
Խորհրդարանի շրջակայքը պարսպապատելէ ետք երէկ վարչապետարանին 
շուրջ ալ պեթոնէ պարիսպ բարձրացաւ «պաշտպանելու» զայն ցուցարար-
ներէ, որոնք նախորդ գիշեր այնտեղ մեծ ցոյց մը կազմակերպեցին: 
Այս գործողութիւնը կատարուեցաւ երեւի առաջքը առնելու ապագայի ցոյցե-
րու միջոցին վարչապետարանը գրաւելու ոեւէ փորձ կանխելու համար:
Նշենք, որ վարչապետ Հասսան Տիապ իր ընտանիքին հետ արդէն վար-
չապետարանի մէջ կեցութիւն հաստատած է:  

Լիբանանի Հանրապետութեան նախա-
րար Համատ Հասան հաստատեց, որ 
Քորոնա Ժահրը Լիբանան հասած չէ: 
Ան իր այս յայտարարութիւնը ըրաւ 
Պէյրութի օդակայանին մէջ այս հարցին 
համար հաստատուած յատուկ բաժնին 
մէջ գումարած ժողովի մը ընթացքին:
«Կանխարգելիչ միջոցառումներ առնե-
լու մեր քայլը անոր տարածումը կանխել 
կը նպատակադրէ եթէ հակառակ պարագային ժահրը հասնի Լիբանան» 
շեշտեց նախարարը:
Ան աւելցուց, որ իրավիճակը հսկողութեան տակ է եւ աւելորդ իրարանցումի 
կարիքը չկայ:
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ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ

Գնահատելով «Զարթօնք»ին դերը՝ տեղեկատուական, դաս-
տիարակչական եւ ազգապահպանման վեհ գործին մէջ, 
Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան (ՀԲԸՄ) 
Կեդրոնական Վարչութիւնը հաւատարիմ, ի միջի այլոց, հայ 
մամուլին զօրավիգ կանգնելու իր առաքելութեան, տաս հազար  
ամ. տոլար ($10,000) կը նուիրէ «Զարթօնք»ին, անոր մաղթելով 
աւելի եւս կորով եւ աշխոյժ գործունէութիւն: Շար. Էջ 02

Շար. Էջ 02

Բանակի Օրուայ Առիթով Սուրբ Պատարագ 
Եւ Պարգեւաբաշխութիւն

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Մէջ

Յունուարի 26-ին, հանդիսապետու-
թեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ 
Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոսի, Արմաւիրի թեմի 
Ս. Աստուածածին եկեղեցում (ք. 
Էջմիածին) Հայոց բանակի օրուայ 
կապակցութեամբ մատուցուեց Ս. 
Պատարագ: Պատարագիչն էր ՀՀ 

ԶՈՒ հոգեւոր առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Վրթանէս եպիսկոպոս 
Աբրահամեանը:  
Սրբազան արարողութեանը 
ներկայ էին Հայաստանի Հան-
րապետութեան Պաշտպա-
նութեան նախարար Դաւիթ 
Տօնոյեանը, ՀՀ Զու ԳՇ 
պետ, գեներալ-լեյտենանտ 
Արտակ Դաւթեանը, ՊԲ հրա-
մանատար, գեներալ-մայոր 
Կարէն Աբրահամեանը, Մայր Աթոռի միաբաններ, ՀՀ Զու բարձ-
րագոյն սպայական կազմի ներկայացուցիչներ, ՀՀ Զու Հոգեւոր 
առաջնորդութեան գնդերէցներ: 

Իր քարոզում Վրթանես Սրբազանը, անդ-
րադառնալով օրուայ խորհրդին, ի մաս-
նաւորի նշեց, որ Հայ Եկեղեցու ծոցում 
կեանք ու հասակ առած ամէն գիտակից 
հայորդու համար հզօր պետականութիւնը 
հաւատքի, սիրոյ եւ նուիրեալ ծառայութեան 
միասնութիւնն է, եւ այդ համոզումն է, 

որ օրըստօրէ քարոզում ու իրենց հոգեւոր խնամքին յանձնուած 
զինուորականներին են ջամբում Հայոց բանակում սպասաւորող 
գնդերէցները։
«Հայրենիքն ու պետականութիւնն աստուածատուր պարգեւներ են, 
ուստի եւ արժանի ամենօրեայ անսակարկ սիրոյ ու հոգածութեան, իսկ 
մեզ՝ հայերիս համար, եւս առաւել։ ...հայրենիքը մեր մեծագոյն գանձն 
է, ուստի այստեղ պիտի լինեն նաեւ մեր սրտերը՝ սէրը, նուիրումն ու 
նախանձախնդրութիւնը առ հայրենին, ըստ աւետարանական խօսքի՝ 
«Ուր ձեր գանձերն են, այնտեղ եւ ձեր սրտերը կը լինեն» (Մատթ. Զ 21)։ 
«Բաներ կան, որ յաւիտենական պաշտելի են՝ Աստուած, Հայրենիք, 
Մայր, որոնց մասին մարդ արարածը, եթէ հոգեպէս խաւարած չէ, չի 
կարող առանց կրօնական յարգանքի խօսել»,- ասում է մեծն Նժդեհը։ 

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Պեթոնէ Պարիսպներ Բարձրացան 
Վարչապետարանի Շուրջ

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Քորոնա Ժահրը Լիբանան Հասած Չէ. 
Հաստատեց Լիբանանի 

Առողջապահութեան Նախարարը
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Սկիզբը Էջ 01

Բանակի Օրուայ Առիթով Սուրբ Պատարագ Եւ Պարգեւաբաշխութիւն
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Մէջ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Բոլորանուէր ու անձը տալու պատ-
րաստակամութեամբ արտայայ-
տուող ճշմարիտ սէրը, Սէրն 
ինքնին, տեսնում ու սովորում 
ենք մեր Տիրոջից (Հովհ. ԺԷ 
13)։ «Սիրոյ հացի համար խմո՛ր 
եղէք»,- կոչ է անում անուանի հայ 
բանաստեղծ Վահան Թէքէեանը։ 
Այս սէրն է, որ քարոզւում է մեր 
եկեղեցիների խորաններից, որ 
սովորեցնում ենք մեր զաւակներին 
եւ որ միախառնուելով հաւատին՝ 
վերածւում է նուիրեալ ծառա-
յութեան՝ անկախ այդ ծառա-
յութեան ոլորտից։ Մեր սերնդա-
կիցների անօրինակ ծառայու-
թիւնն ու նուիրումն է, որ ծնունդ 
տուեցին հայոց նորօրեայ պետա-
կանութեանն ու բանակին, իսկ 
այսօրուայ զինուորների ու սպա-
ների դարձեալ նուիրեալ ծառա-
յութեան շնորհիւ յարատեւում է 
քրիստոնեայ աշխարհի արեւելեան 
սահման մեր սիրասուն երկի-
րը։ Այսօր յիշում եւ գլուխ ենք 
խոնարհում բոլոր այն քաջերի 
յիշատակի առաջ, որ իրենց 
կեանքն են դրել հայրենիքի զոհա-
սեղանին, նաեւ այն կանանց 
ու տղամարդկանց, որ իրենց 
երիտասարդութիւնն ու աւիւնն 
են տուել աստուածահաճոյ այս 
առաքելութեանը եւ այսօր կոչուել 
են վաստակած հանգստի»,- ասաց 
Վրթանէս եպիսկոպոսը՝ յաւելելով, 
որ առաջընթացի համար պէտք 
է լցուել հաւատով ու սիրով եւ 
բռնել Աստուածորդու ձեռքը, 
որովհետեւ Քրիստոսով վախը 
դառնում է քաջալերութիւն, 
թշնամանքը՝ եղբայրասիրութիւն, 
բանսարկութիւնն ու զրպարտու-
թիւնը՝ ուղղամտութիւն ու ճշմար-
տախօսութիւն:
Վերջում շնորհաւորելով ներ-
կաներին Հայոց բանակի կազ-
մաւորման 28 տարեդարձի 
կապակցութեամբ՝ Վրթանէս 
Սրբազանը մաղթեց, որ Տէրն 
իր օրհնութիւնների մէջ պահի-
պահպանի Հայոց բանակը՝ 
հայ ժողովրդի անկախ պետու-
թեան յարատեւութեան գրաւա-
կանը, եւ իւրաքանչիւր զինուո-
րականի՝ որպէս այդ կուռ 
կառոյցի անփոխարինելի մաս՝ 
ամենախոնարհ աստիճանից մին-
չեւ ամենաբարձրը, առաջնորդի 
անսասան հաւատով եւ Տիրոջ 
կամքը գործադրելու ձգտումով:
Ս. Պատարագի աւարտին, հան-
դիսապետութեամբ Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոսի, կատարուեց 
Հանրապետական մաղթանք, 
որի ժամանակ հոգեւոր դասը 
եւ արարողութեանը ներկայ 

