149 գերեզման: Այս շրջանը հպարտ «արքայազուն»ներու (Rajput) կեդրոնն 
է. անոնք Ա. եւ Բ. Աշխարհամարտերուն կռուած էին բրիտանացիներու 
կողքին: Տեղացիներէն ոմանք բողոքած էին վերականգնման նախագիծին 
դէմ՝ պնդելով, որ «ռաճփութ»ներու յուշահամալիր չկայ, անոնք կռուած են 
ամբողջ աշխարհի մէջ, մինչդեռ կը նախատեսուի յուշարձան կառուցել 
օտարերկրացի զինուորներու համար»:
Շատ ցաւալի է իմանալ, որ օսմանեան բանակին մէջ գտնուող հայ 
զինուորները Հայոց Ցեղասպանութեան տարիներուն գերեվարուած եւ 
պահուած են Հնդկաստանի եւ Պըրմայի մէջ: Անոնք խուսափած են մէկ 
աղէտէ՝ յայտնուելով մէկ այլ արհաւիրքի՝ գերութեան մէջ: Անոնցմէ շատեր 
մահացած եւ թաղուած են այդ հեռաւոր երկիրներուն մէջ:
Հայ, թուրք եւ այլ ցեղային խումբերու զինուորները ահաւոր չափով վնաս 
կրած են երիտթրքական «խունթա»յի անխոհեմ որոշումներուն պատճառով՝ 
Ա. Աշխարհամարտի մէջ մտնելով իբրեւ Գերմանիոյ դաշնակից եւ մահուան 
դատապարտելով միլիոնաւոր հայեր, ասորիներ եւ յոյներ:

Օսմանեան կայսրութիւնը Ա. Համաշխարհային պատերազմի մէջ 
մտաւ իբրեւ Գերմանիոյ կողմնակից՝ ընդդէմ Ֆրանսայի, Միացեալ 
Թագաւորութեան, Ռուսիոյ, Միացեալ Նահանգներու եւ քանի մը այլ 

