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Լիբանանեան Բանակը Կը Միջամտէ
Ցրուելու Նախագահին Զօրակիցներն ու
Անոր Դէմ Բողոքողները

«Բանակը Առաջնահերթութիւն Է».
Նիկոլ Փաշինեան

Լիբանանեան բանակը Պաապտայի նախագահական պալատին շրջակայքը
երէկ միջամտեց ցրուելու նախագահին զօրակցելու համար հոն հաւաքուած
ժողովուրդն ու անոր դէմ ցոյց կատարող բողոքարարները:
Արդարեւ երէկ առաւօտեան ժամերէն Պաապտայի ապարանքին շրջակայքը
հաւաքուեցան նախագահին զօրակցող խումբ մը քաղաքացիներ որոնք
կը մերժէին նախագահին դէմ արձակուող խօսքերը: Միւս կողմէ հոն
ժամանեցին ցուցարարներ, որոնք նախագահէն կը պահանջէին շուտափոյթ
ձեւով կատարել պարտադիր խորհրդակցութիւնները, նշանակելու համար
վարչապետ մը, որ իր կարգին պէտք է կազմէ նոր կառավարութիւն մը:
Այս երկու խումբերուն միջեւ տեղի ունեցան բախումներ, որուն որպէս
արդիւնք նուազագոյնը մէկ վիրաւոր:
Սոյն բախումներուն յաւելեալ զարգացումը կանխարգիլելու միտումով
Լիբանանեան բանակը անմիջապէս միջամտեց ցրելով հոն հաւաքուած
քաղաքացիները:
Մինչ այդ Պէյրութի հրապարակները դարձեալ ժամադրավայրը եղան
ցուցարարներու, որոնք իրենց հետ ունէին ձիթենիներու ճիւղեր, որպէս
խաղաղութեան խորհրդանիշ:
Մարոնիներու պատրիարք Պշարա Ռաիի առաւօտեան իր պատարագին մէջ
կոչ ուղղեց քաղաքական գործիչներուն լիբանանցի ժողովուրդն ու Լիբանանը
վեր բռնել իրենց շահերէն եւ շուտով կազմեն փրկութեան կառավարութիւն մը:

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Արցախի Հանրապետութեան նախագահ
Բակօ Սահակեանի հետ այցելած է պաշտպանական բանակի հիւսիսային
հատուածի սահմանապահ դիրքեր: Այս մասին կը հաղորդէ «Արեւելք»ը:
Վարչապետ Փաշինեանին եւ նախագահ Սահակեանին ուղեկցած են
ՀՀ զինուած ուժերու գլխաւոր շտապի պետ Արտակ Դաւթեանը եւ ԱՀ
Պաշտպանութեան նախարար-պաշտպանութեան բանակի հրամանատար
Կարէն Աբրահամեանը:
Սահմանապահ դիրքերու վրայ Նիկոլ Փաշինեանին եւ Բակօ Սահակեանին
զեկուցած են առաջնագիծի առկայ վիճակի, սահմանապահ դիրքերու վրայ
վերջին շրջանին իրականացուած ճարտարապետական, արհեստագիտական
յագեցուածութեան ապահովման ուղղութեամբ կատարուած աշխատանքներու մասին:
ՀՀ վարչապետը եւ ԱՀ նախագահը ծանօթացած են զինծառայողներու կենցաղային պայմաններուն եւ զրուցած զինուորներու հետ: ՀՀ
կառավարութեան ղեկավարը կարեւորած է զինուած ուժերու, ռազմարդիւնաբերութեան շարունակական զարգացումը եւ նշած, որ բանակը պէտք
է դառնայ տնտեսութեան զարգացման օրինակը: Վարչապետը կարեւորած
է զինուած ուժերու մէջ սնունդի նոր կարգի ներդրումը եւ նկատած, որ այն
կրնայ խթանել նաեւ գիւղատնտեսութեան զարգացումը, քանի որ գիւղական
մթերքը ձեռք պիտի բերուի ուղիղ գիւղացիէն: Զինծառայողներու հետ
հանդիպման Նիկոլ Փաշինեանը անդրադարձած է սահմանապահ դիրքեր
այցելելու նպատակին, զինուած ուժերու զարգացման, զինծառայողներու
միջեւ միջանձնային յարաբերութիւններուն եւ այլ հարցերու:
Իր խօսքին մէջ վարչապետը, մասնաւորապէս, նշած է. «Արցախի Հանրապետութեան մեծարգոյ նախագահ, Հայաստանի Հանրապետութեան
զինուած ուժերու գլխաւոր շտապի յարգելի պետ, Պաշտպանութեան բանակի
յարգելի հրամանատար, պարոնայք սպաներ, զօրավարներ, զինուորներ, շատ
ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար: Այսօր մեր շրջայցի նպատակն է պարզել`
արդեօք զինուորների կեանքում դրական փոփոխութիւններ տեղի են
ունենում, թէ ոչ, եւ՛ երկարաժամկէտ, եւ՛ կարճաժամկէտ առումով: Այսինքն`
կարճաժամկէտ առումով ի՞նչ է տեղի ունեցել եւ երկարաժամկէտ առումով ինչ
պէտք է տեղի ունենայ: Եւ իհարկէ, ամենակարեւոր նպատակը ձեզ տեսնելն
է, ձեր աչքերը տեսնելը, փորձել կարդալ, թէ ձեր աչքերում ի՞նչ է գրուած:
Ուրախ եմ արձանագրել, որ ձեր աչքերի մէջ ես վստահութիւն եմ տեսնում
ձեր սեփական ուժերի նկատմամբ, վստահութիւն եմ տեսնում մեր հայրենիքի
նկատմամբ եւ վստահութիւն եմ տեսնում մեր ապագայի նկատմամբ:
Շար. Էջ 06
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«Անհրաժեշտ Է Զօրավիգ Կանգնիլ Մեր Երիտասարդութեան»
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս
«Մեր կեանքի բոլոր մարզերէն
ներս երիտասարդութիւնը պէտք
է դառնայ առանցքային ներկայութիւն, ո՛չ ձեւական կերպով, ո՛չ
սոսկ լսողի ու հետեւողի դերով, այլ՝
մասնակցողի։ Մենք յոյժ կարիքը
ունինք երիտասարդութեան, անոր
մտքին ու շունչին։ Փորձառութիւնը
բնական ընթացքով կու գայ,
սակայն երիտասարդութեան
իւրայատուկ մօտեցումը եւ
անոր բերելիք մասնագիտական
նպաստը էական են մեր կեանքին
համար։ Հնամաշ գործելակերպերէ, կարծրատիպ մտայնութենէ,
երբեմն դասական ու աւանդական
դարձած մօտեցումներէ հարկ է
հեռու մնանք։ Ոչ տեսութիւն է
եւ ոչ ալ հռետորութիւն է ըսելն
ու յիշեցնելը, թէ արմատական

ու արագ փոփոխութեան մէջ
գտնուող աշխարհի մէջ կ՚ապրինք։
Երիտասարդութիւնը կոչուած է մէկ
կողմէ կառչելու իր արմատներուն
եւ միւս կողմէ՝ բացուելու ներկայ
աշխարհի մարտահրաւէրներուն»,
ըսաւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս, Հայ Եկեղեցւոյ Համալսարանական Ուսանողներու Միութեան (Հ.Ե.Հ.Ո.Մ.) նորընտիր վարչութեան, որ իր հոգեւոր խորհրդատուին գլխաւորութեամբ եկած
էր Վեհափառ Հայրապետին օրհնութիւնը ստանալու։
Նորին Սրբութիւնը գնահատեց
Հ.Ե.Հ.Ո.Մ.-ի նորանշանակ հոգեւոր խորհրդատու Հոգշ. Տ. Պարոյր
Վրդ. Շէրնէզեանին պատրաստակամութիւնը օգտակար հանդիսանալու միութեան աշխատանք-

