
«Լիտիան Արմենիա» ՓԲԸ-ն դատական հայց ներկայացուցած է ընդդէմ 
ՀՀ շրջակայ միջավայրի նախարարութեան։ Այս մասին կը հաղորդէ 
«Արեւելք»ը վկայակոչելով «Փաստինֆօ»ն, որուն հետեւեալը յայտնած 
է «Լիտիան Արմենիա» ընկերութեան իրաւաբան Արմէն Մելքումեանը. 
«Հայցը կը վերաբերի ջրօգտագործման թոյլտւութեան նախագիծի ակնյայտ 
ապօրինի մերժելու հիմքերուն, ժամկէտներու բացթողման, վարչական 
վարոյթի իրականացման գործընթացներու կոպիտ խախտումներուն եւ 
այլն»,- ըսած է Մելքումեանը։ Իրաւաբանի խօսքով՝ ներկայացուած է երկու 
հայցադիմում, մէկը կապուած է անցակէտի, իսկ միւսը՝ ժամկէտի հետ, 
սակայն հայցադիմումներու վերաբերեալ պաշտօնական փաստաթուղթ դեռ 
չեն ստացած եւ դատարանի կողմէ հայցադիմումի վարոյթի ընդունման մասին 
տեղեկացած է «Դատալեքս» դատական տեղեկատուական համակարգէն։ 
Մելքումեանը նշած է, որ ջրօգտագործման թոյլտւութեան վերաբերեալ առա-
ջին անգամ դիմած են փետրուար ամսուն, սակայն առաջացած է լրացուցիչ 
փաստաթուղթերու անհրաժեշտութիւնը, այնուհետեւ, ներկայացնելով 
անհրաժեշտ փաստաթուղթերը, թարմացուցած են յայտը։ Իսկ երկրորդ 
անգամ դիմած են ամրան՝ յուլիս ամսուն։ «Եթէ յայտը մերժուի՝ կը կայացուի 
վարչական որոշում, կայ երկու ճանապարհ։ Առաջինը՝ բողոքարկել վերադաս 
մարմին եւ երկրորդը՝ դիմել դատարան։ Առաջին պարագային մենք դիմած 
ենք վերադաս մարմին, սակայն, հասկնալով, որ վերադասութեան կարգով 
բողոքարկելը անիմաստ է՝ երկրորդ անգամ դիմեր ենք դատարան, արդէն 
պարտաւորեցման հայցով»,- ըսած է Մելքումեանը։ Ընկերութիւնը դիմած 
էր նախարարութեան՝ Դարբ գետէն 43.5 լիթր/վայրկեան ջրօգտագործման 
թոյլտւութիւն ստանալու համար։ 26 Սեպտեմբերին ընկերութիւնը գրաւոր 
պատասխանած էր նախարարութեան՝ վերանայելով թոյլտւութեան դիմումը 
եւ դիմելով 40 լ/վ ջրօգտագործման թոյլտւութեան համար: Ըստ ընկերութեան՝ 
31 հոկտեմբերին շրջակայ միջավայրի նախարարի կողմէ 25 հոկտեմբերին 
ստորագրուած ջրօգտագործման թոյլտւութեան դիմումը մերժուած է: 
«Լիտիան Արմենիա» ընկերութիւնը դիմած էր ՀՀ վարչական դատարան՝ 
պահանջելով անվաւեր ճանչնալ 25 հոկտեմբերի որոշումը։ Ընկերութեան 
հայցադիմումը մակագրուած է ՀՀ վարչական դատարանի դատաւոր Լիանա 
Յակոբեանին։

Արցախի Հետ Շփման Գօտիին Մէջ 
Հակառակորդը Հրադադարի Ռեժիմը Խախտած 

Է Շուրջ 210 Անգամ 
Նոյեմբեր 10-էն 16-ը ինկած ժամանակահատուածին արցախա-ատրպէյ-
ճանական հակամարտ զօրքերու շփման գօտիին հակառակորդը խախտած է 
հրադադարի պահպանման ռեժիմը շուրջ 210 անգամ` տարբեր տրամաչափի 
հրաձգային զինատեսակներէ հայ դիրքապահներու ուղղութեամբ արձակելով 
աւելի քան 2300 կրակոց: Այս մասին յայտնած են ԱՀ ՊԲ-էն: 
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«Լիտիան Արմենիա»ն Դատ Բացած Է 

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Մոհամմատ Սաֆատի դուրս Եկաւ կառավարութեան կազմութեան 
«խաղ»Էն: Ան կարեւոր յայտարարութիւն մը կատարելով յայտնեց, որ ինք 
չի պատրաստուիր ստանձնել երկրի վարչապետի պաշտօնը։ Սաֆատի իր 
յայտարարութեան մէջ նաեւ նշեց, որ «երկիրը կ՚անցնի բաւական բարդ 
փուլէ մը ու այս ժամանակամիջոցին դժուար թէ որեւէ մէկը կարողանայ 
բոլորին կողմէ ընդունուած վարչապետ մը դառնալ»։ Իր յայտարարութեան 
աւարտին Սաֆատի ըսաւ, որ ներկայ փուլին երկրի վարչապետի պաշտօնը 
կրնայ ստանձնել միայն Սաատ Հարիրին: Նոյն ծիրէն ներս Ազգային Ազատ 
Հոսանք կուսակցութիւնը յայտարարութիւն մը հրապարակեց, որուն մէջ 
կը նշուի, որ իբր թէ հրաժարեալ վարչապետ Սաատ Հարիրի ինքն է, որ կը 
խոչընդոտէ նոր վարչապետի նշանակման գործընթացը, որդեգրելով «Ես 
կամ ո՛չ ոք» տրամաբանութիւնը:
Այ բոլորը մինչ Լիբանանի տարածքին ցոյցերը կը շարունակուին երբ երէկ 
ցուցարարները բոլոր հրապարակներուն վրայ ոգեկոչեցին «Նահատակի 
Օրը»: Շաբաթ օր յատուկ նախաձեռնութեամբ մը, յեղափոխականները 
խորհրդանշական փոխադրակառք մը շրջեցուցին երկրի տարածքին 
զանազան հրապարակներու միջեւ, քայլ մը, որ իշխանութեան կողմերէն 
ամբաստանուեցաւ որպէս դուրսէն ֆինանսաւորուած ծրագիր:
Յատկանշական ընտրութիւններու, որպէս արդիւնք Պէյրութի Փաստա-
բանական Սենտիքայի նախագահ ընտրուեցաւ երէկ անկախ թեկնածու 
Մըլհէմ Խալաֆը, որ երկրին մէջ տիրող յեղափոխական շունչին յաղթանակը 
նկատուեցաւ երբ աւելի քան 800 քուէներով գերազանցեց երկրին քաղաքա-
կան ուժերուն ներկայացուցած թեկնածուին:
Այս շաբաթ ցոյցերը պիտի շարունակուին: Երեքշաբթի օրուայ համար 
մեծ ցոյց մը կը նախատեսուի եթէ Խորհրդարանի Ժողովի թուականը այդ 
օրուայ համար անփոփոխ մնայ, որուն օրակարգին վրայ կայ ընդհանուր 
ներումի մը ծրագիրը, որ հաշտ աչքով չի դիտուիր ժողովուրդին կողմէ, անոր 
հակասահմանադրական ըլլալուն եւ քողարկեալ նպատակներ հետապնդելուն 
հաւանականութեան պատճառով:
Ըստ «Արեւելք»ին ցոյցերու սկիզբէն ի վեր ամէնօրեայ դրութեամբ 120 
միլիոն տոլարի վնաս հասած է Լիբանանի տնտեսութեան: Ըստ աղբիւրին 
դարձեալ, ցոյցերու առաջին փուլին ամբողջութեամբ անդամալուծուած եւ 
աւելի ուշ մասամբ անդամալուծուած երկիրը ամէնօրեայ ձեւով տնտեսական 
մեծ վնասներու կ՚ենթարկուի։ Աղբիւրը կը հիմնուի լիբանանցի տնտեսագէտ 
Ուալիտ Ապու Սլէյմանի տուեալներուն վրայ, նշելով, որ ցոյցերու սկիզբէն 

