
Հրաժարեալ վարչապետ Սաատ Հարիրի երէկ կոչ ուղղեց իշխանութիւնը 
ներկայացնող քաղաքական կողմերուն վերջ տալ ժամանակի կորուստին 
եւ շուտով կառավարութիւն մը կազմել, որ կրնայ առաջքը առնել երկրի 
ամբողջական փլուզումին:
Հարիրի իր յայտարարութեամբ կ՛ուզէ զգուշացնել, որ առանց նոր կառա-
վարութեան Լիբանանի տնտեսական եւ ապահովական կացութիւնը աւելի 
եւս պիտի վատթարանայ:
Միւս կողմէ Նախագահ Միշէլ Աուն ապահովական խորհուրդի ղեկավար-
ներուն հետ ժողով մը գումարեց քննարկելու վերջին օրերու երկրին ապա-
հովական վիճակը:
«Մեր կառավարութիւնը հրաժարեցաւ, որպէսզի կարելի ըլլայ անցումային 
վիճակ մը ստեղծել, որպէսզի ծնի նոր կառավարութիւն մը, որ կրնայ գոհացնել 
ժողովրդային պահանջները: Սակայն ահաւասիկ 90 որ է այս ճամբուն վրայ, 
ոչ մէկ նորութիւն կայ»: Ըսաւ Հարիրի:
Երէկ Լիբանանի տարածքին ցոյցերն ու ճամբաներու փակումը շարու-
նակուեցաւ, Պէյրութը սակայն համեմատաբար հանգիստ մնաց յետ ծան-
րակշիռ շաբաթավերջին:
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«Բաւ է Ժամանակ Կորսնցնէք. 
Կառավարութիւն Կազմեցէ՛ք». Հարիրի 
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ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐ

ԹԷՔԷԵԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ
ՀԻՄՆԱԴԻՐՆԵՐՈՒ ՄԱՐՄՆԻ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

Ազնուափայլ Տիկ. Մարալ Քիւրքճեան,
Յովիկ Քիւրքճեանի յարգելի հարազատներ, 
Սիրելի Յովիկին անժամանակ մահուան սգակիր բարեկամներ,

Խոր վիշտով կը միանանք ձեզի, հրաժեշտ տալու մեր բոլորին 
սիրելի, նուիրեալ ու ազնուահոգի անձին՝ Յովիկ Քիւրքճեանին, որ 
յաւիտենապէս կը բաժնուի մեզմէ, իր բարի յիշատակները եւ ազնիւ 
գործերու արգասիքը ձգելով մեզի ու իր սիրելիներուն, հարազատնե-
րուն եւ իր ազնիւ արարքներուն վկայ լայն շրջանակին:
Լաւապէս ծանօթ ըլլալով Յովիկին, իր կենսալի, մարդասէր բնա-
ւորութեան ու մեր սիրելի միութեան՝ ԹՄՄին ու անոր Վահան Թէքէեան 
Վարժարանին եւ ընդհանրապէս ազգանուէր նախաձեռնութիւններու 
նկատմամբ տածած ամբողջանուէր սիրոյն եւ նուիրաբերութեան, 
համոզուած ենք, որ ան մեր բոլորին միտքերուն եւ հոգիներուն մէջ 
պիտի շարունակէ ապրիլ բազմաթիւ ազնիւ ու ջերմ տպաւորութիւն-
ներով:
Տքնաջան աշխատանքով  իր ձեռք բերած եւ նախախնամութեան 
իրեն պարգեւած առատաձեռն կարողութիւնները ան յումպէտս 
չվատնեց, այլ անոր բաժնեկիցը ըրաւ շատերը, իր քսակը լայն բանալով 
ազգօգուտ մէն մի հաստատութեան: Ան իր կեանքին ընթացքին կեն-
սաբանական կարգով չսերնդագործեց, սակայն անպայմանօրէն իր 
կարեւոր ներդրումը ունեցաւ հայ նոր սերունդին մտքին ու հոգիին  
ծնունդ տալու վեհ գործին՝ իր անվերապահ նեցուկովը Հայ դպրոցին:
Իր երկրային կեանքի ընթացքին Յովիկ Քիւրքճեանը այն նուիրեալին 
մարմնացումն էր, որ պատրաստ է տալու իր ժամանակէն ու միջոցնե-
րէն, մտային թէ գործնական կարողութիւններէն: Ան հաւատացած էր 
իր կատարած մարդկային, համամարդկային ազնիւ գործերուն, որուն 
դիմաց կը մնանք միշտ շնորհակալ եւ երախտապարտ։
Իր մեկնումին տխուր առիթով, Թէքէեան Մշակութային Միութեան 
Հիմնադիրներու Մարմնի Վարչութեան անունով, մեր խորազգաց 
ցաւակցութիւնները կը փոխանցենք մեր սիրելի Յովիկին անժամանակ 
մահուան գոյժով անակնկալի եկած զինք բոլոր սիրողներուն:
Յիշատակդ անթառամ, սիրելի բարեկամ:

ԱՆԻ ԼԱՉԻՆԵԱՆ-ՄԱԿԱՐԵԱՆ           ՅԱԿՈԲ ԳԱՍԱՐՃԵԱՆ
                             

 Ատենադպիր                   Ատենապետ

Հայաստանի Եւ Արցախի Պատգամաւորները 
Պաքուի Մէջ Հայերու Ջարդերը Դատապարտող 

Յայտարարութիւն Ընդունած Են
Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Արցախի Հանրապետութեան խորհըր-
դարաններու պատգամաւորները ընդունած են միացեալ յայտարարութիւն, 
որուն մէջ դատապարտած են 30 տարի առաջ Ազրպէյճանի մայրաքաղաք 
Պաքուի մէջ կազմակերպուած եւ իրականացած հայերու  ջարդերը: 
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Հայաստանի Եւ Արցախի Պատգամաւորները Պաքուի Մէջ 
Հայերու Ջարդերը Դատապարտող Յայտարարութիւն Ընդունած Են

ՀՀ ու Չինաստանի Քաղաքացիները 
Ազատուած են Մուտքի Արտօնագրի 

Պահանջէն

Կառավարութիւնը Ամէն Ինչ Պիտի Ընէ 
Բացայայտելու Համար Կուտոյեանի 

Սպանութեան Ծալքերը 

18 յունուարին յայտարարութիւնը 
միաձայնութեամբ ընդունուած 
է Հայաստանի Ազգային ժողովին 
մէջ կազմակերպուած` Հայաստա-
նի Հանրապետութեան եւ Արցախի 
Հանրապետութեան Ազգային ժողով-
ներուն միջեւ համագործակցու-
թեան միջխորհրդարանական յանձ-
նախումբի` Պաքուի ջարդերու 30-րդ 
տարելիցին նուիրուած միացեալ 
յատուկ նիստի աւարտին:
Յայտարարութեան բնագիրը կը 
ներկայացնենք ամբողջութեամբ.
«1990 Յունուար 13-19 Ազրպէյճա-
նի մայրաքաղաք Պաքուի մէջ 
պետական իշխանութիւններու 
իմացութեամբ եւ թոյլադրութեամբ 
իրագործուած է հայ բնակչութեան 
համակարգուած եւ զանգուածա-
յին կոտորած: Ազգային հողի վրայ 
իրականացուած բռնութիւններուն 
զոհ դարձած են հարիւրաւոր հայեր: 
Թալանի եւ բռնագրաւման ենթար-
կուած է հայերու ունեցուածքը: Ֆիզի-
քական ոչնչացման անմիջական 
սպառնալիքի տակ Պաքուի աւելի 
քան քառորդ միլիոն տեղահանուած 
հայութիւնը, որպէս փախստա-
կան, բնակութիւն հաստատած է 
աշխարհի տարբեր երկիրներու 
մէջ: Հայերու զանգուածային կոտո-
րածը Պաքուի մէջ, արդիւնք է դեռ 
20-րդ դարասկիզբին կովկասեան 
թաթարական ծայրայեղական ուժե-
րու, եւ հետագային Ատրպէյճանի 
իշխանութիւններու կողմէ սան-
ձազերծուած, եւ ցայսօր շարու-
նակուող հայերու նկատմամբ 
ցեղային խտրականութեան լայ-
նածաւալ քաղաքականութեան, 
որ յանգեցուցած է Ատրպէյճանի 
վերահսկողութեան տակ գտնուող 
տարածքներու մէջ հայ ազգաբնակ-
չութեան կտրուկ նուազման, իսկ 
1980-ական թուականներու աւար-
տին նոր թափ առնելով, կենսական 
վտանգի արդիւնքով Պաքուի եւ 
ատրպէյճանական խորհրդային այլ 
բնակավայրերու հայ բնակչութեան 