երկիրներու:
2.6 միլիոն օսմանցի զինուորներէն 250 հազարը գերեվարուեցան Դաշնակից 
տէրութիւններու կողմէ իբրեւ ռազմագերիներ: Գերութեան մէջ, տասնեակ 
հազարաւորները անոնցմէ մահացան հիւանդութիւններու, սովի եւ 
կլիմայական ծանր պայմաններու պատճառով: Օսմանցի զինուորներու 
մեծ մասը թուրքեր էին, բայց կային նաեւ քիչ թիւով հայեր, ասորիներ, 
յոյներ, հրեաներ, լազեր, չերքէզներ եւ արաբներ: Հայ զինուորներու մեծ 
մասը զինաթափուած էր, սպաննուած կամ հարկադրաբար աշխատած 
բանուորական գումարտակներու մէջ: Առաջին աշխարհամարտի 
տարիներուն մօտաւորապէս կէս միլիոն օսմանցի զինուորներ լքած էին 
բանակը:
Դոկտ. Համիտ Հուսէյն Փաքիստանի «Defense Journal» ամսագրին մէջ 
տպագրած է  հետաքրքրաշարժ պատմութիւն մը Իրաքի մէջ գերեվարուած 
օսմանցի ռազմագերիներու ճակատագիրին մասին. այդ ռազմագերիները 
աւելի ուշ ուղարկած էին Հնդկաստան եւ Պըրմա (ներկայիս՝ Միանմա): Այդ 
օրերուն Պըրման Հնդկաստանի մէկ մասն էր մինչեւ 1937ի անջատումը։
Ամէնէն մեծ թիւով թուրք ռազմագերիներ պատանդ տարուած էին 
բրիտանացիներու կողմէ եւ պահուած էին Կիպրոսի, Եգիպտոսի եւ 
Մալթայի մէջ, բացի Իրաքէն, Հնդկաստանէն եւ Պըրմայէն: Ռուսիա, 
Ֆրանսա, Ռումանիա եւ Իտալիա նոյնպէս գրաւած էին մեծ թիւով թուրք 
ռազմագերիներ:
Դոկտ. Հուսէյն գրած է, որ բրիտանացիներու կողմէ Իրաքի մէջ պատանդ 
վերցուած թուրք ռազմագերիները սկիզբը պահած են Պասրայի երկու 
ճամբարներու մէջ, առաջինը  մեկուսացման ճամբար՝ «քարանթինի մէջ 
պահելով հիւանդ ռազմագերիները եւ երկրորդը՝ դիտորդական ճամբար: 
Սովորաբար ռազմագերիները 2էն 4 շաբաթ մնացած են դիտորդական 
ճամբար, նախքան Հնդկաստան եւ Պըրմա տեղափոխումը: Զանոնք նաւերով 
տեղափոխած են Քարաչի եւ Պոմպէյ, իսկ այնուհետեւ՝ երկաթուղիով 
Հնդկաստանի երկու ճամբարներ: Պելարիոյ մէջ ռազմագերիներուն մեծ 
մասը ազգութեամբ ցեղային թուրքեր էին, մինչդեռ Սումերփուրի [3336] 
ռազմագերիներուն մեծ մասը ոչ թուրքեր էին (արաբներ, քրիստոնեաներ 
եւ հրեաներ)»:
Հետաքրքրական է՝ դոկտ. Հուսէյն բացայայտած է, որ Սումերփուրի ճամբարի 
մէջ «երկու հայեր, որոնք սահուն կերպով կը տիրապետէին անգլերէնի, 
ֆրանսերէնի եւ արաբերէնի, աշխատած են իբրեւ թարգմանիչներ: 
Մահմետականները աղօթած են ճամբարի փոքրիկ մզկիթին մէջ: Վանական 
ֆրանսացի մը պարբերաբար եկած է ճամբար պատարագելու՝ ճամբարի 
կաթողիկէ քրիստոնեաներուն համար: Գահիրէի հայոց եպիսկոպոս Թորգոմ 
Քուշագեան այցելած է ճամբար 1916ին, Սուրբ Ծննդեան տօներու առթիւ:
Դոկտ. Հուսէյն նաեւ տեղեկացուցած է, որ Հնդկաստանի Պելարի քաղաքը 
գտնուող ռազմագերիներու ճամբարին մէջ կը պահուէին ընդամէնը 137 
օսմանցի ռազմագերիներ, գրեթէ բոլորը սպաներ: Հետագային աւելի 
շատ բանտարկեալներ բերուեցան հոն: «Թուրք սպաները ռազմական 
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Լրատուութեան Գործընկեր
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Թէ Աչերս
Թէ աչերս քեզ որոնեն,
Ես կը փակեմ մութ կոպերով,
Որ աշխարհում քեզ չտեսնեն:

Թէ խենթ լեզու՛ս անունդ տայ,
Ես կը սեղմեմ ատամներով,
Որ հնչիւն իսկ չշշնջայ:

Բայց երբ սիրտս, սիրտս է ուզում
Ձայնել ու քեզ տեսնել իր դէմ                           
Ինչո՞վ փակեմ սրտիս լեզուն,
Սրտիս աչքը ինչո՞վ փակեմ:

Սիլվա Կապուտիկեան
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ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

10 2019
ՕԳՈՍՏՈՍ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ 

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԱԼԽԱԶԵԱՆ
(1881 – 1958)
«Տներ Ծովափին»

Համացանցի Վրայ

Դէպի Հայաստան Զբօսաշրջիկներու Աճը Կը Շարունակուի. 
«Անոնք Ծախսած Են Մօտ 120 Միլիոն Տոլարէն Աւելի Գումար» 