ի վեր երկիրը ամէնօրեայ 
դրութեամբ կը կրէ 120 
միլիոն ամն տոլարի վնաս։ 
Նշենք, որ երկրի տարբեր 
ոլորտներ՝ առողջապա-
հական, նաւթի մատա-
կարարման, հացի եւ այլ 
ոլորտներ սկսած են յայտ-
նուիլ մտահոգիչ վիճակի 
մը մէջ։

Մոհամմատ Սաֆատի Դուրս Եկաւ 
Կառավարութեան Կազմութեան «Խաղ»Էն

Լիբանանեան Èáõñ»ñ
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Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան
Մշակութային Գործակցութեան Ծաւալումը Հայաստանի 

Հանրապետութեան Հետ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողի-
կոսութիւնը իր բազմակողմանի 
ծառայութիւններուն մէջ, մաս-
նաւորաբար մշակութային 
մարզը, յատուկ ուշադրութեան 
առարկայ դարձուցած է։ Արդա-
րեւ Կաթողիկոսարանի ընդհա-
նուր կառոյցին մէջ, զուտ մշա-
կութային արժէք ներկայացնող 
բաժանմունքներն են՝ Մատե-

նադարանը (հնատիպ եւ արդի 
գիրքեր), «Կիլիկիա» թանգարանը, 
ձեռագիրները, արխիւները, «Հասկ» 
ամսագիր պաշտօնաթերթը, «Հասկ» 
Հայագիտականը, Տպարանը եւ հրա-
տարակչական ծրագիրները։
Մշակութային ոլորտէն ներս, 
Կաթողիկոսութիւնը թէ՛ թեմերու 
մակարդակին վրայ, եւ թէ Հայաս-
տանի Հանրապետութեան մշակու-

թային կառոյցներուն հետ սերտ 
գործակցութեան իւրայատուկ 
առաքելութիւն կ’իրականացնէ ի 
նպաստ հայ ժողովուրդի մշա-
կութային զարգացման։
Այս մարզէն ներս, Ուրբաթ 8 եւ 
Շաբաթ 9 Նոյեմբեր 2019-ին, 
Հ.Հ. Ցեղասպանութեան Թան-
գարանին մէջ տեղի ունեցող 
«Հայերու փրկութեան գործը 
մերձաւոր արեւելքի մէջ 1915-
1923 թթ.» գիտաժողովին յանուն 
Կաթողիկոսութեան իր մասնակ-
ցութիւնը բերաւ Մատենադարի 
եւ Հնատիպերու տնօրէն՝ Գերշ. 
Տ. Շահան Արք. Սարգիսեան, ուր 
զեկոյց ներկայացուց «Որբանո-
ցէն Կաթողիկոսարան, Կիլիկիոյ 
Կաթողիկոսութեան հաստատու-
մը Անթիլիասի մէջ» վերնագրով։ 
Սրբազան Հայրը պաշտօնական 

հանդիպում ունեցաւ «Մաշտո-
ցեան Մատենադարան»ի տնօրէ-
նութեան հետ։ Ուրբաթ 8 Նոյեմբեր 
2019-ի կէսօրին տեղի ունեցաւ 
«Փոխըմբռնման Յուշագիր»ի 
պաշտօնական ստորագրութիւն, 
առաւել սերտացնելու արդէն 
իսկ գոյութիւն ունեցող գործակ-
ցութիւնը եւ նոր մղում տալու 
մասնաւորաբար հայ ձեռագիր-
ներու, մատենագրական աշխա-
տասիրութիւններու եւ նմանօր-
ինակ նիւթերու հետազօտու-
թիւնը։ Սրբազան Հայրը նաեւ 
այցելութիւններ տուաւ Ցեղաս-
պանութեան Թանգարան, 
Ազգային Արխիւ եւ «Կոմիտասի 
անուան թանգարան» գործակ-
ցութեան կարելիութիւններ ու 
ծրագիրներ պատրաստելու առա-
ջադրութեամբ։

ԴԱՏԱՊԱՐՏՈՒՄ

ՀԲԸՄ- ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութիւնը ցասումով 
եւ վրդովմունքով   իմացաւ  ահաբեկիչներու ձեռամբ  
Քամիշլիի  Հայ Կաթողիկէ   համայնքի ժողովրդապետ 
Տէր  Յովսէփ   քհնյ.  Պետոյեանի  եւ անոր հօր  Հաննա 
Պետոյեանի  նահատակութիւնը:
Մարդկային եւ  կրօնքի  սկզբունքներուն խորթ, մոլե-
ռանդ կրօնամոլներու  կողմէ  կատարուած այս  ոճիրին  
ետին անկասկած  կեցած են  հայ ժողովուրդին  թշնամի  
ձեռքեր:

Մեր սպասումն է, որ արդարութիւնը յաղթանակէ գործնապէս եւ  նման 
ոճիրներ իրենց դիմաց չգտնեն միայն դատապարտումի խօսքեր: 

                                                ՀԵԸ-Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
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ՆԵՐՍԷՍ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Լիբանանեան Թնճուկ

Լրատուութեան Գործընկեր

Գորթեան Հանգոյց

Հպանցիկ ակնարկ մը սեւեռելով աշխարհի քարտէսին վրայ, ի յայտ կուգան 
խռովալի եւ Խառնաշփոթ բազմապիսի երեւոյթներ: Առաջին հերթին 
ակներեւ է հետզհետէ լուր ընթացք առնող Միացեալ Նահանգներու 