վերացման:
Արձանագրելով, որ հակառակ 
միջազգային հանրութեան եւ իրա-
ւապաշտպան կազմակերպութիւն-
ներու կողմէ արձանագրուած փաս-
տերու, Ատրպէյճանի իշխանու-
թիւնները մինչ օրս կը ժխտեն իրենց 
ցեղասպան գործունէութիւնները, 
կը նենգափոխեն իրողութիւնները 
եւ կը խուսափին պատասխանատ-
ւութենէն:
Ընդգծելով, որ Ատրպէյճանի մէջ 
մինչ օրս շարունակուող պաշտօնա-
կան հայատեաց քաղաքականու-
թիւնը եւ ատոր պարունակին մէջ 
իրականացուած այս եւ այլ յանցա-
գործութիւնները, Սումգայիթի եւ 
Կիրովապատի ջարդեր, Արցախի` 
Ատրպէյճանի բռնագրումին տակ 
յայտնուած Մարաղա գիւղի հայ 
բնակչութեան կոտորած, 2016-ի 
ապրիլեան պատերազմի ժամանակ 
ատրպէյճանական զինուած ուժերու  
կողմէ իրականացած ռազմական 
գործողութիւններ Արցախի քաղա-
քացիական բնակչութեան եւ գերե-
վարուած զինուորներու նկատ-
մամբ, հայկական մշակութային 
ժառանգութեան հետեւողական 
վերացումը, ինչպէս նաեւ Արցա-
խի` ներկայիս Ատրպէյճանի 
բռնագրաւումի տակ գտնուող 
տարածքներուի հայաթափումը կը 
վկայեն, որ Ատրպէյճանի իշխա-
նութիւնները մտադրութիւն ունին 
իրենց վերահսկողութեան տակ 
գտնուող տարածքներու մէջ հայերը 
եւ անոնց գոյութեան բոլոր հետքերը 
բնաջնջելու:
Հիմք ընդունելով «Ցեղասպանու-
թեան յանցագործութիւնը կան-
խարգիլելու եւ պատժելու մասին» 
համաձայնագրին մէջ, «Մարդու 
իրաւունքներու համընդհանուր 
հռչակագիր»ին մէջ, «Ցեղային 
խտրականութեան բոլոր ձեւերու 
վերացման մասին» միջազգային 
համաձայնագրին մէջ, «Քաղա-
քացիական եւ քաղաքական 
իրաւունքներու մասին» միջազ-
գային դաշնագրին, եւ մարդու 

իրաւունքներու ու հիմնարար 
ազատութիւններու պաշտպանու-
թեան վերաբերող միջազգային 
այլ փաստաթղթերու մէջ ամրագ-
րուած սկզբունքները, որոնք 
նաեւ ամրագրուած են բոլոր 
ժողովրդավարական պետութիւն-
ներու ներպետական օրէնսդ-
րութիւններու մէջ, Հայաստան-
Արցախ միջխորհրդարանական 
յանձնաժողովը սոյն թուականի 
Յունուար 18-ի համատեղ նիստի 
արդիւնքներով կ՛ոգեկոչէ 30 տարի 
առաջ Պաքուի մէջ զոհուած մեր 
հայրենակիցներուն յիշատակը, 
եւ կը բարձրաձայնէ հայ բնակչու-
թեան կորուստներու արդարացի 
հատուցման իրաւաչափութիւնը 
եւ արդիականութիւնը: Կը դատա-
պարտէ ատրպէյճանական հան-
րապետութեան մէջ շարունակուող 
պետական հայատեաց քաղաքա-
կանութիւնը: Անընդունելի կը համա-
րէ այլատեացութեան, ծայրայե-
ղականութեան եւ ահաբեկչութեան 
ցանկացած դրսեւորում:
Կը վերահաստատէ, որ մարդկու-
թեան դէմ յանցագործութիւնները 
չունին վաղեմութեան ժամկէտ, եւ 
կ՛ընդգծէ, որ անցեալին կատա-
րուած յանցագործութիւններու 
դատապարտումը նոր յանցագոր-

ծութիւններու կանխարգիլման 
կարեւորագոյն գրաւականն է: 
Կոչ կ՛ընէ խորհրդարաններուն 
եւ խորհրդարանական վեհաժո-
ղովներուն, միջազգային կազմա-
կերպութիւններուն, իրաւապաշտ-
պան կառոյցներուն` դատապար-
տելու Սումգայիթի, Կիրովապատի 
(Գանձակ), Պաքուի հայ բնակ-
չութեան նկատմամբ Ատրպէյճա-
նի կողմէ իրականացուած ոճրա-
գործութիւնները, եւ միջազգա-
յին մարդասիրական իրաւունքի 
խախտումները, որոնք սպառնալիք 
են ո՛չ միայն հայ ժողովուրդին, այլեւ 
ողջ տարածաշրջանի անվտան-
գութեան, կայունութեան եւ զար-
գացման համար, գործուն քայլեր 
ձեռնարկելու անոննց կանխարգիլ-
ման ուղղութեամբ:
Կը վերահաստատէ, որ Հայաստանի 
եւ Արցախի Հանրապետութիւնները, 
հանդիսանալով իր հայրենիքին 
մէջ հայ ժողովուրդի խաղաղ 
կենսագործունէութեան երաշխա-
ւորները, պահանջատէր են հայե-
րու նկատմամբ տեղի ունեցած 
ոճրագործութիւններու դատա-
պարտման եւ անոնց զոհերուն ու 
իրաւայաջորդներուն արդարացի 
հատուցում տրամադրելու համար»:

Յունուար 19-ին ուժի մէջ մտաւ «ՀՀ 
կառավարութեան եւ Չինաստանի 
Ժողովրդական Հանրապետութեան 
կառավարութեան միջեւ սովորական 
անձնագրեր կրող անձերու համար 
մուտքի արտօնագրի պահանջի 
փոխադարձութեան սկզբունքով 
վերացման մասին» համաձայնա-

«ՀՀ վարչապետը կը ցաւի իւրա-
քանչիւր քաղաքացիի մահուան 
կապակցութեամբ եւ կը ցաւակցի 
իւրաքանչիւր սգակիր ընտանի-քի: 
ՀՀ վարչապետը կը ցաւի Կէորկի 
Կուտոյեանի մահուան կապակցու-
թեամբ եւ կը ցաւակցի Կուտոյեան-
ներու սգակիր ընտանիքին: Նաեւ 
կ’երաշխաւորէ, որ կառավարութիւնն 

գիրը:
Ըստ այդ համաձայնագիրին՝ ՀՀ ու 
ՉԺՀ քաղաքացիները կարիք չու-
նին մուտքի արտօնագիրի՝ երկրի 
տարածք մուտք գործելու ամսա-
թիւէն մինչեւ 90 օր ժամկէտով, կը 
հաղորդէ Արտաքին գործոց նախա-
րարութիւնը:

իր լիազօրութիւններու շրջագիծէն 
ներս ամէն ինչ պիտի ընի Կէորկի 
Կուտոյեանի մահուան հանգա-
մանքները լիարժէք բացայայտելու 
համար»,- այս մասին «Արմէնփրես»-
ին տեղեկացուցած են ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմի տեղեկատւութեան 
եւ հասարակայնութեան հետ 
կապերու վարչութենէն:
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ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՂՕՂԼԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