ժողովուրդը աղօթք բարձրացրեցին 
առ Բարձրեալն Աստուած Հայաս-
տան աշխարհի խաղաղութեան, 
անսասանութեան, առաջընթացի եւ 
Հայոց բանակի յաղթական ընթացքի 
համար:  

Այնուհետեւ Գէորգեան հոգեւոր 
ճեմարանի հանդիսութիւնների 
դահլիճում տեղի ունեցաւ պաշ-
տօնական ընդունելութիւն, որի 
ընթացքում կատարուեց պար-
գեւաբաշխութիւն: Ի գնահատու-
թիւն Հայրենիքին մատուցած 
ծառայութիւնների, Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսը, ընդառաջ ՀՀ Զու 
հոգեւոր առաջնորդ Վրթանէս 
եպիսկոպոսի միջնորդութեանը, 
Հայ Եկեղեցու «Սուրբ Ներսէս 
Շնորհալի» պատուոյ բարձր շքանը-
շանի արժանացրեց մի շարք բարձ-
րաստիճան զինուորականների:

Նորին Սրբութիւնը «Սուրբ Ներ-
սէս Շնորհալի» շքանշան յանձնեց 
ՀՀ Պաշտպանութեան նախա-
րարի տեղակալ, ի.գ.թ. Գաբրի-
էլ Բալայեանին, ՀՀ Զու պատ-
րաստութեան գլխաւոր վարչութե-
ան մարտական պատրաստութեան 
վարչութեան պետ գեներալ-մայոր 
Վալերի Քոչարեանին, ՀՀ ՊՆ Ռազ-

մական ոստիկանութեան պետ 
գնդապետ Արթուր Բաղդասարեա-
նին, ՀՀ Պաշտպանութեան նախա-
րարի խորհրդական գնդապետ Աշոտ 
Բալասանեանին եւ ՀՀ Զու Հոգեւոր 
առաջնորդութեան բարերար տիար 
Արամ Ֆրանկեանին:
Ընդունելութեան ժամանակ ՀՀ 
Պաշտպանութեան նախարարի 
հրամանով զինծառայողների հոգե-
ւոր եւ հայրենասիրական դաս-

տիարակութեան գործում զգալի 
աւանդի համար մի շարք եկեղե-
ցականներ եւ մէկ աշխարհական 
արժանացան նախարարութեան 
պարգեւների: 
«Անդրանիկ Օզանեան» մեդալով 
պարգեւատրուեցին ԱՄՆ Հայոց 
Արեւմտեան թեմի Սան Ֆրանցիսկո-
յի Ս. Յովհաննէս եկեղեցու հոգեւոր 
հովիւ Տ. Մեսրոպ քահանայ Աշը 
եւ Հայաստանի Աստուածաշնչային 
ընկերութեան «Զինուորի Աստուա-
ծաշունչը» ծրագրի պատասխա-
նատու տիար Մովսէս Գաբուջեանը: 
«Գարեգին Նժդեհ» մեդալ յանձնուեց 
գնդերէցներ բարեշնորհ Մանաւազդ 
սարկաւագ Մկրտչեանին, Նարեկ 
սարկաւագ Թորգոմեանին եւ 
Յարութիւն սարկաւագ Մարտիրո-
սեանին: 
Շնորհաբաշխութիւնից յետոյ Ամե-
նայն Հայոց Կաթողիկոսը, իր հայ-
րական օրհնութիւնն ու պատգամը 
փոխանցելով ներկաներին Հայոց 
բանակի օրուայ կապակցութեամբ, 
գոհունակութեամբ արձանագրեց, որ 
նուիրական այս տօնին Մայր Աթոռ 
Ս. Էջմիածնում աղօթք բարձրացուեց 
առ Աստուած Հայրենիքի շէնացման, 
հայ ժողովրդի բարօր կեանքի եւ 
Հայոց բանակի անսասանութեան 
համար: 
«Դուք՝ բոլորդ, լաւ գիտէք, թէ 
հաւատքն ու աղօթքն ինչպիսի 
հրաշագործ զօրութիւն ունեն: Ահա, 
թէ ինչի համար, սիրելիներ, մենք 
կարեւոր ենք նկատում, որպէսզի 
մեր Հայոց բանակի զինուորներն 
ու հրամանատարներն աղօթքի 
կանգնեն մեր ժողովրդի եւ հայ 
հոգեւորականների հետ միասին, 
որովհետեւ այդ միասնական աղօթ-
քը երկինք պիտի բարձրանայ եւ 
ընդունելի պիտի լինի Աստծոյ կող-
մից, եւ երկնքից խաղաղութեան 
շնորհները, յաղթութեան շնորհներն 
առատօրէն պիտի հեղուեն մեր 
կեանքից ներս»,- ասաց Հայոց 
Հովուապետը: Նորին Սրբութիւնը 
նաեւ հաստատեց, որ հայ 
հոգեւորականը պատմութեան 
ընթացքում մշտապէս եղել է իր 
զինուորի ու զօրավարի կողքին թէ՛ 
խաղաղ կեանքի պայմաններում 

եւ թէ՛ պատերազմական իրա-
վիճակներում: Փառք յայտնելով 
Տիրոջը Հայոց բանակում հոգե-
ւորականների՝ որպէս գնդերէց-
ների զինուորների կողքին ծառա-
յութեան համար՝ Վեհափառ Հայ-
րապետը հաստատեց, որ հայ եկե-
ղեցականներն ունեն հայրենիքի 
զինուորը լինելու եւ խաչը սրով 
փոխարինելու գիտակցութիւնը:

Միջոցառմանը Նորին Սրբութիւնն 
իր գնահատանքը յայտնեց ՀՀ ՊՆ 
նախարարին եւ բանակի բոլոր 
զօրահրամանատարներին յանուն 
հայրենիքի նուիրեալ ծառայութեան 
եւ Հայոց բանակում սպասաւորող 
հայ հոգեւորականների հանդէպ 
ցուցաբերուող բարեացակամ, 
ուշադիր վերաբերմունքի ու 
զօրակցութեան համար: Վեհա-
փառ Հայրապետը նաեւ իր շնոր-
հաւորանքները յղեց պարգե-
ւատրուած զինուորականներին՝ 
մաղթելով նրանց ապրել ապահով 
եւ անվտանգ կեանքով, յոյսով եւ 
լաւատեսութեամբ շարունակել 
իրենց ծառայութիւնը, որով պիտի 
կարողանան կերտել հզօր եւ շէն 
հայրենիք: 

Վերջում Գարեգին Երկրորդ 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը 
մաղթեց, որ Բարձրեալ Աստուած 
մշտապէս օգնական լինի Հայոց 
բանակին, պահի-պահպանի այն 
սիրոյ մէջ եւ իր յաղթական Աջի 
ներքոյ:
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Դասակարգային Շահեր՝ Լծակը
Նախայարձակ Ազգայնականութեան

«Ազգայնականութիւն» եւ «Ազգային Շահ» եզրերը մէկիմաստ չեն։ 
Անոնք բազմիմաստ են, եւ իւրաքանչիւրը ունի տարբերակներ։ Օրինակ. 
նախայարձակ ազգայնականութեան հետապնդած ազգային կոչուած 
շահը՝ դասակարգային է։ Մինչ ժողովրդահայրենասիրական խաղաղասէր 
ազգայնականութեան եւ վրիժառու մարտական ազգայնականութեան 
հետապնդած ազգային շահը իրօք՝ ազգային է, հայրենասիրական, ոչ՝ 
նախայարձակ կամ ծաւալապաշտական, որովհետեւ՝ վրիժառու մարտական 
ազգին շահը կը հետապնդէ արդարութիւն, ոչ՝ բռնագրաւում։
Այս երկու եզրերու տարբեր բովանդակութեանց մէջ, այս խիստ կարեւոր 
զատորոշումը ծնունդ առաւ, երբ կրկին անգամ ընթերցեցինք ամերիկեան 
“FOREIGN AFFAIRS” երկամեայ հանդէսի 1999 շրջադարձային տարուան 
Յուլիս-Օգոստոսի համարը։
Այս հանդէսի մեծադիր 156 էջերու բովանդակութիւնը 300 էջանի սովորական 
հատորի մը տարողութիւնը ունի, զոր կարելի չէ նոյնիսկ սղագրել յօդուա-
ծի մը սահմաններուն մէջ։ Ուրեմն, պիտի անդրադառնանք միայն այն 
գրութիւններուն, որոնք ծնունդ տուած են վերեւ յիշուած զատորոշումին։
Այդ գրութիւնները՝ թիւով հինգ են, եւ անոնց շօշափած նիւթերն են.
1 – Ազգային շահերու տարբերակները եւ ԱՄՆ-ի որդեգրած տարբերակին 
շուրջ համազգային համամտութեան չգոյութիւնը։
2 – Ազգայնականութեան տարբերակները եւ նախայարձակ տարբերակի, 
ծաւալապաշտական, գործադրած երկակ ոճիրներուն, Ցեղասպանութեան 
եւ Տարագրութեան միջեւ՝ աւելի  ահաւորը Տարագրութիւնն է։
3 – ԱՄՆ-ի վարած աշխարհի ոստիկանապետութեան ստրատեգիան եւ 
Միջազգային Հանրային Իրաւունքը չյարգելու վարքագիծը չեն վայելեր ԱՄՆ-ի 
բնակչութեան ամբողջական հաւանութիւնը։
4 – Վայրի կապիտալիզմի խոցելի եւ անարդար հետեւանքները։
5 – Սիոնական պետութեան վարած մենատիրական եւ հակադեմոկրատա-
կան քաղաքականութեան, արդար լուծումի մը համար դեմոկրատական 
երկխօսութիւնը մերժող յանձնապաստանութեան քննադատութիւնը։
Հարկ է շեշտել, որ ամերիկեան այս հանդէսին կողմէ վերեւ յիշուած նիւթերուն 
շօշափումը արտօնելի պիտի չըլլար Սովետ Միութեան ինքնալուծարումին 
յաջորդող առաջին տարիներուն։ 1999 թուականը շրջադարձային էր, քանի 
որ ՍՍՀՄ-ի ինքնալուծարումին յաջորդող միաբեւեռ աշխարհակարգը, ԱՄՆ-ի 
միահեծան տիրակալութեամբ, մարդկային քաղաքակրթութեան դէմ գործեց 
բարբարոսային ոճիրներ՝ չքնաղ Եուկոսլաւիայէն մինչեւ Աֆղանիստան, 
վարկազրկելով ամերիկեան իմփերիալիզմը եւ միաբեւեռ աշխարհակարգը, 
եւ ճամբան հարթեց նոր՝ բազմաբեւեռ աշխարհակարգին։ 
1999-ին, Եէյլ Համալսարանի հրատարակչութենէն լոյս տեսաւ Donald 
W. White-ի “The Rise and Decline of the United States as a World Power” 
ենթախորագրով հատորը՝ “The American Century” խորագրով, որ կը վկայէ 
այս շրջադարձի մասին։