ներուն։ Յայտնենք, որ Հայր Սուրբը
Միացեալ Նահանգներու մէջ իր
ուսման ու հոգեւոր առաքելութեան
աւարտին վերջերս վերադարձած էր

Մայրավանք, եւ Նորին Սրբութիւնը
զինք նշանակած էր Հ.Ե.Հ.Ո.Մ.-ի
հոգեւոր խորհրդատու։
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Նարեկ Արքեպիսկոպոս Ընդունեց Վեց Քահանայացուները
Շաբաթ, 30 նոյեմբեր 2019ին, Պուրճ Համուտի Ազգային

առաջնորդարանին մէջ, Լիբանանի հայոց առաջնորդ` Գերաշնորհ
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Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոս ընդունեց Լիբանանի թեմի վեց քահանայացուները` Յովիկ սրկ. Ալթունեան, Աւետիս սրկ. Ասայեան, Վրէժ
սրկ. Կրպոյեան, Ասատուր սրկ.
Եղիայեան, Ֆիլիփ կիս. Ժինեան եւ
Հրակ կիս. Գալաճեան։ Հանդիպման
ներկայ գտնուեցաւ Լիբանանի թեմի
քարոզիչ`
Գերպ. Տ. Անանիա ծ. վրդ. Գուճանեան։
Սրբազան հայրը նախ որդիական երախտագիտութիւն յայտնեց

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. վեհափառ հայրապետին, որ Անթիլիասի քահանաներու պատրաստութեան դասընթացքին ճամբով մեր քահանայացուները կը կազմաւորուին
իրենց ապագայի անձնդիր ծառայութիւնը հաւատքով եւ գիտակցութեամբ ստանձնելու։ Ապա, ան
իր հայրական թելադրութիւնները
կատարեց քահանայացուներուն`
պարզելով անոնց հովուական
առաքելութեան եզակիութիւնը
Հայ եկեղեցւոյ անդաստանին մէջ։
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Ցայգալոյսի Երգիչը
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Ը

նթացիկ տարին լրացաւ արեւմտահայ նշանաւոր գրող, թարգմանիչ,
խմբագիր, հասարակական, քաղաքական գործիչ Ռուբէն Զարդարեանի ծննդեան 145-ամեակը: Տիգրանակերտի Զիվերեկ գաւառին մէջ
ծնած գրագէտը, հազիւ երկու տարեկանին ընտանեօք կը փոխադրուի
Խարբերդ, ուր կ՚անցընէ իր մանկութեան, պատանութեան տարիները եւ
երիտասարդութեան առաջին շրջանը:
Զարդարեան իր կրթութիւնը կը ստանայ Խարբերդի ազգային դպրոցէն, ապա
ամերիկեան հաստատութենէն եւ ի վերջոյ Թլկատինցիի վարժարանէն, ուր
կը ձեւաւորուի անոր մտաւոր-բարոյական նկարագիրը: Թլկատինցիի ազդեցութիւնը յետագային պիտի արտայայտուէր նաեւ իր գրականութեան մէջ:
Տասնութ տարեկանին հայ լեզուի եւ գրականութեան ուսուցիչ կը դառնայ նոյն
վարժարանին մէջ, ապա Խարբերդի ֆրանսական վարժարանի երդիքին տակ:
Զարդարեան պատանի տարիքէն կը գրէր, թղթակցական կապի մէջ էր Պոլսոյ
եւ արտասահմանի գրագէտներուն հետ.արձակ բանաստեղծութիւններով,
հեքիաթներով եւ պատմուածքներով կ՚աշխատակցէր Արշակ Չօպանեանի
«Ծաղիկ»ին:
1897-1903 թուականները կարեւոր տարիներ էին Զարդարեանի կեանքին մէջ,
երբ կը վարէ Մեզրէի Կեդրոնական վարժարանի տնօրէնութեան պաշտօնը
եւ իրեն գործակից կ՚ունենայ կարող ու նուիրուած ուսուցիչներու խումբ մը:
Իբր անդամ յեղափոխական կազմակերպութեան, 1903-ին կը բանտարկուի
քանի մը ամիս: Բանտէն ելքին՝ կը հարկադրուի երկրէն մեկնիլ եւ ընտանեօք
կը ստիպուի ապաստանիլ Պուլկարիա եւ հաստատուիլ Ֆիլիպէ քաղաքը, ուր
կը հիմնէ «Ռազմիկ» եռօրեայ թերթը (1906): Ռուբէն Զարդարեան Ֆիլիպէէն
Պոլիս վերադարձէն ետք սկսած է աշխատակցիլ Քասիմի նոր հիմնած
ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթին: Զարդարեանի գրած յօդուածները միշտ դրուած
են թերթին առաջին սիւնակներուն մէջ: Զարդարեանի աշխատակցութիւնը
շարունակուած է մինչեւ «Ազատամարտ»ի հիմնադրումը (10 յունիս, 1909):
1904 թուականին, Զմիւռնիոյ ազգային վարժարանի հոգաբարձութեան
հրաւէրով, Զարդարեան ընտանիքով կը տեղափոխուի Զմիւռնիա, բայց
արգելքի հանդիպելով կը ստանձնէ տնօրէնութիւնը մերձակայ Մանիսայի
հայկական վարժարանին, ուր սակայն հազիւ տարի մը կրնայ մնալ:
Սահմանադրութեան հռչակման տաւրիներուն կը հաստատուի Պոլիս:
1909 թուականին կը դառնայ խմբագրապետը «Ազատամարտ» թերթին:
Կը վարէ հանրային պատասխանատու պաշտօններ: Կը վերադառնայ
նաեւ ուսուցչութեան Պոլսոյ Կեդրոնական վարժարանին մէջ։ Այս շրջանին
կը հրատարակէ դասագիրքեր, նոյն շրջանին կը կատարէ նաեւ շարք մը
թարգմանութիւններ՝ յատկապէս ֆրանսական գրականութենէն:
1914 թուականի ամրան Զարդարեան յոյսերով ու ոգեւորութեամբ լի կը
մասնակցի Հայ յեղափոխական դաշնակցութեան Կարնոյ Ը. ընդհանուր
ժողովին, բայց ժողովը դեռ չէր վերջացած, երբ կը սկսի Համաշխարհային
պատերազմը եւ Զարդարեան ընկճուած կը շտապէ վերադառնալ Պոլիս:
Կը սկսին մռայլ օրերը: Զարդարեան մինչեւ վերջ կը մնայ «Ազատամարտ»ի
գլխուն եւ աքսորուելով, ինքն ալ մաս մը կազմէ նահատակ գրողներու
փաղանգին:
Պոլսոյ մէջ՝ 1913 թուականին, Ռուբէն Զարդարեան կը մասնակցի Պոլսոյ
նշանաւոր գրական ասուլիսներուն, զորս Էսաեան սանուց միութիւնը կազմակերպած էր մարտ-յունիս 1913 թուականներուն եւ գրական գործերու
քննարկումներ սկսած: Ճիշդ է, որ շարքը կանուխ ընդհատուած է, բայց