եւ Ռուսական դաշնակցութեան միջեւ մրցակցութիւնը: Կարելի չէ նաեւ 
անտեսել աստիճանաբար թուլցող բարեկամական յարաբերութիւնները 
Եւրոպայի եւ Ուաշինկթնի միջեւ: Շրջանային առումով պաղ պատերազմը 
տակաւ կը բարդանայ Իրանի եւ Սէուտական Արաբիոյ միջեւ: Չինաստանի 
եւ Ամերիկայի Միացեալ  Նահանգներու միջեւ ստեղծուած տնտեսական 
տագնապը բարւոք լուծումի մը հեռանկարէն հեռու կը մնայ տակաւին:
Բաց աստի, Հոնկ Քոնկէն մինչեւ Չիլի, Պոլիվիայէն մինչեւ Իրաք եւ Լիբանան 
ժողովրդային բնոյթ զգենած ըմբոստական արշաւ մը ծայր առած է: Այս 
երկիրներուն իշխանութիւնները տարիներ ամբողջ արհամարհած են 
ժողովուրդին արդար պահանջները՝ բարեկեցիկ կեանքի, յաճախ ոտնակոխ 
ընելով անոնց տարրական իրաւունքները: Պարզ օրինակ մը. օրական հինգ 
միլիոն տակառ քարիւղ արտադրող Իրաքի մէջ, ժողովուրդին վաթսուն 
տոկոսը կ’ապրի օրական վեց տոլարով:
Երբ Միացեալ Նահանգներ, Չինաստան եւ Ռուսիա կը պայքարին ընդլայնելու 
իրենց ազդեցութեան գօտիները, ո՞վ կը մտածէ հասարակ մահկանացուներու 
բարօրութեան մասին:
Երբ երկրի մը ղեկավար աւագանին կը կողոպտէ երկրին հարստութիւնը, ի 
հեճուկս իր քաղաքացիներուն, ով բողոքի ձայն պիտի բարձրացնէ: Սակայն 
այսօր բողոքի այդ կանչերը բարձրաղաղակ կը լսուին Պէյրութէն մինչեւ 
Պաղտատ եւ անդին:
Բախտորոշ եւ փոթորկալի օրեր կ’ապրի մայրիներու մեր երկիրը: Կարելի 
է նաեւ բնութագրել նոյնիսկ ճգնաժամային պահ՝ Լիբանանի կարճ այնու-
հանդերձ վերիվայրումներով լեցուն ժամանակակից պատմութեան մէջ: 
Պայծառ երկինքը մթագնած է, ազգային միասնականութեան կոչերը 
խեղդուած են պոռչտուքներու եւ բազմապիսի աղաղակներու եւ լոզունգներու 
Ճահիճին մէջ:
Ապագան յղի է անորոշութեամբ եւ անապահով է: Իմաստուն եւ հեռատես, 
խոհուն ղեկավարութեան բացակայութիւնը բացայայտ է հակադիր երկու 
կողմերուն միջեւ . իշխող տարր եւ փողոց:
Ներկայ իշխանութիւնները անդոհանքի եւ շփոթի մէջ կը գտնուին: Անոնց 
գձուձ շահերը կը խաչաձեւեն զիրար, մինչ ժողովրդային ընդվզումի ալիքը կը 
մնայ անզիջող, արհամարհելով ստեղծուած վիճակին պատասխանատուու-
թիւնը ստանձնել: Լիբանանեան ներկայ տագնապին թնճուկը լուծելու ելքը 
կը մնայ խաբուսիկ: Կը թուի թէ երրորդ ուժի մը անյետաձգելի կարիքը կայ:
Երկիրը երկբեկուած է:
Այսօրուան տնտեսական, ընկերային, յարանուանական եւ քաղաքական 
ժանգոտած մօտեցումը կը ծառայէ առաւել եւս բարդացնելու ներկայ 
իրավիճակը:
1948 Նոյեմբեր 22ի անկախութենէն ի վեր նման կացութիւն մը ստեղծուած 
չէ երբեք. կացութիւն մը, որ կը սպառնայ երկրին ամբողջական կառոյցին:
Արդարեւ Ֆրանսական «հոգատար» իշխանութիւններու կողմէ սոսկ 
յարանուանական հիմերու վրայ կառուցուած  սահմանադրութիւնը, որուն 
զուգահեռ կը գործէ նաեւ անգիր նորմերու շարք մը, որքան ժամանակավրէպ 
է, նոյնքան կենսական կը մնայ երաշխաւորելու համար երկրին ազգային 
անվտանգութիւնը: 1975-1990 տեւած քաղաքացիական կործանաւար 
պատերազմի աւարտին, Սէուտական Թաէֆ քաղաքին մէջ գոյացած 
համաձանութիւնը ձախող եւ  ապիկար փորձ մըն էր սրբագրելու ուժերու 
բաժանումը երկրին 18 յարանուանութիւններու միջեւ: Որպէս հետեւանք, 
նորելուկ ուժեր, աւանդական կողմերու հետ, իրենք զիրենք օրէնքէ վեր 
դասելով, ձեռնարկած են իրենց գերանձնական շահերը յամառօրէն հետա-
պնդելու:
Բողոքող ցուցարարներուն ընդվզումի թիրախը կը կազմէ զանազան 
յարանուանութիւններէ բաղկացած ղեկավար աւագանին, որ տիրապետած է 
երկրին լծակներուն 1975-90 քաղաքացիական աւերիչ պատերազմէն ի վեր:
Տնտեսական տեսանկիւնէն դատելով երկիրը վերջին տարիներուն կատարեալ 
տեղքայլի մէջ կը տուայտի: Լիբանանը այսօր կքած է պարտքի տակ: 
Արտածումները մեծ համեմատութեամբ կրճատուած են, մինչ ներածումնե-
րուն ծաւալը անհամեմատօրէն ընդարձակուած է: Մսխումը պետական 
գանձին եւ ոչ-արդիւնաւէտ գործելակերպը պետական վարչամեքենային, 
առաւել եւս համատարած փտածութիւնը  երկրին տեղական տնտեսական 
աճը վերջին քանի մը տարիներուն հասցուցած են զէրոյի, մինչ տարիներ 
առաջ երկրին տնտեսական աճը 8-9 միջեւ էր՝ նախանձը շարժելով դրացի 
երկիրներու: Հակառակ այս դառն իրողութեան, պետութիւնը շարունակեց 