1 – Ազգային Շահի Վերասահմանում
Հարվըրտ Համալսարանի կառավարման դպրոցի տեսուչ Ճոզըֆ Ս. Նայ 
Կրտսեր (Joseph S. Nye Jr.) «Վերասահմանելով Ազգային Շահը» (Redefining 
the National Interest) խորագրին տակ, հանդէսի 22-35 էջերուն վրայ 
կ՚ուզէ յստակացնել այն շփոթը, որ ստեղծուած է ԱՄՆ-ի ազգային շահին 
ճշդումին մէջ, Սովետ Միութեան ինքնալուծարումէն յետոյ։ Ան կ՚ըսէ՝ 
«Ազգային Շահ»ի յղացքը կանգնած է լպրծուն գետնի վրայ, դժուարացնելով 
անոր ճշգրիտ սահմանումը։ Ապա կը մէջբերէ Սամուէլ Հանթինկթընի 
(«Քաղաքակրթութիւններու Պատերազմ» հատորին հեղինակը, որուն այս 
հատորը յաջորդեց Ֆրանսիս Ֆուքոյամայի «Պատմութեան Վախճանը» 
հատորին) հետեւեալ կարծիքը. «Ազգային ինքնութեան վստահ իմաստի 
մը ծանօթ չըլլալով, ամերիկցիները անկարող եղան սահմանելու ազգային 
շահերը, որուն իբր հետեւանք՝ անդրազգային, ապազգային եւ առեւտրական 
շահեր եկան տիրապետելու ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականութեան վրայ…»։
Ուրեմն, ամերիկեան իմփերիալիզմի գաղափարախօսական տեսաբանի 
իսկ վկայութեամբ, ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականութեան հիմքը՝ երկրի 
բնակչութեան համայնական շահերը չեն, այլ՝ տիրող վայրի դրամատիրական 
դասակարգին անդրազգային, ապազգային (դասակարգային) եւ առեւտրա-
կան շահերը…։
Տակաւին, հեղինակը կը մէջբերէ նաեւ՝ Փիթըր Թուպովիցի վերջին երկէն՝ 
ազգային շահի ամերիկեան յարափոփոխ սահմանումներուն շուրջ 
(1890-ականներուն, 1930-ականներուն եւ 1980-ականներուն) հետեւեալ 

եզրափակիչ տողը. «ԱՄՆ չունի մէկ եւ միակ ազգային շահ։ Վերլուծաբաններ, 
որոնք կ՚ենթադրեն թէ ԱՄՆ ունի յստակօրէն զատորոշելի ազգային շահ 
մը, որուն պաշտպանութիւնն է որ կ՚որոշէ անոր յարաբերութիւնները միւս 
ազգերուն հետ, չեն կարողանար սակայն բացատրել թէ՝ ինչո՞ւ տեւապէս 
ամերիկացիները կը ձախողին ներքին համախոհութիւն մը ստեղծել՝ երկրի 
միջազգային առաջադրանքներուն շուրջ»։
Որովհետեւ՝ ԱՄՆ-ի միջազգային առաջադրանքները ազգային չեն, իմփե-
րիալիստական, ծաւալապաշտական են. այսինքն՝ տիրող վայրի կապի-
տալիստական դասակարգին նախայարձակ ազգայնականութեան շահերն 
են…։ Եւ հեղինակը կը ճշդէ. «ԱՄՆ-ի ժողովուրդը ցանկութիւնը չունի 
դառնալու աշխարհի ոստիկանապետը»։ Բացատրելով՝ որ ԱՄՆ-ը այլեւս 
միջազգային ամենակալ ու ամենատիրական ուժը չէ, այլ կը գտնուի 19-րդ 
դարու Մեծն Բրիտանիոյ ծերացած առիւծի վիճակին մէջ, երբ կը վարէր 
«ուժերու հաւասարակշռութեան» (balance of power) քաղաքականութիւն, 
որուն պարտի հետեւիլ այսօր՝ ԱՄՆ-ը…։

2 – Ազգայնականութեան Տարատեսակները
Գալիֆորնիոյ Համալսարանի Պատմութեան Ամպիոնի դասախօս Ուիլիամ 
Ու. Հէկըն (William W. Hagen), հանդէսի 52-64 էջերուն մէջ, մանրամասնօ-
րէն կը բացատրէ ազգայնականութեան տարատեսակները եւ ազգային 
ինքնութեան տարբեր հիմքերը։ Այդ հիմքերը եղած են՝ պատմական, 
կրօնական, մշակութային եւ պետական։ Այս վերջինի պարագային, պետու-
թիւնը բազմազգ է, եւ երբ մեծ է, ասոր ազգայնականութիւնը կ՚ըլլայ՝ 
նախայարձակ, ծաւալապաշտ (Expansionist Nationalism), ինչպիսին էին 
կայսրութիւնները, եւ ինչպիսին է այսօր՝ ԱՄՆ-ը։ Իսկ պատմա-մշակութային 
հիմք ունեցող ազգի մը ազգայնականութիւնը, երբ ազգը կորսնցուցած է իր 
ազգային հողերը՝ ասոր ազգայնականութիւնը կ՚ըլլայ՝ վրիժառու (Irredentist), 
որովհետեւ՝ հարկադրուած կ՚ըլլայ պայքարելու, ազատագրելու համար 
իր ազգային հողերը։ Բայց եթէ ազգը դուրս դրուած է իր հայրենիքէն, այդ 
պարագային, պայքարը կը զգենու տարբեր բնոյթ։ Եւ հեղինակը կը յիշատակէ. 
«Դժբախտաբար, նախորդ դարուն տեղի ունեցան ցեղասպանութեան 
ողբերգական ոճիրներ, որոնց բուն նպատակը ազգի մը զանգուածային 
սպանդէն աւելի՝ անոր զանգուածային տարագրումն էր ազգային հողերէն։ 
Օրինակ՝ յոյներու սպանդն ու արտաքսումը Փոքր Ասիայէն թուրքերու կողմէ, 
1922-ին։ Նոյնպէս՝ հայերու ահաւոր ցեղասպանութիւնը 1915-ին, թուրքերու 
կողմէ, որպէս նպատակ ունենալով՝ ոչ թէ երկրագունդին վրայ հայ մը իսկ 
չձգելը, այլ՝ անոնց արտաքսումը իրենց ազգային հողերէն։ Արտաքսեալ հայերը 
ցիրուցան եղան աշխարհի տարածքին, կորսնցնելով իրենց համայնքային 
միասնութիւնը։ Ասոնց պայքարը փոխեց իր բնոյթը, ցիրուցանութեան 
պատճառով, եւ ասոնք հարկադրուած եղան՝ միաւորուած մէկ ժողովուրդի 
օրինականութիւն ձեռք բերելու համար, փաստելու իրենց ատակութիւնը 
կազմակերպուելու իբր մարմնաւորումը՝ իրենց ազգային «երեւակայեալ 
միասնութեան» (their legitimacy rested entirely on their ability to embody their 
national “imagined community”)»։
Գալիֆորնիոյ Համալսարանի պատմութեան դասախօս Փրոֆ. Ուիլիամ Հէկը-
նի պատմագրական ոճով գրած այս վերջին նախադասութիւնը տողերս գրողը 
գրած է աւելի քան 30 տարիներ առաջ, իրաւագիտական ոճով, երբ կը գրէր՝ 
Տարագիր Արեւմտահայութեան Համասփիւռքեան Քոնկրէսի կազմակեր-
պումի անհրաժեշտութեան մասին։ 
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Հակիրճ ներկայացում կատարելէ 
ետք ողբացեալի կեանքի հանգրուան-
ներուն, Մարտիրոսեան անդրա-
դարձաւ Փայլակ Ահարոնեանի երկա-
րամեայ ազգային-հասարակական 
ու կրթական, ինչպէս նաեւ հրա-
պարակագրական բեղուն գործու-
նէութեան շուրջ:

Ապա հերթով բեմ հրաւիրուեցան 
Յուշահանդէսին իրենց սրտի 
խօսքը ըսելու՝ Լոս Անճելըսի 
ԹՄՄ-ի ատենապետ Բարսեղ Գար-
թալեանը, ՌԱԿ Արեւմտեան Ամե-
րիկայի Շրջանային Վարչութեան 
ատենապետ՝ Տոքթ. Ռաֆֆի Պալե-

Յայտագրին ասմունքով հանդէս 
եկաւ Արմինէ Շաքլեանը, որ ապրու-
մով մեկնաբանեց հանգուցեալի 
նախընտրած երկու քերթուածները:
Յուշահանդէսը իր աւարտին 
հասաւ ծանօթ եւ արհեստավարժ 
սրնգահար Սալբի Քերքոնեանի 
«Կռունկ»ի, «Երազ»ի եւ «Զինուորի 
Երգ»ի ճարտար մեկնաբանութեամբ: 
Յուշահանդէսի աւարտին տեղի 
ունեցաւ աւանդական հոգեճաշի 
սպասարկութիւնը:

անը եւ ԹՄՄ Միացեալ Նահանգնե-
րու եւ Գանատայի Կեդրոնական 
Վարչութեան անդամ՝ Գէորգ Քէօշ-
կէրեանը:

Բոլոր խօսք առնողները անդրա-
դարձան Փայլակ Ահարոնեանի 
հետ իրենց ունեցած միութենական 
սերտութեան մասին, դրուատելով 
Ահարոնեանի հրապարակագրական 
բեղուն մասնակցութիւնը, ինչպէս 
նաեւ իր անվերապահ նպաստը՝ 
ԹՄՄ Պէշկէօթիւրեան Կեդրոնէն 
ներս ծաւալած գործունէութեան:

 04

Յուշահանդէս Փայլակ Ահարոնեանի 
Մահուան Ա. Տարելիցին Առիթով

Տիգրան Սարգսեան 
Պիտի Պարգեւատրուի Էրտողան Դարձեալ Կը Շահագործէ 

Սուրիացի Գաղթականներուն 
Պարագան

Սփիւռքահայ Կեանք

Պատիւ Արժանաւորին Թրքական Բարքեր

Կիրակի 19 Յունուարին, ընկ. Փայլակ 
Ահարոնեանի մահուան Ա. Տարելիցի 
հոգեհանգստեան արարողութենէն 
ետք, միութենական բարեկամներ 
եւ ընտանեկան հարազատներ եկած 
էին ներկայ գտնուելու Թէքէեան 
Մշակութային Միութեան կազմա-
կերպած ողբացեալ ընկերոջ ի 
պատիւ Յուշահանդէսին:
Ձեռնարկի կոկիկ պատրաստուած 
յայտագրին բացումը կատարեց ԹՄՄ 
Փասատինա-Կլէնտէյլի վարչական 
նախկին անդամ եւ «Նոր Օր» շաբա-
թաթերթի խմբագրական կազմի 
անդամ Յակոբ Մարտիրոսեանը:

Յակոբ Մարտիրոսեան

Բարսեղ Գարթալեան

Գէորգ Քէօշկէրեան

Արմինէ Շաքլեան

Սալբի Քերքոնեան

Ռուսաստանի վարչապետ Միխա-
յիլ Միշուստին ստորագրեց տնօրի-
նութիւն մը, որու հիման վրայ 
Եւրոասիոյ տնտեսական միութեան 
(ԵԱՏՄ) յանձնաժողովի նախագահ 
Տիգրան Սարգսեան պիտի պար-
գեւատրուի։ Այսպէս, Տիգրան 
Սարգսեանին պիտի շնորհուի 
Սթոլիփինի առաջին աստիճանի 
մետայլը։
«Արմէնփրէս»ի հաղորդումներով, 
Տիգրան Սարգսեանին այս պարգեւը 
կը տրուի ԵԱՏՄ-ի ամրապնդման 
ու զարգացման ուղղութեամբ 
ներդրած վաստակին համար։ Սա 
Ռուսաստանի կառավարութեան 
ամենակարեւոր պարգեւն է։
Ինչպէս ծանօթ է, Տիգրան Սարգ-
սեան Հայաստանի նախկին վար-
չապետներէն է, Կեդրոնական 
դրամատան նախկին երկարամեայ 
նախագահներէն մին։ ԵԱՏՄ-ի 
կազմաւորման փուլին ան ստանձնեց 
այդ կազմակերպութեան խորհուրդը 

Թուրքիոյ նախագահ Ռէճէպ Թայէպ 
Էրտողանը յայտարարած է, որ 
սուրիական Իտլիպէն շուրջ 400 
հազար փախստական ուղղուած է 
դէպի թրքական սահման՝ տարա-
ծաշրջանին մէջ զինուած հակա-
մարտութեան թեժացման պատ-
ճառով: Այս մասին կը հաղորդէ 
«Արեւելք»ը վկայակոչելով «ՌԻԱ 
Նովոսթի»-ն: 
«Այժմ 4 միլիոն հաշուող Իտլիպի 
շուրջ 400 հազար բնակիչները 
կը շարժին մեր սահմաններու 
ուղղութեամբ: Վրաններ ուղարկելու 
միջոցով այդ խնդիրը չի լուծուիր, 
այդ իսկ պատճառով մենք յայտարա-
րած ենք զօրահաւաք մեր Կարմիր 
Մահիկի կազմակերպութեան մաս-
նակցութեամբ: Սկիզբը կը կառու-
ցուի 10 հազարանոց քաղաք 
փախստականներու համար, այդ 

գլխաւորելու առաքելութիւնը։ Ներ-
կայիս ան կը պատրաստուի աւարտել 
իր պաշտօնավարութեան ժամկէտը։

ուղղութեամբ քայլ արդէն առնուած 
է, այնուհետեւ այդ փորձը պիտի 
շարունակուի ահաբեկիչներէ ազա-
տուած գօտիին (Սուրիոյ տարածքին) 
ամբողջ սահմանի երկայնքով: Այդ 
տուներուն մէջ պիտի ըլլան բոլոր 
յարմարութիւնները»,-ըսած է Էրտող-
անը Գերմանիոյ վարչապետ Անկելա 
Մերքէլի հետ Թուրքիոյ մէջ համատեղ 
մամուլի ասուլիսի ժամանակ: 
Ան երախտիքի խօսք յայտնած 
է Սուրիոյ մէջ Թուրքիոյ մարդա-
սիրական ջանքերու համար: «Կը 
կարծեմ, որ ԵՄ-ն օգնութիւն կը 
ցուցաբերէ: Իտլիպէն դէպի Թուր-
քիա ապաստանող մարդիկ պէտք 
է ձմեռեն: Անոնց համար պէտք է 
կառուցել ոչ թէ վրաններ, այլ նորմալ 
տուներ, եւ Գերմանիան կրնայ այդ 
գործին մասնակցութիւն ունենալ»,-
ըսած է Մերքէլը:
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Հայկական Տաղասացութիւն
(1100-1722) 