19 յունուար 2020-ին թեւակոխեցինք «Ակօս»ի հիմնադիր Հրանդ Տինքի 
մահուան 13-րդ ամեակը: «Հրանդի ընկերները» հարթակը այս տարուան համար 
որոշեց իմաստալից կարգախօս մը` «Ամչնալու համար ուշ չէ»:
Ցանկացած երկրի համար ամօթալի է իր քաղաքացիի մտածումներուն 
պատճառաւ սպաննուիլը: Երկրի իւրաքանչիւր վարիչ պէտք է ամօթի զգացում 
ապրի իր ղեկավարած երկրի մէջ նման դէպք պատահած ըլլալուն համար: Այս 
գիտակցութիւնը կամ հասկացողութիւնն է, որ օրակարգի կը բերեն «Հրանդի 
ընկերներ»-ը:
Սակայն մենք դառն փորձութեամբ գիտենք, թէ այս երկրի մէջ խնդիրը ուրիշ 
երեսակ ալ ունի: Այդ երեսակով ալ յաճախ կը հանդիպինք հակասութեան մը: 
Երկրի իշխանութիւնները պաշտօնապէս դատապարտելով հանդերձ նման 
ոճիրները, իրականութեան մէջ կը համակերպին այդ յանցագործութեան: 
Այդպէս է, որ կը գործէ անպատժելիութիւնը: Արդար ըլլալու համար պարտինք 
ամէն ինչ տեսնել իր ամբողջութեան մէջ: Ապա թէ ոչ դիւրաւ կրնանք տարուիլ 
մեզ խաբել միտող կեղծ արցունքներէն: Յիշենք Հրանդի սպաննուած օրը: 
Այդ օր Պոլսոյ կուսակալ Մուհամմէտ Կիւլեր տակաւին աստիճաններուն վրայ 
փորձեց վստահեցնել, որ կատարուածը քանի մը ազգայնական երիտասարդի 
անհատական գործն է: Նոյն կուսակալը ապա արգելք եղաւ իր անձնակազ-
մին այս նիւթի հետ առնչուած հարցաքննուելուն: Մինչդեռ Հրանդ ոճիրի օրը 
լոյս տեսնող իր թերթին մէջ մատնանշած էր այդ նոյն անձնակազմին դերա-
կատարութիւնը, զինք դէպի մահ տանող դաւադրութեան մէջ:
Դարձեալ բոլորս գիտենք, թէ Հրանդ Տինքի սպանութիւնը երբեք եզակի 
երեւոյթ մը չէ եղած Թուրքիոյ պատմութեան մէջ: Եթէ այդ պատմութիւնը 
փորձենք անցեալի հիմերու վրայ դիտել, պէտք է պատասխան գտնենք, 
թէ ի՞նչ եղած է Գրիգոր Զօհրապը դէպի աքսորավայր տանող աւազակին, 
երբ այս վերջինս վայրագօրէն սպաննած էր Թուրքիոյ խորհրդարանի ամե-
նակարկառուն երեսփոխաններէն մէկը: Ի՞նչ պատիժի արժանացած էր 
վիպագիր Սապահատտին Ալին սպաննող ոճրագործը, կամ ի՞նչ եղաւ Ռոպոսքիի 
գիւղացիները ռմբակոծողներու խնդիրը:
Այսօր յստակօրէն գիտենք, թէ Թուրքիոյ հանրապետութիւնը խնդիր ունի 
ժողովրդավարութեան հետ: Այդ է, որ պիտի պահանջէ Թուրքիոյ հասա-
րակութիւնը կամ ալ հասարակութեան որոշ գիտակցութեան հասած հատուա-
ծը: Բայց ո՞վ պիտի կրնայ գոհացուցիչ պատասխան տալ այդ հատուածի 
պահանջներուն, երբ տակաւին բանտարկուած կը մնան Օսման Քաւալայի 
նման հասարակական գործիչներ, Ահմետ Ալթանի նման վիպագիրներ կամ 
Սելահատտին Տէմիրթաշի նման քաղաքական գործիչներ:
Թուրքիոյ հանրապետութիւնը, որպէս ժառանգորդ Օսմանեան կայսրութեան, 
միշտ սիրած է բռնի ուժով ճնշել իրեն համար անպատեհ թուացող բոլոր 
միտքերը: Իշխանութիւնը հիմնած է այդ վայրագ բռնութեան վրայ: Ուրեմն 
որքանով իմաստալից է յոյս կապել, թէ իշխանութիւնը յանկարծ փոխէ իր 
կեցուածքը եւ ամօթ զգայ իր չար արարքներէն:
Յիշենք անցեալի ներքին գործոց նախարարներէն Մեհմետ Աղարի պատասխա-
նը իր սպաննուած ամուսնոյն համար արդարութիւն պահանջող Կիւլտալ 
Մումճուին. «Պատին վրայ ծուռ աղիւս մը կայ, այդ աղիւսը տեղէն հանելով է, 
որ կրնանք լուսաբանել այս ոճիրը, բայց եթէ այդ աղիւսին դպչինք, ամբողջ 
պատը փուլ կու գայ»: Թերեւս սա ամենակարեւոր խոստովանութիւնն էր, որ 
կու գար պետական վարիչէ մը, եւ որուն արդիւնքը մնաց անփոփոխ, ոչ ոք 
համարձակեցաւ այդ ծուռ ու սխալ աղիւսը տեղէն դուրս բերելու: Այսօր ալ 
երեւոյթը կը մնայ նոյն անփոփոխութեան մէջ: Ամչնալը կը վիճակուի անոնց, 
որոնք անմեղ են: Իսկ մեղաւորները իրենց մեղքը քօղարկելու դեռ բազում 
պատճառներ ունին իրենց առջեւ:

«Ճշմարտութիւնը պիտի ճանչնաք եւ ճշմարտութիւնը ձեզ պիտի ազատէ». 
Յիսուս: Բայց ու՞ր պիտի գտնել ճշմարտութիւնը եւ ինչպէ՞ս: Ո՞ր մարզի 
մէջ: Ներքի՞ն, որուն հայրենիքը Արեւելքն է հնուց ի վեր: Մարդկային փոխ-
յարաբերութեա՞ն, գիտական աշխարհի բարդութիւններու՞: Խնդիրը կը դառնայ 
զուտ անձնական: Խոկումը ներաշխարհի ծալքերը  կը բանայ, որուն համար 
պէտք է մասնաւոր ուսմունքի հետեւիլ: Այդպէս կ՛ըսեն մեծ վարպետները (թէեւ 
Առաջին Ուսուցիչին Ուսուցիչը նոյնինքն Անձը եղած է) ու իրենց աշակերտները: 
Թէ որքանո՞վ պիտի յաջողին այդ ալ հարցական է եւ զուտ անձնական: «Մարդ 
պէտք է գիտակցի, թէ բանտուած է. հուսկ՝ մտածէ ազատագրութեան մասին». 
կ՛ըսէ Կիւրճիէֆֆ որ տարիներու պրպտումներէ, աշխատանքէ ետք արդէն 
համաշխարհային դէմք էր դարձած անցեալ դարուն: Հիմնած դպրոցներ, 
ուսուցանելու համար: Այցելած զանազան երկիրներ՝ կերտելու «Նոր Աշխարհ» 
մը, որուն համար աշակերտները պիտի տրամադրէին երկար ժամանակ, ըլլային 
յարատեւող եւ ուշադիր (ինք ունէր իր ուրոյն ուսուցանելու կերպը): Գրած է 
հատորներ, ինչպէս նաեւ իր աշակերտները գրած են իր մասին: Հիմնական 
ուսուցումը կարաճագոյն ձեւով՝ թէ մարդ պէտք է գիտակցի որ ինք բանտուած 
է որպէսզի ազատագրուելու աշխատանք կատարէ եւ գիտակցի իր «ԵՍ»ին: 
Գիրքերէն մէկուն խորագիրն է .-«LIFE IS REAL ONLY THEN WHEN « I AM  »: 

Տեքարդ ըսած է «ԿԸ ՄԱՏԱԾԵՄ. ՈՒՍՏԻ՝ ԿԱՄ»: Հոս հիմնականը ՄՏԱԾԵԼն է 
. կեդրոնական խորքը. գուցէ եւ Իր Էութիւնը: Վերջին հաշուով ամէն ոք ունի իր 
տեսանկիւնն ու ճշմարտութիւնը: Ինչ որ մէկու համար սրբութիւն է, ծիծաղելի  
է ուրիշին, մանաւանդ երբ հարցը կը վերաբերի  վերացական մարզի: Մին կը 
յենի ներքին Եսին, մտածողութեան միջոցաւ. Ուրիշ մը՝ ներզգացողութեան. 
Գուցէ այլ մը՝ ճակատագիրին եւ շարքը փակելու համար՝ Աստուծոյ, ինչպէս 
Սաղմոսերգուն  կամ Նարեկը եւ բազում Այլեր: Յիսուս չէր ապաւինէր Աստուծոյ 
օգնութեան, քանի որ քաջ գիտէր, սերտած եւ իւրացուցած էր «Ծանիր զՔեզ»ը, 
ու երբ ինքզինք Աստուած կը կոչէր, հրեաները կը քարկոծէին եւ առիթով մը 
ըսին.- «Քու բարի գործերուդ համար չէ որ կը քարկոծենք, այլ՝ դուն մարդ ես 
եւ ինքզինքդ Աստուած կը կոչես»: Յիսուս պատասխան տուաւ եւ ըսաւ «Չէ՞ 
որ ձեր օրէնքին մէջ գրուած է ես ըսի թէ Դուք Աստուածներ էք»(Սաղմոս 82:6): 
Այսպէս ոմանք պատեանը կը տեսնեն ուրիշներ ԽՈՐՔԸ:
Վերջապէս տեսութիւնները կը մնան տեսութիւն, քիչ մը յարմարեցուած, 
քիչ մը շրջապատի ազդեցութեամբ, քիչ մը իրավիճակներէն մեկնելով: Ամէն 
ոք որ հետամուտ է ճշմարատութեան պարտաւոր է գտնել նախ իր Եսը 
«ՃՇՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆԸ» ԵՒ ՊԻՏԻ ԱԶԱՏԻ:
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Լիբանանահայ Կեանք

Ազգային Իշխանութեան Ուսումնական Խորհուրդ
«Ասպարէզի Ուղղութիւն Շրջանաւարտներու Կողմէ» 