վարկեր կուտակել, երկրին պետական պարտքը հասցնելով աւելի քան 85 
միլիառ տոլարի, պետական տարեկան պիւտճէներու բացը հաւասարակշռելու 
համար, մինչ Լիբանանի տեղական ընդհանուր  արտադրութեան գումարը 
(GDP) տարեկան 55 միլիառ տոլար է...:
Պետական ծախսին մեծ մասը կը յատկացուի հսկայ պարտքին տոկոսը 
վճարելու, ինչպէս նաեւ մեծագումար աշխատավարձը՝ քաղաքական կողմերէ 
հովանաւորուած պետական պաշտօնեաներու հսկայ խումբին:
Ինչո՞ւ զարմանալ այս ժողովրդային ընդվզումին:
Վիճակագրական տուեալներու համաձայն 35 տարեկանէն վար եղող 
երիտասարդ-երիտասարդուհիներու մօտ տիրող անգործութիւնը հասած 
է 37 առ հարիւրի:
Ինչո՞ւ զարմանալ, երբ համալսարանաւարտ երիտասարդներ իրենց ուսման 
մակարդակին համազօր պաշտօններ չեն կրնար ապահովել, մինչ բարձրագոյն 
ուսումէ զուրկ անձ մը լաւ պաշտօնի մը կրնայ տիրանալ... որովհետեւ այս 
կամ այդ երեսփոխանին կամ նախարարին հետ ծանօթութիւն ունի:
Տրուած ըլլալով, որ ցուցարարները բացայայտ ղեկավարներ չունին եւ 
անոնց պահանջները կը բազմանան, կառավարութեան բարւոք լուծումներ 
առաջարկելու կարողութիւնը յատկապէս կը կաղայ:
Հրաժարած վարչապետ, Սաատ Հարիրի, իր հրաժարականը ներկայացնե-
լէ առաջ, ցուցարարներուն պահանջներուն ընթացք տալու միտումով, 
բարեկարգումներու երկար ցանկ մը ներկայացուց: Ժողովուրդը, իր եւ 
պետութեան միջեւ գոյութիւն ունեցող անվստահութեան պատճառով 
չընդունեց: Վարչապետը ի վերջոյ հրաժարեցաւ: Այդ օրէն ի վեր ան 
փորձէ իշխանութեան մէջ իր գործընկերներուն համոզել ընթացք տալու 
ժողովուրդին պահանջներուն նախարարութիւնները  վստահելու քաղաքա-
կան պատկանելիութիւն չունեցող մասնագէտներու (technocrat): Հասկնալի, 
սակայն ոչ արդարացուցիչ պատճառներով վերնախաւին պատկանող իր 
դաշնակիցները մինչեւ օրս կը վիժեցնեն այս առաջադրանքը:
Եթէ այս բողոքի համատարած շարժումը յաջողութեան որեւէ հաւա-
նականութիւն ունի, անոր  միակ գրաւականը կը մնայ հաւատարիմ կառչիլ 
ի սկզբնական կանչին. տնտեսական անյետաձգելի բարենորոգումներ, վերջ` 
քաղցկեղի նման տարածուած զեղծարարութիւններու եւ փտածութեան  իշխող 
դասակարգէն ներս, դատական հետապնդում բարձրաստիճան նախկին եւ 
մասնաւորաբար ներկայ պաշտօնատարներու եւ մասնաւորաբար գործի 
ասպարէզներ ստեղծել երիտասարդութեան համար: Իսկ իրենց կարգին, 
բողոքող ժողովուրդը հաւատարիմ մնալու է արդարացի տնտեսական իր 
պահանջներուն: Պէտք չէ արտօնել, որ խաւարի ասպետները առեւանգեն 
այս ժողովրդային իրաւացի ապստամբութիւնը մութ ուժերու հաշւոյն, որոնք 
իրենց քաղաքական հակամարտութիւնները կը փորձեն լուծել մեր երկրին մէջ:
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ՄԱՇՏՈՑ ՔՀՆ. ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆ

Շար. Էջ 05

Պատմամշակութային Արձագանգ

Տեղանուններու Մասին 

ԶՄԻՒՌՆԻԱ. «Իզմիր»։
ՊԱՓՂԱԳՈՆԻԱ. «Քաստամունի»։
ԳԱՂԱՏԻԱ. «Էնքարէ», «Էնկիւրիւ», 
«Անգարա»։
ԿԵՍԱՐԻԱ. «Գայսէրի»։
ԻԿՈՆԻՈՆ. «Գոնիա»։
ՍԵԲԱՍՏԻԱ. «Սըվազ»։
ԵՒԴՈԿԻԱ. «Թօքաթ»։
ՆԻԿՈՊՈԼԻՍ. «Շապին-
Գարահիսար»։
ՍԱՄՍՈՆ. «Ճանիկ»։
ՏՐԱՊԻԶՈՆ. «Թրապուզան»։
ԿԱՐԻՆ. «Էրզրում»։
ԵՐԶՆԿԱ. «Էրզինճան»։

ԲԱԲԵՐԴ. «Պայպուրդ»։
ԲԱՍԷՆ. «Հասանքալէ»։
ԴԵՐՋԱՆ. «Թէրճան»։
ԿԱՄԱԽ. «Քէմախ», «Քէմահ»։
ԽՈՐՁԵԱՆ. «Քղի»։
ԲԱԳԵՒԱՆԴ. «Պայազիտ»։
ԱՂԲԱԿ. «Պաշքալէ»։
ԲԱՂԷՇ. «Պիթլիս»։
ՏԱՐՕՆ. «Մուշ»։
ՍՂԵՐԴ. «Սէէրթ», «Սիիրթ»։
ՏԻԳՐԱՆԱԿԵՐՏ. «Տիարպէքիր», 
«Տիյարպաքըր»։
ԲԱԼԱՀՈՎԻՏ. «Բալու»։
ԱՐՂՆԻ. «Էրկէնէ»։
ՉՆՔՈՒՇ. «Ջերմիկ»։
ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻՔ. «Բրգնիկ»։
ԲԱԳՐԱՏՈՒՆ. «Բրգնիկ»։
ԲԱԳՐԵՎԱՆԴ. «Ալաշկերտ»։
ՎԱԼԱՇԿԵՐՏ. «Ալաշկերտ»։
ՄԱԼԴԻԱ. «Maldia», «Մալաթիա»։
ՄԱԼԴԻՅԱ. «Maldiya», 
«Մալաթիա»։
ԽԱՐԲԵՐԴ. «Խարբութ», 
«Հարբութ»։