գրական ասուլիսները մտած են պատմութեան մէջ եւ իբրեւ եզակի եւ
հոգեհարազատ ձեռնարկներու շարք՝ անցեալ դարասկզբին, երբ գրական
հաւաքներու համար մթնոլորտը այնքան ալ բարենպաստ չէր, բայց մտաւորականութիւնը եւ մանաւանդ՝ մտաւորականութեան հատընտիր ներկայացուցիչները Պոլսոյ մէջ կը հաւաք-ւէին՝ մեծարելու եւ գնահատելու
համար ապրող գրողները եւ ոչ թէ խօսելու կեանքէն հեռացածներուն մասին:
Այդ գրական ասուլիսներէն մէկը նուիրուած էր Ռուբէն Զարդարեանի
«Ցայգալոյս» հատորին, որ 1910 թուականին հրատարակուած էր, ուր
ամփոփուած գրական գործերը մեծ մասամբ գրուած էին նախքան անոր
հրապարագրական գործունէութիւնը: Զարդարեանի «Ցայգալոյս»ին
նուիրուած գրական ասուլիսը կը կայանայ 5 մայիս 1913 թուականին,
Բերայի Էսաեան վարժարանի սրահին մէջ, Կոմիտաս Վարդապետի
նախագահութեամբ: Խօսք կ՚առնեն արեւմտահայ հոգեւոր շարժման ամենանուիրական անունները՝ Զապէլ Եսայեան, Եուանդ Սրմաքէշխանլեան
(Երուխան), Կոմիտաս եւ ուրիշներ: Յակոբ Սիրունի, որ Էսաեան սանուց
միութեան հիմնադիրներէն մէկն էր, կը ներկայացնէ Զարդարեանի կեանքն ու
գրական գործունէութիւնը, Զապէլ Եսայեան ու Երուանդ Սրմաքէշխանլեան
կը վերլուծեն Զարդարեանին գործը, Սարգիս Մինասեան կը խօսի գաւառի
գրականութեան եւ Զարդարեանի ստեղծագործութեան մասին եւ Կոմիտաս
Վարդապետ իր փակման խօսքին մէջ կը ներկայացնէ գաւառի հոգին, անոր
մօտենալու անհրաժեշտութիւնը:
Ռուբէն Զարդարեանի ծննդեան այս յոբելենական տարուան առթիւ կը
ներկայացնենք Պոլսոյ գրական ասուլիսին ընթացքին Զապէլ Եսայեանի
հնչեցուցած ճառը:
ԶԱՐԴԱՐԵԱՆԻ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ
(Ճառ՝ ՏԻԿ. ԶԱՊԷԼ ԵՍԱՅԵԱՆի)
Տիկիններ եւ պարոններ,
Քիչ անգամ մեզի առիթը ընծայուած է զուտ գրական ձեռնարկի մը
շուրջ հաւաքուիլ եւ քիչ անգամ նաեւ, գոնէ հաւաքաբար, յաջողած ենք
մտահոգուելու գրական եւ գեղարուեստական հոգերով: Գլխաւոր պատճառը
անշուշտ մեր ընկերական եւ քաղաքական անկայուն, յուզումնալի, վշտագին
եւ յաճախ ալ աղէտալի կեանքն է, որ կը սպառէ մեծ մասամբ մեր հոգեկան
եւ մտաւորական ուժերը. բայց նաեւ հաւատացած եմ որ աւելի հզօր, աւելի
ներդաշնակ եւ աւելի գիտական կենսունակութեամբ լի մտաւորականութիւն
մը պիտի յաղթահարէր դէպքերուն, պիտի կանգնէր ամէն բանէ վեր, պիտի
սաւառնէր ամէն բանի վրայ, իբր անվախճան եւ անխոցելի ոգին, լուսեղէն
եւ անբռնաբարելի իտէալը մեր ցեղին հաւաքական հանճարին:
Եւ երբ ահա առիթը կը ստեղծեն նայելու մեր ազգային այդ գերագոյն ինչքին,
քննելու, գնահատելու, զայն բաղկացնող երեսները դարձնելու ժողովուրդին
յուզուած հետաքրքրութեան, թող չկարծուի երբե՛ք թէ անժամանակ պերճանք մըն է ասիկա մեզի համար: Ամենէն կենսական, բաբախուն հարցերուն
հաւասար կենսական է գիտնալ թէ գեղեցկագիտական ի՛նչ արժէք կը ներկայացնենք, որովհետեւ այդ արժէքն է անշուշտ որ սահմանուած է վերջապէս
փրկելու մնացածը:
Բոլոր հին եւ իմաստուն ազգերը, որոնց աւանդութիւնները դեռ իբր հիմ մը կը
ծառայեն այսօրուան քաղաքակրթութեան, գիտակցած են այս անառարկելի
ճշմարտութեան եւ հաւասար իրենց ամենէն մեծ հերոսներուն պանծացուցած են իրենց մտքի աշխատաւորները, միայն մեր ժամանակներուն է որ
մարդիկ սկսած են անջատել գեղեցիկը օգտակարէն, ու նոյն իսկ աւելորդ
ու սնոտի համարել առաջինը, եթէ իր մէջ անմիջական եւ առօրեայ
օգտակարութեան հանգամանք չունի: Նոյն իսկ այս բեմէն, այս ձեռնարկին
առիթով արտասանուեցան խօսքեր, որոնք ինծի թոյլ տուին այս մէկ քանի
դիտողութիւնները ընել բուն նիւթին անցնելէ առաջ:
Գեղեցկութիւնը ինքն իրմով կը գնահատուի. անիկա միջոց մըն է որ իր
նպատակը իր մէջ ունի. կարելի չէ զայն իր փառաւոր եւ լուսեղէն ոլորտէն
դուրս՝ օտար եւ խորթ ոլորտի մը մէջ արժեցնել. կարելի չէ հարցնել բնութեան
թէ ինչո՞ւ գունագեղ ծաղիկներով կը զարդարուի եւ կարելի չէ հարցնել վարդին
թէ ինչո՞ւ եւ ի՞նչ բանի համար իր բարդ բարդ ու դողդոջուն թերթիկները
մայիսեան առաւօտ մը միայն, արեւին ամենանուրբ երանգներով կը վառին:
Նոյնպէս կարելի չէ հարցնել գեղեցկապաշտ գրագէտին թէ ինչո՞ւ եւ ի՞նչ
բանի համար գրած է այս ինչ էջը կամ այն ինչ հատորը. կարելի չէ իրմէ հաշիւ
հարցնել թէ իր գրական կամ գեղարուեստական երկը կը համապատասխանէ՞
օրուան եւ ժամանակին պահանջներուն, դարման կը տանի՞ անոր թէ ոչ.
ամէն մէկ էջ եւ ամէն մէկ գիրք որ հոգեկան կամ մտաւորական յուզում
յառաջ կը բերէ, իր գոյութեան իրաւունքն ունի եւ եթէ նոյնիսկ անիկա
համապատասխան չէ առօրեայ պահանջներու, անտարակուսելի է որ
համապատասխան է գերագոյն շահի մը որ թերեւս անտեսանելի է մեզի եւ
որուն ընդ առաջ գացած է սակայն հեղինակի հոգին. ահա թէ ինչո՞ւ գրական
գործի մը գնահատումը կարելի է ընել միմիայն այն առաւել կամ նուազ յուզումի
աստիճանէն զոր յառաջ բերելու սահմանուած է անիկա:
Շար. Էջ 06
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«Լիբանանի Ժողովրդային Ընդվզումը. Պատճառներ, Ներկայ
Իրավիճակ, Հեռանկարներ» վերնագրով «Զարթօնք»ի կազմակերպած պարբերական հանդիպումներու առաջինը տեղի ունեցաւ Հինգշաբթի, 28 Նոյեմբերի երեկոյեան,
Թէքէեան Կեդրոնի մէջ, Ա. յարկ:

Բացման խօսքով, «Զարթօնք»ի
գլխաւոր խմբագիր Սեւակ Յակոբեան բարիգալուստ մաղթեց ներկաներուն, ընդգծեց որ հանդիպումներու այս շարքը կը նպատակադրէ
Լիբանանի ներկայ կացութեամբ եւ
լիբանանահայութեամբ մտահոգ,
ինչպէս նաեւ Հայաստանի եւ Արցախի դիմագրաւած մարտահրաւէրները եւ ազգային մեր մտահոգութիւններն ու յոյզերը ապրող ազգայիններու կլոր սեղան մը յառաջացնել, ուր միտքեր փոխանակուին,
կարծիքներ լուսաբանուին եւ
կարելի համապատկեր մը գոյացուի՝ նուազեցնելու համար բոլորիս խարխափումներն ու անորո-

շութիւնները:
Ապա խօսք առաւ Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան, որ «հաւաքաբար
մտածելու աշխատանոց մը» նկատեց
հանդիպումը, նշեց անոր ձեւաչափը եւ խօսքը տուաւ հանդիպման
հիմնական հիւր՝ Հայկազեան
Համալսարանի նախագահ Վեր.
Դոկտ. Փոլ Հայտոսթեանին:
Իր ծաւալուն խօսքին մէջ, Վեր.
Հայտօսթեան անդրադարձաւ ժողովրդային այս շարժումին տեղական, շրջանային եւ միջազգային
ընկերային, քաղաքական, տնտեսական, քարիւղի, պետական
համակարգի, կառուցային, կառավարման եւ քաղաքացիական մշակոյթի ու այլ գործօններու, որոնք
ուղղակի եւ անուղղակի, հեռակայ
կամ անմիջական դեր խաղացին
ներկայ վիճակին յառաջացման:

Իբրեւ լիբանանեան ակնառու իւրայատկութիւններ, Վեր. Հայտօսթեան
մատնանշեց լիբանանեան հակասութիւններու խումբ մը եւ
առանձնացուց յետ-արդիական
բայց նաեւ պահպանողական,

գործնապաշտ/օգտապաշտ բայց
նաեւ զոհուող, աշխատասէր բայց
նաեւ նուազագոյն ներդրումով
առաւելագոյնը ձեռք ձգելու ձգտող,
օտարին եւ ուրիշին հաղորդակցող բայց նաեւ ներամփոփ, իրեն
համար առաւելագոյնը բայց նաեւ
երկրին ու պետականութեան
համար նուազագոյնը տալու ձգտող
լիբանանցիի դիմանկարը: Ան
բացատրեց. «Կան այսօր տեղական մասնակի եզրակացութիւններ:
Ամէն անձ կրնայ ընտրել տարբեր
իրականութիւն: Սակայն եւ այնպէս,
պիտի չգտնուի լուծում ներկայ վիճակին առանց ներքին եւ արտաքին
միջամտութեանց եւ դրական ու
դրամական ներդրումներու»:

Զեկուցաբերը ծանրացաւ տնտեսականին վրայ. «Մարդ հակամէտ
է հանդուրժելու շատ անարդարութիւն, վտանգ, անկայունութիւն,

հինէն եկող համատարած փտածութիւն: Սակայն երբ իր տնտեսականը կը վտանգուի՝ ան կը սկսի
իր շուրջ եղողներէն լուրջ հաշիւ
պահանջել, նոյնիսկ եթէ ինք բնաւ
հաշուետու եղած չէ»:

Ան շեշտեց արեւմտեան աշխարհի պահանջները՝ Լիբանանէն,
մատնանշեց ներքին պառակտուածութիւնը, եւ դժուար օրեր
ակնկալեց երկրին ու թելադրեց խնայողութիւն իր բոլոր երեսակներով:
Իր խօսքի աւարտին, Վեր. Հայտօսթեան, վերյիշեցուց լիբանահայ
յատկանիշերը. «Դրական աշխատանքի մէջ ըլլալ, չտարուելով սուտերէ եւ չափազանցութիւններէ եւ
իւրաքանչիւրս կայուն հիմերու վրայ
կենալ:
Ամէն մէկ կողմ ինք իր վրան առնէ
լաւը ընելու աշխատանքը փոխանակ
այլոց յանցանքը փնտռելու:
Մեր լիբանանեան եւ հայկական
հիմնական դրամագլուխը ըլլայ
ճկունութիւն, դիմադրողականութիւն, հաստատ կամք որ պիտի
վերականգնինք ու վերականգնենք»:
Շար. Էջ 05
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Սկիզբը Էջ 04
Ներհուն այս զեկոյցէն ետք, խօսք
առաւ նաեւ երեսփոխանուհի Փոլա
Եագուպեան, ողջունելով ներկաները եւ նման հանդիպումներու կարեւորութիւնը, խօսեցաւ
իր արմատներուն եւ տարած

բարեկարգչական աշխատանքներուն մասին ընդգծելով Լիբանանի մէջ սոյն օրերուն յեղափո-

խութեան կարեւորութիւնը ի խնդիր
աւելի լաւ ապագայի: Ապա ներկաներուն մէջ ծաւալեցաւ աշխուժ
խօսակցութիւն ու քննարկում:
Ներկաները բաժնեկցեցան իրենց
աշխատանքային նորօրեայ դժուարութիւններուն մասին, բարձրաձայնուեցան հայկական համագործակցութեան եւ հայկական
կառոյցները պահպանելու հարցերը:
Ձեռնարկի աւարտին, Յակոբեան
շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր
ներկաներուն, Վեր. Դոկտ. Հայտօսթեանին՝ իր ընդառաջումին եւ
խոհուն զեկոյցին համար եւ յայտնեց որ յաջորդ հանդիպումը նուի-

րուած պիտի ըլլայ լիբանանեան
տնտեսութեան:
Շուրջ երկժամեայ այս հանդիպումէն
ներկաները մեկնեցան, ընդգծելով
նման հանդիպումներու անհրաժեշտութիւնն ու դրական դերը:

Հայրենի Տնտեսութիւն

Գեղեցիկ Մզկիթն ու Հայոց
Ցեղասպանութեան Մութ Շրջանը

արտաքսուած էին սուրիական
անապատներ, իսլամ բնակչութիւնը
զբաղեցուցած էր հայերու տուները, իսկ տաճարը վերածուած էր
պահեստի: Միակ պահպանուած
փորագրութիւնը ցոյց կու տայ
տաճարին կառուցման տարեթիւը`
1892: Ճակատագրի սարսափելի
հեգնանքով` այդ տարուընէ սկսաւ
սուլթանին կողմէ հայերու կոտորածներու առաջին շրջանը:
Եկեղեցւոյ բակը Ֆիսք հանդիպած
է սուրիացի փախստականի մը, որ

ըսած է, թէ տեղեակ է, որ այս մզկիթը
եկեղեցի եղած է, նաեւ պատմած
է, որ մահուան դատապարտուելու
համար անապատներ ուղարկուած հայերուն տեղի արաբները մեծ
օգնութիւն ցուցաբերած են: Երբ
Ֆիսք խանութի մէջ աշխատող
թուրքի մը հարցուցած է եկեղեցւոյ
մասին, թուրքը քմծիծաղով ակնապիշ նայած է անոր: «Ես կ՛ենթադրեմ,
որ ատիկա մեղքի զգացումէն էր»,գրած է լրագրողը:

Տաւուշի Մէջ Բացուեցաւ
Ելեկտրական Ինքնաշարժներու
Լիցքաւորման Առաջին Կայանը
Բրիտանական The Independent-ի
մեկնաբան Ռապըրթ Ֆիսք «Գեղեցիկ
մզկիթն ու Հայոց ցեղասպանութեան
մութ շրջանը» վերնագիրով յօդուած
մը հրապարակած է, ուր անդրադարձած է Այնթապ (Գազիանթեփ)
քաղաքի Ազատագրութեան մզկիթին
(kurtuluş camisi)` նշելով, որ ան նոր
դասական, գրեթէ գոթական ոճով,
սեւ-սպիտակ քարերով կառուցուած կառոյց է, որ արտասովոր է
մզկիթներու համար:
«Մինարեթները դուրս կու գան
քառակուսի տանիքներէն, որոնք
կրնային ըլլալ եկեղեցական, եթէ այդ
հինաւուրց քաղաքին մէջ ապրէին
քրիստոնեաներ: Բայց, ի հարկէ,
անոնք եղած են: Գազիանթեփի
մէջ ձեզի ոչ ոք` ո՛չ ուղեկցորդները,
ո՛չ ուղեցոյցները կ՛ըսեն, որ այս
կառոյցը, զոր կառուցած են սուլթան Ապտուլ Համիտ 2-րդի պալատական ճարտարապետներու զարմիկները (յայտնի Պալեաններու գեր-

դաստանէն Սարգիս Պալեանը), եղած
է Սբ Աստուածածին տաճարը, որ
կը տեղաւորէր աւելի քան 20.000
հայ, որոնք դարձան 1914-1918ներու պատերազմին ամենաահռելի
ոճիրին` Հայոց Ցեղասպանութեան
զոհերը»,- ըստ Yerkir.am-ի` կը նշէ
յօդուածագիրը:
Կը նշուի, որ 36.000 բնակչութիւն
ունեցող քաղաքի 32.000 հայերը

Նոյեմբեր 23-ին Իջեւանի «Իջեւանատուն» ճաշարանին մօտ պաշտօնապէս բացուած է ելեկտրական ինքնաշարժներու լիցքաւորման առաջին կայանը, կը յայտնեն
Տաւուշի մարզպետարանէն:
Բացման արարողութեան ներկայ էին
Տաւուշի մարզպետ Հայկ Չօպանեան, մարզպետարանի աշխատակիցներ, Ուքրանիոյ հայերու միութեան եւ տարբեր մարզերու ներկայացուցիչներ, Իջեւանի քաղաքապետ Հայկ Ղալումեան եւ այլ
հիւրեր:

«Ecocars»-ը Հայաստանի մէջ
ելեկտրական ինքնաշարժներու լիցքաւորման կայաններու տեղադրման ընկերային նախագիծ է, որ
կ՛իրականացուի «Ուքրանիոյ հայերու
Միութեան» ներդրումային ծրագիրի
ծիրէն ներս:
Նախաձեռնող խումբը Տնեփրոփեթրովսքի (Dnepropetorvk) շրջանի
հայ երիտասարդութիւնն է` ի
դէմս Քամենսքօ քաղաքի հայերու
միութեան նախագահ Ռոման
Չօպանեանի:
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Ցայգալոյսի Երգիչը
Սկիզբը Էջ 03
Այս է պատճառը անշուշտ որ ճշմարիտ եւ գիտակից արուեստագէտները
ամէն ժամանակի եւ ամէն երկրի մէջ խաղաղ անտարբերութեամբ մը
նայած են արուեստին օտար քննադատներու սահմանումներուն եւ գնահատութիւններուն վրայ. անիկա սերմանողն է որ չի մտածեր հունձքին վրայ
եւ ոչ ալ թէ ինչպէ՞ս եւ ո՞ր ժամանակ պիտի ըլլայ հունձքը. անիկա տեսանողն
է որ կը խօսի եւ կը յուզուի այնպիսի տեսիլքներով զորս ամէնուն աչքերը չեն
տեսներ եւ որոնց հաղորդակից կ՚ըլլան իր միջոցովը. անիկա այն մոգն է որ
կը յայտնաբերէ ոտքի կոխան եղած գեղեցկութիւնները ու առօրեայ հոգերով
կնճռոտուած մարդոց ներբաններուն ներքեւէն ժողվելով անոր անտեսուած
բեկորները՝ կը ցուցնէ զանոնք զարմացած ուշադրութիւններու՝ իր փառքովը
փառաւորելով զանոնք:
Արուեստը, ըլլայ գրական թէ ուրիշ ճիւղերու մէջ, գերագոյն արտայայտութիւնը
ըլլալով ցեղին, կը կազմէ թերեւս նաեւ անոր գոյութեան գերագոյն իրաւունքը,
եւ այսօր յայտնի ճշմարտութիւն մըն է թէ ա՛յն ցեղերը ամենէն մեծերը, ամենէն
զօրաւորները եղած են որոնց գեղեցկութեան բագինը աւելի վառ, աւելի
ճարճատուն եղած է. եւ մենք իսկ, կորսուած ափ մը ասիացի ժողովուրդ,
նոյն իսկ հետքերը նախկին ժողովուրդի մը, յարատեւ ոտքի կոխան դարձած
դէպի արեւմուտք արշաւող բարբարոսներու, ինչո՞վ եւ ի՞նչ հիման վրայ է որ
կը պահանջենք մեր գոյութեան իրաւունքը. որովհետեւ մեծաբարբառ կարող
ենք ըսել, հպարտութեամբ եւ բարձրագլուխ կրնանք ըսել թէ մեր նախնեաց
վառած կրակը գեղեցկութեան, գերագոյն իտէալներու բագինին մէջ, թոյլ չենք
տուած որ մարի, թէ աշխարհաւեր բարբարոսներու յառաջ բերած խաւարը
չէ զօրած զայն մթագնելու եւ թէ անիկա երբեմն առկայծ, երբեմն նուաղուն,
բայց միշտ կենդանի, վառած է, հետզհետէ աւելի արծարծուելով, հետզհետէ
աւելի բոցավառուելով:
Ահա այդ բագինին ամենէն արժանաւոր, ամենէն տաղանդաւոր քուրմերէն
մէկն է Ռուբէն Զարդարեանը, որուն բանաստեղծական եւ գեղեցկագիտական
արժէքը գնահատելու կոչուած եմ այսօր:
Շատոնց է որ կը ճանչնանք իր տաղանդին հրապոյրը. անիկա մեր գրական
սերունդին անդրանիկներէն եղած է եւ նոյն իսկ այն օրերուն, երբ իր
ձայնը Խարբերդէն կու գար մեզի, անոր երիտասարդ եւ զօրեղ տաղանդը
կը գծագրուէր այնպիսի ինքնայատուկ գիծերով, այնպիսի յանկուցիչ
դաշնակութեամբ մը որ խոր տպաւորութիւն գործած էր մեր, նորեկներուս
վրայ: Այդ տպաւորութիւնը կը համարձակիմ ըսելու թէ անջնջելի մնաց եւ
չափազանցութիւն չպիտի ըլլար անշուշտ, եթէ ըսէի թէ մեզմէ ոմանց առաջին
օրերու անհաւասար քայլերը զօրացան այդ բնաշխարհէն եկած ոգեւորիչ
բանաստեղծական ազդեցութեամբը: Ռուբէն Զարդարեան ըլլալով ամէն
պայմաններէ անկախօրէն, մեծապէս օժտուած գրագէտ մը, էր միանգամայն
մեր գաւառի գրականութեան ամենէն կարկառուն դէմքերէն մէկը. անիկա
Խարբերդն էր, այդ բազմաչարչար եւ կորովի հայ գաւառը, անիկա Խարբերդն
էր, իր տառապանքին ներքեւ հզօր եւ նոյն իսկ իր տառապանքով հզօրացած,
անիկա ոգին էր մեր ամենէն քաղցրօրէն տխուր բանաստեղծութեամբ մը օծուն
հայ գաւառին որուն վշտագին բայց ժպտուն, հալածական բայց երազատես
զաւակներուն ցաւի եւ ուրախութեան վանկերը, աչքերու հրայրքը, հոգիներու
սարսուռները կը փոխանցէր մեզի իր գեղեցիկ եւ յանկուցիչ արուեստին
միջոցաւ:
Անոր գրականութիւնը մեզի համար միշտ եղաւ գերագոյն բուրմունքը
այն ժողովուրդի հոգիին որուն մէկ հարազատ զաւակն էր ինքը եւ իր
միջոցաւ հաղորդակից եղանք հեռաւոր եւ մեզի անծանօթ արիւնակիցներու
տուայտանքներուն, պզտիկ ուրախութեանց եւ մեծ վիշտերուն, ժպիտի եւ
գոհունակութեան խուսափուկ պահերուն եւ յարատեւող թշուառութեան,
մէկ խօսքով անոնց ամբողջական կեանքին յուզումներուն եւ յոյսերուն:
Եւ ահա այս պատճառներով, նաեւ իր առանձնապէս ունեցած յատկութիւններուն շնորհիւ Ռուբէն Զարդարեան թրքահայ գրականութեան
մեր սերունդին ամենէն արդիւնաւոր, ամենէն համակրելի անդրանիկներէն
մէկը եղաւ:
Իր գրութիւնները, տարիներէ ի վեր ցրուած են այլ եւ այլ թերթերու եւ
պարբերականներու մէջ, որոնցմէ ամենէն յատկանշական էջերը ամփոփուած
են «Ցայգալոյս»ին մէջ: Ասկէ դուրս կը մնան սակայն, կարգ մը ուրիշներու
հետ, «Դէպի սէր» բանաստեղծութիւնը եւ «Եօթը երգիչները» հոյակապ
էջը՝ առաջինը 1902-ի «Ծաղիկ»ին եւ երկրորդը 1911-ի «Բագին»ին մէջ
հրատարակուած:
Ռուբէն Զարդարեան թէ իր ոտանաւոր եւ թէ արձակ բանաստեղծութեանց
մէջ քնարերգական շունչ մը ունի, այս բառին լայն իմաստովը, թէեւ
իր գրութիւնները կարելի է երեք որոշ մասերու բաժնել, -հէքեաթները,
բանաստեղծութիւնները, եւ բարքերու արտայայտութիւնները, - սակայն
ամէնքն ալ ոգեւորուած են այն հզօր եւ բանաստեղծական շունչով որով
ներկայացուած եղելութեան կամ անձին հոգին զգալի եւ իմանալի կը դառնայ
եւ կը դադրի առարկայական ներկայացում մը ըլլալէ:

Սեւ հաւը կանչեց, Վա՜խ ես մեռնէի, Շուն մըն ալ պակաս. Տան սէրը ըլլալով
հանդերձ գաւառի բարքերու յստակ պատկերներ, դուրս կ՚ելլեն իրենց
շրջանակներէն, անոնց ներշնչուած կեանքը կը թեւաւորուի, անսահմանօրէն
կ՚երկարա-ձըգւի, կ՚ստանայ երաժշտութեան եւ բանաստեղծութեան թելադրիչ
տարտամութիւնը եւ դադրելով ըլլալէ այս ինչ մարդուն կամ այն ինչ
դէպքին հոգեկան մեկին նկարագրութիւնը կ՚ըլլայ մարդուն եւ դէպքերուն
անսահմանելի արտայայտութիւնը:
Բայց իր տաղանդը իր բարձրագոյն արժէքին կը հասնի իր բանաստեղծութեանց եւ մանաւանդ իր հէքեաթներուն մէջ որով անիկա մեզի կը ներկայանայ
իբր ամենէն անխարդախ եւ ինքնուրոյն խորհրդանշանական բանաստեղծը: Այս բառը քիչ մը չարաչար գործածուած ըլլալով մեր մէջ չպիտի ուզէի
սխալ կարծիք մը ներշնչել: Զարդարեան խորհրդանշանական գրող մը չէ
ինչպէս Մալարմէ, Սթուար Միլ, Ռընէ Կիլ, Մէթէռլինկ եւ ուրիշներ. անիկա
իր արուեստագիտական նուրբ բնազդը ունի իբր ներշնչման աղբիւր եւ
եթէ այդ բնազդը իրեն կարելի դարձուցած է որ անիկա վայելէ եւրոպական
գրականութեան հոսանքներուն արդիւնքները, ոչ մէկ կերպով չէ քալած
անոնց օտար հետքերուն վրայէն: Իր հէքեաթները, ծնած բնաշխարհի
ծոցէն, կը համադրեն իրենց մէջ բարոյական կարգէ հոսանքներու, ընդդիմամարտութեանց կամ դաշնակցութեանց աշխարհներ. անոնց ներշնչման
աղբիւրը այն քարանձաւներուն, անդունդներուն, օձի պէս սողացող առուակներուն մէջ է որոնց վրայ կանգ առած է իր բանաստեղծի մանկութիւնը,
որոնց սարսափովը կամ գեղեցկութիւնովը տոգորուած է իր հոգին, որոնցմէ
բարձրացող ձայներովն է որ եղանակաւորուած իր հզօր, իր ոգեւորեղ
կշռոյթը, թէ արձակին եւ թէ ոտանաւորին մէջ եւ որ երբեմն տարերային
եւ անմեկնելի զօրութեան մը թափը ունի եւ երբեմն ալ քաղցր է ու ամոքիչ
հեռաւոր աղբերակի մը մրմունջին կամ սրբազան անտառի մը սօսաւիւնին
նման: Երկար եւ աւելորդ պիտի ըլլար հոս թուել իր հէքեաթներուն անունները.
ամէնքն ալ հաւասարապէս գեղեցիկ են: Միայն անոնց ստեղծագործութիւնը
կրնար արդէն նուիրագործել հեղինակին անունը:
Ցայգալոյս ինչպէս գիտէք կը խորհրդանշէ այն խուսափուկ եւ տժգոյն լոյսի
պահերը, որոնք ցոլակներու պէս բացուեցան մթին, ամպամած եւ երկարատեւ
խաւարին մէջ ու անհետացան իսկոյն: Բայց այն այգը որուն կ՚սպասէինք
ծագա՞ծ է իրաւամբ: Այն այգը զոր կարծեցինք ողջունել, կրկներեւոյթ մըն
էր պարզապէս, հանգրուան մը միայն, մեր ցաւագին անհամբերութեանց
համար որ կազդուրելէ աւելի զարմացուց մեզ, որովհետեւ գիտէինք որ մեր
Արեւելքը ուրիշ կողմ էր: Ու թեւակոխելէ առաջ ճշմարիտ եւ առաւօտին մէջ,
իրաւունք չունի՞նք յուսալու որ ցայգալուսային պահերու քաղցր եւ տրտում
երգիչը իր մեծագոյն երգը վերապահած ըլլայ մեծ առաւօտին համար: Ռուբէն
Զարդարեան իր գեղեցիկ տաղանդը յայտնաբերելով համեմատաբար
ցանցառ կերպով մը, մեծ եւ նուիրական խոստում մը կ՚ընէ մեզի եւ մեր բոլոր
ցանկութիւնն է անշուշտ որ այդ խոստումը իրականանայ, որքան կարելի
է մօտիկ եւ լուսաւոր ապագայի մէջ եւ անիկա շարունակէ ընթանալ, իր
առջեւ բացուած ընդարձակ ասպարէզին մէջէն, հետեւելով իր սրբազան,
իր փառաւոր ճակատագրին:
«Ժամանակ»/Պոլիս
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«Բանակը Առաջնահերթութիւն Է».
Նիկոլ Փաշինեան
Սկիզբը Էջ 01
Իհարկէ, ոմանց հայեացքի մէջ դա ուժեղ է երեւում, ոմանց հայեացքի մէջ
թոյլ, բայց մեր ընդհանուր նպատակը մեր հաւաքական վստահութիւնն
առաջին հերթին միմեանց նկատմամբ, իւրաքանչիւրս մեր ուժերի նկատմամբ
եւ մեր հաւաքական ուժի նկատմամբ բարձրացնելն է: Եւ ես ուզում եմ յոյս
յայտնել, որ դուք մշտապէս զգում էք, որ Հայաստանի Հանրապետութեան
իշխանութիւնները, Արցախի Հանրապետութեան իշխանութիւնները ոչ
մի վայրկեան չեն մոռանում սահմանը պահող զինուորի մասին: Վերջերս
Պաշտպանութեան նախարարութիւնում կոչումներ շնորհելու առիթ ունեինք`
արձանագրումը հետեւեալն էր. այն, ինչ կատարւում է թիկունքում, ցանկացած
գործունութիւնն իմաստ ունի այնքանով, թէ ինչքանով է սահմանը պահող
մեր զինուորն ամուր: Պիզնեսը, քաղաքական գործունութիւնը, կապ չունի`
ընդդիմադիր թէ իշխանական, որեւէ գործունութիւնն իմաստաւորւում
է բացառապէս ձեր շնորհիւ, որովհետեւ եթէ դուք, մենք, Հայաստանի
Հանրապետութեան, Արցախի Հանրապետութեան զինուած ուժերը
պինդ կանգնած չլինեն բանակի թիկունքին` մնացած ամեն ինչը կլինի
անիմաստ, ամեն ինչը` սկսած սրճարաններից, թատրոններից, կինոներից,
ավտոմեքենաներից, տաղաւարներից, ժամանցից, բացարձակ ամեն ինչը
կլինի անիմաստ:
Շար. Էջ 07
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Շահեկան Յուշեր. «Zarali»