Նիւթով Արեւելումի Հաւաք
պատրաստ է մրցիլ համաշխարհային 
գետնի վրայ։ Այս պատճառով հարկ 
է, որ մենք մեր կարելին ընենք 
պատրաստելու մեր երիտասարդ 
սերունդը։ Միաժամանակ, մենք կը 
հաւատանք իւրաքանչիւր պատանիի 
կարողութիւններուն։ Կը հաւատանք 
նաեւ, որ իւրաքանչիւր անձի պէտք 
է առիթ տրուի զարգացնելու իր 
ձիրքերը եւ օգտագործելու այն 
առիթները, որ կեանքը ընձեռած 
է իրեն» հաստատեց Շ. Ստեփան 
աւելցնելով, որ պատրաստելու 
համար մեր երիտասարդ սերունդը, 
որ դիմագրաւեն մարտահրաւէրներ 
եւ զարգացնեն իրենց ձիրքերը 
Լիբանանի ազգային տնտեսութեան 
մէջ, մենք չենք կրնար առանձին 
աշխատիլ։ Բոլոր գործատէրերը եւ 
հաստատութիւնները իրենց կարեւոր 
դերակատարութիւնը ունին նոր 
սերունդին առիթներ պարգեւելու, 
մարզուելու եւ փորձառութիւն շահե-
լու տարբեր մասնագիտութիւններու 
մէջ։ Եզրափակելով իր խօսքը ան կոչ 
ուղղեց ներկայ մասնագէտներուն, 
զօրավիգ կանգնելու եւ օգտակար 
հանդիսանալու աշակերտներուն այս 
ուղղութեամբ։

Հայկազեան համալսարանի դասա-
խօս՝ դոկտ. Լեւոն Աւետանեան իր 
սրտի խօսքին մէջ նկատել տուաւ, 
որ ասպարէզի ընտրութիւնը կեան-
քի ամէնէն կարեւոր որոշումներէն 
մէկն է հետեւաբար, անհրաժեշտ է 
աշակերտներուն համար ստեղծել 
բազմաթիւ առիթներ դիւրացնելու 
համար կողմնորոշուելու եւ ասպա-
րէզի ճիշդ ընտրութիւն կատարե-
լու որոշումը։ Դոկտ. Աւետանեան 
ըսաւ, որ ասպարէզի ընտրութիւնը 
կարելի է ընել միտքով կամ սիրտով 
բացատրելով, որ միտքով ընտրել կը 
նշանակէ ընտրել այն ասպարէզը, որ 
համոզուած ենք, որ կրնանք յաջողիլ 
անոր մէջ նոյնիսկ եթէ զայն չսիրենք, 
մինչ սիրտով ընտրել կը նշանա-
կէ ընտրել այն ասպարէզը, որ կը 
սիրենք, նոյնիսկ եթէ համոզուած չենք 

որ կրնանք յաջողիլ անոր մէջ։ «Որ 
ճամբով ալ հասնիք ձեր ասպարէզի 
ընտրութեան, առանց հետեւողական 
ու կեդրոնացուած ճիգի, որակեալ 
ու նպատակասլաց աշխատանքի, 
դժուար թէ ձեր ընտրած ասպարէզը 
գտնէ ակնկալուած յաջողութիւնը» 
հաստատեց դոկտ. Լեւոն Աւետանեան 
բացատրելով աշակերտներուն, որ 
ինչ ալ ըլլան չափանիշները կամ 
հիմքերը, որոնցմէ մեկնելով կ՛ընտ-
րեն ասպարէզ մը, պէտք է վստահ 
ըլլան, որ ընտրութիւնը միայն իրենց 
ընտրութիւնն է աւելցնելով, որ ճիշդ 
ընտրութեան հասնելու համար 
պէտք պիտի ունենան իրենց ծնողնե-
րուն անվերապահ զօրակցութեան 
եւ քաջալերանքին, իրենց ուսու-
ցիչներու ցուցմունքներուն, իրենց 
վարժարաններու ստեղծած կարե-
լիութիւններուն, ինչպէս նաեւ նման 
նախաձեռնութիւններու։
Այնուհետեւ աշակերտները առի-
թը ունեցան այցելելու իրենց 
նախասիրած մասնագիտութեան 
սեղանը եւ յաւելեալ տեղեկութիւններ 
ստանալու այդ ճիւղի մասնագէտին 
կողմէ։ 

Աւարտին «Ազդակ» զրոյց ունեցաւ 
կարգ մը աշակերտներու հետ, 
որպէսզի իրենց կարծիքը տան 
ձեռնարկի մասին։ Անոնք նկատել 
տուին, որ յաջող նախաձեռնութիւն 
մըն էր, որուն կարիքը ունին 
աշակերտները կողմնորոշուելու 
համար։ Անոնք ըսին, որ մաս-
նագէտները բաւական օգտակար 
դարձան, որ կարենան հանգիստ զգալ 
եւ հարցումներ ուղղել իրենց, նաեւ 
իւրաքանչիւր մասնագիտութեան 
մասին տեղեկութիւններ ստացան 
որոնք նորութիւն էին իրենց համար։ 
Անոնք փափաք յայտնեցին, որ յառա-
ջիկայ տարի եւս կազմակերպուի 
նման ձեռնարկներ եւ առաջարկեցին 
աւելցնել մասնագիտութիւններու 
շարքը։ 

Կազմակերպութեամբ Ազգային 
իշխանութեան Ուսումնական խոր-
հուրդին, շաբաթ 18 յունուար 2020-
ին առաւօտեան ժամը 10։00-12։00 
Ազգային առաջնորդարանի «Երջօ 
Սամուէլեան-Եռագոյն» սրահին 
մէջ տեղի ունեցաւ «Ասպարէզի 
ուղղութիւն շրջանաւարտներու 
կողմէ» (Career guidance from the 
alumni) նիւթով արեւելումի հաւաք 
մը, մասնակցութեամբ ազգային 
վարժարաններու Ժ., ԺԱ. եւ ԺԲ. 
դասարաններու աշակերտներուն։ 
Սրահին մէջ զետեղուած սեղաններու 
ետին իրենց տեղերը գրաւած էին 
զանազան ճիւղերու մասնագէտներ, 
որոնց կենսագրական տուեալները 
«փաուըր փոյնթ»-ով անընդհատ կը 
ցուցադրուէին մեծ պաստառի մը 
վրայ։

Նախաձեռնութեան մասնակցող 
մասնագէտներն էին՝ Խաժակ Կէօք-
ճեան`  ճարտարագէտ, Րաֆֆի Տէր 
Վարդանեան՝ Hospitality, Սագօ Տէր 
Վարդանեան՝ սպայ, Ֆրէտի Տաուտ՝ 
physiotherapy, Լորա Մերտխանեան-
Քաթթան՝ փաստաբան, Լարա 
Պայթարեան՝ տեսարաններու ճար-
տարապետ (Landscape architect), 
Նժդեհ Մկրտիչեան՝ լսատեսողական, 
Ցոլին Շահինեան՝ հիւանդապահու-
հի, Շանթ Վարդանեան՝ քաղաքա-
կան գիտութիւն, Յարութ Արթինեան՝ 
օդաչու, Դալար Մխիթարեան՝ հոգե-
բանութիւն, Սեւակ Քէթէնճեան՝ 
ֆիզիքական կրթութիւն, Հայկ 
Խաչերեան՝ Electrical engineer-
ing, Անիթա Մուջոյեան՝ անգլերէն 
գրականութիւն, Արշօ Պալեան՝ 
լրագրութիւն, Քրիսթին Սարգիսեան՝ 
ընկերային ծառայութիւն, Փաթիլ 
Լեւոնեան՝ graphic design, Կասիա 
Պալեան՝ քաղաքական գիտութիւն, 
Շողեր Քէշիշեան՝ Human resources։

Ձեռնարկին բարի գալուստի խօս-
քը արտասանեց Հայկազեան 
համալսարանի համակարգիչի 
բաժանմունքի պատասխանատու 
եւ համակարգչային գիտութեան 
դասախօս՝ Ուսումնական խորհուր-
դի անդամ Շանթ Ստեփան։ Ան 

յայտնեց, որ «Երկար ճանապարհ 
դէպի ազատութիւն» խորագիրը 
կրող իր  ինքնակենսագրութեան 
մէջ հարաւային Ափրիկէի նախկին 
նախագահ հանգուցեալ Նելսըն 
Մանտելա գրած է. «Կրթութիւնը 
ինքնազարգացման մեծ մեքենան է։ 

Կրթութեան միջոցով է, որ գիւղացիի 
մը աղջիկը կրնայ բժիշկ դառնալ, 
հանքագործի մը տղան կրնայ հան-
գին մեծաւորը դառնալ, ագարակի 
մէջ աշխատողի զաւակը կրնայ 
մեծ պետութեան մը նախագահը 
դառնալ» հաստատելով, որ կրթու-
թիւնը յաջողութեան բազմաթիւ 
ճամբաներ կու տայ նոր սերունդին։ 

Շանթ Ստեփան հաստատեց, որ 
սոյն ձեռնարկը կը նպատակադրէ 
զինել մեր աշակերտները համապար-
փակ եւ արդի տեղեկութիւններով` 
գործի ասպարէզներու եւ իրենց 
համապատասխան համալսարանի 
ճիւղերու։ «Մեր մարտահրաւէրը եւ 
առիթը այն է, որ շինենք լաւագոյն 
մարզուած աշխատանքի ուժը, որ 
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Նոր Բացայայտումներ Փնտռող Չինացի Զբօսաշրջիկները Սկսած Են 
Աւելի Յաճախ Ընտրել Հայաստանը

Արթուր Ալեքսանեան Ոսկէ Մետալ 
Նուաճեց Նիսի Մրցաշարքին. 