Գ. Մաս

Թրքական Բարքեր

Սփիւռքահայ Կեանք

Հայկական տաղասացութիւնը 
հայ ժողովուրդի ձայնն է, մերթ 
ցնծագին, մերթ ողբագին: 1100-
1700 թուականներուն Հայկական 
լեռնաշխարհը տեսաւ թաթարական, 
մոնղոլական ասպատակութիւններ, 
հարստահարութիւններ, տեղահա-
նութիւններ, համաճարակներ... 
Բայց եղան պայծառ օրեր, եկաւ 
գարունը, հայ տաղասացներու 
ամենասիրած եղանակը, ու 
արդար արեգակի տակ ծաղկեցան 
ծաղիկներ, խնճոյք էր ամէնուր, 
առատ էր մեր սեղանը, յորդեցաւ 
գինին եւ մեր քաղաքներու մէջ 
հնչեցին ուրախ երգեր: «Հայկական 
տաղասացութիւն» յօդուածաշար-
քի երրորդ հատուածին մէջ, յարգե-
լի ընթերցող, այսօր ծանօթանանք 
ուշ միջնադարու տաղասացներու 
ընտրանիի մը ու վայելենք անոնց 
ստեղծագործութիւններով կազմուած 
փունջ մը:
Մարտիրոս Խարասարցին ապրե-
ցաւ 1500ականներուն, հաւանա-
բար Ղրիմի Կաֆա քաղաքի մէջ: 
Ան առաջինն է, որ երգեց խնճոյքը, 
ուրախութիւնը եւ կեանքի վայելքը: 
Կենսասէր է Խարասարցին: Ան 
ժողովրդական տօնախմբութիւննե-
րը նկարագրեց իրենց աշխարհիկ 
երեւոյթներով: Հայկական երգի 
ուրախ սեղանին Խարասարցին 
նուիրեց «Վասն ուրախութեան» 
տաղը, որ ծանօթ է նաեւ «Բուն 
բարեկենդանի տաղ» անունով: 
Այբբենական է ան, ունի Այբէն 
մինչեւ Ք տառով սկսող տողեր: Ահա 
այսպէս. «Այբն ասէ. Այսօր ըմպեմք, 
Բենն ասէ. Բերք գինի... Գիմն ասէ. 
Գինի անուշ...»: Տաղը կ’աւարտի 
բարձր տրամադրութեամբ. «Փիւրն 
ասէ. Փառք տամք այսօր, Քէն ասէ. 
Քահանայիւք... Ուրախ լեր, ուրախ 
լեր, ուրախ լեր, տան տանուտէրս 
ասպնջական, ուրախ լեր»:
Ապա եկաւ վշտահար Գրիգորիս 

Աղթամարցին: Միջնադարեան 
մարդու ներքին տառապանքը, 
դատաստանի սարսափը, վաղա-
հաս մահուան զարհուրանքը, 
հայրենիքի ողբալի վիճակը, 
աստանդական կեանքի աղաղակը 
ո’չ մէկ տաղասացի գործերու մէջ 
աւելի լսելի է, քան Արծրունիներու 
թագաւորական տոհմէն սերած, 
Աղթամարի կաթողիկոս Գրիգորիս 
Աղթամարցիի գործերը: 1480-1550 
թուականներուն ապրեցաւ ան: 
Երկրի անհաստատ վիճակը ստիպեց, 
որ ան ապաստան գտնէ Արճէշի, 
Մեծոփի, Վարագայ եւ Ուռնկարի 
վանքերու մէջ: Բանաստեղծի 
հետեւեալ տողը կը բաւէ պատ-
կերացնելու համար, թէ անօրէն 
«հագարացիները» (արաբները) 
ինչպէ’ս կը վարուէին մեր երկրի 
եւ մեր ազգի հետ. «Հագարացիք 
օրինօք թիւր, զազգս խանձեն 
որպէս զհուր...»: Բանաստեղծը 
նաեւ ինքզինք նկատեց մեղաւոր ու 
ըսաւ. «Եղուկ ու հազար մի վայ, / 
Որ մեղօք ես աղտեղացայ, / Ղեկօք 
ես ի ծով իջայ, / Եւ հողմով չարին 
վարեցայ»: Ժողովրդականացած է 
Աղթամարցիի «Յամէն առաւօտ եւ 
լոյս» տաղը, որում մէջ բանաստեղծը 
ամէն առտու կը լսէ սոխակի քաղցր 
ձայնը, բայց կը սարսափի, մտածելով 
թէ արդեօ՞ք մահուան կանչն է ան. 
«Յամէն առաւօտ եւ լոյս, Գաբրիէլն 
ասէր հոգւոյս: Արի՛, ե՛լ ի յայս 
այգոյս...»: Այդ «այգին» կեանքն 
է, զոր մարդը կը սիրէ մշակել ու 
պտուղները վայելել: Մարդը ջանք 
կը թափէ, այդպէս չէ՞, բարեկեցիկ 
կեանք մը ապրելու համար, քար 
քարի վրայ կը դնէ, պատ պատի 
քով կը հիւսէ... «Իմ նորատունկ 
այգոյս՝ քար եմ բերեր սարերոյս, 
ջուր եմ բերեր լեռներոյս, աղբիւր եմ 
շիներ այգոյս, դեռ չեմ խմեր ի ջրոյս: 
Ուռ եմ տնկեր այս այգոյս, դեռ չեմ 
կերեր պտղոյս»: Այգեպանի համար 
սարսափելի է մահուան գաղափարը, 
քանզի, «Ինչպէ՞ս ելնեմ ի յայգոյս, գէմ 
չար փուշ կայ պատերոյս»: «Փուշ»ը, 
յարգելի ընթերցող մեր մեղքերն են: 
Ինչպէ՞ս ձգել երկրային կեանքը եւ 
յայտնուիլ դատաստանի առջեւ, երբ 
մեր մերկ ոտքերուն խճճուած են 
մեղքի փուշերը...: Երկրի խաղաղ 
օրերուն, Աղթամարցին գրի առաւ 
տաղեր, գեղեցկուհի մը փառաբա-
նող, համարձակ, կենսախինդ: Չենք 
գիտեր, թէ Մարիամ Աստուածածնի՞ն 
են նուիրուած անոնք, թէ հողեղէն 
գեղեցկուհիին: Ժողովուրդը զանոնք 
ուզեր է ընկալել, որպէս աշխարհիկ 
երգեր: Ահա քանի մը պատկերաւոր 
պատառիկ. «Գիշերն մինչ ի լուս ես, 
տապիմ եւ տոչորիմ ես, վախեմ թէ 
մեռնիմ ես ի քէն հեռի եւ անտես», 
«Սիրամարգի նման սաւառնացեալ 

ես, վարդի թփի նման աթլաս հագեր 
ես», «Ձայն տուր ինձ, ո’վ տարփա-
լի, մարմինս իմ նուաղեալ մաշի», 
«Արեգակնափայլ գեղով լի լուսին 
ի տասնուհընգէ, / Աչեր ծով ի ծով 
ունիս, սոսկալի վարսաւոր սրովբէ. 
/ Ուներդ է քաշած կամար, զինչ 
գարնան աղեղն ի յամպէ, / Լեզուդ 
տապարզի շաքար, քո շրթունքդ 
վարդի թերթ է», «Նորաբոյս ծաղիկ 
եւ տունկ նշենի, երեսդ է պայծառ 
քան զթերթ վարդի», «Սիրով լափե-
ցիր եւ արիր զսիրտս խոց, կու 
տապիմ եւ այրիմ որպէս ի հնոց», 
«Քո մէջքդ է բարակ քան զուռի», 
«Բխեն ստինքդ կաթն քո գինի, մեղր 
ի շրթանցդ քո կաթի», «Մոմեղէն 
մասունք, հոտ պալասանին / Դու նուշ 
ու շաքար, տուփ անոյշ խնկին»: Իսկ 
բանաստեղծը ի՞նչ ածականներու 
արժանի գտաւ ինքզինք: Յարգելի 
ընթերցող, մի’ ակնկալէք շողշողուն 
եւ փառասիրութեամբ ուռչած բառեր: 
Իր տաղերու մէջ Աղթամարցին է 
«խեւ, յիմար, եղկելի, ողորմելի, 
մոլորեալ, անիմաստ, թափառնիկ 
աղքատ, ունայնաբան, ծառայ 
մեղաց»:
Ապա եկան բանաստեղծներ, որոնք 
առօրեայ կենցաղը պատկերող 
երգիծական գործեր հեղինակեցին: 
1507 թուականին հայաշատ Եւդո-
կիա քաղաքի մէջ ծնած, Ռումանիոյ 
մէջ Մխիթար Գօշի «Դատաստա-
նագիրք»ը ղպչախերէնի թարգ-
մանած Մինաս Թոխաթեցին 
մեզի պատմեց, թէ որքան կը սիրէր 
հերիսան: Ահա «Տաղ եւ գովասանք 
հերիսի» բանաստեղծութենէն 
հատուած մը. «Հիւանդ մարմինս 
ի դող ելաւ, / Յանկարծ շուտով 
առողջացաւ, / Հոգով, մարմնով 
ուրախացաւ, / Երբ հերիսի 
խապար հասաւ... Ա՛յ հերիսայ, իմ 
գովական, / Ոչ ոք չկայ ի քեզ նման, 
/ Ամէն մարդիկ դէմ քեզ դողան»: 
1500ականներու երկրորդ կէսի 
բանաստեղծ, արքեպիսկոպոս, Լվով 
քաղաքի հայոց առաջնորդ Պար-
սամ Տարպիզոնցին տառապեցաւ 
եւ գանգատեցաւ... ակռայի ցաւէն. 
«Ակռայեկս հալ մի չունի, / Կու 
խոստէ, յիս չի մնաց հոգի, / Թէ տամ 
քաշել, նա կու ցաւի, / Դու ի՞նչ խրատ 
կու տայք ինծի: / Հոգիս կելնու հետ 
չոր հացի, / Հաւաս ունիմ ես չոր մսի, 