րանի մէջ տրուած ուղղագրութեամբ 
կը ներկայացնենք։
ԼԱՄԲՐՈՆ. «Lambron» Նեմրուդ 
գալէ, Նիմրուդ, Չամլիյայլա, Տամրուն. 
բերդաքաղաք. Տարսոն քաղաքէն 
մօտ 38 ք.մեթր հիւսիս-արեւմուտք։ 
Նիմրուն Պելքեսի։
ՏԱՐՍՈՆ. «Դարսուս», «Դերսիս», 
«Թարսոն», «Թարսուս», «Տերսիս»։
ՍԿԵՎՌԱ. «Սգեւրա», «Սկեւռի 
վանք» Անուան ծագումը կապուած է 
հայերէն «սկյուռ» (սկիւռ) բառին հետ։ 
Ներսէս Լամբրոնացի եւ նշանաւոր 
գրիչներ այստեղ ապրած են։ Սկեւռայ 
վանք։
ՏՓՂԻՍ. «Թիֆլիս»։
ԱՏՐՊԱՏԱԿԱՆ. «Թաւրիզ»։
ՍԻՍ. «Քօզան»։
ՓԱՅԱՍ. «Պէրէքէթ»։
ԲԵՐԻԱ. «Հալէպ»։
ԳԵՐՄԱՆԻԿԱ. «Մարաշ»։
ՈՒԼՆԻԱ. «Զէյթուն»։
ԱՅՆԹԱՊ. «Անթէբ»։
ԱՆՏԻՈՔ. «Անթաքիա»։
ՄԵԼԻՏԻՆԷ. «Մալաթիա»։
ԵՕԶՂԱՏ. «Եօզկաթ»։
ԿԻՒՐԻՆ. «Քիւրին»։
ՏԵՓՐԻԿԷ. «Տիվրիկ»։
ՏԱՐԱՆՏԻԱ. «Տարէնտէ»։
ԵՐՈՒՍԱՂԷՄ. «Քուտս», 
«Քուտիւս»։
ՅՈՊՊԷ. «Եաֆա»։
ԴԱՄԱՍԿՈՍ. «Շամ»։
ՎԵՐԻՏՈՆ. «Պէյրութ»։
ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՈԼԻՍ. 
«Իսթանպուլ»։
ՆԻԿՈՄԻԴԻԱ. «Իզմիտ»։
ԱՐՄԱՇ. «Էրմիշէ»։
ԱԴՐԻԱՆՈՒՊՈԼԻՍ. «Էտիրնէ»։
ՌՈՏՈՍԹՈՅ. «Թէքֆուրտաղ», 
«Թէքիրտաղ»։
ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԷ. «Սելանիկ»։
ՊՐՈՒՍԱ. «Պուրսա»։
ՊԻԼԷՃԻԿ. «Էրթուղրուլ», 
«Էրթօղրուլ»։
ՊԱՆՈՐՄԻՈՆ. «Պանտըրմա»։
ԿՈՒՏԻՆԱ. «Քէօթահիա», 
«Քիւթահիա»։

Տեղանուններու մասին աւան-
դութիւններու եւ նկարագրութիւն-
ներու կարելի է հանդիպիլ միջ-
նադարեան ամբողջ հայ պատ-
մագրութեան մէջ։ Իսկ նոր 
շրջաններուն կը տեսնուին պատ-
մական, աշխարհագրական, պատ-
մաշխարհագրական գիրքեր այս 
մասին։ Այս տեսակէտէ յատուկ տեղ 
մը կը գրաւէ Հ. Ղ. Ալիշանի թողած 
ծովածաւալ ժառանգութիւնը։
Արդարեւ հետաքրքրական է տեղա-
նունները կարդալ զանազան 
շրջաններու իրենց ստացած տար-
բեր ձեւերով։ Անշուշտ որ երբ 
պատմական աշխատասիրութիւն 
մը կ՚ուսումնասիրենք, հոն կը 
հանդիպինք տեղանուններու, որոնք 
աւելի առաջ կամ աւելի վերջ ստա-
ցած են տարբեր հնչիւններ կամ 
բոլորովին տարբեր ձեւեր։ Ուրեմն 
տեղանունի մը անցեալի ձեւը եւ կամ 
աւելի վերջ ստացած անունը գիտնալ 
կարեւոր է, մանաւանդ պատմական 
հատուած մը աւելի լաւ հասկնալու 
համար։
Ընդհանրապէս գործածուած 
տեղանունները ջանացինք ներկա-
յացնել մեր սիրելի՜ ընթերցող բարե-
կամներուն, օգտուելով մանա-
ւանդ. «Հայաստանի եւ յարակից 
շրջաններու տեղանուններու 
բառարան» Երեւան, 1986, «Տարա-
ծուած աշխարհագրական տեղա-
նուններու ցանկ» եւ Մաղաքիա 
Արքեպս. Օրմանեանի «Հայոց 
Եկեղեցին» Կ. Պոլիս, 1913, աշխա-
տասիրութիւններէն։
Տեղանունները ընտրեցինք ընդ-
հանրապէս շատ գործածուած 
անուններէ, առանց հետապնդելու 
որոշ շարք մը կամ յաջորդականու-
թիւն մը։
Տեղանունները իւրաքանչիւր բառա-

Լամբրոն

Երզնկա

Այնթապ

Մուշ
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ԱԿՆ. «Էկին»։
ՉՄՇԿԱԾԱԳ. «Չեմիշկեզէք»։
ԵԴԵՍԻԱ. «Ուրֆա»։
ԲԱԲԵԼՈՆ. «Պաղտատ»։
ՖԱՏԻՍԱ. «Ֆաթսա», «Fatisa»։
ՖԱՏԻՍԱՆԷ. «Ֆաթսա», 
«Fatisane»։
ԼԱԳԻԱԶԱ. «Այաս», «Lagiaza»։
ԼԱՈԴԻԿԵԱ. «Լադիկ», «Ladik»։
ՈՐՈՄԱՆԴՈՆ. «Հուրման-Տերեսի»։
ՄԱՐԶՎԱՆ. «Marzvan», 
«Թէոդոսուպոլիս», «Նէապոլիս», 
«Մերզիֆուն», «Մերզիֆոն, 
«Փագիմոն»։
ԱՄԱՌԱ. «Ամասիա», «Amar’a»։
ԱՄԱՍԻԱ. «Ամասիասու», 
«Ամասիասույու», «Amasia»։
ԷՎԳԱՌ. «ԵՎՔԱՐԱ»։
ԷՖԼԵՆՈՒՍ. «Օսմանճըգ»։
ԲՈԼՈՆԻԱ. «Լեհաստան»։
ԶՈՒԻՑԵՐԻԱ. «Շվեյցարիա»։
ԼԻԹՈՒԱՆԻԱ. «Լիտվա»։

ՆԻՍ. «Նիցցա»։
ՇՈՒԷՏ. «Շվեդիա»։
ՍԻՊԵՐԻԱ. «Սիպիր»։
ՍՔՈԹԼԱՆԴ. «Շոտլանդիա»։
ՏԱՆԵՄԱՐՔ. «Դանիա»։

 05

Սկիզբը Էջ 04

Պատմամշակութային Արձագանգ

Տեղանուններու Մասին 

Կեսարիա

Էրզրում

Սեբաստիա

Ուրֆա

ՍիսԶէյթուն

ՔՐՈՒԱԹԻԱ. «Խորվաթիա»։
ՍԱՄԱՐԻԱ. «Սամիրիյէ»։
ԵՐՈՒՍԱՂԷՄ. «Երուշալիմ», 
«Քուտիւս»։
ԱՄՄՈՆ. «Ամմոն»։
ԵՓԵՍՈՍ. «Էֆէս»։
ԼԻԿԻԱ. «Լիքիա»։
ԿԱՊԱԴՈՎԿԻԱ. «Գաբատոքիա»։
ԿԻԼԻԿԻԱ. «Գիլիգիա»։
ԿՐԵՏԷ. «Կիրիթ»։
ԿԻՐԵՆԻԱ. «Գիրենէ»։
ԵԳԻՊՏՈՍ. «Մըսըր»։
ՄԻՋԵՐԿՐԱԿԱՆ ԾՈՎ. 
«Աքտէնիզ»։
ԱԹԷՆՔ. «Աթինա»։
ՄԱԼԹԱ. «Մալթա»։
ԱՔԱՅԻԱ. «Ահայա»։
ԳԱՂԱՏԻԱ. «Կալաթիա»։
ԲԻԹԱՆԻԱ. «Պիթինիա»։
ՓՌԻԳԻԱ. «Ֆրիգիա»։
ԿԻՊՐՈՍ. «Գըպրըզ»։
ԳԱԼԻԼԵԱ. «Կալիլէ»։
ԲԵՐԵԱ. «Բերէա»։
ՄԵՌԵԱԼ ԾՈՎ. «Էօլիւ տէնիզ», 