Հայաստանը Ունի Եւս 6 Մետալ

Արցախի Խաչմաչի եւ Կարմիր Գիւղի Նորածիններու 7 ընտանիքներ 
1000-ական Տոլար Աջակցութիւն Ստացած են Բարերարէն

Հայրենի Զբօսաշրջութիւն

Հայրենի Նուաճումներ

Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն

Վերջին շրջանին, Չինաստանէն 
Հայաստան զբօսաշրջիկներու 
կատարած այցելութիւնները նկա-
տելի կերպով աւելցած են: Վիճա-
կագրութեան համաձայն՝ 2018-ին, 
2017-ին հետ համեմատած՝ Չինաս-
տանէն Հայաստան ժամանած զբօ-
սաշրջիկներուն թիւը աւելցած է 
59.9 տոկոսով: Աճի ընթացք կայ 
նաեւ 2019-ին: Եթէ Յունուարէն 
Հոկտեմբեր 2018-ին Հայաստան 
այցելած են Չինաստանի 8 հազար 
430 քաղաքացիներ, 2019-ին՝ շուրջ 
14 հազար 500:  Այդ առումով իր 
դերակատարութիւնը ունին պետա-
կան նպատակաուղղուած քաղա-
քականութիւնը եւ մասնաւոր 
հատուածի աշխոյժ աշխատանքը:
«Արմէնփրէս»-ը այս գծով աւելի 
մանրամասն տեղեկութիւններ 
ունենալու նպատակով՝ զրուցած 
է Սոնա Սահակեանի հետ, որ 
«Սոտու Թրաւել» զբօսաշրջութեան 
ընկերութեան հիմնադիր տնօրէնն 

է եւ քանի մը տարիէ ի վեր 
յատուկ աշխատանք կը տանի 
Չինաստանի ուղղութեամբ։ Անոր 
տպաւորութիւնները դրական են, 
արդիւնքները՝ ոգեւորող: Ան շեշ-
տեց, որ այս բնագաւառին մէջ 
չօգտագործուած  հսկայ ներոյժ կայ, 
սակայն անհրաժեշտ աշխատանքը 
չի տարուիր։
Ան նկատել տուաւ, որ իրենք հետե-
ւողական աշխատանք կը տանին, 
որպէսզի չինացիները կարե-
լի եղածին չափ տեղեակ ըլլան 
Հայաստանի մասին։ Անպայման 
կը մասնակցին Չինաստանի մէջ 
տեղի ունեցող զբօսաշրջութեան 
ցուցահանդէսներուն, այնուհետեւ 
առանձին կ՛աշխատին զբօսաշըր-
ջութեան ընկերութիւններու հետ: 
Հայաստան եկած է նաեւ «Նեշընըլ 
Ճիոկրաֆիք»-ի ներկայացուցիչը, 
որ վերադառնալէ ետք 5 էջեր յատ-
կացուցած է Հայաստանին:
Սոնա Սահակեան ըսաւ, որ ոգեւորիչ 

է պարզ աչքով տեսնել չինացինե-
րուն ներկայութիւնը  Երեւանի 
փողոցներուն մէջ։ Հիմնականին մէջ 
Չինաստանէն կու գան աւելի հասուն 
տարիքի մարդիկ: Չինացիներ, որոնք 
յաճախ կը ճամբորդեն, անպայման 
նորութիւններ կը փնտռեն։ Անոնց 
յատկապէս կը հետաքրքրէ հայկա-
կան խոհանոցը: Անոնք շատ կը սիրեն 
հայկական լաւաշը, ապուրները, 
բանջարեղէնը, տապկուած կանա-
չին, եւ, անշուշտ, խոզի միսի խորո-
վածը:
Խօսելով հետագայ աշխատանք-
ներուն մասին՝ Սոնա Սահակեան 
նշեց, որ նպատակ ունին կարելի 
եղածին չափ շատ զբօսաշրջիկներ 
ներգրաւել Չինաստանէն, մանա-
ւանդ որ չօգտագործուած մեծ ներոյժ 
կայ: Վիզայի դրութիւնը վերցնելու 
նախաձեռնութիւնը Սոնա Սահա-
կեան շատ կարեւոր կը նկատէ, 
սակայն հիմնական կը նկատէ նաեւ 
ուղիղ թռիչքներու ապահովումը։

Ըստ անոր՝ այսօր կայ չինարէն 
գիտցող զբօսավարներու խիստ 
պակաս, որովհետեւ չինացին 
միայն չինարէն կը խօսի, ուրեմն 
անհրաժեշտ է աւելցնել չինարէն 
գիտցող զբօսավարներուն թիւը։ Ան 
նկատել տուաւ, որ դէպի Հայաս-
տան կը նկատուի հոսք այն երի-
տասարդներուն, որոնք կ՛ուսանին 
Չինաստանի մէջ եւ կը վերադառնան 
Հայաստան, պէտք է փորձ կատարուի 
անոնց հետ աշխատելու եւ բացը 
գոցելու։

Ողիմպիական խաղերու, աշխար-
հի եւ Եւրոպայի ախոյեան Արթուր 
Ալեքսանեան յաղթեց Նիսի միջազ-
գային մրցաշարքին:
«Արմէնփրես»-ի հաղորդմամբ` 97 
քկ. դասակարգին մէջ Ալեքսանեան 
եզրափակիչ փուլին յաղթեց Ատըր-
պէյճանի ներկայացուցիչին՝ դառ-
նալով մրցաշարքի ոսկէ մետալակիր:
77 քկ. դասակարգին մէջ Կարապետ 

Չալեան եւ 55 քկ. դասակարգին 
մէջ Ռուդիկ Մկրտչեան պարտուելով 
եզրափակիչ փուլերուն նուաճեցին 
միայն արծաթէ մետալներ: Իսկ 
Գէորգ Ղարիբեան (60 քկ.), Սլաւիկ 
Գալստեանը (67 քկ.), Մալխաս Ամո-
յեանը (72 քկ.) եւ Ռուբէն Ղարիբեան 
(82 քկ.)՝ պրոնզէ մետալներ:
Մրցաշարքին Հայաստանը կը մաս-
նակցէր 10 ըմբիշով:

Ասկերանի շրջանի Խաչմաչ եւ 
Կարմիր գիւղ համայնքներու 7 
ընտանիքներ երեխայ ունենալու 

առիթով դարձեալ 1000-ական տոլար 
դրամական աջակցութիւն ստացած 
են Յարութիւնեան ընտանիքին 

կողմէ:
Ըստ «Արցախփրես»-ի՝ Յարու-
թիւնեան ընտանիքի ներկայացուցիչ 
Նորայր Յարութիւնեան այցելած է 
Խաչմաչ եւ Կարմիր գիւղ համայնք-
ներ եւ ընտանիքներուն յանձնած 
դրամական պարգեւները:
Յարութիւնեանի խօսքով` երազանք 
է, որ գիւղերու մէջ այնքան երեխա-
ներ ծնին, որ նոր դպրոցներ կառու-
ցելու անհրաժեշտութիւն ըլլայ:
Խաչմաչի բնակչուհի Ալվինա Յարու-
թիւնեան այս առիթով ըսած է, որ 
ծրագիրէն կ՛օգտուի երկրորդ անգամ 
եւ գումարը պիտի օգտագործէ 
ընտանիքի ընկերային վիճակը 

կայունացնելու համար:
«Խաչմաչ» բարեգործական հիմ-
նադրամի տնօրէն Սերոբ Մնացա-
կանեանի խօսքով  մինչեւ ծրագրի 
իրականացումը գիւղի վիճակը այն-
քան ալ գոհացուցիչ չէր:
«Տարիներ կ՛ըլլար, երբ, ընդհանուր 
առմամբ, ծնունդներ չէին ըլլար, 
բայց երբ Յարութիւնեան եւ Կարա-
պետեան ընտանիքները ծնելիու-
թեան աճը խրախուսելուն ուղղուած 
բարեգործական ծրագիրներ կ՛իրա-
կանացնեն, 2012- 2019 թուական-
ներուն գիւղին մէջ ծնած է 38 երե-
խայ. 2018-ին արձանագրուած է 5, 
իսկ 2019-ին` 6 ծնունդ:
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Ինչպէ՞ս էր Հայկական Բանակի Անցած Տարին