Գ

րասէրներու շրջանակներէն ներս միջոցէ
մը ի վեր անանտեսելի ուշադրութեան
կ՚արժանանայ «Zaralı» գիրքը, որու հեղինակն
է Աւետիս Օլկուն։ Դերձակուհի Վարդանոյշի
յուշերը կը մատուցուին այս հետաքրքրական
գիրքով, որու արդէն երկրորդ հրատարակութիւնը
կատարուած է։ Ցայսօր Ամերիկայի Միացեալ
Նահանգներու մէջ հեղինակաւոր հինգ համալսարաններու գրադարաններէն ներս տեղ գտած
է այս գիրքը, որ ուշադրութիւն կը հրաւիրէ 1915
թուականին ապրուած մարդկային յատկանշական
պատմութեան մը վրայ։ Այսպէս, Սեբաստիոյ Զարա
գաւառակին մէջ, 1915 թուականին դերձակուհի Վարդանոյշ փրկուած է իր մահմետական
հարեւանուհիին կողմէ, երբ տակաւին երկու
ամիսէ ի վեր ամուսնացած էր։ Դերձակուհի Վարդանոյշ կեանքին տեւողութեան ամէն առաւօտ
ժամը 04.00-ին աշխատանքի լծուած է կարի
մեքենային առջեւ եւ Աւետիս Օլկուն այս գիրքին
մէջ մատուցած է իր մեծ մօր պատմութիւնը՝ շատ
դիպուկ դրուագներով։ Սա դերձակուհի Վարդանոյշի կեանքի պատմութիւնն է՝ թէ՛ աշխատանքով եւ թէ արտասուքով։
Աւետիս Օլկուն սեփական միջոցներով հրատարակած է այս գիրքը, որ ճոխացուած է ընտանեկան ալպոմէ շարք մը լուսանկարներով։
Այն վկայութիւնը, որ կը փոխանցուի Աւետիս
Օլկունի կողմէ, անտարակոյս, մէկ կողմէ կը
պատկանի ընտանիքի մը անցեալին, իսկ միւս

կողմէ կ՚առընչուի արեւմտահայութեան յիշողութիւններուն։

Աշխարումըս իմը դուն իս,
Բեմուրվաթ իս, մուրվաթ չունիս.
Պըռոշնիրըդ նաբաթ ունիս,
Ղանդ ու շաքարի նըման իս։
Դադա պիտի՝ թարիփդ ասե,
Ակռեքըդ յաղութ-ալմաս է,
Ռանգըդ փըռանգի ատլաս է,
Զար ղալամքարի նըման իս։
Մազիրըդ նըման ռեհանի,
Դուն ուրիշ խիալ մի՛ անի,
Ռահմ արա, հոքիս մի՛ հանի,
Մուրվաթով յարի նըման իս։
Վո՜ւնց դիմանամ էսչափ չարին,
Աճկեմես կաթում է արին.
Սայաթ Նովա, նազլու յարին՝
Գընած նոքարի նըման իս։
ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

«Բանակը Առաջնահերթութիւն Է».
Նիկոլ Փաշինեան
Եւ ես ուզում եմ, որ այդ գիտակցումը ձեր մէջ
լինի, որովհետեւ երբեմն կարող է հարց ծագել,
թէ ինչո՞ւ ենք մենք այստեղ կանգնած: Դուք
այստեղ կանգնած էք մեր ամբողջ պետութեան,
ամբողջ ժողովրդի կեանքը, գործունութիւնը, ամեն
օրը եւ ամեն պահը իմաստաւորած դարձնելու
համար, որովհետեւ եթէ դուք այստեղ չլինէք,
այնտեղ ոչ մէկ իմաստ չի ունենայ ընդհանրապէս
որեւէ բան անելու: Հետեւաբար, անձամբ ես, մեր
կառավարութիւնը ուզում ենք, որ դուք ամեն րոպէ
զգաք, թէ մենք ինչքան բարձր ենք գնահատում այն
ծառայութիւնը, որ դուք կատարում էք հայրենիքի
առաջ: Հայրենիքը մեր ունեցած ամենաբարձր
զգացողութիւնն է, բայց ես ուզում եմ, որ մեզնից
իւրաքանչիւրն աւելի կոնկրետ ընկալի ինչ է
Հայրենիքը, աւելի ճիշտ, ովքեր են Հայրենիքը,
ով է Հայրենիքը: Հայրենիքը ձեր ծնողներն են,
Հայրենիքը ձեր քոյրերն են, ձեր եղբայրներն
են, ձեր հարազատներն են, Հայրենիքը ձեր
սիրած աղջիկներն են, Հայրենիքը ընկերներն
են, Հայրենիքը ձեր պապերն են, Հայրենիքը ձեր
սերունդներն են, որոնք դեռ պէտք է ծնուեն եւ
որոնք պէտք է ապրեն ազատ եւ երջանիկ երկրում:
Եւ ես յոյս ունեմ, որ այդ հոգատարութիւնը, այդ
մտահոգութիւնը, այդ նպատակը դուք զգում
էք: Այժմ Զինուած ուժերում տեղի են ունենում
հսկայական փոփոխութիւններ: Իհարկէ, այդ
փոփոխութիւնները ձեզնից մի մասը կզգա
շուտ, կապուած տեղակայման վայրից, այլ
հանգամանքներից, բայց դուք մի բան պէտք է
իմանաք. սովորաբար ընդունուած է ասել, որ
անվտանգութիւնը, բանակն առաջնահերթութիւն
է, բայց ես ասում եմ, որ անվտանգութիւնը,

