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ՀՀ կառավարութիւնը 2.1 միլիառ դրամ յաւելեալ միջոցներ պիտի տրամադրէ 
մարտական դիրքերը խմելու հոսող ջուրով ապահովելու համար: Այս մասին 
Facebook-ի իր էջով յայտնած է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան:
«Ուրախ եմ տեղեկացնելու, որ ՀՀ կառավարութիւնը 2.1 միլիառ դրամ յաւելեալ 
միջոցներ պիտի տրամադրէ զինուորներու մարտական հերթապահութեան 
պայմանները բարելաւելու, ներառեալ՝ մարտական դիրքերը խմելու հոսող 
ջուրով ապահովելու համար»,- նշուած է վարչապետի գրառման մէջ:

Հայաստանի Զինուած ուժերը 
ռազմավարական նշանակութեան 
դիրքեր առած են իրենց 
վերահսկողութեան տակ: Այս 
մասին, ըստ News.am-ի, յայտնած 
է Հայաստանի պաշտպանութեան 
նախարարութեան բանբեր Արծրուն 
Յովհաննիսեան` անդրադառնալով 
շրջանարուող լուրերուն, որ 
հայկական զինուժը Տաւուշի հիւսիսային հատուածին մէջ ունեցած է նոր 
բնագիծ` վերահսկողութեան տակ առնելով Վրաստանէն Հայաստան մտնող 
կազատարը եւ Հայաստան-Վրաստան մայրուղին:
«Ատրպէյճանը դիւրութեամբ պիտի չընկալէ, որ 25 տարի կազատարին 
նկատմամբ վերահսկողութիւն ունէր եւ հիմա կորսնցուցած է 
վերահսկողութիւնը: Ատիկա առանցքային եւ ռազմավարական 
նշանակութիւն ունի Հայաստանի համար»,- ըսած է Յովհաննիսեան:
Ան նշած է, որ նման տեղեկութիւններ սովորաբար նախարարութիւնը 
գաղտնի կը պահէ` զինուորներուն անվտանգութիւնը ապահովելու համար:
«Ատիկա մշտական գործընթաց է, զինուած ուժերը միշտ կ՛աշխատին 
բարելաւել դիրքային իրավիճակը»,- աւելցուցած է ան:
Նշենք, որ պատմաբան, զինուորական փորձագէտ Արթուր Եղիազարեան 
ֆէյսպուքի իր էջին գրած էր, որ Հայաստանի Զինուած ուժերը լուրջ 
յաջողութիւններ արձանագրած են Տաւուշի մարզի հիւսիսային հատուածին 
մէջ եւ կրցած են աւելի քան 140 հեկտար տարածք ազատագրել, որուն 
շնորհիւ հայկական ուժերու զբաղեցուցած բարձր դիրքերէն ուղիղ 
նշանառութեան տակ է Ազրպէյճան-Վրաստան մայրուղին, թիրախային 
գօտիին մէջ են նաեւ ազրպէյճանական Իքինճի Շըխլը գիւղը եւ գիւղի 
ամբողջ ցանքատարածութիւններն ու արօտավայրերը:

2.1 Միլիառ Դրամ՝ Մարտական Դիրքերը Խմելու 
Հոսող Ջուրով Ապահովելու Համար

Հայաստանի Զինուած Ուժերը Ռազմավարական 
Նշանակութեան Դիրքերու Վրայ Վերահսկողութիւն 

Հաստատած Են. Արծրուն Յովհաննիսեան
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Լիբանանի Տնտեսութիւնը Պիտի 
Բարելաւուի. Նախագահ Աուն Լաւատես

Կառավարութեան Առաջնահերթութիւնը Երկրին 
Տնտեսութիւնը Պէտք Է Ըլլայ. Ըսաւ Պըրրի

Լիբանանցի ժողովուրդը շուտով պիտի անդրադառնայ ու զգայ, որ 
Լիբանանի տնտեսական իրավիճակը կը բարելաւուի:  Այսպէս յայտարարեց 
Նախագահ Աուն Երկուշաբթի օր: 
Մենք ունինք ծրագիր, որ պիտի օգնէ մեր տնտեսութեան քայլ առ քայլ 
բարելաւման եւ ՍԵՏՐի պայմաններու գոհացումին շարունակեց 
նախագահը խօսելով լրագրողներուն հետ: 
Նագահահին խօսքը կը վերաբերի անցեալ տարուայ ՍԵՏՐԻ 
խորհրդաժողովին, որուն ընթացքին մեծ երկիրներ 11 միլիառ տոլար 
խոստացան լիբանանի տնտեսութեան, որուն փոխարէն կառավարութիւնը 
պէտք է պետական տնօրինման բարեկարգումի աշխատանքի մը 
ձեռնարկած ըլլայ: 

Լիբանանի Խորհրդարանի Նախագահ Նապիհ Պըրրի կոչ ուղղեց 
կառավարութեան երկրին տնտեսական իրավիճակին բարելաւումը իր 
առաջնահերթութիւնը սեպել եւ անոր վրայ յատուկ ուշադրութիւն 
կեդրոնացնել, որքան ալ այլ հարցեր ճնշող եւ անյետաձգելի ըլլան: 
«Տօնական օրերը յաջորդող այս ժամանակամիջոցը պէտք է ըլլայ աշխոյժ 
եւ պտղաբեր». ըսաւ ան: «Երկրին պետական երկու կարեւոր 
հաստատութիւնները՝ Կառավարութիւնն ու խորհրդարանը պէտք է 
լաւագոյնս արտադրեն երկրին բարելաւութեան համար», շարունակեց ան: 
Նապիհ Պըրըի  այս յայտարարութիւնները ըրաւ Այն էլ Թինիի իր նստավայրը 
այցելողներուն դիմաց: 
Իր կողմէ Ֆինանսներու նախարար Ալի Հասան Խալիլ յայտարարեց, որ 
երկրին տնտեսութեան փրկութիւնը մեծապէս կախեալ է երկրին 
քաղաքական ուժերուն լրջութենէն եւ պատասխանատուութեան 
գիտակցութենէն: Հայրենի Լուրերուն շար. Էջ 02  
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Գրիգոր Շլդեան