Չափազանցութիւն չ’ըլլար, եթէ ըսենք, որ 2019 թուականին դրական 
առումով ամենամեծ բաժինը հասած է ՀՀ Զինուած Ուժերուն։
Sputnik-ի լրագրող Աշոտ Սաֆարեանի հաղորդմամբ՝ 2019 

թուականը հայկական բանակին համար յաջող տարի էր։ Բարեփոխումները 
անդրադարձան ԶՈւ-ի գործունէութեան՝ գրեթէ բոլոր առանցքային ուղղու-
թիւններու վրայ։
Նոր սպառազինութիւն ու ռազմատեխնիկայ, սնունդի համակարգի 
արմատական փոփոխութիւն, զինծառայողներու հիմնադրամի գործու-
նէութեան ժամային շրջանակներու ընդլայնում, շփման գիծի վրայ ենթա-
կառուցուածքներու բարելաւում եւ բազմաթիւ այլ երեւոյթներ. իւրաքանչիւրը 
առանձին-առանձին ուշադրութեան եւ վերլուծութեան արժանի են։

Ահեղ «Տոռ» աստուած
Տարեվերջին մենք տեսանք Ռուսաստանէն գնուած «Տոռ-Մ2ԿՄ» ժամա-
նակակից զենիթահրթիռային համալիրները։ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան 
նոյնիսկ սելֆի առած էր այդ համալիրներու ֆոնին։
«Տոռը» ժամանակակից զենիթահրթիռային համալիր է, որ կրնայ նոյնիսկ 
անձնակազմի բացակայութեան պարագային, պայքարիլ որեւէ օդային 
յարձակումի դէմ, ներառեալ՝ բարձր ճշգրտութեան հրթիռները։
Համալիրը ստեղծուած է օդային հարուածներէն զինուորական, տնտեսական 
եւ այլ զինակէտեր պաշտպանելու համար։ Կրնայ պայքարիլ հակառակորդի 
տարբեր տեսակի հրթիռներու, ԱԹՍ-ներու (Անօդաչու թռչող սարք), 
ինքնաթիռներու եւ ուղղաթիռներու դէմ։ «Տոռ»ը իսկական մղձաւանջ կրնայ 
դառնալ հակառակորդի որեւէ ռազմօդանաւի համար։
«Տոռ» համակարգերու ձեռքբերման մասին կը խօսէին դեռ անցած տարուան 
գարնան։ Սակայն ռազմական ղեկավարութիւնը մատակարարման ժամկէտը 
գաղտնի պահեց մինչեւ վերջ։ Եւ ահա անոնք արդէն հասած են։ Համալիր-
ներու առկայութիւնը ՀՀ հակաօդային պաշտպանութեան շատ մեծ առաւելու-
թիւններ կու տայ եւ զայն առաւել արդիւնաւէտ կը դարձնէ։

Նախեւառաջ ռազմօդանաւերը
2019 թուականի սկիզբին իմացանք 4+ սերունդի Սու-30ՍՄ կործանիչներու 
4 միաւոր գնելու մասին։ Այդ ժամանակ Sputnik Արմենիա գործակալութիւնը 
յայտնած էր կործանիչներու մատակարարման պայմանագրին ստորագրման 
լուրը։
Մեքենաները Հայաստան ժամանած էին 2019 թուականի Դեկտեմբերի վերջը։ 
Հայաստանը հետագային մտադիր է նման առնուազն 8 ինքնաթիռ ձեռք բերել։
Սու-30ՍՄ-ը կրնայ բարձր ճշգրտութեան հարուածներ հասցնել հակառակոր-
դի առանցքային թիրախներու, ինչ որ կարելի չէ ըսել Ատրպէյճանի մէջ առկայ 
ՄիԳ-29 կործանիչներուն մասին։
Սու-30ՍՄ-ը կրնայ օգտագործել սպառազինութեան լայն շրջանակ, ինչպէս` 
նոյն Х59 МК2-ները, որոնք կրնան մինչեւ 285 քմ. հեռաւորութենէ հարուածներ 
հասցնել ռազմական թիրախներուն։ Ան նաեւ կրնայ յաջողապէս պայքարիլ 
հակառակորդի հակաօդային համակարգերուն դէմ։

Ջուրը կեանք է
Մէկ տարուան ընթացքին մեծ աշխատանք տարուած է հայ-ատրպէյճանական 
սահմանին եւ ԼՂՀ շփման գիծին՝ մարտական հերթապահութեան պայման-
ները բարելաւելու հարցով։ Դեռ Օգոստոսի վերջը ՀՀ կառավարութիւնը 
որոշում կայացուց լրացուցիչ 2,1 մլռ. դրամ յատկացնել այդ նպատակին։
2019 թուականին աւելցաւ արեւային մարտկոցներով յագեցած դիրքերու, 
էապէս աւելցան ջերմային պատկերապատիչներու եւ վերահսկման այլ 
սարքերու քանակը։ Դիրքերը վերահսկելու միջոցներով զինումը թոյլ կու տայ 
ժամանակին նկատել դիվերսիոն խումբերու տեղաշարժը եւ անոնց արժանի 
հակահարուած տալ։ Տարեվերջին մարտական դիրքերուն շուրջ 35%-ը 
ապահովուած էր խմելու ջուրով։ Այս մէկը չափազանց կարեւոր ցուցանիշ 

է, որ կ’աւելցնէ մարտական դիրքերու ինքնաբաւ ըլլալը։

Իւրայիններուն դժբախտութեան մէջ մինակ չեն թողեր
2019 թուականին զգալիօրէն աւելցած է զինծառայողներու ապահովագրու-
թեան հիմնադրամի շահառուներու ցանկը։ Ի սկզբանէ, երբ հիմնադրամը կը 
ստեղծուէր, կը նախատեսուէր ծրագրին մէջ ներառել միայն 2017 թուականի 
Յունուարէն վիրաւորուած կամ զոհուած զինծառայողները։
Սակայն 2018 թուականին ընթացքին եւ յատկապէս 2019 թուականին մի քանի 
անգամ ժամանակային շեմը «տեղաշարժած» է։ Ասոր որպէս արդիւնք 2020 
թուականի Յունուարէն սկսեալ հիմնադրամը կը սկսի գումար յատկացնել 
1998 թուականէն հայրենիքի պաշտպանութեան ժամանակ զոհուած 
զինծառայողներու ընտանիքներուն եւ 1-ին ու 2-րդ կարգի հաշմանդամութիւն 
ունեցող զինծառայողներուն։
Պաշտպանութեան Նախարարութիւնը բազմիցս նշած է, որ կ’ուզէ աստիճա-
նաբար հասնիլ մինչեւ 1992 թուական։ Փոխհատուցում կը ստանան զոհուած 
զինուորներու եւ սպաներու ընտանիքները, ինչպէս նաեւ 1-ին եւ 2-րդ կարգի 
հաշմանդամութիւն ունեցող զինծառայողները։ Զոհուած զինծառայողներուն 
եւ 1-ին կարգի հաշմանդամներուն տրուող փոխհատուցումը կը տատանի 
52-82 մլն. դրամի սահմաններուն։ 52 մլն. կը ստանան շարքայինները, 72 
մլն.՝ ենթասպաները եւ 82 մլն. դրամ՝ սպաները։ Ընդ որում` 10 մլն.-ը կը 
տրուի միանուագ, իսկ մնացածը՝ 20 տարուան ընթացքին, ամսական 200-
300,000 դրամ։
2-րդ կարգի հաշմանդամներու փոխհատուցումը կը կազմէ 26-52 մլն. 
դրամ` կրկին զինուորական կոչումէն կախեալ։ Անոնցմէ 5 մլն.-ը կը 
յատկացուի միանուագ, մնացածը՝ 20 տարուան ընթացքին՝ ամսական 100-
200 հազար դրամի չափով։ Հիմնադրամի գումարները կը ձեւաւորուին ՀՀ 
քաղաքացիներու աշխատավարձերէն գանձուող ամէնամեայ վճարներու 
հաշուին։ Իւրաքանչիւր պաշտօնապէս գրանցուած աշխատող ամսական 
1000 դրամ կը վճարէ։