«Լութ Կէօլիւ»։
ՔՈՐԱԶԻՆ. «Հորազին»։
ԿԱՓԱՌՆԱՈՒՄ. «Գաֆէրնահում»։
ԿԱՆԱ. «Գանա»։
ԵՄՄԱՈՒՍ. «Էմմաուս»։

ՆԱԶԱՐԷԹ. «Նասըրա»։
ՓԻԼԻՊՊՈՍԻ ԿԵՍԱՐԻԱ. 
«Ֆիլիբբի Գայսէրէսի»։
ԲԵԹԱՆԻԱ. «Պէյթանեա»։
ԲԵԹԼԵՀԷՄ. «Պէյթ-լէհէմ»։
ԿԱԶԱ. «Գազա»։
ՍԻԿԻԼԻԱ. «Սիճիլեա»։
ՀՌՈՄ. «Ռոմա»։
ԱՐԻՄԱԹԵԱ. «Արամաթեա», 
«Արիմաթէա»։
ԼՈՒՔԻԱ. «Չալթա Ըրմաք»։
ՉԱԹԱԽ. «Չաթաք»։
ՋՐԱՁՈՐ. «Չալաբ»։
ՉԱԼԴԻՐ. «Չըլդըր»։
ՎԱԳՖ. «Վագըֆ»։
ԲԱԲԵՐԴ. «Բայբուրդ», 
«Պայպուրթ», «Baberd», 
«Պայպուրտ»։
ԱՅՆԹԱՊ. «Anteba», «Անթէպ»։
ԱՆՏԱՔ. «Antak’ia», «ԱՆԹԱՔԻԱ»։
ԱՆՏԻՈՔ. «Անթաքիա»։

«Ժամանակ»/Պոլիս
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ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Ամերիկեան Բարքեր

Դամբանական Մատթէոս Արթինեանի
(Իր Թելադրածը)

Գնա՝ Դուն Քեզ Սպանէ . . .

Անձնասպանութիւնները՝ յատկապէս երիտասարդներու եւ բանակային 
զինուորներու մօտ, բազմապատկուած են վերջերս։ Ինչո՞ւ, որովհետեւ անոնք 
ճնշուած կեանք մը կ՛ապրին եւ տքնաջան կ՛աշխատին՝ որպէսզի կարենան 
պարզ օրապահիկ մը ճարել եւ իրենց ապրուստը ապահովել։
Այժմ սովորական դարձած այս անձնասպանութիւններու կողքին՝ որոնք 
ընդհանրապէս ծնունդ կ՛առնեն յուսախաբութեան մատնուած երիտա-
սարդներու կողմէ, դժբախտաբար ծայր առած է նաեւ նոր ձեւ մը՝ թելադրուած 
անձնասպանութիւնները։
Այսինքն մէկը միւսին կ՛ըսէ, «Գնա, դուն քեզ սպանէ։» Հիմա խօսինք 
օրինակներով։ Ալեքսանտր Ուրթուա Պոսթոն Գոլեճի աւարտական 
դասարանի ուսանող մըն էր, որուն ընկերուհին (girlfriend) է Ինեանկ Եու 
(տես նկարը)։
Շրջանաւարտից հանդէսէն երկու ժամ առաջ, Ալեքսանտր անձնասպան 
կ՛ըլլայ, ինքզինք նետելով դպրոցի կանգառի շէնքէն վար։ Զարմանալիօրէն 
այդ անձնասպանութեան  ականատես կ՛ըլլայ Ալեքսանտրի ընկերուհին՝ 
Ինեանկը, եւ անմիջապէս երկիրը ձգելով կը փախչի իր ծննդավայրը՝ 
Հարաւային Քորէա . . .
Հիմա պիտի հարց տաք թէ ո՞վ է մեղաւորը։ Այդ մահացու թելադրութեանց 
անսացող միամիտ երիտասա՞րդը՝ թէ անոնց հեղինակ նենգաւոր ընկերուհին։ 
Օրինակ մը տալու համար այդ թելադրութեանց, հարկաւոր կը զգամ յիշել 
հետեւեալ նախադասութիւնները։
• Գնա՝ դուն քեզ սպանէ։
• Գնա՝ մեռիր։
• Ես, ընտանիքդ եւ ամբողջ աշխարհը աւելի լաւ պիտի ըլլայ՝ առանց քեզի։
Նման փոխանակուած թելադրութիւններու (text messages) թիւը հասած 
է 75,000-ի։ Որքա՜ն անգութ եւ անզգամ պիտի ըլլայ մէկը՝ որ թելադրէ իր 

ընկերոջ, անձնասպան ըլլալ։
Հիմա անշուշտ այս հարցը հասած է դատարան եւ պատկան մարմիններ 
պէտք է ամէն ջանք ի գործ դնեն որպէսզի խնդրոյ առարկայ աղջիկը բերել 
տան Հարաւային Քորէայէն եւ յանձնեն արդարութեան։