Ս. Աստուածածնի Վերափոխման Տօնը Մայր Աթոռ Ս. 
Էջմիածնի Մէջ

Օգոստոսի 18-ին Հայաստանեայց 
Առաքելական Ս. Եկեղեցին մեծ 
հանդիսաւորութեամբ նշեց 
Ս. Մարիամ Աստուածածնի 
Վերափոխման տօնը: Այս 
բերկրառատ օրուայ առիթով 
Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի 
միաբանութիւնը Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն 
Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսի գլխաւորութեամբ, 
Ս. Գայիանէ վանքում մասնակցեց 
Պատարագի սրբազան արարո-
ղութեանը: Պատարագիչն 
էր Մայր Աթոռի Եկեղեցական  
հայեցակարգային հարցերի 
գրասենեակի տնօրէն Գերա-
շնորհ Տ. Վազգէն եպիսկոպոս 
Միրզախանեանը:
Ներկայացնելով տօնի խորհուրդը` 
պատարագիչ Սրբազանը մաս-
նաւորապէս ընդգծեց. «սուրբ 
Աստուածածնի Վերափոխման 
տօնը Հայ Եկեղեցու տէրունի 
ու տաղաւար տօներից է եւ 
առանցքային նշանակութիւն ունի 
մեր քրիստոնէական հաւատքի 
համար: Նախ այս իրողութիւնը մեր 
Փրկչի հրաշափառ Յարութիւնից 
յետոյ, մահկանացուներիս միջից 
առաջին յարութեան դէպքն է: 
Աստուածամօր յարութիւնը 
եւ երկինք վերափոխութիւնը 
կատարուեց Աստուածորդու 
յարութեան ու համբարձման 
նմանողութեամբ: Եւ ինչպէս 
Յիսուս երեք օր անց կնքուած 
գերեզմանում յարութիւն առաւ եւ 
օրեր անց համբարձուելով` կանգ 
առաւ հրեշտակների ինը դասե-
րից իւրաքանչիւրում, նոյնպէս 
եւ Տիրամայրը` երրորդ օրը 
յարութիւն առաւ, պատանքները 
թողեց գերեզմանում եւ Փրկչի 
հետ հրեշտակների ինը դասերում 
կայանելով` բարձրացաւ երկինք: 
Դրա համար էլ Վերափոխման 
տօնը Հայ Եկեղեցում նշւում է ինն 
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օր շարունակէ:
Վազգէն եպիսկոպոսը նաեւ 
յատկանշական համարեց, որ 
Վերափոխման սուրբ պատմութիւնը 
իւրօրինակ դաստիարակչական 
նշանակութիւն ունի ընտանեկան 
կեանքում, ծնողների եւ զաւակ-
ների փոխյարաբերութիւններում` 
հաղորդելով մայրական սեր ու 
գուրգուրանք, հաւատարմութիւն եւ 
սրբութիւն, պատասխանատուու-
թիւն, երախտագիտութիւն ու 
խոնարհում:
Սրբազան Հայրն անդրադարձաւ 
նաեւ Հայոց Եկեղեցում կատարուող 
Խաղողօրհնէքի նշանակութեանն 
ու աւանդոյթին` ի մասնաւորի 
հաստատելով. «Յիսուս Աւետա-
րանում որպէս որթատունկ է 
ներկայացւում, իսկ գինին` Տիրոջ 
արիւն Սուրբ Հաղորդութեան 
խորհրդի համար: Այսօր օրհնւում 
են դաշտերն ու այգիներն առատ 
բերքատուութեան համար: Եւ 
կրկին փառք մեր հաւատքի հայր Ս. 
Գրիգոր Լուսաւորչին, որ կրօնական 
տօներին միաւորել եւ շաղախել է 
ժողովրդական աւանդութիւններն 
ու սովորութիւնները` դարձնելով  
դրանք համազգային տօնա-
խմբութիւններ, ինչպիսիք են 

Համաբարձման` Ջանգիւլումը, 
Պայծառակերպութեան տոնին` 
Վարդավառը եւ այսօր էլ 
Խաղողօրհնէքը»:
Վերջում Սրբազան Հայրը 
յորդորեց հաւատացեալներին 
աղօթքով ու բարեսիրութեամբ 
խնդրել Աստծուց խաղաղութեան 
ու բարօրութեան մէջ պահել 
Հայոց աշխարհը` հայ ժողովրդին 
պարգեւելով միմեանց նկատմամբ 
անսահման սեր ու քաղցրութիւն, 
որ Աստուածընկալ Ս. Խորան եւ 
Աստուածաբնակ տաճար Մարիամ 
Աստուածածինը շարունակի 
բարեխօսել ու հովանաւորը 
լինել Հայոց աշխարհին, մեր Ս. 
Եկեղեցուն եւ Մայր Աթոռ Ս. 
Էջմիածնին:
Յաւարտ Ս. Պատարագի, հան-
դիսապետութեամբ Ամենայն 
Հայոց Գարեգին Երկրորդ 
Կաթողիկոսի, Մայր Աթոռ 
Ս. Էջմիածնի Ս. Տրդատի 
բաց խորանին կատարուեց 
«խաղողօրհնէքի» հանդիսաւոր 
կարգը:
Վերջում օրհնուած խաղողի 
ողկոյզները բաժանուեցին 
հաւատաւոր ժողովուրդին:

Գրիգոր Շլդեանը ծնած է 
1900ին Նոր Նախիջեւանի 
մէջ (այժմ՝ Դոնի Ռոստով), 
յաջողակ հայ իրաւաբանի 
ընտանիքում։ 1915ին կը 
մեկնի  Սէն Փեթերսպուրկի, 
գեղարուեստի ակադեմիան 
ուսանելու։ Հոկտեմբերեան 
յեղափոխութիւնէն ետք կը 
տեղափոխուի Թիֆլիս, որոշ 
ժամանակ անց Խրիմ։ 1920ին  
կը մեկնին  Կոստանդնու-
պոլիս, ապա կը  հաստատուի 
Վիեննա, ուր կ՛ուսանի 
գեղարուեստի ակադեմիային 
մէջ։ 1922ին կը մեկնի Պեռլին, 
1923ին կ՛ամուսնայ Ելենա 
Բոբերմանի հետ եւ նոյն 
թուականին կը տեղափոխուի 
Իտալիա՝ Հռոմ, ուր կ՛ապրի 
մինչեւ 1927ին։ 1927-1932 
կ՛ապրի Փարիզ, այնտեղ ան 
կ՛անդամակցի «Անի» եւ «Հայ 
ազատ արուեստագէտներու 
միութեան»։ 1933-1941 կ՛ապրի 
եւ կը ստեղծագործէ  Միլանի 
մէջ։ Երկրորդ համաշխարհային 
պատերազմի ժամանակ կնոջ 
հետ բնակութիւն կը հաստատէ 
Գարդայ լիճի մերձակայքին 
մէջ եւ կը վերադառնայ Միլան 
1947 թուականին։ Շլդեանը 
մահացած է 1985ին Հռոմի մէջ:
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Մանկասայլակներով Երթ՝ 
«Ո՛չ Ամուլսարի Շահագործման» Կարգախօսով
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Երեւան քաղաքի Քասքատ 
թաղամասի յարակից տարած-
քին խումբ մը կանայք ման-
կասայլակներով արշաւ իրակա-
նացուցին՝ ընդդէմ Ամուլսարի հանքի 
շահագործման:
«Մենք կ’ուզենք մեր երեխաներուն 
ժառանգել մաքուր Հայաստան: 
Մեր երեխաներուն փոքր տարիքէն 
կ’ուզենք սորվեցնել տէր կանգնիլ 
սեփական իրաւունքներուն: 
Մենք այսօր պիտի երթանք 
նաեւ Բաղրամեան 26, ուր տեղի 

պիտի ունենայ վարչապետի եւ 
ջերմուկցիներու հանդիպումը, 
կ’ուզենք մեր զօրակցութիւնը 
յայտնել անոնց»,-լրագրողներու 
հետ զրոյցի ժամանակ ըսած է 
մանկասայլակներով արշաւի 
մասնակիցներէն մէկը:
Անոնք մանկասայլակներու վրայ 
ամրացուցած են «Ամուլսարը սար 
է եւ վերջ», «Ապագան առանց 
հանքերու» գրառմամբ պաստառներ:
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Ինչպէ՞ս Գրուեցաւ Ցեղասպանութեան
Իր Առաջին Հայերէն Հատորը

Ի Յուշ Փրոֆ. Վահագն Տատրեանի
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Փրոֆ. Վահագն Տատրեանի ծանօթութիւնս եւ եթէ արտօնուի ըսել ` 
բարեկամութիւնս կ՛առնչուի նախ «Պայքար» շաբաթաթերթին(1), 
որուն խմբագրի պաշտօնին կոչուած էի 1982-ին, երբ օրաթերթը 