Կը Գրառէ Նիկոլ Փաշինեան

Այս տարուայ  առաջին 6 ամիսները 
նկատի առնելով, Հայաստան ժամանած 
զբօսաշրջիկներու թիւը տպաւորիչ աճ 
արձանագրած է: Այս մասին իր Ֆէյսպուքի 
էջին մէջ գրած է  ՀՀ վարչապետ՝ Նիկոլ 
Փաշինեանը:
Բոլոր երկրներէն ժամանած զբօսաշրջիկներու 
թիւը որոշակի տոկոսներով բարձրացած 
է, սակայն Գերմանիոյ, Չինաստանի եւ 
Հոլլանտայի զբօսաշրջիկներու տոկոսը աւելի 
ակնյայտ է այս շրջանին:
«Ընդհանուր առմամբ առաջին կիսամեակին 
ունինք զբօսաշրջութեան 12.8 տոկոս աճ: 
Կեդրոնական դրամատան հաշուարկներով 
այս տարի նախորդ տարուայ  համեմատ 
զբօսաշրջիկները Հայաստանի մէջ  ծախսած 
են մօտ 120 միլիոն տոլար աւելի գումար: 
ՀՀ իւրաքանչիւր քաղաքացի կարող է այս 
գումարէն  իր բաժինն ունենալու յայտ 
ներկայացնել: Նաեւ կ’ուզեմ յիշեցնել, թէ 
ինչքան կարեւոր է պատշաճ ծառայութիւններ 
մատուցելը զբօսաշրջիկներուն, որպէսզի 
անոնք լաւ տպաւորութիւններով հեռանան 
Հայաստանէն եւ բարձրացնեն մեր երկրի 

ճանաչելիութիւնն ու վարկը  ողջ աշխարհով»,-
նշած է Նիկոլ Փաշինեանը:

***
Ուրախանալով եւ հպարտանալով 
հանդերձ այս թէական երեւոթով ու 
մանաւանդ վարչապետին խրատականով 
ուղղուած իր քաղաքացիներուն մեր 
կողմէ կը մնայ լրագրական արդար 
հետաքրքրասիրութեամբ մը հարց 
տալ, որ այս տուեալներուն գիտական 
աղբիւրը ի՞նչ է, ուսումնասիրութիւնը 
կատարող հաստատութեան անունը 
իմանալ եւ ստուգել, որ պաշտօնապէս 
ո՞ւր հրապարակուած է: Կը մնայ վերջին 
հարց մըն ալ լուսաւորուելու համար. 
Վարչապետին հետեւեալ խօսքը՝ «ՀՀ 
իւրաքանչիւր քաղաքացի կարող է այս 
գումարէն  իր բաժինն ունենալու յայտ 
ներկայացնել» ժողովրդականական 
յայտարութենէ անդին ի՞նչ գործնական, 
տնտեսագիտական եւ տրամաբանական 
հիմք ունի...:  

 «Խմբ.»

Լրատուութեան Գործընկեր
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Տաէշի Զոհ Դարձած 31 Եզիտի Կիներ Իրենց 
Երեխաներով Հասած Են Ֆրանսա

Ֆրանսայի՝ փախստականներու ապաստան տալու 
ծրագրի ծիրէն ներս, երկրի հարաւ-արեւմուտք 
գտնուող Թուլուզ քաղաքը ընդունեց Իրաքի մէջ 
Տաէշի զոհ դարձած 31 եզիտի կիներ, իրենց 
երեխաներով: Այս մասին, «Ալ-Շարք Ալ-Աուսաթ»ի 
համաձայն, յայտարարած է Ֆրանսայի ներքին 
գործոց նախարարութիւնը:
Այսպիսով ֆրանսան մինչեւ հիմա ընդունած եղաւ 
75 Եզիտի ընտանիքներ, 2018-ի դեկտեմբերէն՝ 
փախստականներու առաջին խումբի ժամանումէն 
ի վեր:
Ներքին Գործոց նախարարութիւնը նշած է, թէ 
այս փախստականները պիտի տեղաւորուին 
ֆրանսայի տարբեր արուարձաններու մէջ 
եւ պետութիւնը պիտի ապահովէ  անոնց 
պաշտպանութիւնը, կեցութիւնն ու կրթութիւնը, 
նաեւ աջակցի առողջապահական ու ընկերային 
հարցերուն:
Այս ծրագիրը ծագում առած է, երբ ֆրանսայի 