Շու՞նն ալ . . . 
Ամերիկացիներուն համար ընտանիքի անդամ համարուող շունը՝ մարդու մը 
համահաւասար իրաւունքներ կը վայելէ հոս, արդարացիօրէն կամ ոչ։ Անոնք 
ունին իրենց յատուկ պանդոկները, հիւանդանոցները, գերեզմանատուները, 
վարսայարդարները եւ այլն։
Մենք գիտենք որ որեւէ պետական ընտրեալ պաշտօնակատար իր պաշտօնը 
չստանձնած՝ պէտք է երդում կատարէ աւետարանին վրայ։ Բացառութիւնները 
միշտ ալ յարգելի են։ 
Օրինակ՝ երբ Ռաշիտա Թլայէպ  Միշիկըն նահանգէն ընտրուեցաւ ներ-
կայացուցիչ եւ Իլհան Օմար Մինիսոթա նահանգէն ընտրուեցաւ ներ-
կայացուցիչ, անոնք իրենց երդումը կատարեցին Քուրանին վրայ որովհետեւ 
կրօնքով Իսլամ են։
Վերադառնալով շուներուն, անոնք յաճախ մետալ ալ կ՛ստանան՝ պատերազմի 
դաշտին վրայ իրենց գործած քաջագործութիւններուն համար։ Իսկ այսօրուան 
մեր նիւթը՝ քայլ մը աւելի առաջ երթալով, տրամաբանութեան սահմանն 
ալ կ՛անցնի՝ զարմացնելով մեզ։ Հիմա թոյլ տուէք բացատրեմ եւ դուք եղէք 
դատաւորը։
Ուրեմն դիտեցէք կցուած նկարը եւ պիտի տեսնէք թէ շուն մը՝ Հէթի անունով, 
իր «ուխտ»ը կը կատարէ թաթը դրած գիրքի մը վրայ։ Նկարի ձախին՝ իր 
պատասխանատու-մարզիչ Սթէֆընի Գոէհլոն է, իսկ աջին՝ պետական 
իրաւաբան Քիմ Ֆաքսն է։ Սա տեղի կ՛ունենայ Իլինոյ նահանգի Գուք 
գաւառի ոճրադատ ատեանի շէնքին մէջ։ Այդ գիրքը սակայն Աստուածաշունչ 
մատեանի չի նմանիր, բայց թէ ի՞նչ է՝ չեմ գիտէր։
Հոս պէտք է աւելցնեմ որ վերոյիշեալ շունը պիտի ծառայէ հոգատարութիւն 
հայթայթելու՝ երեխաներու եւ բռնաբարութեան հետեւանքով մտային 
խանգարումի ենթարկուած անհատներու։
Հիմա ինծի համար հարց է թէ՝ ո՞վ որու վրայ կը խնդայ։ Շունը առանց երդումի 
ալ կրնայ կատարել իրեն վստահուած պարտականութիւնը եւ ան երդումէն 
ի՞նչ կը հասկնայ, չեմ գիտեր . . . Հասկցողին՝ շատ բարեւներ։   

Ստորեւ կը հրատարակենք, «Զարթօնք»ի եւ ընդհանրապէս 
Հայ գիրի հաւատարիմ ընթերցող՝ Մատթէոս Արթինեանի 
յուղարկաւորութեան արարողութեան ընթացքին, նախապէս 
կատարած իր փափաքին ընդառաջելով, եկեղեցւոյ մէջ քահանային 
կարդացած Դամբանականը, որ հանգուցեալը ատենին թելադրած 
էր եւ իր զաւակը՝ մեր թերթին երկարամեայ աշխատակիցն ու մեր 
գործընկերը՝ Յովսէփը,  գրի առած էր տարի մը առաջ: 
Հանգուցեալին նկարին կողքին կը ներկայացնենք գրութեան 
բնագիրին պատճէնը, որուն տակ ինք ստորագրած է եւ այդ օրուան 
թուականը դրած իր ձեռագիրով:

«Խմբ.»

Ծնած է 1924-ին Իսքէնտէրունի (Աղեքսանտրէթ) Աթըխ 
գիւղը։ 1939-ին գաղթական եղած է հոնկէ, որ խոր 
հետք ձգած է իր պատանիի հոգւոյն վրայ։ Պէյրութի մէջ 
կանուխէն կեանքի ասպարէզ նետուած է ընտանիքին 
պէտքերը հոգալու համար։ Իբր Հայաստանասէր 
հայրենասէր գործած է Բաղրամեան Մարզական 
Միութեան մէջ, ուր մէջտեղ բերած է ֆութպոլի երկու 
երկրորդական խումբեր՝ Շահումեան եւ Նոյեմբերեան 
անուններով, որպէսզի Միութեան ֆութպոլի առաջին 
խումբին խաղացողներ պատրաստէ։ Նաեւ Միութեան 
վարչական անդամ եղած է ու իր գործունէութեան 
համար մետալով պարգեւատրուած։
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

ՏԻԳՐԱՆ ՏԱՏՐԵԱՆ
(1929)
«Անվերնագիր»

18 2019
ՆՈՅԵՄԲԵՐ

Համացանցի Վրայ

Նիկոլ Ջան, Տղաս, Հասարակութեան Մէջ Կայ 
Հատուած, Որը Ձեզ Ուզում Է Միշտ Տեսնել 

Չբարկացած Ու Չնեղացած. Անահիտ Բախշեան
Հանրային խորհուրդի անդամ, կրթու-
թեան տեսչական մարմնի կառավարման 
խորհուրդի անդամ Անահիտ Բախշեանը 
ֆէյսպուքի իր էջին վրայ գրած է.
«Դուք Հայաստանի Հանրապետութեան վար-
չապետն էք յարգելի պարոն Փաշինեան, սիրելի 
Վարչապետ, թոյլ տուէք դիմել՝ Նիկոլ ջան, տղա՛ս, 
իհարկէ անցած տարում փոփոխութիւններ 
եղել են, կա՛ն, ոչ մէկը չի հերքում դա, նոյն-
իսկ «Լուսաւոր Հայաստան»-ն է այդ մասին 
ասում, այսօր եմ լսել «Ամերիկայի ձայն»-ին 
տուած Էտմոն Մարուքեանի հարցազրոյցը 
հենց այդ մասին, իսկ Մանէ Թանդիլեանն 
ի՞նչ է ասում, դա էլ լսէ՛ք, որովհետեւ նա 
հիմնաւորում է իր ասածը։ Խնդրում եմ, լսէք 
իրար, շա՜տ եմ խնդրում փոխէք Ձեր ելոյթնե-
րի բարկացած դոնայնութիւնը։ Խօսէք հան-
գիստ, հասարակութեանը մի փոխանցէք Ձեր 
անձնական բարկութիւնը, թող Ձեր ելոյթները 
խաղաղութիւն սփռեն, ոչ թէ լարուածութիւն։ 
Խնդրում եմ հանգիստ լսէք քննադատութիւնն 
ու դրանից ոչ թէ վիրաւորուէք, այլ լսէք դրանք, 
չէ՞ որ Դուք ՀՀ վարչապետն էք, այն էլ՝ ժողովրդի 
իրական մեծամասնութեան ձայնով ընտրուած։ 
Լաւ կլինի, որ մէկ-մէկ էլ բարձրաձայնէք Ձեր 
թիմի, յատկապէս ԱԺ պատգամաւորների, 
մասին հասարակութեան մէջ հնչող քննա-
դատութիւններին ու բացատրութիւն տաք։
Գիտէ՞ք, այսօր ի պաշտպանութիւն Մելի 
մասին Ձեր յայտարարութեանը, լսեցի Աժ 
պատգամաւոր Արսէն Ջուլֆալակեանի 
շատ հիմնաւորած բացատրութիւնը։ Նա 
շատ հանգիստ ու հաւասարակշռուած 
ձայնով ասաց, որ Վարչապետը ասում է՝ 
անկախ նրանից, թէ ՀՀ քաղաքացին ինչ 
քաղաքական դիրքորոշում ունի, սոցիալական 
որ խմբում է, ինչպիսի փոքրամասնութեան 