վերածուեցաւ շաբաթաթերթի։ Մեր կապը զօրացաւ երբ շաբաթաթերթին 
«փոխարինեց» «Պայքար» ամսագիրը(2)։ Ասոնց միջոցին բարեդէպ առիթը 
ներկայացաւ նաեւ իրեն հետ ունենալու երկու հանդիպումներ, Պոստոն եւ 
Նիւ Ճըրզի։ 
Տատրեան ուշադիր ընթերցող մըն էր «Պայքար»ին, եւ ընդհանրապէս 
հայ մամուլին։ Իր կապը հայերէնին հետ, որ սկսած եւ արմատացած 
էր իր ծննդավայր Պոլսէն եւ իր Մխիթարեան վարժարանէն, մնաց իր 
հոգիի հարազատ արտայայտութիւնը, հակառակ հայերէն գիրք չգրելուն, 
ճիշդը՝չգրելուն…  մինչեւ 1995, որուն մասին պիտի ըլլայ վկայութիւնս որպէս 
խմբագիր։ Նշեմ թէ իր կրտսեր քոյրն էր վաստակաւոր գրագիտուհի Ատրինէ 
Տատրեան (1913-2002), վերջին շրջանին ֆրանսաբնակ։ Փրոֆ. Տատրեանի 
հայերէնի հանդէպ սիրոյն մէկ խոր արտայայտութիւնն է հետեւեալ բացիկը 
– ցաւակցագիրը, երբ «Պայքար» Շաբաթաթերթը իր դռները փակեց 
Փետրուար 1993-ին։  

Փետրուար 1993
Սիրելի Պ. Քէօսէեան
Մեծ ցաւով կարդացի ձեր վերջին թիւը. ափսոս այլեւս չպիտի կարենամ 
վայելել Ձեր զմայլելի հայերէնը, որ կ՛արտացոլար Ձեր ամէն մէկ 
խմբագրականին մէջ։ Ես ուղղակի կ՛ամչնամ որ Մխիթարեանի իմ 
դասընկերներէս շատեր, որոնք այս ափերը կայք հաստատած են, կը 
պատկանին այն դասին որուն Արան ակնարկած էր իր յօդոածին մէջ (3). 
հայերէն թերթի բաժանորդագրուելու կարիքէն խուսափողներ։
Ինչպէս Արան շեշտած էր, իբրեւ խմբագիր մեծ կշիռով մը անաչառօրէն 
կիրարկեցիք եւ յայտնի կ՛ըլլայ որ քաջաբար դիմագրաւեցիք ճնշումները՝ 
գրաքննական տենդով եղած։
Ի բոլոր սրտէ կը ցաւակցիմ, 
Վահագն Տատրեան։

«Պայքար» ամսագրի ծրագիրին միտումը պիտի մղէր խմբագրութիւնը, որ 
աշխատակցութեան հրաւէրներ ուղղուին կարգ մը ակադեմականներու 
կողքին՝ երկու ծանօթ գիտնականներու. Փրոֆ. Վահագն Տատրեան եւ 
Յարութիւն (Արթիւր) Պէյլերեան (Փարիզ), անձնապէս ծանօթ, որ սիրով 
ընթացք տուաւ հրաւէրին։ Իսկ առաջինը ընդունեցաւ որ իր անունը նաեւ մաս 
կազմէ ամսագիրին աշխատակիցներու պաշտօնական ցանկին։ Կարեւո՛ր 
հաւանութիւնը մը, որ ենթակային կողմէ բարոյական յանձնառութիւն 
կ՛եթադրէ, ինչ որ իրականացաւ։ 
Ամէն առթիւ, գրաւոր (4) թէ հեռաձայնով, Փրոֆ. Տատրեանի ուշադրութեան 
կը յանձնէի ցաւալի պարագայ մը, թէ իր նման հայու եւ հայերէնի քաջատեղեակ 
անձի մը համար անբացատրելի պիտի ըլլար եթէ ուղղակի հայերէնով որեւէ 
գործ չգրէր, եւ թէ ամսագիրը պատրաստ էր հրատարակելու իր որեւէ չափի 
գրութիւնը։ Վերջին անգամ, 1994-ի սկիզբը, նամակով մը մասնաւորաբար 
շեշտեցի թէ որքան փափաքելի պիտի ըլլար ամսագրին Ապրիլի թիւին մէջ 
ընկալել իր առաջին գրութիւնը։ Անչափելի եղաւ ուրախութիւնս երբ իրմէ 
ստացայ  Մարտ 1,1994 թուակիր հեռատիպ մը, ուր ոչ միայն կ՛աւետէր 
ղրկած ուսումնասիրութեան մր լուրը, այլ կը բացայայտէր նաեւ թէ անոր 
փաստաթուղթերը իրեն նոր եկած էին Թուրքիայէն «գաղտնի ճամբով». 
Կը գրէր.-
«Հիմա թղթատարին յանձնեցի118 էջնոց ձեռագիր մը եւ յաւելեալ՝ 
ծանօթագրութեանց էջ մը։ Ինչպէս պիտի տեսնէք, իմ սկզբնական 
նպատակս էր  ամբողջացնել երկասիրութիւնը այդ նիւթի մասին. դուք 
պիտի որոշէիք ատոր շարունակական հրատարակութեան հարցը եւ 
նոյնիսկ զայն առանձին պրակի ձեւով վերահրատարակելու հարցը։ 
Գլխաւոր մակդիրն է՝ «Հայկական Ցեղասպանութիւնը Յետ-Պատերազմեան 
Օսմանեան Խորհրդարանին Մէջ. Հայ Օրինատուներու Մեղադրական 
ելոյթները»(5)։ Երկու մաս պիտի ունենար. Ա. Երեսփոխաններու Ժողովին 
մէջ, Բ. Ծերակոյտին մէջ. բայց չհասայ եւ չպիտի հասնիմ. բազմաճիւղ 
պրպտումներու եւ ծրագիրներու բեռան տակ կը տքնիմ եւ կը կքիմ, եւ 
բառին բուն իմաստով մազ քերելու ժամանակ չունիմ։ Ճիշդ այս պատճառաւ 
ալ հազիւ կրցայ Նոյեմբեր1918ի նիստը, որ 3 ժամ տեւեց, վերլուծել եւ 
մանրամասնօրէն թարգմանել։ Եթէ այս տարուան վերջը ժամանակս 
ներէ, պիտի փորձեմ վերջացնել. դեռ գործին 3/4ը չէ գրուած։ Որով, եթէ 