Երջանկութիւնը ոչ թէ դրամին մէջն է, այլ՝ քանակին
Ռազմական բարեփոխումներուն մէջ կարեւոր տեղ գրաւեց 2019 թուա-
կանի Յունիսէն զինծառայողներուն աշխատավարձերու բարձրացումը։ 
Շարքայիններուն եւ սպաներուն նիւթապէս շահագրգռելը ոչ պակաս 
նշանակալի գործօն է մարտունակութեան առումով, որքան՝ ժամանակակից 
սպառազինութիւններու ձեռքբերումը։ Ընդ որում, բարձրացումը կախեալ է 
զինծառայողի ռանգից։ Աշխատավարձերու աճը, այսպիսով, կազմած է 5% 
բարձրագոյն սպայական կազմին համար, աւագ սպայական կազմը ստացած 
է 8%-նոց յաւելում, կրտսեր սպայական կազմը՝ 13%, աւագ ենթասպաները՝ 
15%, կրտսեր ենթասպաները եւ պայմանագրային ծառայութեան շարքային 
կազմը՝ 18%։
Աւելի կոնկրետ իրավիճակը հետեւեալ տեսքը ունի. գունդի հրամա-
նատարներու աշխատավարձը աւելցած է 23 հազարով (7%), գունդի 
զօրահրամանատարներու տեղակալներունը՝ 20 հազար դրամով (7%), 
գումարտակի հրամանատարներունը՝ 85 հազար դրամով (12%), վաշտի 
հրամանատարներունը՝ 96 հազար դրամով (18%), դասակի հրամա-
նատարներունը՝ 72 հազար դրամով (18%), աւագ ենթասպաներունը՝ 
38 հազար դրամով (18%), պայմանագրային ծառայութեան շարքային 
զինուորականներունը՝ 30 հազար դրամով (18%)։

«Ան որ չ’ուզեր կերակրել սեփական բանակը, կը կերակրէ օտարինը»․․․
Կարծես թէ բարեփոխումներուն գագաթնակէտը դարձաւ զինծառայողնե-
րուն սնունդի կազմակերպման բացարձակապէս նոր համակարգը։ ՀՀ 
կառավարութիւնը դեռեւս 2019 թուականի Փետրուար 21-ին որոշեց 
փոփոխութիւններ մտցնել բանակին համար պարէնի գնման գործընթացին։
Այժմ պարէնամթերքը կը մատակարարէ մասնաւոր հատուածը։ Այն նաեւ կը 
կազմակերպէ սնունդի պատրաստման եւ բաժանման գործընթացը։
Զինծառայողները այժմ կ’օգտուին «շուէտական սեղանէն»՝ համեղ եւ 
տարատեսակ սնունդով։ Նոր համակարգը նաեւ թոյլ կու տայ ամբողջու-
թեամբ բացառելու հերթապահութիւնները խոհանոցին մէջ։ Անձնակազմը 
այսուհետեւ չի միջամտեր սնունդի պատրաստման գործընթացին եւ կը 
զբաղի բացառապէս մարտական պատրաստուածութեամբ։
Նոր համակարգին անցում կը կատարուի աստիճանաբար։ Այսօր այն կը 
գործէ 30 զօրամասերու մէջ, սակայն ժամանակի ընթացքին կը նախատեսուի 
զայն տարածել առանց բացառութեան բոլոր զօրամասերուն։ Պարենամթերքի 
մատակարարման եւ պատրաստման գործընթացին մէջ ներգրաւուած է 4 
մասնաւոր ընկերութիւն, անոնց թիւը եւս կ’աւելնայ։
Հարկ է նշել, որ այս մէկը բանակին մէջ տեղի ունեցած փոփոխութիւննե-
րուն ամբողջական ցանկը չէ։ Մենք պարզապէս յիշատակեցինք առաւել 
«գովազդուածները»։ Որոշ բնագաւառներ լուսաբանման ենթակայ չեն՝ 
հաշուի առնելով անոնց առանձնայատկութիւնները, որոնք եւ ամենաշատը 
կ՚ազդեն որակի եւ հայկական ԶՈւ-ի մարտական պատրաստուածութեան 
մակարդակին վրայ։
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Զարմանալի Հա՜յ...
Զարմանալի՛ հայ։
Պապդ թուրքահայ,
Հայրդ ռուսահայ,
Դու ֆրանսահայ,
...Զարմանալի հա՜յ...
Սասունում ծնուած,
Պէյրութում ապրած,
Էջմիածնում մեռած,
...
Զարմանալի՜ հայ։
Տղադ Սեւանում,
Թոռդ Միլանում,
Ծոռդ Թեհրանում։
Քո սերմը վաղու՜ց քեզ չի հասկանում...
Առանց պապ ու տատ,
Հայրենական հող,
Մայրենի լեզու՛,
Առանց հայր ու մայր։
Զարմանալի հա՜յ...
Որ որպէս հիւր է իր տունը գալիս,
Որպէս թուրիսթ իր տան մէջ ման գալիս,
Եւ ետ գնում տու՛ն,
Որ Նիս է կոչւում,
Հալէպ կամ Շանհա՜յ։
Զարմանալի՜ հայ,
Զարմանալի հա՜յ...

ԳԷՈՐԳ ԷՄԻՆ

ՓՈԼ ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ
(1926 – 1998)
«Փարոս քաղաքին վրայ»

21 2019
ՅՈՒՆՈՒԱՐ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Ազրպէյճանի Մէջ Մտահոգ Են Ռուսիոյ 
Նոր Վարչապետին Հայ Ըլլալէն

ՀՀ Գլխաւոր Դատախազը Կարեւոր Յայտարարութիւն 
Կատարեց Կուտոյեանի Սպանութեան Խնդրով 

Միջազգային Èáõñ»ñ

Հինգշաբթի օր Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր 
Փութինի կողմէ վարչապետի պաշտօնին նախ-
կին նախագահ եւ վարչապետ Տմիթրի Մետվե-
տեւի փոխարէն նշանակուեցաւ տնտեսագէտ, 
Դաշնակցային հարկային ծառայութեան ղեկավար 
Միխայիլ Միշուսթինը:
Անոր թեկնածութեան մասին տարածուած լուրե-
րէն ետք համացանցի` մասնաւորաբար հայկական 
եւ ազրպէյճանական ոլորտին մէջ սկսան տարա-
ծուիլ նոր նշանակուած վարչապետին հայկական 
արմատներ ունենալու մասին խօսակցութիւններ: 

Այս մասին կը հաղորդէ «Երկիր»-ը:
Ազրպէյճանի արտաքին գործոց նախկին 
նախարար Թոֆիք Զիւլֆիքարով (Հայտար 
Ալիեւի օրերուն` 1998-1999) իր դիմատետրեան 
էջին վրայ անդրադարձած է «Ռաշա Թուտէյ» 
պատկերասփիւռի կայանի եւ միջազգային գոր-
ծակալութեան, «Սփութնիք» լրատու գործակա-
լութեան գլխաւոր խմբագիր Մարկարիթա Սիմո-
նեանի թուիթըրեան գրառման:
«Ռուսիոյ ճակատագիրը կախեալ է անկէ, թէ 
ինչքա՛ն պիտի ըլլայ մեր թիւը», գրած էր Սիմոնեան:
Ազրպէյճանցի նախկին պաշտօնատարը, թերեւս 
կանխամտածուած կամ յիմարօրէն, այլ կերպ 
արձագանգած է այս գրառման: Կարծելով, որ «մեր 
թիւը» արտայայտութիւնը կը նշանակէ հայերու 
թիւը` առնչուած կառավարութեան մէջ երկու 
հայու` Միշուսթինի եւ արտաքին գործոց նախա-
րար Սերկէյ Լաւրովի ծագման, ազրպէյճանցին կը 
գրէ. «Հայերը կը կազմեն Ռուսիոյ բնակչութեան 
0,89 առ հարիւրը: 

նասպանութեան մասին»,-ըսած է ՀՀ գլխաւոր 
դատախազ Արթուր Դաւթեանը:
Ան յիշեցուցած է, որ ինքնասպանութեան հասց-
նելու յանցակազմի յատկանիշներով յարուցուած 
է քրէական գործ, եւ ընդգծած է, որ մահուան 
ելքով դէպքին բնորոշ բոլոր վարկածներն ամե-
նայն խորութեամբ պիտի ստուգուին: «Բոլոր 
ուղղութիւններով, բոլոր վարկածներով պատշաճ 
քննութիւն կ’իրականացուի: Քննութեան ընթաց-
քին որոշակի էական հանգամանքներ ձեռք 
բերուելու եւ քննութեան արդիւնքներու մասին 
ես ձեզի հետ խօսելու առիթ կ’ունենամ»,-նշած է 
Դաւթեանը:

«Այս պահուն ունինք դէպքի նախնական 
քննութեամբ ձեռք բերուած նախնական բաւա-
կանաչափ տուեալներ, որոնք կը վկայեն ինք-