/ Զէտ որ ի յակռաս կու հասանի, / Այլ 
չի մնաց ի յիս հոգի»: Յովհաննէս 
տաղասացը, առաջինը աշխարհի 
մէջ, զգուշացուց ծխողներուն. «Ով 
որ սովոր է ի թութուն (ծխախոտ), / 
Բազում վնաս գործէ հոգոյն, / Վնաս 
հոգոյն եւ վիշտ մարմնոյն, / Ձեռօք 
աւեր առնէ զիւր տուն»:
Անցեալ շաբաթ, կը յիշէ՞ք, խոստացեր 
էի, թէ պիտի վերադառնար գարունը, 
ծիլ ու ծաղիկ պիտի ըլլար ու մեր 
երկիրը կրկին պիտի վերածուէր 
բուրումնաւէտ դրախտավայրի մը: 
Ուստի, յօդուածիս հրաժեշտ կու 
տամ մէջբերելով Կարնոյ Սալաձոր 
գիւղի մէջ ծնած «որբիկ» Դաւիթ 
Սալաձորցիի «Գովասանք ծաղկանց» 
իւրայատուկ տաղը: Հոն գովերգուած 
են Հայկական լեռնաշխարհի շուրջ 
հարիւր տեսակ ծաղիկներ, «Սու-
սամն գուլգազ է ներկած, գունն է 
գլուխ կարմիրներուն, միշտ գեղեցիկ 
է, խիստ պայծառ, բուսնի մէջ պաղ 
աղբուրներուն: Զամբիւղ ծաղիկն 
հոտովն անուշ, ինքն սպիտակ-
կարմրագուն, նարդոս ծաղիկն 
ու կինամոն լցուել են աստուծոյ 
բարուն: Այն նունուֆար ծաղիկն 
որ կայ, բուսնի յեզերս ջրերուն, 
օձերն զինքն կու պահեն, մարդ չի 
քաղել նոցա ահուն: Այն համասփիւռ 
ծաղիկն որ կայ, ծաղկել ծաղկովն 
հազարագոյն, կոյր աչերուն լոյս կու 
բերէ, թէ Տէրն տայ ադամորդուն»: 
(Յաջորդ յօդուածը. Նահապետ Քու-
չակ, Պաղտասար Դպիր, Պետրոս 
Ղափանցի եւ վերջապէս՝ Նաղաշ 
Յովնաթան:)
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Ստեղծել՝ կեդրոնական, ներկայացուց-
չական (ընտրեալ) եւ միակ լիազօր 
մարմին, Տարագիր Արեւմտահայու-
թեան ցիրուցան բեկորներուն տալու 
համար միջազգային իրաւական անձ-
նաւորութեան կարգավիճակ՝ կարենալ 
լսելի եւ ընդունելի դառնալու միջազգա-
յին ատեաններուն առջեւ՝ պահանջելու 
համար Արեւմտահայաստանի հողային դատին լուծումը։
Նաեւ՝ այն միտքը, թէ Մեծ Եղեռնի երկու ոճիրներուն աւելի մեծն ու կարեւորը 
Տարագրութիւնն է։

3 – ԱՄՆ-ի Վարած Աշխարհի Ոստիկանապետութեան Ստրատեգիան
Պատերազմի Ոճիրներու Նիւրեմպերկի Դատարանի նախկին դատախազ՝ 
ամերիկացի Ուոլթըր Ճ. Ռոքլէր, հանդէսի 119-120 էջերուն վրայ, «Ամերիկա 
Առաջի՞ն» (“America First?) խորագրին տակ կը քննադատէ ԱՄՆ-ի ոստի-
կանապետական պատերազմները գերիշխան պետութիւններու դէմ, որոնք 
կ՚ոտնահարեն Միջազգային Հանրային Իրաւունքի հիմնական սկբզունքները 
եւ ՄԱԿ-ի Ուխտը. «Որոնք կը հանդիսանան հզօր պետութեան կողմէ 
տկար պետութիւններու ջախջախումը, ինչ որ սովոր ենք անուանել՝ 
իմփերիալիզմ…»։
Ան կը շարունակէ. «ԱՄՆ կը փորձէ արդարացնել Քոսովոյի ռմբակոծումները 
ՆԱԹՕ-ի կողմէ՝ քանի որ այդպիսով կը փրկուին (եղեր) մանուկները ցեղա-
յին մաքրագործումէ, եւ կը պաշտպանեն (եղեր) մարդու իրաւունքները, 
որոնք (եղեր) աւելի կարեւոր են քան նախայարձակեալ երկրի ազգային 
գերիշխանութիւնը…։ ՄԱԿ-ի Ուխտը ունի մարդու իրաւանց պաշտպանու-
թեան քաղաքակիրթ մեքանիզմեր, զորս ԱՄՆ կրնայ կատարելագործել, սակայն 
անտարբեր կը մնայ։ Հոս կ՚արժէ շեշտել այն, որ ԱՄՆ-ի կառավարութիւնը՝ 
40 տարիներ վերջ միայն հաճեցաւ յարիլ 1949 թուի Ցեղասպանութեան 
Կանխարգիլման ու Պատժումի Պայմանակցութեան…»։
Գող՝ սիրտը դող… Դեմոկրատիայի եւ մարդու իրաւանց մասին շաղակրատող 
ամերիկեան իմփերիալիզմը՝ 40 տարիներ վախցած է յարելու այս քաղաքա-
կիրթ պայմանակցութեան, շարունակելով իր բարբարոսային պատերազմները 
գերիշխան երկիրներու դէմ։ Եւ՝ չի վարանիր ծիծաղելի, անպատկառ, անա-
մօթ, խելագար ու փարայոնակ նկատուելէ, երբ կը բարբառէ թէ՝ Քոսովոյի 
կատաղի ռմբակոծումները, խնայած են (եղեր) ու փրկած մանուկներ։
Վերը մէջբերուած պարբերութեան յաջորդող նախադասութիւնը՝ ամերիկեան 
իմփերիալիզմը բարոյապէս մոխրացնող է, կ՚ըսէ. «Մեր կառավարութիւնը 
վախցաւ նոյնիսկ այս ատամնազուրկ պայմանակցութենէն» (“To ratify this 
toothless Genocide Convention”)։
Եւ եզրափակիչ պարբերութիւնը կ՚ըսէ. «Այսօր՝ Ամերիկայի Ուժը կը թուի 
տիրական ըլլալ, սակայն, ասիկա կրնայ՝ որ հաստատուի թէ՝ գրեթէ ժամա-
նակաւոր է։ Նաեւ այն պատճառով, որ մեր երկրի ուժի գործածութիւնը՝ միշտ 
չեղաւ ի խնդիր արդարութեան, կամ՝ միջազգային անվտանգութեան, կամ՝ 
մարդկայնական արժէքներու (նկատի առէք մեր արարքները՝ Կուաթեմալայի, 
Էլ Սալվատորի, Նիքարակուայի, Փանամայի եւ Չիլիի մէջ…)»։
Լատին Ամերիկայի այս հինգ երկիրներուն մէջ՝ CIA-ի գործած «արարք»ները՝ 
ամերիկացի հրեայ հակասիոնական ականաւոր լեզուաբան Նոամ Չոմսքի 
որակած է՝ «բարբարոսութիւններ»…։

4 – Վայրի Կապիտալիզմի Խոցելի, Անարդար Հետեւանքները
Հանդէսի 127-129 էջերուն վրայ գրախօսական մը կայ, ռումէն ծագումով 
ամերիկացի խիզախօրէն ճշմարտախօս գրող Էտուարտ Լութուաքի՝ 
“Turbo-Capitalism: Winners and Losers in Globalized Economy” խորագրով 
հատորին մասին, որ լոյս տեսած է 1991-ին, Նիւ Եորքի մէջ, Harper Collins 
հրատարակչութենէն։
Հեղինակը ահազանգ կը բարձրացնէ համաշխարհայնացուածր տնտեսական 
աշխարհին մէջ «սանձազերծ կապիտալիզմ»ի ահագնացող տիրակալութեան 
դէմ, որուն միջնաբերդը Միացեալ Նահանգներն են, բայց որ ներկայ է նաեւ՝ 
Եւրոպայի եւ Ճափոնի մէջ։
Հեղինակը արտակարգօրէն սուր քննադատութեամբ կ՚ողբայ եւ կ՚ափսոսայ, 
որ 1980 թուականէն յետոյ՝ նախկին «կարգաւորուած» (regulated) կապի-
տալիզմը, որ կար 60-ականներուն եւ 70-ականներուն, սանձազերծուած է եւ 
դարձած՝ «անկարգաւոր» (բառացիօրէն՝ “turbo-charged”)։ Եւ կը շեշտէ. «Այս 
աղիտալի փոփոխութեան հետեւանքները կ՚ընդգրկեն նաեւ, եկամուտներու 
անհաւասար եւ անարդար բաշխումը, գերհարուստներու եւ գերաղքատներու 