մէջ է, նա ՀՀ բոլոր քաղաքացիների իրա-
ւունքների անձնական պաշտպանն է։ 
Տեսէ՛ք, Ձեր յայտարարութիւնն ինչ համոզիչ 
բանաձեւեց Արսէնը։ Իսկ ԱԺ ամբիոնից Ձեր 
յայտարարութիւնը, օգտագործուած բառա-
պաշարը լսելիս, ես միայն այդ սպառնալի 
բառերի վրայ էի սեւեռուել։ Լսելով Արսէնին, 
ես ընդունեցի Ձեր յայտարարութեան բուն 
իմաստը։ Նաեւ յաւելեց, որ Վարչապետի անձ-
նական պաշտպանութիւնից չեն օգտուելու 
բոլոր գողերը, կաշառակերներն ու օրէնքից 
դուրս գործողները։ Խնդրանքս ի՞նչ է, սիրելի 
Վարչապետ Նիկոլ ջան, մեր հասարակութեան 
մէջ Ձեզ հաւատացողներս շատ ենք, որոնց 
մի մասին Ձեր բարկացած ու սպառնալի 
բառապաշարը դուր է գալիս, միւսին՝ ոչ, ես 
այս երկրորդ խմբի մէջ եմ։ Հիմա կ՛ասէք՝ բա 
ես ո՞ր կողմի սրտով գնամ։ Ես էլ չգիտեմ, բայց 
ուզում եմ իմանաք, որ հասարակութեան մէջ 
կայ հատուած, որը Ձեզ ուզում է միշտ տեսնել 
չբարկացած ու չնեղացած եւ քննադատու-
թիւնը լսող։
Դուք Հայաստանի Հանրապետութեան վար-
չապետն էք»:

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

ԱՅՆՊԷՍ ՈՒԶՈՒՄ ԵՄ

Այնպէս ուզում եմ
Անունդ թողնել
Կէսգիշերային աւազի վրայ,
Որ նա լուսաբացին արտացոլուած
Լինի ցօղերում,
Մինչեւ քեզ հասնի
Ձայնին մշուշով պարուրուած խօսքս...
Ու ես փախչելով
Հին լռութիւնից,
Կ’ընդունեմ իսկոյն
Սիրոյ հրամանն անխուսափելի:

Ալիսիա Կիրակոսեան

Սկիզբը Էջ 06

Աշխատասէր եւ լաւ արհեստաւոր ըլլալով 77տարի-
ներ Նոր Հաճըն թաղին մէջ եղող իր խանութը 
աշխատած է թաղին բնակչութեան կարիքները 
հոգալով, հիմնականօրէն բականագործութե-
ամբ, այլ արհեստներու կողքին։ Մոլի ընթերցող 
եղած է հայերէն թերթերու եւ գիրքերու։ Ընտանիք 
կազմելով զաւակներուն հայեցի կրթութիւն տու-
ած է։ Ժողովրդային գետնի վրայ օժանդակած է 
Հայաստանի մէջ Պէյլանի շրջանի յուշարձանի 
կառուցման հանգանակութեան, Հայկական 
նորագոյն զինեալ ազատագրական պայքարին, 
նաեւ այլ հայրենասիրական միութենական գոր-
ծունէութիւններու։
Հոգեկան գոհունակութեամբ կը մեկնի այս աշխար-
հէն։

27-10-2018 Մատթէոս Արթինեան
(Այս թուականը եւ անուն մականունը իր ձեռա-

գիրով են)

Դամբանական Մատթէոս Արթինեանի
(Իր Թելադրածը)
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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 
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Պայթում Սուրիոյ «Ալ Պապ» 
Քաղաքին Մէջ

Բողոքի Ցոյցեր Իրանեան Քաղաքներու Մէջ

Թուրքիոյ Մէջ Ձերբակալութիւնները 
Կը Շարունակուին 

Շրջանային Èáõñ»ñ

Սուրիոյ հիւսիսային շրջանին մէջ՝ 
Թուրքիոյ հետ սահմանի մօտակայքը 
գտնուող Ալ Պապ քաղաքին մէջ 
ահաբեկչական պայթում մը տեղի 
ունեցած է, որուն հետեւանքով 
առնուազն 18 հոգի զոհուած է եւ 27 
հոգի՝ վիրաւորուած: Այս մասին կը 
հաղորդէ «Արեւելք»ը՝ վկայակոչելով 
ТАСС գործակալութիւնը, որ յղում 
ըրած է թրքական աղբիւրին: 
Թուրքիոյ պաշտպանութեան նախա-

Թուրքիոյ մէջ ոստիկանութիւնը 
կալանաւորած է չորս քրտամէտ 
քաղաքապետեր՝ քիւրտ ապստամ-
բներու հետ ունեցած կապերու 
կասկածանքով, երկրի քրտամէտ 
կուսակցութեան ճնշման շրջագիծէն 
ներս, այս մասին կը տեղեկացնէ 
«Արեւելք»ը, վկայակոչելով AP-ը։ 
Կալանաւորուած են Սաւուր, 
Տերիք եւ Մազիտաղի քաղաքներու 

րարութիւնը աւելի կանուխ իր 
թուիթըրեան էջին վրայ գրառած  
էր 10 զոհի եւ 15 վիրաւորի մասին: 
Գերատեսչութեան տուեալներով՝ 
ականաւորուած ինքնաշարժի պայ-
թումը տեղի ունեցած է հանրա-
կառքերու կայարանի մօտ: 
Նախարարութիւնը պնդած է, 
որ պայթումը կազմակերպած են 
Քրտական աշխատաւորական կու-
սակցութեան անդամները: Ինչպէս 
կը յայտնէ թրքական աղբիւրը, Ալ 
Պապը 2016-ին իրականացուած 
«Եփրատի վահան» թրքական ռազ-
մարշաւին հետեւանքով «ամբող-
ջութեամբ ազատագրուած էր 
Քրտական աշխատաւորական կու-
սակցութեան ահաբեկիչներէն»:

ղեկավարները Մարտին նահանգի 
մէջ եւ Սուրուճի քաղաքապետը 
Շանլըուրֆա նահանգին մէջ, ինչ-
պէս նաեւ քաղաքապետարանի մօտ 
20 ներկայացուցիչ։ Բոլոր քաղա-
քապետները «Ժողովուրդներու 
դեմոկրատիա» քրտամէտ կուսակ-
ցութեան անդամներ են, ընտ-
րուած են այս տարուան մարտի 
ընտրութիւններուն։ 

Իրանեան տասնեակ քաղաքներու 
մէջ բողոքի ցոյցեր տեղի կ՚ունենան: 
Այս մասին կը հաղորդէ «Արեւելք»ը, 
վկայակոչելով Iran-International 
կայքի արաբական ծառայութիւնը։ 
Կը նշուի, որ ցոյցերը սկիզբ առած 
են շաբաթավերջին եւ Թեհրանէն 

բացի կը կատարուին տասնեակ այլ 
քաղաքներու մէջ եւս։ 
Ցուցարարներու գլխաւոր պահանջն 
է վերատեսութեան ենթարկել 
վերջերս որդեգրուած եւ նաւթի 
սակերը թանկացնելու միտող 
կառավարական որոշումը։ 