ՄԱՐԱՇԻ ԱՂԷՏԻն ՅԻՇԱՏԱԿՈՒՄ

Սիրելի հայրենակից,
Լիբանանի Մարաշի հայրենակցական միութիւնը պիտի յիշատակէ 
Մարաշի Աղէտին 100 ամեակը:
Նոր Մարաշի հայ երեք յարանուանութեանց եկեղեցիներուն մէջ 
տեղի պիտի ունենան Ս.Պատարագ,Պաշտամունք եւ հոգեհանգըս-

տեան պաշտօններ,Կիրակի 26 Յունուար 2020-ին,Մարաշցի հին եւ 
նոր ննջեցեալ հայրենակիցներուն համար:

Կը հրաւիրենք Ձեզ բոլորդ, ներկայ գտնուելու վերոյիշեալ եկեղեցական 
արարողութիւններուն, յարգելու համար խնկելի յիշատակը մեր ննջեցեալներուն:

Ս.Քառասնից Մանկանց եկեղեցի        Յաւարտ Ս.Պատարագի
Ս.Փրկիչ եկեղեցի                                                   ժամը 10:00
Հայ Աւետարանական եկեղեցի                            ժամը 10:00

Յաւարտ եկեղեցական արարողութեանց,բոլոր հայրենակիցները հրաւիրուած 
են միութեան Գերմանիկ սրահը,հոգեսուրճ առնելու եւ յարգելու մեր նահատակ-
ներուն յիշատակը:

Լիբանանի Մարաշի Հայրենակցական                                                                                 
Միութեան Վարչութիւն
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¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ` 
Ã»ñÃÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý 
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙμ³·ñáõÃ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í 
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ 
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

«Զարթօնք»ի աշխարհասփիւռ ընթերցողներուն,
Սիրելի՛ բարեկամներ,
Ձեզի արդէն իսկ ծանօթ է Լիբանանի մէջ տիրող այսօրուայ 
տագնապալի իրավիճակը: Ներկայ պայմանները երկիրն ու 
այստեղ գործող հաստատութիւնները դրին տնտեսական ծանր 
խնդիրներու առջեւ: Դրամատնային համակարգն ալ անդա-
մալուծուած է, բան մը, որ աւելի եւս կը բարդացնէ վիճակը: 
Լիբանանեան թերթերը, որոնք արդէն իսկ կը դիմագրաւէին 
ֆինանսական դժուարութիւններ, այսօր անոնք գոյատեւման 
իմաստով,  ծանր կացութեան մատնուած են: Տագնապի մէջ է 
թերթերու գովազդային շուկան, որ յաւելեալ բարդ պայմաններ 
ստեղծած է մամուլի հաստատութիւններուն համար։ Այս ծանր 
իրավիճակէն անմասն չի մնար անշուշտ «Զարթօնք»-ը։
Ճակատագրական այս ճգնաժամային օրերուն գոյատեւման մեր 
յոյսը մեր թերթին սիրելի ընթերցողներն ու բարեկամներն են, 
որոնք միշտ կողքին եղած են «Զարթօնք»ին: Առ այս ազնուօրէն 
կը դիմենք ձեզի, որ ձեր աջակցութիւնը բերէք ձեր եւ մեր սիրելի 
թերթին։ «Զարթօնք» այսօր կարիքը ունի ձեր իւրաքանչիւրին  
նիւթական ազնիւ օգնութեան։
Նիւթական իւրաքանչիւր կաթիլ այս օրերուն կը թեթեւցնէ հայ 
թերթին դէմ ծառացած տագնապին բեռը: Նուիրատուութեան 
գումարին մեծաթիւ կամ փոքրաթիւ ըլլալը ոչ մէկ նշանակութիւն 
ունի այստեղ: Կարեւորը Հայ թերթը ճգնաժամէ մը դուրս բերելու 
սատարող համատեղ մտահոգութիւնն ու գործակցութիւնն է, 
որ վայել է մեր ազգին:  
Ձեր օգնութիւնը հաստատելու համար ձեզմէ ազնուօրէն կը 
խնդրենք գրել zartonkadl@gmail.com հասցէին որպէսզի ձեր 
բնակած  աշխարհագրական շրջանին ու նուիրաբերելիք 
գումարին համաձայն միասնաբար ճշդենք ձեր ազնիւ լուման 
փոխանցելու լաւագոյն, ապահով եւ գործնական միջոցը:  
Մենք վստահ ենք, որ բոլորիս սիրելի թերթին այս դժուար 
պայմանները միասնաբար պիտի յաղթահարենք:

ԿՈՉ

Ճինիշեան Յիշատակի Ձեռնարկի Տնօրէնութիւնը կը 
գուժէ Ճինիշեան հաստատութեան բարերար

ՅՈՎԻԿ  ՔԻՒՐՔՃԵԱՆի
մահը, որ պատահեցաւ շաբաթ, 18 Յունուար 2020-ին,
Ուաշինկթընի մէջ:

Եթէ Միշուսթինը վարչապետ դառնայ 
(գրառումը կատարելու ժամանակ 
տակաւին չէր նշանակուած «Երկիր»), 
իսկ Լաւրով պահէ արտաքին գործոց 
նախարարի պաշտօնը, ապա պիտի 
ըլլայ այնպէս, որ կառավարութեան 
մէջ կայ ծագումով 2 հայ»:
Իրականութեան մէջ Մարկարիթա 
Սիմոնեանը այդ «թուիթ»-ը ըրած 
էր այն ժամանակ, երբ Մետվետեւ 
տակաւին նոյնիսկ չէր յայտարարած 
կառավարութեան հրաժարականին 
մասին, իսկ Փութին իր արտասա-
նած խօսքին մէկ հատուածին 
մէջ կ՛անդրադառնար Ռուսիոյ 

ժողովրդագրական խնդիրներուն 
եւ Սիմոնեանի` «մեր թիւը» արտա-
յայտութիւնը կը վերաբերի Ռուսիոյ 
բնակչութեան:
Ինչ կը վերաբերի Միշուսթինին, 
ապա ան իրապէս բաւական 
մտերիմ յարաբերութիւններ ունի 
Հայաստանի եւ հայերու հետ: Դիմա-
տետրեան օգտատէր, քրտագէտ 
Կարէն Յովհաննիսեան, անդ-
րադառնալով ազրպէյճանական 
արձագանգին, կը գրէ. «Միխայէլ 
Միշուսթինի մայրական կողմէն հայ 
ըլլալու մասին տեղեկութիւնը այս 
պահուս կաթուածահար կը դարձնէ 
ազրպէյճանցի օգտատէրերը»:

Ազրպէյճանի Մէջ Մտահոգ Են Ռուսիոյ 
Նոր Վարչապետին Հայ Ըլլալէն
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Հրանդ Տինքի 
13րդ  Տարելիցի Ոգեկոչում

«Ակօս» շաբաթաթերթի նահա-
տակեալ հիմնադիր Հրանդ Տինք  
ոգեկոչուեցաւ Պոլսոյ մէջ իր դէմ 
կատարուած ոճրագործութեան 
13-րդ տարելիցին առթիւ։ Ըստ 
«Ժամանակ»ին հոգելոյս Հրանդ Տին-
քի համար նախ հոգեհանգստեան 
պաշտօն կատարուեցաւ՝ Պալըքլըի 
ազգային գերեզմանատան հողա-
կոյտին վրայ։ Շիրմին շուրջ 
համախմբուածները աղօթեցին իր 
յաւիտենական հանգիստի խաղա-
ղութեան համար։
Աւելի վերջ, իր դէմ կատարուած 

մահափորձի ժամուն Հրանդ Տինքի 
համար ոգեկոչման բացօթեայ հաւաք 
մը տեղի ունեցաւ Օսմանպէյի մէջ՝ 
«Ակօս» շաբաթաթերթի նախկին 
խմբագրատան գտնուած շէնքին 
առջեւ։ Հայերէն եւ թրքերէն մեղե-
դիներու նուագին զուգահեռ բոլո-
րը հերթական անգամ իրենց 
խոնարհումը բերին Հրանդ Տինքի 
յիշատակին առջեւ։ Ներկայ էին իր 
այրին՝ Ռաքել Տինք եւ հարազատ-
ները։ «Հրանդի ընկերներուն» անու-
նով ելոյթով մը հանդէս եկաւ Շեպնեմ 
Քորուր Ֆինճանճը։
Միւս կողմէ, Պատրիարքական Աթոռն 
ալ յայտարարութիւնով մը հանդէս 
եկաւ Հրանդ Տինքի մահուան 13-րդ 
տարելիցին առթիւ։ «Իր սպանու-
թեան 13-րդ տարելիցին Հրանդ Տինքի 
համար արդարութեան մեր պահան-
ջը կը կրկնենք հերթական անգամ», 
նշուած է Պատրիարքարանի դիւանի 
ստորագրութեամբ հրապարակուած 
յայտարարութեան մէջ։