միջեւ խրամատին խորացումը բոլոր մակարդակներու վրայ. տնտեսական 
անապահովութեան սրումը, ընկերային ախտերու բազմացումը, ինչպէս՝ 
ոճրագործութիւնը եւ հասարակական անկարգութիւնը»։
Հեղինակը նաեւ՝ մասնաւորելով իր խօսքը Միացեալ Նահանգներու հասա-
րակութեան մասին, կծու եւ կտրուկ բառերով կը քննադատէ. “Many aspects 
of American society, from arts to sports…”, եւ շեշտուած կերպով՝ “money’s 
increasing dominance in measuring success and values…”։
Հեղինակը տակաւին սուր նշդրակով կը մորթատէ սանձազերծ կապիտալիզմի 
բարքերն ու արժեհամակարգը, եւ միւս երկիրները կը զգուշացնէ որդեգրելէ 
զայն, սակայն, մարտակոչ մը չ՚ըներ անոնց…։
Այս հեղինակը՝ անշուշտ, յեղափոխական մը չէ։ Ան ունի մարդկայնական ու 
յեղափոխական միտքեր եւ զգացումներ մանաւանդ, բայց չունի յեղափոխա-
կան հոգեկան կերտուածք, պիտի ըսէր հոգեվերլուծաբան Էրիք Ֆռոմմը։

5 – Սիոնական Պետութեան Յանձնապաստանութիւնը
Հանդէսի 145-146 էջերուն վրայ, ամփոփ ծանօթացումը կայ հատորի մը 
(լոյս տեսած 1999-ին, Harvard University Press-էն), որուն վերնագիրն է 
“Separate and Unequal: The Inside Story of Israeli Rule in East Jerusalem”, 
որուն հեղինակներն են՝ Ամիր Ս. Շեշին (սիոնական կառավարութեան 
խորհրդատուն՝ 1984-1993, Արեւելեան Երուսաղէմի արաբ բնակչութեան 
հարցերուն), Աւի Մելամէտ (Շեշինի յաջորդող խորհրդատուն) եւ Պիլլ Հաթմէն 
(“The Jerusalem Post”ի աւագ թղթակիցը 1992-1996 տարիներուն)։
Այս իսրայէլացի հեղինակները՝ խտօրէն եւ մանրամասն փաստերով, կը 
քննադատեն սիոնական կառավարութեան վարած ցեղային խտրական, 
յանձնապաստան եւ սեփականազրկումի քաղաքականութիւնը արաբ 
բնակչութեան դէմ՝ 1967 թուականէն սկսեալ… ըլլայ՝ Լիքուտ եւ ըլլայ 
Աշխատաւորական կուսակցութիւններու օրով։
Հատորի վերջաւորութեան, “A Path to Peace Note Taken” (Խաղաղութեան 
տանող քայլ մը, որ չառնուեցաւ) ենթախորագրին տակ, հեղինակները 
սուր քննադատութեան կ՚ենթարկեն սիոնական կառավարութիւններու 
հետեւողական մերժումը՝ հրեայ-արաբ դեմոկրատական անկեղծ երկ-
խօսութեան, զայդ նկատելով ՄԵԾ ՍԽԱԼ մը, եւ կ՚եզրափակեն. “Sadly, that 
error in judgement is the tragedy of Israel’s rule since 1967”։
Յայտնօրէն, այս բարեմիտ հեղինակները գիտակ չեն, կամ՝ կ՚անգիտանան, 
սիոնական այս տարատնկեալ պետութեան վստահուած առաքելութիւնը՝ 
ամերիկեան իմփերիալիզմին կողմէ…։

• • •
Հանդէսի այս համարին մէջ կայ նաեւ հակիրճ անդրադարձ մը՝ Թուրքիոյ 
վերաբերող հատորի մը։ Ասոր խորագիրն է՝ “Turkey Unveiled: A History of 
Modern Turkey” (Թուրքիա՝ քօղազերծուած), որուն հեղինակներն են՝ Hugh 
եւ Nicole Pope զոյգը (լոյս տեսած 1999-ին, Նիւ Եորք Overlook Press-էն)։
Հեղինակները կ՚ըսեն թէ՝ Արեւմուտքի մեկնաբաններու կարծիքները 
Թուրքիոյ մասին միասնական չեն, այլ՝ երկու հակոտնեայ կարծիքներ։ Մէկը՝ 
արդի Թուրքիան կը նկատէ Միջին Արեւելքի ամէնէն արդիականացած 
պետութիւնը՝ խորհրդարանով, բազմակուսակցական, դեմոկրատական 
եւ կանանց ազատագրութեամբ։ Միւսը՝ արդի Թուրքիան կը նկատէ 
հարազատ ժառանգորդը Օսմանեան Կայսրութեան ամէն վատ աւանդին, որ 
պատասխանատու է հայոց ողբերգական Եղեռնին, եւ տակաւին ջարդարարը՝ 
իր սեփական քիւրտ ժողովուրդին։
Հեղինակները կ՚որդեգրեն միջին գիծ մը՝ այս երկու կարծիքներուն միջեւ, 
եզրակացնելով թէ՝ եւ մէկ եւ միւս կարծիքները, «կիսով ճիշդ են» (“Half Right”)։
Այս զոյգը հաւանաբար կիսով ծանօթ է Թուրքիոյ պատմութեան ու Փան-
թուրքիզմին, նաեւ՝ մեր սեփական ապիկար եւ անջիղ քարոզչութեան 
հետեւանքով։
Նորագոյն օրինակ մըն է մեր թուլութեան, այն «կոչ»ը, զոր ՌԱԿ Գերագոյն 
Խորհուրդը յղեր է ԱՄՆի Օրէնսդիր Մարմիններուն, որուն բովանդակութիւնը 
լոյս տեսաւ «Պայքար» թերթի 22 Դեկտեմբեր 2019 թուակիր համարին մէջ։ 
Այս առիթով «կոչ»ը կը խօսի միմիայն Ցեղասպանութեան լոկ բարոյական, 
պղատոնական, ապաքաղաքական ճանաչումին մասին, փոխանակ՝ այս 
տեղին առիթով, խօսելու նաեւ՝ ԱՄՆ-ի նախագահ Ուիլսոնի Իրաւարար 
Վճիռին գործադրութեան անհրաժեշտութեան մասին, որուն դարադարձն 
է 2020 թուականը…, նաեւ՝ Սեւրի Դաշնագրին։
Անշուշտ չենք ըսեր թէ՝ այս բացթողումը գիտակցուած է, այլ՝ մոռացուած։ 
Իսկ մոռացումը՝ գերեվարեալ Արեւմտահայաստանի եւ Սուրբ Արարատի, 
խիստ վտանգաւոր ախտանիշ մըն է, քանի որ հայրենի հողը՝ մեր հայու 
ինքնութեան անբաժանելի մասն է։ Ուրեմն, ասոր մոռացումը մահաբեր է 
հայապահպանումին, եւ մենք մեղաւոր ենք՝ երբ օտարը կիսով միայն ծանօթ 
է Մեծ Եղեռնի իրականութեան…։

Տեսակէտ

Դասակարգային Շահեր՝ Լծակը
Նախայարձակ Ազգայնականութեան
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ԱՐԵՒԻԿ ՊԱՊԱՅԵԱՆ Ալեքսէյ Քոսիկին, երբ առիթով մը կու գայ 
Երեւան, կ՛այցելէ գեղանկարիչ Մարտիրոս 
Սարեանին, որ խորհրդային ղեկավարին 
կը նուիրէ Արարատի նկարը: Քոսիկին կը 
հարցնէ.