Աշխարհումս Իմն Դուն Իս
Յիս քու ղիմեթը չի՞մ գիդի՝
Ջավահիր քարի նըման իս.
Տեսնողին Մեջլում կու շինիս,
Լեյլու դիդարի նըման իս։
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բանակը բոլոր առաջնահերթութիւնների
առաջնահերթութիւնն է: Հենց իմ նշած առաջին պատճառով, որովհետեւ զինուած ուժերի
մարտունակութիւնից, ամրութիւնից է կախուած ձեր թիկունքում տեղի ունեցող ցանկացած բան, ցանկացած բանի իմաստ ունենալը,
հակառակ դէպքում որեւէ բան իմաստ չի ունենայ: Պատկերացրէք, ինչ-որ միջավայրում,
հնարաւոր է բնութեան մէջ ձեզնից շատերի
ընկերները, ծնողները որեւէ մէկի ծննդեան օրն
են նշում` հանգիստ, ուրախ, միմեանց անեկդոտներ են պատմում, երգում են, պարում.
դա ձեր ծառայութեան շնորհիւ է, որովհետեւ
եթէ այդ ծառայութիւնը չլիներ` այդ ամենը չէր
լինի, այդ ամենն իմաստ չէր ունենայ եւ այդ
ամենի տրամադրութիւնը չէր լինի ընդհանուր
առմամբ: Եւ հիմա մեր նպատակն այն է, որ
այս կապը, այս բովանդակութիւնը դուք զգաք.
զգաք սպառազինութեան մակարդակում, զգաք
ձեր հագած կօշիկով, զգաք ձեր հագած շորով,
զգաք ձեզ տրամադրուող սննդով, զգաք իրար
նկատմամբ ձեր վերաբերմունքով, այստեղ արդեն
կառավարութեան անելիքն աւելի քիչ է, ձեր
անելիքն՝ աւելի շատ: Սա մեր ամենակարեւոր
խնդիրներից մեկն է, այդ խնդիրը միայն բանակում
չէ, այլ ընդհանրապէս մեր երկրում: Ո՞նց ենք մենք
իրար վերաբերվում` Հայրենիքը դա է, Հայրենիքն
այդտեղից է սկսւում, որովհետեւ այնպէս, ինչպէս
մենք իրար ենք վերաբերւում, նոյն կերպ մենք
մեր Հայրենիքին ենք վերաբերւում, որովհետեւ
Հայրենիքը նաեւ հող է, բայց հողն առանց մարդու
Հայրենիք չէ, հողը մարդով է Հայրենիք դառնում:
Հետեւաբար, մենք մեր Հայրենիքը սիրում ենք, մեր
Հայրենիքին վերաբերւում ենք այնպէս, ինչպէս
մարդուն ենք վերաբերւում:
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Լաւրով Պաքու Պիտի Այցելէ
Ռուսաստանի Արտաքին գործոց
նախարար Սերկէյ Լաւրով կը պատրաստուի այցելել Պաքու։ Այս շաբթուան սկիզբին նախատեսուած է
իր ուղեւորութիւնը, որու ընթացքին ան հանդիպումներ կ՚ունենայ
Ատրպէյճանի նախագահ Իլհամ
Ալիեւի եւ Արտաքին գործոց նախարար Էլմար Մամետեարովի հետ։
Ռուսաստանի Արտաքին գործոց
նախարարութեան բանբեր Մարիա
Զախարովա տեղեկացուց, որ
սա պիտի ըլլայ պաշտօնական
այցելութիւն մը, որու ընթացքին
կը նախատեսուի ստորագրել
2020 թուականի վերաբերեալ
խորհրդակցութիւններու
ծրագիրը՝ Ռուսաստանի եւ Ատրպէյճանի Արտաքին գործոց նախարարութիւններուն միջեւ։ Բանակցութիւններու ընթացքին օրակարգի վրայ պիտի գան քաղաքական,
տնտեսական եւ մարդասիրական
բնագաւառներէ ներս յարաբերութիւններու զարգացման վերաբերեալ
հարցեր։
Միւս կողմէ, Մարիա Զախարովա
յայտարարեց նաեւ, որ Մոսկուա
կ՚ողջունէ Լեռնային Ղարաբաղի
հիմնախնդրի շուրջ լարուածութեան նուազեցման ուղղեալ քայլերը։ Ան յայտարարութիւնը ըրաւ
անդրադառնալով Հայաստանի,
Արցախի եւ Լեռնային Ղարաբաղի
միջեւ կազմակերպուած լրագրողներու փոխադարձ այցելութիւններուն։ Ռուս բանբերի խօսքով՝ ողջունելի կը համարուին

նաեւ այն մարդասիրական քայլերը, որոնք ուղղուած են ղարաբաղեան հիմնախնդրի կարգաւորման շրջանակներէն ներս
ժողովուրդները խաղաղութեան
նախապատրաստելու։ «Մենք այդ
համատեղ միջոցառումը կը դիտենք՝
որպէս հայերու եւ ատրպէյճանցիներու միջեւ շփումներու հաստատման
նպատակով կողմերու մտադրութեան դրսեւորումը», ըսաւ Մարիա
Զախարովա եւ աւելցուց, որ Ռուսաստան պիտի շարունակէ կողմերու անհրաժեշտ միջնորդական
աջակցութիւնը ցուցաբերել՝ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի
կարգաւորման ուղղութեամբ։

Համալսարանական Բժիշկները Բարդ
Վիրահատութեամբ Փրկած են Զինուորի
Կեանքը

Երեւանի Մխիթար Հերացիի անուան
պետական բժշկական համալսարանը կը տեղեկացնէ, որ «Հերացի»
թիւ 1 հիւանդանոցի գեղագիտական
բժշկութեան եւ վիրաբուժութեան
դարմանատան ղեկավար Արտաւազդ Սահակեանն ու համալսարանական հիւանդանոցի այլ մասնագէտներ համատեղ իրականացուցած են
բարդ վիրահատութիւն: Արցախի մէջ
ծառայութեան ժամանակ հրազէնով
վիրաւորուած ժամկէտային 19-ամեայ զինծառայողը, որ ծանր վիճակով
տեղափոխուած էր Կեդրոնական
դարմանատնային զինուորական
հիւանդանոց, այնուհետեւ՝ համալ-

սարանական հիւանդանոց:
Բժիշկներուն խօսքով՝ զինուորը
ունեցած է աջ ազդրի, որովայնի եւ
կրծքավանդակի հրազէնային ծանր
վէրքեր, որոնց իբրեւ արդիւնք ստացած է ներքին օրկաններու լուրջ
վնասուածքներ։
«Միզուղիներու մասնագէտներու
հետ համատեղ կատարած ենք բարդ
վիրահատութիւն՝ վերականգնած ենք
վնասուած բոլոր օրկանները»,- ըսած
է վիրաբոյժը՝ վստահեցնելով, որ
զինուորի վիճակը լաւ է, եւ հրաշքով
փրկուած երիտասարդը ապագային
առողջական խնդիրներ չ՝ունենար:
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Սուրիոյ մէջ 1 Ամերիկեան Տոլարը կը
վաճառուի 835 Սուրիական Թղթոսկիի

Սուրիոյ մէջ ամերիկեան տոլարը
գրեթէ անգտանելի է։ Այս մասին
կը տեղեկացնէ «Արեւելք»ը: Կը
հաղորդուի, որ երէկ առաւօտ մինչ
տոլարին հաստատուած սակը 835
սուրիական ոսկի եղած է, սակայն
այդ գիներով տոլար գնելը դարձած է անհնարին։ Ըստ աղբիւրին,

Սուրիոյ մէջ առկայ տնտեսական
տագնապը կապ ունի Լիբանանի
զարգացումներուն եւ սուրիացի
մեծ դրամագլուխներ ունեցող գործարարներու հարեւան երկրին մէջ
մեծ գումարներու պահ դրուած
ըլլալուն հետ։
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