յարմար կը տեսնէք, այս երկասիրութիւնը իբրեւ առանձին եւ անկախ գործ 
հրատարակեցէք Ապրիլի ձեր բացառիկին մէջ. չեմ գիտեր, թերեւս ալ նոյնիսկ 
իբր այսպիսի յօդուած, երկար է ձեր պայմաններուն համար. ա՛լ դուք պիտի 
տնօրինէք: Ես այս թիւերը գաղտնի ճամբով մը նոր ստացայ Թուրքիայէն (4 
Նոյ. 1918ի արձանագրութեանց պրակի Ա. էջին լուսապատճէնը կը կցեմ) եւ 
ատոնց մէջ վաւերագրական շատ կարեւոր նիւթեր կան. բայց այս մասին 
հրապարակաւ պէտք չէ արտայայտուիլ ներկայիս։ (...)  Կրնայ ըլլալ որ 
կէտադրութեան եւ հայերէնի ոճի սրբագրութիւններու պէտքը զգաք, ազատ 
զգացէք. ո՛չ մաքուրի քաշելու, ո՛չ ալ նոր պարբերութիւնները զատորոշելու 
ժամանակ ունեցայ»։
Ինծի կու տար նաեւ ուրախալի տեղեկութիւն մը. «Ձեզի ուրիշ լուր մը 
տամ, բայց առայժմ չհրապարակուի։ Իսթանպուլէն հրատարակչականի 
տնօրէնը երէկ հեռաձայնով յայտնեց որ համալսարանի իրաւաբանական 
մենագրութիւնս թուրքերէն լեզուով հրապարակ ելաւ 5 օր առաջ եւ 3,000 
օրինակ բաժնուեցաւ, ծախուեցաւ ամբողջ Թուրքիոյ մէջ. ղրկուեցան 
օրինակներ համալսարաններու, մեծ գրադարաններու, ականաւոր 
խմբագիրներու, հրապարակագիրներու եւ նախագահ Demirelին, եւ 
վարչապետուհի Ҫillerին։ Իսկ գրքին կողքը կը կրէ Արարատի նկարը... 
Հաւատալս չի գար եւ կը սպասեմ հաւանական փոթորիկի մը»։
Ամիսներ ետք, գրեթէ տարի մը, -վերջապէս կ՛ամբողջացնէր 
ուսումնասիրութիւնը, որ պէտք էր հրատարակուէր վեց շաբաթէն, Ապրիլ 
1995-էն առաջ, մանաւանդ որ Ցեղասպանութեան 80-ամեակին առթիւ 
Երեւանի մէջ կազմակերպուած էր միջազգային գիտաժողով մը։ Ղրկած 
էր նաեւ իր հոն խօսելիք զեկոյցին բնագիրը, խնդրելով որ շարուածքը օր 
առաջ հասնի Երեւան Ժիրայր Լիպարիտեանին (6) առ ի թարգմանութիւն(.-
«Կ՛ուզեն հոն Եւրոպացի եւ ամերիկացի ակադեմականներու բաժնել 
անգլիերէն տարբերակը(7)»։ Միջանկեալ ինք Եւրոպա պիտի երթար 
բանախօսութիւններու համար, եւ հետեւաբար ժամանակ չունէր ստանձնելու 
այլ աշխատանքներ։ 

«Փետրուար 1995
Յարգելի Պ. Քէօսէեան,
Ահա խոստացած երկասիրութիւնս՝ իր ամբողջութեամբ։ Բաւական 
հոգեմաշ գործ մը եղաւ, քանի որ մեռեալ լեզուի մը հետ կը պայքարէի եւ 
մեծ զգուշութեամբ պէտք է շարադրէի թարգմանական մասերը։
Ծերակոյտի նիստերը շատ աննշան ըլլալուն, հրաժարեցայ ատոնց 
ուսումնասիրութենէն։ Ինչպէս գիտէք, շատ բծախնդիր եմ թուրքերէն-
օսմաներէն մէջբերումներու գործածութեան նկատմամբ. որով, խնդրեմ, 
ուշադիր եղէք. (...) Գիտեմ թէ դուք ալ բաւական պիտի յոգնիք. բայց վստահ 
եմ, որ սա մեծ նպաստ մը պիտի ըլլայ. այսպիսի ուսումնասիրութիւն տեղ 
մը չկայ, ոչ մէկ լեզուով. լաւ կ՚ըլլար եթէ Ապրիլին հասնէր եւ Հայաստանի 
մէջ տրամադրելի ըլլար Ապրիլ 19-219-25 միջազգային համագումարին։:
Ձեզմէ պիտի խնդրեմ, որ կէտադրութեան գործը դուք ստանձնէք, բութ, 
ստորակէտ, վերջակէտ, նոր տող, նոր պարբերութիւն եւլն. ես ուղղակի 
ժամանակ չունեցայ ատոնցմով զբաղելու։:
Յարգանօք
Վահագն Տատրեան
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Լիբանանահայ Կեանք

Տիրամօր Վերափոխման Տօնը`
Զմմառու Պատրիարքական Կղերի Միաբանութեան Վանքէն Ներս

ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի Բանակավայրին Մէջ ՝ Աւանդական Խաղողօրհնէք

Տիրամօր Վերափոխման տօնը , 
հանդիսաւորապէս նշուեցաւ 
Զմմառու Պատրիարքական կղերի 
Միաբանութեան  Վանքի` Երանելի 
Իգնատիոս Մալոյեանի անուան 
ամփիթատրոնին մէջ : 
Կիրակի , 18 Օգոստոսի առաւօտեան 
ժամը 10,30 ին, Ամեն.եւ Գերերջանիկ 
Տէր Գրիգոր Պետրոս Ի. Կաթողիկոս - 
Պատրիարք Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկէ 
հայոց Հայրապետի մատուցած 
պատարագին, առընթերականերն 
էին`Զմմառու Պատրիարքական 
կղերի Միաբանութեան Դպրե-
վանքի Տեսուչ Հայր Գրիգոր վրդ. 
Պատիշահն ու Հայաստանի Սրբոցն 
Հրեշտակապետաց հոգեւոր ճեմա-
րանի տեսուչ Հայր Մաշտոց վրդ. 
Զահթէրեանը: 

Խորանին սպասաւորեցին Զմմա-
ռու Պատրիարքական կղերի 
Միաբանութեան Դպրեվանքի 

Կիսասարկաւագներն ու 
ժառանգաւորները, Հռոմի Քահա-
նայապետական Լեւոնեան վար-
ժարանի ժառանգաւորները 
եւ Հայաստանի Սրբոցն 
Հրեշտակապետաց հոգեւոր 
ճեմարանի ժառանգաւորները, 
Սարկաւագութեամբ Տ. Արամ Սրկ.
Սաատոյի եւ կիս.Սրկ Պասէլ ( 
Վարդան ) Ճալլուֆի : 
Հոգեպարար արարողութեան 
ներկայ էին Հ.Հ. Արտակարգ եւ 
Լիազօր Դեսպան Տիար Վահագն 
Աթաբէկեան, նախարար` Ռիշար 
Գույումճեան , նախկին եւ ներկայ 
պետական բարձրաստիճան այրեր, 
հայ կաթողիկէ եպիսկոպոսաց եւ 
կղերից դասը ինչպէս եւ Լիբանանի 
զանազան շրջաններէն ժամանած 
հոծ բազմութիւն մը: 
Ամեն. Հոգեւոր Տէրը իր քարոզին 
մէջ վեր առաւ Տիրամօր առաքի-
նութիւններն ու մայրական գութը 
հանդէպ իր զաւակներուն եւ 
ամէն ինչի մէջ իր բարեխօսութիւնը 
հայցելու յորդորով եզրափակեց 
խօսքը: 

ՏԻԳՐԱՆ ՎՐԴ. ՓԻԼԻՊՊՈՍԵԱՆ

Ապա ներկաներուն տրամա-
դրութեանը տակ դրուեցաւ թերթօն 
մը , զոր կը բովանդակէ` Կարդինալ 
Գրիգոր Պետրոս Աղաճանեանի 
Վարքը եւ իրեն ձօնուած աղօթք մը` 
Երանացման դատին  բարեյաջող 
ընթացքով պսակելու ի խնդիր: 
Յաւարտ Ս.և Անմահ Պատարագի 
եւ խաղողօրհնէրքի արարողութեան 
Ամեն.եւ Գերերջանիկ հոգեւոր 