– Վարպե՛տ, քեզի ի՞նչ կրնամ տալ այս 
նուէրին փոխարէն:

– Նկարին իրականը,– կը պատասխանէ 
Մարտիրոս Սարեան:

ԱՐՍԷՆ ՇԱՊԱՆԵԱՆ
(1864 – 1949)
«Միջերկրականի ժայռոտ ափը»

27 2019
ՅՈՒՆՈՒԱՐ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Մարդ Չեն Ծնիր, Մարդ Կը Դառնան

Յաճախ կը խոկամ սա արտայայտութեան 
շուրջ, սակայն մինչեւ այսօր չկրցայ գտնել 
տեղին պատասխան մը։ Արդեօք մարդ 

կը ծնի բնաւորութեա՞մբ, թէ՞ ան կը ձեւաւորուի 
կեանքի հոլովոյթին։ Ըստ իս, մարդ կը ծնի բնա-
ւորութեամբ, ինչ որ շրջակայ միջավայրի ազդե-
ցութեամբ կը յղկուի իւր փայլքին մէջ։ Ինչպէս 
անհնարին է ուղղել ծառի թեքութիւնը, այնպէս 
ալ անհնարին է փոխել մարդու բնաւորութիւնը։
Չքաւորութիւնը, պաղ միապաղաղ կեանքը կամ 
հարստութիւնն ու փառքը էական ազդակ մը չեն 
հանդիսանար բնաւորութեան գիծերու կերտման 
փուլին։ Որպէս վառ ապացոյց, մենք ունինք բազում 
օրինակներ, երբ համեստ պայմաններով ապրող 
ընտանիքներէ լոյս աշխարհ կու գան հանճար-
ներ՝ գրողներ, գիտնականներ, քաղաքական ու 
հասարակական գործիչներ։ Եւ հակառակը, երբ 
բարեկեցիկ ընտանիքի մը զաւակ կը նախընտրէ 
մութ ուղիներ…։ Ասոնք բոլորը բնաւորութեան 
գիծեր են։
Գրեթէ վստահ եմ, թէ բնաւորութիւնը առաւել 
կարեւոր է, քան տաղանդն ու խելացիութեան 
աստիճանը։ Զոր օրինակ, կան մարդիկ, որոնք 
խելացի են ու տաղանդաշատ, սակայն բնաւո-
րութեան ուժեղ գիծերու բացակայութեան 
արդիւնքին, կը տկարանան իրենց տաղանդը ճիշդ 
գործածելու։ Չնչին ձախողութիւններէ անմիջապէս 
կը հիասթափուին, զէնքերը վայր կը դնեն ու կը 
նախընտրեն մելամաղձոտ կեանք մը։
Իսկ երբ անձ մը վստահ գիտէ, թէ ի՞նչ կ՚ուզէ 
կեանքէն, կամ ինչպէ՛ս կը պատկերացնէ իր կեան-
քը, նպատակասլաց է, ունի մեծ կամքի ուժ ու կը 
ձգտի միմիայն դէպի բարձունքներ, ապա ոչ մէկ 
բան ու ոչինչ կրնայ զայն կանգնեցնել։ Միեւնոյնն 
է, ան ուշ, թէ շուտ կը հասնի իր բաղձանքին։
Ասոր հետ փոխկապակցուած ուրիշ հարց մը 
նոյնպէս տեւական կը զբաղեցնէ իմ միտքը։ Ուրկէ՞ 
կը յառաջանայ չարիքը, ե՞րբ մենք կը սկսինք 
չարանալու։ Չէ՞ որ մենք բոլորս ժամանակին 
մանուկ մըն էինք՝ անբիծ ու անաղարտ։ Մարդ 
արարածը իր մօրմէ կը ծնի մերկ, ըսելէ թէ 
մաքուր… Բաց աստի, իւրաքանչիւր երեխայ կը 
նմանի թուղթի մաքուր էջի մը, կամ խմորի գունդի 
մը. ինչպիսի ձեւ որ տաս, երեխան կ՚ընդունի զայն։ 
Ուստի, ի տարբերութիւն բնաւորութեան գիծերու, 
որ ըստ իս՝ ի ծնէ, չարութիւնը մեծաւ մասամբ 
ձեռքբերովի է։

Ծնունդէն սկսեալ նախապէս ծնողները կը սկսին 
զանազան գունային երանգներ հաղորդել այդ 
թուղթին, այնուհետեւ ծանօթ-բարեկամները, 
ընկերները եւ ուրիշներ… Մինչեւ տասնըութ 
տարեկան եւ աւելին մենք իւրաքանչիւր վայր-
կեանը, մեր տրամադրութեան համահունչ գոյ-
նով մը կը ներկենք այն թուղթը, որ ժամանակին 
ճեփճերմակ էր։ Ի վերջոյ այն կը սկսի հիմնական 
երանգ մը ստանալու. կա՛մ լուսաւոր ու պայծառ, 
կամ՝ գորշ ու մռայլ։
Ցաւալին ան է, որ մարդիկ մեծաւ մասամբ կը 
գործածեն գորշ ու մռայլ գոյներ։ Հուսկ ալ կը 
սարսափին, կը սրդողին ստացած պատկերէն։ 
Օր մըն ալ, ստացած արդիւնքին հետ դէմ-դիմաց 
կանգնելով կը դժուարանան հաւատալու, թէ սա 
իրենց իսկ ստեղծագործութիւնն է։ Կը խոկան, թէ 
ո՞ւր թերացան։ Չէ՞ որ տուեալ ծնողը ամենալաւն 
ու բարին կը ցանկար իր զաւկին, ու ամէն բան 
կ՚ընէր յանուն իր երեխայի բարօրութեան։
Մտքի ծայրէն անգամ չ՚անցընէր, թէ 
ինք իր զաւկին ամէն օր վերաբերած էր իր 
տրամադրութեան, բնաւորութեան ու գիտելիք-
ներուն համապատասխան։ Կը կարծէ, թէ կատա-
րեալ ծնող մը եղած է իր երեխային համար, 
անշուշտ՝ հաշուի չառնելով մանր-մունր թերա-
ցումներն ու թերութիւնները։ Մանրուքներու վրայ 
ուշադրութիւն չդարձնելով, կ՚անտեսէ ան փաստը, 
որ այդ չնչին թերացումները գրեթէ ամէն օր կը 
կրէին շարունակական բնոյթ։ Բացասականն 
ալ վրայ վրայի կուտակուելով տուաւ դառնալի 
պտուղներ։
Մեծ կեանք մտնող գորշ գոյներով շաղախուած 
մարդիկ ներքուստ կը կրեն չարիքի առիւծի 
բաժինը։ Անոնք յաճախ կը շեղուին ճշմարիտ 
ուղիէն։ Ի տարբերութիւն ներդաշնակ ու պայծառ 
գունային երանգաւորմամբ սնածներու, անոնց 
ոտքը յաճախ կը դպչի քարին։ Մոլորեալներու պէս 
կը գործեն սխալը սխալի ետեւէն։ Իրենց բոլոր 
ձախողութիւններու մէջ կը փնտռեն մեղաւորներ, 
կ՚անիծեն իրենց բախտը։
Միայն մեծ կամքի տէր մէկը կրնայ ներքուստ 
յաղթահարել այս բացը ու գտնել ճշմարիտ ուղին, 
զերծ մնալով տեւական սխալելէ։ Իսկ այդպիսի-
ները հազարէն մին կը ծնին։
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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

Լրատուութեան Գործընկեր

Անգլիոյ Արքայազն Չարլզ Այցելած Է 
Բեթղեհէմի Հայկական Եկեղեցին 

Մեծ Պայթում Աազազի Մէջ
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Անգլիոյ արքայազն Չարլզ այցելեց 
Բեթղեհէմի Ս. Ծննդեան տաճարի 
հայկական եկեղեցին։ Իշխան Չարլզ 
հայկական եկեղեցւոյ մէջ դիմա-
ւորուեցաւ Երուսաղէմի Հայոց Պատ-
րիարքութեան լուսարարապետ Տ. 
Սեւան Արքեպիսկոպոս Ղարիպեանի 
կողմէ։
«Արմէնփրես»ի հաղորդումներով, 
Երուսաղէմի Հայոց Պատրիար-
քութեան դիւանապետ Տ. Կորիւն 
Վարդապետ Պաղտասարեան 
տեղեկացուց, որ Տ. Սեւան Արքե-
պիսկոպոս Ղարիպեան Հայոց 
Պատրիարքութեան անունով շնոր-
հակալութիւն յայտնեց արքայազն 
Չարլզի այցելութեան համար՝ 
զայն համարելով մեծ պատիւ։ 
Նորին Սրբազնութիւնը իշխանին 
նուիրեց հայկական յախճապակեայ 

ափսէ մը։ Ան արքայազն Չարլզի 
հետ զրուցեց նաեւ Ս. Երկրէ ներս 
հայկական ներկայութեան եւ Հայոց 
Պատրիարքութեան առաքելութեան 
մասին։ 
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Երէկ մեծ պայթում մը ցնցած է 
Սուրիոյ սահմանային Աազազ 
քաղաքը։ Այս մասին ըստ «Արե-
ւելք»ին տեղեկութիւնը տրուած է 
Սուրիոյ հիւսիսային շրջաններու 
մասին տեղեկութիւններ հաղորդող 
ընկերային համացանցի էջեր։ 
Կը նշուի, թէ ականուած մեծ բեռ-
նակառք մը պայթած է պատճառե-
լով մեծաթիւ զոհեր եւ վիրաւորներ։  
Յիշեցնենք, որ Աազազը կը գտնուի 
Անգարայի հովանիին տակ գործող 
ծայրայեղական խմբաւորումներու 
տիրապետութեան տակ:
Աղբիւրները կը հաղորդեն, որ եղած 
պայթումը իր տարողութեամբ եւ 

պատճառած վնասներով աննա-
խընթաց դէպք մըն է այդ շրջանին 
համար, որն անշուշտ հակառակ 
թրքական նկրտումներուն կը շարու-
նակէ համարուիլ Սուրիոյ անապա-
հով հատուածներէն մին։