նախագահ Մաքրոն խոստացած է Նոպէլեան 
մրցանակակիր Նատիա Մուրատին, ապաստան 
տալ 100 Եզիտի փախստական ընտանիքի:
Վերջին Եզիտի ընտանիքներու խումբը պիտի 
հասնի նոյեմբերին, ինչպէս նշած է «Բնակարան 
ու մարդասիրութիւն» կազմակերպութիւնը:
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ՀԲԸՄ-ՀԵԸ                                           ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՍԵՒԱՆ

                                                                                                            

ԽԱՐՈՒԿԱՀԱՆԴԷՍ
ՀՈՎԱՆԱՒՈՐՈՒԹԵԱՄԲ

ՀԵԸ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՍԵՒԱՆ  ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆԻ

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԵԱՄԲ 
ՀԵԸ-Ի ՓՈՂԵՐԱԽՈՒՄԲԻՆ ԵՒ ՀԵԸ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՍԵՒԱՆԻ 

ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄԻ ԲՈԼՈՐ ԽՈՒՄԲԵՐՈՒՆ

ՏԵՂԻ Կ’ՈՒՆԵՆԱՅ  ՇԱԲԱԹ, 10 ՕԳՈՍՏՈՍ, 2019, ԵՐԵԿՈՅԵԱՆ 
ԺԱՄԸ  6-ԻՆ, ՀԱՄԱՆԱՅԻ ՄԱՐ ՇԵՐՊԷԼԻ ՍՐԲԱՏԵՂԻԻՆ ՄՕՏ 

ԳՏՆՈՒՈՂ ԲԱՆԱԿԱՎԱՅՐԻՆ ՄԷՋ
                                                                                                 

ՀՐԱՒԷՐ

ՅԳ. Ծնողները  Շաբաթ կէսօրէ ետք,  ժամը  4-էն սկսեալ կրնան 
այցելել բանակավայր

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ`  ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý جريـدة سياسية أرمنـيةزارتونك

رئيــــــــس التحريــــــر:   سيفاك اكوبيانتصدر عن رشكة شرياك الصحفية )ش.م.م.(
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¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ` 
Ã»ñÃÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý 
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙμ³·ñáõÃ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í 
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ 
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

Լրատուութեան Գործընկեր

Հայ կաթողիկէ Պէյրութի թեմի օգնական եպիսկոպոս
Արհիապատիւ Տ. Գէորգ եպս. Ասատուրեանի մօր`

ՀԱՆԳՈՒՑԵԱԼ ՏԻՐԱՄԱՅՐ 
ԺԱՔԼԻՆ ԶԱՈՒՐ ԱՍԱՏՈՒՐԵԱՆի

Հոգւոյն հանգստեան սուրբ եւ անմահ պատարագ 
պիտի մատուցուի եւ հոգեհանգստեան պաշտօն 
պիտի կատարուի կիրակի, 11 օգոստոս 2019-ին, 

առաւօտեան ժամը 10:00-ին, Հայ կաթողիկէ Սուրբ 
Խաչ եկեղեցւոյ մէջ, Զալքա:

Յաւարտ հոգեհանգստեան պաշտօնին, արհիապատիւ 
Գէորգ եպս. Ասատուրեան ցաւակցութիւնները պիտի 

ընդունի Ս. Խաչ տիկնանց միութեան սրահին մէջ, 
մինչեւ կէսօրէ ետք ժամը 2:00:

Հոգեհանգիստ