Տէրը, Պատրիարքական Փոխանորդ 
Պէյրութի Թեմին, Պատրիարքական 
Փոխանորդ Զմմառու Կղերի 
Միաբանութեան Վանքի Մեծաւոր 
Գերպծռ.Գաբրիէլ Թ.Ծ.Վ. 
Մուրատեանը` հաւատացեալներուն 
Շնորհաւորանքները ընդունեցին, 
այնուհետեւ ներկաները ստացան 
օրհուած խաղողներէն : 

ՀԵԸ Անդրանիկ  Անթիլիաս 
սկաուտական շարժումի խնդրան-
քով, ՀԵԸ Վեթերան սկաուտներու 
համախմբումը, ատենապետուհի  
Մայտա  Քիւրեճեանի գլխաւորու-
թեամբ, խաղողօրհնէքի աւանդական  
արարողութիւն մը կազմակերպեց   
ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի Ռաս էլ 
Մեթնի բանակավայրին մէջ:  
Խաղողօրհնէքը տեղի ունեցաւ 
Հինգշաբթի, 15  Օգոստոս 2019-ին: 
Այս առիթով  պատրաստուած  գեղե-
ցիկ խորանին առջեւ, Տէր Ղեւոնդ 

քհնյ. Լոշխաճեան,  ՀԵԸ-ի  Վեթերան 
սկաուտներու համախմբումի 
ա ն դ ա մ - ա ն դ ա մ ո ւ հ ի ն ե ր ո ւ ն ,  
ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի 
սկաուտական, գայլիկական, 
քառավելական, երէցական եւ 
խմբապետական  կազմերուն, 
միութենականերուն, հիւրերուն եւ 
ծնողներուն փոխանցեց   օրուան 
պատգամը: 

ՀԵԸ-Ի ՄԱՄԼՈՅ ԵՒ 
ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ  ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ
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Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն

Մշակութային Արձագանգ

Հոլանտացին Կառուցած է 2500 Թոն Կշռող Նոյեան Տապան, Այնպէս Ինչպէս 
Նկարագրուած է Աստուածաշունչին Մէջ

Արմին Վան Պիւրէն Ելոյթ Պիտի Ունենայ 
Երեւանի Մէջ

Ամենաշատ Կարդացուած Հեղինակը ՝ 
Ուիլիամ Սարոյեանն Է

Հոլանտացին կառուցած է 2500 
թոն կշռող Նոյեան տապան, ճիշդ 
այնպէս, ինչպէս նկարագրուած է 
Աստուածաշունչին մէջ։ Այս մասին 
կը հաղորդէ Bavnews.am-ը։
Մասնագէտը որոշած է կառուցել 
Նոյեան տապանի կրկնօրի-

«Տեղեկատուական արհեստա-
գիտութեան համաշխարհային 
համաժողով»-ը (WCIT) այս տարի 
տեղի պիտի ունենայ  հոկտեմբերին՝ 
Երեւանի մէջ, որու ծիրէն ներս 
բազմաթիւ միջոցառումներ պիտի 
կատարուին,  նաեւ՝  մշակութային։
Լրագրողներու հետ հանդիպման 
ժամանակ կազմակերպիչները 
յայտնեցին, որ Հանրապետութեան 
հրապարակին մէջ, 6 հոկտեմ-
բերին, ելոյթ պիտի ունենայ 

«Երեւանեան պէսթսէլըր»  
նախագիծի   համաձայն,   Հայաս-
տանի այս շաբթուայ  ամենաշատ  
կարդացուած   հատորը  կը պատկանի   
ամերիկահայ   տաղանդաւոր  գրող՝ 
Ուիլիամ  Սարոյեանին։
Այս  մասին  գրած է «Արմէնփրես»  
գործակալութիւնը, որ նաեւ 
նախաձեռնողն է  «Երեւեանեան 
պէսթսէլըր»  նախագիծին։
Աղբիւրը նշած է նաեւ,  որ այսօրուայ  
ներկայացուած   ցուցակը, կազմուած 
է անցեալ  յուլիս  ամսուայ  ընթացքին  
ամենաշատ վաճառուած  գիրքերու   

նակը եւ ուղարկել Իսրայէլ։ 
Հոլանտացի կառուցող ու 
գիւտարար Յոհան Հեյպերսը 
կառուցած է Նոյեան տապանի 
կրկնօրինակը` Աստուածաշունչին 
մէջ նկարագրուածին համապա-
տասխան։ Հսկայական նախա-

համաշխարհային հռչակ վայելող 
հոլանտացի տիՃէյ (DJ)  Արմին 
Վան  Պիւրըն (Armin van Buuren), 
որ կը հանդիսանայ «Կրեմմի» 
մրցանակակիր, կ’աշխատի 
«թրանս» ոճի մէջ:
Ան մեծ լսարան ունի աշխարհով 
մէկ, մօտ 40 միլիոն երկրպագու։ 
Ան իր ոճի մէջ միակ Տիճէյն է, որու 
թեկնածութիւնը առաջադրուած է 
«Կրեմմի» մրցանակին համար։

հիման վրայ։  
 Այսպէս  առաջին  հորիզոնականը  
գրաւած է  Ուիլիամ Սարոյեանի  
«Հայրիկ, դու խենթ ես»  վիպակը: 
Ան Ուիլիամ Սարոյեանի գրական 
ժառանգութեան մարգարիտներէն  
մէկն է: Տասնամեայ  տղայի մը 
պատումը միահիւսուելով գրող հօր 
հետ ծաւալող խորունկ զրոյցներուն, 
այս լուսաւոր ու իմաստուն գործը 
կը դարձնէ կեանքի եւ աշխարհի,  
յատուկ սարոյանական մանրակերտ. 
ըստ էութեան՝ սեղանի գիրք ամէն 
տարիքի ընթերցողի համար: 

գիծին աւարտէն ետք՝ Հեյպերս 
յայտարարած է, որ հիմա ամենա-
կարեւորը զայն Իսրայէլ հասցնելն 
է։ Նաւաքարշերու եւ շարժիչներու 
վարձակալութեան համար հարկաւոր 
է աւելի քան 1,3 միլիոն տոլար. 
գրեթէ նոյնքան գումար ծախսուած է 
նաւը կառուցելու համար (1,6 միլիոն 
տոլար)։
Հսկայական տապանը 2500 թոն 
է, երկարութիւնը 133,5 մեթր, 
իսկ լայնութիւնը` 22,25 մեթր։ 
Ի դէպ, ասիկա հոլանտացիի 
կենսագրութեան մէջ առաջին 
նմանատիպ նախագիծը չէ։ Տապան 
կառուցելու գաղափարը անոր մէջ 
ծնած էր դեռ 1993 թուականին, բայց 
այն ժամանակ Հեյպերսի կինը միայն 
ծիծաղած էր ամուսինի մտայղացման 
վրայ։ Սակայն գիտնականը սկսած էր 
կառուցել ու 13 տարի անց աւարտած 
էր շինարարութիւնը, բայց այդ 
տապանը երկու անգամ աւելի փոքր 

էր, քան Աստուածաշունչին մէջ 
նկարագրուածը։ Տղամարդը 2008 
թուականին վաճառած էր տապանը 
ու սկսած էր միւսը կառուցել։
Հետաքրքրական է, որ հոլանտացիի 
վերջնական նպատակը (տապանը 
Իսրայէլ ուղարկելը) չի համընկնիր 
Աստուածաշունչին մէջ Նոյեան 
տապանի վերջին հանգրուանի` 
Արարատ լերան հետ, որ կը գտնուէր 
Ուրարտու թագաւորութեան 
տարածքին։ Ի դէպ, միջնադարեան 
Հայաստանի մէջ Արարատը սուրբ 
լեռ կը համարուէր ու տապանը 
այնտեղ փնտռելը սրբապղծութիւն 
կը համարուէր։

Լրատուութեան Գործընկեր
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Փրոֆ. Վահագն Տատրեանի երկասիրութիւնը լոյս տեսաւ «Պայքար»էն 
տիտղոսի փոփոխութեամբ. «Հայկական Ցեղասպանութիւնը 
Խորհրդարանային եւՊատմագիտական Քննարկումներով» (8)։ Ինք, 
նախորօք, արդէն շատ ուրախ էր եւ հրճուանքը կ՛արտայայտէր այդ մասին։ 
Հայերէն գրելը հոգեկան թաքուն պահանջք մըն էր, որ վերջապէս իր 
գոհացումը կը գտնէր։ Ինծի կը գրէր.- . 
«Ինչպէս գիտէք, ես կլանուած եմ օտար լեզուներով. բոլոր ակադեմական 
գործերս հրատարակուած են անգլիերէնով եւ մասամբ գերմաներէնով. 
ամիս մը յետոյ Գերմանիա եւ Հոլանտա 4 դասախօսութիւններ պիտի տամ 
գերմաներէնով: Բայց միշտ կը տառապիմ, որ իմ պաշտած Մայրենի[ս]՝ 
հայերէնը, գործածելու առիթէն զրկուած եմ. որով մասնաւոր ճիգ մը ըրի եւ 
ասիկա իմ ա[ռաջին] ակադեմական երկասիրութիւնս է հայերէնով: Կրնաք 
երեւակայել իմ գերազանց հրճուանքս. որով, եթէ անպատեհութիւն մը 
չէք տեսներ, եւ եթէ հայերէնս գոհացուցիչ կը գտնէք, ներածականին մէջ 
հաճեցէք քանի մը տողով անդրադառնալ այս կէտին(9)։ Թերեւս ատիկա 
խթանէ ուրիշ ակադեմականներ:
Մեծ հետաքրքրութեամբ կարդացի ձեր «կենսական» կապը 
Նալպանտեաններուն հետ»(10):
Ուրիշ թուակիրով մը դարձեալ կանդրադառնար հայերէնին եւ հայուն, 
երբ կ՛ակնարկէր Հայաստանի մէջ գիրքին վերահրատարակութեան 
հաւանականութան.-  
«Թէեւ Երեւանն ալ հրատարակելու միտք ունի, բայց կը խորհիմ որ անոնք 
միջազգային վարկի հետամուտ անգլիերէնով պիտի հրատարակեն։ Ես իմ 
հայրենակիցներուս համար գրեցի» (Նամակ, Փետրուար 1994)։
 

********

Վահագն Տատրեանի հետ գրական վերջին կապս առնչուած է դարձեալ 
ցեղասպանութեան։ Երզնկացի Մամիկոն Աշճեանի դուստրը, Տիկ. Անահիտ 
Ասթարճեան, ինծի յանձնած էր իր հօր՝ Մամիկոն Աշճեանի մեծ Եղեռնի 
պատանեկան յուշերու տետրակը- Դպրոցականի գծաւոր տետրակ 
մը, դեղնոտած եւ յոգնած -, խմբագրութեան խնդրանքով։ Կարելի չէր 
ամբողջովին չտարուիլ 13 տարեկան տղեկի մը ականատեսի պարզունակ այլ 
սրտաճմլիկ պատումներէն սկսեալ-Երզնկայի իրենց տունէն մինչե Քեմախի 
սպանդի կիրճը, Եփրատի ափին, ապա վերապրող աքսորականներու 
գողգոթան Ակնի, Արաբկիրի, Խարբերդի մահատեսիլ ճամբաներուն վրայ։ 
Նշելի կէտ մը, Աշճեանի մօրեղբայրն է թրքական բանակի սպայ Գալուստ 
Սիւրմէնեան, որ իր աստիճանին ազդեցութեամբ սկիզբը դեր մը ունեցած 
է քրոջը ընտանիքին ապահովութեան մէջ, ապա ինք ալ փախուստ տուած 
է երբ իր դէմ մահափորձ կատարուած է.- «Հայէն թուրք սպայ չըլլար»։
Երբ հրատարակուած պրակէն (11) օրինակ մը ղրկեցի Տատրեանին, շուտով 
իրմէ ստացայ ճշդում մը.-տեղ մը զոհ գացած էի ոճրագործ համանուններու։- 
Երկուքն ալ հայու ջարդարարներ, բայց իրականը՝ «նոյնքան սարսափելի»։ 
Ստորեւ Փրոֆ. Տատրեանի պերճախօս լուսաբանութիւնը որ տեղ գտաւ 
պրակին Բ. հրատարակութեան մէջ։ 
«Ձեր գրածը, բոլորովին ուրիշ, բայց նոյնքան հրոսակապետ ոճրագործ 
մըն էր։:
Խնդրոյ առարկայ անձը Erzincannի երեսփոխան Սաղըրզատէ Հալէթն է 
(Saĝirzade Halet), որ ծնած է Kemach (Քէմախ) եւ որդին է Saĝirzade Haci 
Tahir Paşaյի,, որ իր կարգինi (կուսակալ) մըն էր: Հայկական ջարդերու 
ժամանակ հրոսախումբ մը (Çete) կազմեց, որուն համար ընտրեց Երզնկայի 
է՛ն արիւնկզակ թուրքերը եւ քիւրտերը: Իր ա[ռաջին] գործը եղաւ Քէմախի եւ 
շրջանակներու է՛ն առոյգ եւ կայտառ երիտասարդները «աշխատաւորական 
վաշտ» պիտակի տակ հաւաքել (inşaat taburu) եu Sansia Dere (Սանսիա 
Ձորը), որ Մամախաթունի մօտ է, առաջնորդելով՝ զանոնք անխնայ կոտորել: 
Իր չարագործութիւնները կը ներառեն անթիւ եւ այլազան ոճիրներ, ինչպէս 
բռնաբարում՝ (Երզնկացի Սարգիս Տէր Ստեփանեանի դուստրը՝ Նազենին) 
երեք անընդհատ օրերու ընթացքին, զանգուածային կողոպուտ, եւլն.: 
Նախ Երզնկայի հայ հարուստները [հաւաքեց] եւ զանոնք կողոպտելէ յետոյ 
(համայն իրենց կալուածներով եւ ինչքերով) Խարբերդի ճամբուն վրայ 
սպաննեց։: Յետոյ ջարդեցին հայ երիտասարդներէ բաղկացած բ. խումբ մը, 
թեւերնին կապուած, նոյն այդ Սանսիա Տէրէ ձորը: Շաբաթ մը յետոյ սկսաւ 
Երզնկայի հայ բնակչութեան մաքրագործումը. նախ Գույու Պաղը հայոց 
գերեզմանատունը Հալէթ սպաննեց այրերը, իսկ մնացեալ ժողովուրդը բռնեց 
մահասփիւռ Քէմախի կիրճի ճամբան, ուր ոստիկանական զինուորներուr 
(gendarmes)  եւ քիւրտերու մասնակցութեամբ իրագործուեցաւ ջարդերու 
մեծ նախճիրը»։:

Ծանօթագրութիւն

11---«Պայքար» շաբաթաթերթը փակուեցաւ Փետրուար 7, 1993-ին ։
22-- «Պայքար» շաբաթաթերթին «փոխարինեց» ամսագիրը շարունակաբար 
Գրիգոր Քէօսէեանի խմբագրութեամբ։ «Պայքար» Ամսագիրին առաջին 
թիւը (Ապրիլ1993) կը ներկայանար որպէս գաղափարախօսական-
տեսաբանական լուրջ հրատաթակութիւն մը։ Եւ իսկապէս, հակառակ ՌԱԿ-ի 
Կեդրոնական Վարչութեան պաշտօնաթերթի իր հանգամանքին, ամսագիրը 
դարձաւ ազատ բեմ Արտասահմանի թէ Հայաստանի ուաումնական 
գրիչներու համար, բաց դուռ մը՝ բոլոր իմացական պարկեշտ պրպտումներու 
առջեւ։ 1995--ի սկիզբը հրատարակութինը Պոստոնէն փոխադրուեցաւ 
Հայաստան, (ոմանց անճարակ բարբառով՝ «հայրենադարձ» կատարեց) 
զոյգ խմբագրուեամբ,-Երեւան եւ Պոստոն։ Շուրջ երկու տարի եւ 
ամիսներ եւս հոն շարունակուելէ ետք, -վերջին շրջանին անկանոն, 
-դադրեցաւ հրատարակուելէ։ Երեւանի մէջ ամսագիրը կրած էր դիմագիծի 
փոփոխութիւն, դառնալով նաեւ գրական։ 
3- Արայ Գալայճեան. «Պայքար» Շաբաթաթերթը փակուած է» («Պայքար», 
Փետրուար 27, 1993)։ ԱրաԳակայճեան խմբագիրն էր ՌԱԿ-ի անգլիատառ 
օրկան The Armenian Mirror-Spectator-իr եւ մնայուն քրոնիկագիրը՝ 
«Պայքար» շաբաթաթերթին»։ Խմբագրած եւ հեղինակած է բազմաթիւ 
գործեր։
-4- «Պայքար»ի խմբագրութեան շրջանէս ունեցած նախնական եւ ապա՝ 
անգործածելի պզտիկ համակարգիչէս կարելի եղաւ փրկել Տատրեանէն ութ 
տարբեր թուակիրներով գիրեր եւ ինձմէ իրեն ուղղուած՝ երկու նամակներ, 
որոնց վրայ հիմնուած է այս գրութիւնը։
5-- «Պայքար» ամսագիր, Ապրիլ-Մայիս 1993։
6-- Ժիրայր Լիպարիտեան. ամերիկահայ (նախկին լիբանանահայ), 
պատմաբան։ Այդ շրջանին Լիպարիտեան քաղաքական խորհրդականն էր 
Նախագահ Լեւոն Տէր-Պետրոսեանի։ 
7- 23 Ապրիլ1995-ին Երեւանի մէջ տեղի ունեցած Միջազգային Գիտաժողովին 
Բրօֆ Տատրեանի երկասիրութեան թարգմանաբար ներկայացուածը 
խտացեալ տարբերակն էր հայերէնին,, որուն ամբողջական բնագիրը մաս 
կազմեց հատորին, հետեւեալ տիտղոսով. «Պետութեան Մը Եւ Պետական 
Կուսակցութեան Մը Միաձոյլ Դերը Հայկական Ցեղասպանութեան Մէջ» 
(Էջեր 107-132)։ 
8- Փրոֆ. Վահագն Տատրեան. «Հայկական Ցեղասպանութիւնը 
Խորդրդարանային եւ Պատմագիտական Քննարկումթերով»։ 1995, Պայքար, 
147 էջ։
9-- Փրոֆ. Տատրեանի այս բաձանքը դժբախտաբար կարելի չեղաւ 
գործադրել, ինչպէս միւս պահանջքը որովհետեւ մերժեցի - հակառակ 
իր կրկնակի պնդումներուն - հրատարակութեան մէջ յիշատակել անունս 
որպէս գիրքին խմբագիրը։, Անտեղի էր նաեւ իմ կողմէս «նախաբան» մը 
ստորագրել,,երբ ինք գրած էր պերճախօս «Ներածական» մը։ Բաւարար 
էր ներքին շապիկին վրայ նշել «Պայքար» անունը։ 
10-- Մամիկոն Աշճեան., «Յուշեր Մեծ Եղեռնէն», Նիւ Ճըրզի,-ԱՄՆ, 47 էջ,, 
2008։ Խմբագրեց, ծանօթագրեց եւ հրատարակութեան պատրաստեց՝ 
Գրիգոր Քէօսէեան։
11 - Օսմանեան խորհրդարանի երեսփոխանn Մաթէոս Նալպանտեան 
կ՛ըլլար քեռկինիս (Քեռիս՝ Մինաս Գուզուեան) մօրեղբայրը։ Իր շնորհիւ է 
որ Գուզուեաննները – Մինասը եւ իր 6 քոյրերը – իրենց ընտանիքներով 
ճողոպրած են ցեղասպանոթւենէ կամ Տէր Զօրէն։ Անոնք «պաշտպանուած» 
հասած են Հալէպ։ Նալպանտեանը Պոլսէն մասնաւոր  անցագիրներ ղրկած 
է Գուզուեանները ներկայացնելով որպէս իր ընտանիքին անդամները։

Ինչպէ՞ս Գրուեցաւ Ցեղասպանութեան
Իր Առաջին Հայերէն Հատորը

Սկիզբը Էջ 03
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Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ 

Բիւզանդ Թօփալեան
(1902 – 1970)
«Հեծեալ»

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Քու Յիշատակդ Այս Գիշեր

Քու յիշատակդ, այս գիշեր, զիս լալու չափ 
կհուզե.
Կարծես մեկնած էր սրտես, և գաղտնաբար 
այս գիշեր
Ետ կդառնայ, ու հին տեղն ու հին գգուանքը 
կուզէ,
Կսեղմուի գրկիս մէջ, կբարձրանայ կուրծքս 
ի վեր։

Քու պատկերըդ աչքիս մէջ և քու ձայնըդ 
ականջիս,
Կթրթըռան այս գիշեր, երակներուս մէջ 
կարծես
Քաղցրահոտ շունչդ է լեցուած, որ կզգլխէ, 
կօրրէ զիս,
Մինչ երեսես ալ կանցնին կարծես մատներըդ 
անտես։

Ետ կդառնան մի առ մի մեր հին ժամերն 
անկորուստ,
Կարաւանին հետ աստեղց անոնք կուգան 
վերստին,
Հոգիս փարախն է բացուող ընդդէմ իր 
քաղցր հոտին։

Յիշատակովդ, այս գիշեր, կզգամ անչափ 
զիս հարուստ,
Այնչափ բարի, երջանիկ... որ գթութեամբ 
մը անհուն
Կմտածեմ զայն բաժնել երկրի բոլո՜ր 
խեղճերուն...։

Վահան Թէքէեան

19 Օգոստոսին, պաշտպանութեան բանակին 
մէջ հանդիսաւոր ձեւով  ընթացք  առած է  2019-
ի  բանակային ուսումնական տարուայ երկրորդ 
կիսամեակը:
Այս առթիւ Պաշտպանութեան կեդրոնական  
զօրամասերէն մէկուն մէջ, ի ներկայութիւն  
զինծառայողներու եւ բարձրաստիճան   
պաշտօնեաներու, ներկայ եղած է Արցախի 
Հանրապետութեան պաշտպանութեան 

Ահաբեկչական պայթում մը գրանցուած է   
Գամիշլիի մէջ։ Այս մասին տեղեկութիւնը կը 
հաղորդէ  «Զալին նիւզ»ը ։
Աղբիւրը նաեւ կը նշէ, որ ականուած 
ինքնաշարժի  ճամբով եղած ահաբեկչական 
պայթումը գրանցուած է Գամիշլիի «Հայ ալ 
արպաա շաուարէհ» (կամ «Հայ ալ արպաուիյաթ»)      
թաղամասին մէջ, որուն հետեւանքով ալ զոհուած 
են երկու անձեր։
 Պայթումէն  ժամեր  անց  քաղաքը  յայտնուած 
է լարուած վիճակի մը մէջ, սակայն երեկոյեան  
ժամերուն շրջանի ընդհանուր իրավիճակը 

Արցախի Մէջ Մեկնարկած Է Բանակի Ուսումնական Տարուան 
Երկրորդ Կիսամեակը

Ահաբեկչական Պայթում Գամիշլիի Մէջ
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նախարար, Պաշտպանութեան Բանակի 
հրամանատար, գեներալ-մայոր Կարէն 
Աբրահամեանը:
Բանակի հրամանատարը շնորհաւորած է 
անձնակազմը, ուսումնական շրջանի սկիզբին  
առթիւ,  կարեւորելով նոր գիտելիքներու եւ 
հմտութիւններու ձեռքբերումը հայրենիքի  
պաշտպանի առաքելութիւնը պատուով 
կատարելու եւ տարածաշրջանային ու 
աշխարհաքաղաքական մարտահրաւէրները  
դիմագրաւելու գործին համար:
Նոր ուսումնական տարուան  սկիզբի 
կապակցութեամբ պաշտպանութեան բանակի  
բոլոր զօրամասերուն եւ ստորաբաժանում-
ներուն մէջ կազմակերպուած են հանդիսաւոր 
հանդիպումներ, որոնց մասնակցութիւն բերած 
են  բանակի հրամանատարական կազմն ու   
բարձրաստիճան սպաները:

վերադարձած է իր նախկին բնականոն հունին։
Յիշեցնենք, որ անցնող շաբաթներուն այս  
քանիերրորդ անգամն է, որ Գամիշլին թիրախ  
կը դառնայ  ապահովական  խլրտումներու։

Համացանցի Վրայ

Ինքնատիպ Հարսանիք Հայաստանի Մէջ. 
Շքեղ Մեքենաներու Փոխարէն՝ Հրշէջ Հսկայ Մեքենաներ 

18 Օգոստոսին ինքնատիպ հարսանիք 
կայացած է  Հայաստանի մէջ. ամուսնացած են  
Ճգնաժամային կառավարման պետական 
ակադեմիայի շրջանաւարտներ Սամուէլ 
Կոստանդեանն ու Ռաիսա Մեսրոպեանը: 
Անոնք ծանօթացած էին ուսումնառութեան 
տարիներուն եւ արկածներով ու փորձու-
թիւններով լի երկու տարի անցուցած: 
Երիտասարդները որոշած են իրենց յետագայ 
կեանքը ապրիլ միասին: 
Արտակարգ իրավիճակներու նախարար 
Ֆելիքս Ցոլակեանի թոյլտւութեամբ՝ երիտա-

սարդներուն հարսանեաց սրահ ուղեկցած են հրշէջ-փրկարարական մեքենաները, իսկ 
հանդիսութեան սկիզբը յայտարարուած է նախարարի որոշումը՝ նորապսակներուն 
աշխատանքի ընդունիլ Արտակարգ իրավիճակներու նախարարութեան փրկարար 
ծառայութիւն։ 
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Համահայկական 7րդ Ամառնային Խաղեր

Աննա Թունեանը 
Համահայկական Խաղերու Գեղեցկուհի

Համահայկական  7-րդ Մարզախաղեր՝  
ՀԲԸՄ- ՀԵԸ  Ոսկէ Մետալ  Պարգեւեց 

Լիբանանին

 Շաբաթ, 17  Օգոստոս  2019-ին 
հանդիսաւորապէս աւարտեցան   
Հայաստանի մէջ  կազմակեր-
պուած  Համահայկական  7-րդ  
Մարզախաղերը:
Համահայկական  7-րդ  Մարզախա-
ղերուն  մասնակցեցան 35  երկիր-
ներու,161 քաղաքներու  5244 
մարզիկներ:
Լիբանան, 170 մարզիկներէ  բաղ-
կացած  պատուիրակութեամբ մը 
մասնակցեցաւ 14 օրերու վրայ 

Համահայկական ամառնային 
7-րդ խաղերու ծիրէն ներս, 
տեղի ունեցած է աւանդական 
դարձած գեղեցկութեան մրցոյթը: 
13 աղջիկներ պայքարած  են 
գեղեցկուհի տիտղոսին համար: 
Դատակազմը գնահատած է ոչ 
միայն մասնակիցներու արտաքին 
տեսքը, այլ նաեւ  գիտելիքները: Կը 
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երկարող մարզախաղերուն, 
ներկայացնելով  երեք  լիբանանեան  
քաղաքներ՝ Պէյրութ, Պուրճ  
Համուտ եւ Անթիլիաս:  
Լիբանանի պատուիրակու-
թիւնը չորս   մետալ  յաջողեցաւ 
ձեռք բերել  Համահայկական 
Մարզախաղերէն, որոնց  երեքը 
ապահովեց ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի կազմը՝ 
մէկ ոսկի, մէկ արծաթ եւ մէկ 
պրոնզ:
ՀԵԸ-ի աննախընթաց  յաջողու-
թիւնը արձանագրուեցաւ փինկ 
փոնկի մրցումներուն, շնորհիւ 
Մարիանա Սահակեանի, Նինա 
եւ Աննա Մարգարեան քոյրերուն:
Կը  շնորհաւորենք   ՀԵԸ-
ի  մարզուհիները այս աննա-
խընթաց  յաջողութեան առիթով:  
Մեր  շնորհաւորութեան խօսքը 
կ’երթայ  նաեւ   ՀԵԸ-ի  մարզական  
վարչական պատասխանա-
տուներուն, Համահայկական 
Մարզախաղերուն  մասնակցող  
պատուիրակութեան  ղեկավար 
Թոնի Ճունթոյեանին, ինչպէս 
նաեւ  Համահայկական Խաղ-
երու  Համաշխարհային Կոմիտէի  
անդամ Շահան  Սեմերճեանին, 
մաղթելով նորանոր  յաջողու-
թիւններ:  

ՀԵԸ-ի ՄԱՄԼՈՅ ԵՒ 
ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ  

ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ հաղորդէ Shantnews.amը:
Մրցոյթին յաղթած է  25 տարեկան 
Աննա Թունեանը, որ ներկայացուցած 
է Ռոստովի «Ճանֆիտա» վոլիպոլի  
խումբը: Երկրորդ տեղը գրաւած 
է կրկին Ռոստովէն  ժամանած 
Արմինէ Գալստեանը, իսկ երրորդը՝ 
Անճելինա Մանասեանը, Արցախէն:


