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Տեսանկիւն

«Օրինակելի» Պահուածք
Ֆէյսպուքեան
ուղիղ եթերով ԱԺ
փոխնախագահ
Ալեն Սիմոնեան
անդրադառնալով վերջերս իր
եւ քաղաքացի
Արթուր Դանիէլեանի
միջեւ
փողոցը պատահած դէպքին, ի միջի այլոց ըսաւ. «...
ինք ինձ հայհոյեց.... ես մօտեցայ եւ ըսի,
որ իր մասին նոյն կարծիքը ունիմ եւ
գլուխով հարուածեցի քիթին: Կը կարծեմ,
իւրաքանչիւր մարդ, որ հիմա կը դիտէ,
իւրաքանչիւր երիտասարդ, չի կրնար ըսել,
թէ ճիշդ էր այլ կերպ վարուիլը»:
Այո սիրելի ընթերցող: Ճիշդ այսպէս
արտայայտուեցաւ ՀՀ Ազգային Ժողովի փոխնախագահը: Իր իրաւունքը իր
ձեռքով առնող այն «յեղափոխականը»,
որ իշխանութեան եկած էր օրէնքի
ուժը հաստատելու համար մեր երկրին
մէջ: Պետական մարդու «իսկական եւ
օրինակելի պահուածք» արդարեւ:
***
Միւս կողմէ, եւ այլ միջադէպով մը Գաւառի
մէջ պատահած վրէժխնդրական ոճիրի մը գիւղացի հեղինակը նախորդ օր
հպարտութեամբ յայտարարած է. ««Ես
խմել եմ իմ ախպորը սպանողի արիւնը»:
Ես վստահ եմ, որ ոճրագործ գիւղացին
իր արժանի պատիժը պիտի կրէ, որ
օրինակ ծառայէ բոլորին: Սիմոնեանին
մասին՝ այնքան ալ վստահ չեմ: Իսկ
անոր պահուածքին օրինակելիութեան
(չէ՞ որ մենք մեր յոռի պահուածքը բարի
օրինակներով կը սրբագրենք եւ մեր
«մեծերէն» կը սորվինք) եւ վերոյիշեալ
դէպքերուն զուգահեռը ստեղծելու ինչպէս
նաեւ ի պահանջեալ հարկին, յաւելեալ
մեկնաբանութիւններ ընելու աշխատանքը
քեզի ձգելով սիրելի ընթերցող, բարի օր
կը մաղթեմ քեզի:
ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Լիբանանի Կառավարութիւնը
Տնտեսական Փրկութեան
Ծրագիր Մը Հաստատեց

Լիբանան Կը Միտի Օգնութիւն
Ձեռք Բերել Միջազգային
Դրամական Ֆոնտէն IMF

Լիբանանի կառավարութիւնը Հինգշաբթի օր
միաձայնութեամբ տնտեսական փրկութեան
ծրագիր մը հաստատեց, որ կը միտի վերականգնել
Լիբանանի փլուզուած տնտեսութիւնը:
Տեղեկատուութեան նախարարը այս մասին
յայտարարեց: Ան աւելցուց, որ կառավարութիւնը
կը միտի քննչական յատուկ յանձնախումբ մը
կազմել հետապնդելու համար անօրինական գումարներու եւ փտածութեան պարագաները:

Այսպէս յայտարարեց վարչապետ Տիապ: Լիբանան կը պատրաստուի անմիջապէս դիմելու
Միջազգային դրամական ֆոնտին փրկելու տնտեսութիւնը:
Վարչապետին կարծիքով Լիբանան առաջին
անգամն է, որ ունեցած է լիարժէք ծրագիր փրկելու
ֆինանսական իրավիճակը:

Հարիրի Յայտնեց, Որ
Կառավարութեան Քայլերուն
Սատարողն Է Եթէ Քայլերը
Ճիշդ Տեսնէ
Նախկին վարչապետ Սաատ հարիրի երէկ յայտարարեց, որ ինք կը զօրակցի կառավարութեան
տնտեսական ծրագրին եթէ յայտնուի, որ ան
դրական է:
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Հայաստանի Մէջ «Քորոնա» Ժահրով Վարակուած Անձերու
Հաստատուած Թիւը Հասաւ 2066-ի
Հայաստանի մէջ արձանագրուած է «Քորոնա»
ժահրով վարակուելու 134 նոր դէպք:
Այս մասին նշուած է ՀՀ ԱՆ հիւանդութիւններու
վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կեդրոնի կայքին մէջ:
Հայաստանի մէջ 30 ապրիլին՝ ժամը 11:00-ի
դրութեամբ «Քորոնա» ժահրի հաստատուած
դէպքերու ընդհանուր թիւը 2066 է, արձանագրուած
է մահուան 32 (աւելցած է եւս 2-ով) դէպք:
Ընդհանուր առմամբ կատարուած է 21 հազար
125 քննութիւն։
Ապաքինուած հիւանդներու թիւն աւելցած է 29-ով,
եւ բուժուածներու գումարային թիւը դարձած է
929։ Այս պահուն փաստացի բուժում կը ստանայ
1103 հիւանդ:

ՀՀ առողջապահութեան նախարարութենէն
յայտնած են, որ մահացած հիւանդները եղած են
47 եւ 69 տարեկան:
Հայկական Լուրերուն շար. Էջ 02

Մամլոյ Արձակուրդ
Աշխատաւորներու Օրուան առիթով, եւ հիմնուելով Լիբանանի մամլոյ սենտիքայի որոշումին
վրայ, «Զարթօնք» պիտի ունենայ միօրեայ արձակուրդ:
Մեր յաջորդ թիւը լոյս պիտի տեսնէ Երկուշաբթի 4 Մայիս 2020ին:

Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը, պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 3300058 (423.4/1 միլիոն), մահացած են 233639 (30/1 միլիոն), բուժուած են 1037905 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 725, մահացածներ` 24, բուժուած` 150
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 2066, մահացածներ` 32, բուժուած` 929
Աշխարհի տարածքին երէկ՝ գրանցուած են 81875 նոր վարակուածներ, 5610 նոր մահացածներ

02

àõñµ³Ã / 01.05.2020

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Հայկական Դիրքերուն Ուղղութեամբ Հակառակորդը Արձակեց
60 Միլլիմեթրնոց Ականանետեր

Արցախեան-ատրպէյճանական
սահմանի արեւելեան (Մարտունի)
հատուածին վրայ տեղակայուած
հայկական յառաջապահ դիրքերուն
ուղղութեամբ Ապրիլ 29-ին, կէսօրէն ետք ժամը 15:00-ի եւ 17:25-ի
շուրջ, հակառակորդը արձակեց 60

միլլիմեթրնոց ականանետեր:
Արցախի
Հանրապետութեան
պաշտպանութեան նախարարութեան մամլոյ ծառայութենէն
յայտնեցին, որ միջադէպին իբրեւ
արդիւնք Արցախի ստորաբաժանումները որեւէ կորուստ չեն կրած:
Հայկական ստորաբաժանումներուն կողմէ ձեռնարկուած
պատասխան գործողութիւններէն
ետք հակառակորդին աշխուժութիւնը ճնշուեցաւ:
«Հարկ կը համարենք նշել, որ
ասիկա 2019-ի Յունիսէն ի վեր
ատրպէյճանական զինուժի կողմէ
հայկական դիրքերու ուղղութեամբ
ականանետային զինատեսակի

կիրառման առաջին դէպքն է:
Միաժամանակ աւելցնենք, որ
օրուան ընթացքին սահմանի
տարբեր հատուածներու վրայ
հրադադարը խախտելու դէպքեր
արձանագրուած են նաեւ հրաձգային
այլ զինատեսակներէն:
«Այս պահի դրութեամբ առաջնային
գիծի վրայ իրավիճակը հանգիստ է:
ՊԲ առաջապահ ստորաբաժանումները կը շարունակեն վստահօրէն
իրականացնել իրենց առջեւ դրուած
մարտական խնդիրը»,- հաղորդեց Արցախի Հանրապետութեան
պաշտպանութեան նախարարութեան մամլոյ ծառայութիւնը:

Կեդրոնական Ամերիկեան Խորհրդարանի Յանձնախումբի
Նախագահը Դատապարտած Է Հայոց Ցեղասպանութիւնը

Կեդրոնական ամերիկեան խորհրդարանի արտաքին յարաբերութիւններու եւ գաղթականներու հարցերու
յանձնախումբի նախագահ Տանիէլ
Օրթեկա Հայոց ցեղասպանութեան
105-ամեակին առիթով հրապարակած է յայտարարութիւն մը`
ճանչնալով եւ դատապարտելով
Օսմանեան Թուրքիոյ մէջ հայերու
դէմ գործադրուած ծանրագոյն
ոճրագործութիւնը:
Օրթեկայի
յայտարարութեան բնագիրը, զոր կը
ներկայացնենք ստորեւ, տարածած
է Մեքսիքայի մէջ Հայաստանի
դեսպանատունը:
«105 տարի առաջ, այսօրուան
նման օր մը, աշխարհը սարսափով
տեղեկացաւ Համաշխարհային Ա.
պատերազմին ընթացքին Օսմանեան կայսրութեան կողմէ շուրջ
1,5 միլիոն հայերու կոտորածներուն
մասին: Զինուորական պարտութիւններու
իբրեւ
հետեւանք
ցնցումներ ապրող կայսրութեան
ղեկավարները միացան Գերմանիոյ`
Անթանթի դաշինքը դիմակայելու
համար այնպիսի ժամանակ, երբ
կայսրութեան զինուորական ղեկա-

վարութեան քարոզչութիւնը կը
ներկայացնէր կամ նպատակ կը
հետապնդէր ի ցոյց դնել հայերը`
իբրեւ խառնակիչներ կամ ռուսերուն
ծառայող հինգերորդ շարասիւն:
«Իբրեւ հետեւանք` տասնեակ
հազարաւոր հայեր սպաննուեցան
կամ Անատոլուի շրջաններէն
քշուեցան Սուրիոյ անապատներ,
ուր կոտորուեցան Օսմանեան
կայսրութեան ժառանգորդ Թուրքիոյ
պատմութեան ամէնէն արիւնոտ
էջերը կազմող արարքներուն
ընթացքին, ինչ որ մինչեւ այսօր
վերջինս կը ժխտէ, հակառակ ՄԱԿ¬ի
1948 թուականի Ցեղասպանութեան
մասին ուխտի երկրորդ յօդուածի
կէտերուն», նշած է Օրթեկան:
Յանձնախումբի
նախագահը
յայտնած է, թէ կը միանայ Հայոց
ցեղասպանութիւնը ճանչցած եւ
դատապարտած պետութիւններուն, կազմակերպութիւններուն եւ
անհատներուն:
«Իբրեւ Կեդրոնական ամերիկեան
խորհրդարանի Արտաքին յարաբերութիւններու եւ գաղթականներու հարցերու յանձնախումբի
նախագահ, կը միանամ աւելի քան
երեսուն պետութիւններուն, Նորին
Սրբութիւն Հռոմի Ֆրանչիսկոս
պապին, գիտնականներուն, մտաւորականներուն, անհատներուն`
դատապարտելով
Օսմանեան
կայսրութեան կողմէ հայերու
դէմ ցեղասպանութեան ոճիրը եւ
մերժելով այս յանցագործութեան

ու պատմական ճշմարտութեան
խեղաթիւրման ուղղուած ժխտողականութեան որեւէ փորձ», շեշտած
է Տանիէլ Օրթեկա:
Ան նշած է, որ Օսմանեան կայսրութեան անկումը Թուրքիոյ մէջ
աւելի լայնածաւալ դարձուցած
է քրիստոնէական յառաջադէմ եւ
պահանջատիրական համայնքներու դէմ ամբոխավարական արշաւը:
«Հայաստան առաջին երկիրն էր,
որ ընդունեց քրիստոնէութիւնը
իբրեւ պետական կրօն, հռոմէական
տիրապետութեան ժամանակներէն ի վեր` դիմակայելով իսլամութեան տարածման, իրեն յարող
տարածքներուն մէջ, բացառութեամբ ուղղափառ Վրաստանի:
Օսմանեան կայսրութեան անկումը,
պայմանաւորուած զինուորական
շարունակական պարտութիւններով, սաստկացուց քրիստոնէական յառաջադէմ եւ պահանջատիրական համայնքներու դէմ ամբոխավարական արշաւը:
«Թրքական անարդար օրէնքներու
եւ բարձր հարկերու դէմ հայ
ազգաբնակչութեան բողոքներու
եւ ապստամբութիւններու իբրեւ
հետեւանք թուրք մահմետականներու շրջանակին մէջ հայերու հանդէպ
անվստահութիւնը իտէալական
իրավիճակ ստեղծած էր հայերը
բնաջնջել ուզողներուն համար,
որոնք փորձեցին կատարել ատիկա`
վերը նշուած հետեւանքները
արձանագրելով», նշած է Օրթեկան:

Պատմութեան
Մէջ Այսօր
Մայիս 1-ը
Աշխատաւորներու
Միջազգային Օրն Է

Շատ մը երկիրներու մէջ «ոչ
աշխատանքային օր» է։
Մայիս 1-ին կը նշուի աշխատաւորներու միջազգային օրը: 1884ին ԱՄՆ-ի եւ Գանատայի մէջ
կազմակերպուած են ցոյցեր` ի
պաշտպանութիւն ութժամեայ
աշխատանքային օրուան:
Խորհրդային Միութեան ստեղծումէն ետք՝ Մայիս 1-ը կը նշուէր իբրեւ
մեծ տօն, որուն կ’ուղեկցուէին
մեծ շքերթեր: Աշխատաւորներու միջազգային օրը այսօր կը
նշուի աշխարհի աւելի քան
հարիւր պետութիւններու մէջ:
Տօնին առիթով կազմակերպուող
ձեռնարկներուն ընթացքին կը
մեծարուին եւ գնահատանքի
կ’արժանանան աշխատանքի վեթերանները եւ աշխատաւոր դասակարգի ներկայացուցիչները:

Նշենք, որ Կեդրոնական ամերիկեան
խորհրդարանը ստեղծուած է 1991
թուականին, կեդրոնատեղին կը
գտնուի Կուաթեմալայի մայրաքաղաք Կուաթեմալայի մէջ է: Մաս կը
կազմէ Կեդրոնական ամերիկեան
պետութիւններու համարկման համակարգին: Միապալատ օրէնսդիր
մարմինը բաղկացած է անդամ
պետութիւններու` Կուաթեմալայի,
Սալվատորի, Հոնտուրասի, Նիքարակուայի, Փանամայի եւ Տոմինիքեան հանրապետութեան 120
պատուիրակներէն: Խորհրդարանին մէջ դէտի կարգավիճակ ունին
Մեքսիքան, Փորթօ Ռիքոն, Մարոքը,
Թայուանը եւ Վենեզուելան:

«ՔՈՐՈՆԱ»Ի ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ՇՏԱՊԻ
ԹԷԺ ԳԻԾՆ Է (HOTLINE) 03-188911
Խորհրդատուութեանց եւ ցուցմունքներու համար կարելի է նաեւ դիմել «Զարթօնք»ի թէժ գիծին՝ +961 81 306 447
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Լուսանցքի վրայ

Լենինի Ծննդեան 150-ամեակը եւ Պէյրութի Պրիսթոլ Պանդոկին Փակուիլը
ՆԵՐՍԷՍ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Փ

ոքրաթիւ խումբ մը համայնավարներ Ապրիլի 22ին, այցելեցին
Կարմիր Հրապարակի սրտին վրայ հանգչող Լենինի դանբարանը,
ուր ծաղիկներ զետեղելով իր շիրիմին՝ նշեցին իր ծննդեան 150րդ
տարեդարձը: Հակառակ Մոսկուայի մէջ շրջակայութեան դէմ առնուած
միջոցառումներուն, այս խումբը` առաջնորդութեամբ Ռուսական
դաշնակցութեան համայնավար կուսակցութեան երկարամեայ նախագահ
Կեննատի Ժուքանովի, ոստիկանութեան կողմէ ոչ մէկ արգելքի հանդիպած
է: Խումբին անդամները երբ կարմիր դրօշակները իրենց ձեռին ճօճելով կը
տողանցէին Կարմիր Հրապարակին վրայ, հետաքրքիր անցորդները հարց
տուին ոստիկաններուն թէ անոնք չէի՞ն խախտեր մէկուսացման նկատմամբ
կիրարկուած օրէնքը. «Քաղաքապետութենէն յատուկ արտօնութիւն
ապահովուած է» եղաւ կարճ պատասխանը:
Խօսելով ձիւնածածկ եւ գրեթէ ամայացած կարմիր հրապարակին վրայ,
Լենինի Կրանիթեայ դամբարանին կից, Ժուքանով ըսաւ թէ Քորոնա ժահրը
եւ զայն չէզոքացնելու իշխանութեանց պայքարը ոչինչ է՝ բաղդատած 1960ին
Մոսկուայի մէջ ծանր տուած ծաղկախտի (small pox) համաճարակին,
երբ պետութիւնը մէկ հարուածով անէացուց զայն: Ան սուր կերպով
քննադատեց երկրին ներկայ ղեկավարութիւնը ըսելով, «Այսօր, ահա երեք
ամիսներէ ի վեր, չեն կրնար պարզ դիմակներ (mask) արտադրել»: Կարգ մը
լրատու գործակալութիւններու համաձայն Ռուսիոյ որոշ շրջաններուն մէջ
բժշկական սարքաւորումներու պակասը կը տիրէ, մինչ նախագահ Փութինի
նախաձեռնութեամբ Մոսկուա բժշկական սարքաւորումներ առաքեց դէպի
Իտալիա, Սերպիա եւ Միացեալ նահանգներ:
Եւրոպայի ամենաբազմամարդ մայրաքաղաքը՝ 12.5 միլիոն բնակչութիւն
համրող Մոսկուան, Քորոնա ժահրին մեծագոյն հարուածը կրած է բովանդակ
երկրին տարածքին վրայ: Միայն Ապրիլ 22ին, 2548 նոր վարակեալներ
արձանագրուեցան:
Ռուսիոյ այլ մեծ քաղաքներուն մէջ եւս, ինչպէս Սէնթ Փեթերսպուրկ, Լենինի
ծննդեան 150 ամեակը նշուած է: Շատ մը յայտնի անձնաւորութիւններ որոնց
կարգին գեր-ազգայնական քաղաքական գործիչ եւ Տումայի երկարամեայ
անդամ (Հայ ժողովուրդի հաւատարիմ դաշնակից) Վլատիմիր Ժիրինովսքի
քննադատեց կարմիր հրապարակի Լենինի շիրիմին վրայ ծաղկեփունջեր
զետեղող անձերը, պահանջելով անոնց կալանաւորումը՝ շրջակայութեան
դէմ հաստատուած արգելքը խախտած ըլլալու մեղադրանքով: Ինչպէս
ծանօթ է, Ռուսիան լքեց համայնավար վարչաձեւը՝ (հաստատուած Լենինի
կողմէ) 1991ին, Սովետ Միութեան անփառունակ փլուզումին հետեւանքով:
Այսուհանդերձ Լենինի դամբարանը զբօսաշրջիկներու եւ տեղացի
համայնավարներու համար ժողովրդական վայր մըն է այցելելու: Լենինը
մահացաւ 1924-ի Յունուար 21ին, ուղեղային կաթուածի հետեւանքով: Իր
նախասիրութիւնն էր թաղուիլ իր ծննդավայր Սէնթ Փեթերսպուրկi մէջ, իր
հարազատ մօրը կողքին:
Միեւնոյն օրը արդարեւ,
չարագուշակ եւ անյարմար
զուգադիպութեամբ
մը,
Մոսկուայէն 3458 քիլոմեթր
հեռու՝ Միջերկրական ափին,
Պէյրութի արեւմտեան մասի
անցեալի ամենէն ցանկալի
շրջանին մէջ, փառաշուք
Պրիսթոլ պանդոկը յայտարարեց թէ վերջնականապէս կը
դադրէր գոյութիւն ունենալէ:

Ան զոհը դարձաւ Լիբանանի տնտեսական թնճուկ-տագնապին որուն վրայ
եկած էր աւելնալու Քորոնա ժահրի բարդութիւնը: Արեւմտեան Պէյրութը
շէնցնող պանդոկներու հոյլին կը պատկանէր Պրիսթոլ՝ 50էն 70ական
թուականներուն իր մերձակայքը գտնուող Ալքազար եւ քիչ մը անդին՝
ծովեզերքին վրայ իշխանավայել կանգնած Սեն Ժորժ պանդոկներու կողքին:
Լիբանանի երբեմնի ամենէն շքեղ եւ խորհրդանշական պանդոկներէն
մէկը՝ Պրիսթոլ իր դռները վերջնականապէս պիտի փակէ ընթացիկ
ամսուան վերջաւորութեան եօթանասուն տարուան գոյութենէ ետք: Նշեմ,
որ հակառակ 15 տարիներու Լիբանանեան արիւնալի եւ կործանարար
քաղաքացիական պատերազմին պանդոկը բաց պահած էր իր դռները:
Քանի մը օր առաջ, պանդոկի բարձրաստիճան պատասխանատուներէն
Փասքալ Սելուան Թապէթ անձամբ յայտարարեց, թէ երկրին տնտեսական սուր տագնապը եւ Քորոնա ժահրի ստեղծած դժուար կացութիւնը
պատճառ հանդիսացած էին այս դժուար որոշումին: Պրիսթոլ պանդոկը
որ կը պատկանէր Լիբանանի ամենէն հարուստ ընտանիքներէն՝ Տումէթ
ընտանիքին, հիւրընկալած է աշխարհահռչակ անձնաւորութիւններ:
Պանդոկը նշանաւոր դարձած էր իր պարասրահով, փակ լողաւազանով
եւ Լիբանանի առաջին սառցադաշտով: Ոճը՝ միաձուլումն էր արեւելեան եւ արդիական ճարտարապետութեան: Տակաւին 2013 թուականին
պանդոկը երկու տարուան ծաւալուն վերանորոգութեան ենթարկուեցաւ
այն հեռանկարներով թէ Լիբանանի զբօսաշրջութիւնը թափ պիտի առնէ:
Դժբախտաբար սակայն պանդոկին 120 պաշտօնեաները շուտով պիտի
միանան Լիբանանի գործազուրկերու օրէ օր աճող բանակին:
Անցեալ ամիս Լիբանանի պանդոկներու սեփականատերերու սենտիքայի
նախագահը յայտարարեց, որ պանդոկներուն միայն 10էն 15ը լեցուն
են: Լիբանանի միջազգային օդակայանին փակումը՝ զբօսաշրջութիւնը
սառեցուցած է եւ ճաշարաններու, ինչպէս նաեւ գիշերային զբօսավայրերու
գոց ըլլալը երկրին հիւրընկալութեան ճարտարարուեստին մահացու
հարուած մը հասցուցին՝ ի պատասխան Քորոնա ժահրին:
Պրիսթոլ պանդոկը անբաժան մէկ մասն է Լիբանանի ժամանակակից
պատմութեան եւ ժամադրավայրը քաղաքական աւագանիին, հիւրընկալելով
շքեղ հարսանիքներ եւ ընկերային այլ ձեռնարկներ: Պանդոկը նաեւ
կը գտնուի դիմացը այն շէնքին ուր իսրայէլացի գործակալներ 1973-ին
սպաննեցին պաղեստինցի երեք պատասխանատու ղեկավարներ, որուն
իբրեւ հետեւանք օրուան կառավարութիւնը հրաժարեցաւ:
«Պրիսթոլ պանդոկը խորհրդանիշ կալուածներէն մէկն է Պէյրութի: Եթէ երբեք
անոր սեփականատէրերը հաւատք չունենային Լիբանանի նկատմամբ,
անոնք քանի մը տարիներ առաջ մեծածախս վերանորոգումներու պիտի
չձեռնարկէին,» յայտարարեց Պրն. Թապէթ:
Պրիսթոլ պանդոկը յայտնի էր, ինչպէս ըսի, իր պարասրահներով: 1951ին
բացաւ իր դռները եւ յաջորդող տարիներուն ընդունեց նշանաւոր անձնաւորութիւններ, որոնց կարգին Իրանի շահը եւ իշխանուհի Սուրայան,
Մոնաքոյի Ալպերթ իշխանը: Առաւել ըլլալով Սէուտական Արաբիոյ թագաւոր
Ապտալլա Պըն Ապտիւլ Ազիզը եւ Ֆրանսայի նախագահ Ժագ Շիրաքը
իջեւանած են հոն: Արաբական աշխարհի ամենատաղանդաշատ եւ սիրուած
ժողովրդային բանաստեղծ Նիզար Քապպանին յաճախ այցելած է Պրիսթոլ
պանդոկը որ աւաղ՝ գոյութիւն ունենալէ պիտի դադրի:
Պանդոկին վերջնական փակման յայտարարութիւնը կատարուեցաւ Ապրիլ
22-ին:
Խորապէս ցաւալի իրողութիւն է տեսնել գեղեցիկ այս կառոյցը կմախքացած
կերպարանքին մէջ: Այո, ոչ շատ հեռու դէպի երկինք ալացող Four Season
արդիական պանդոկը կանգնած է, ափսոս սակայն ան անհրապուրիչ է՝
երիտասարդ բայց անհաղորդական:
Դիտելով Սեն Ժորժի մռայլ ներկայութիւնը՝ միայն տրամաբանական մէկ
բացատրութիւն կարելի է բանաձեւել, այս տողերը գրողիս կարծիքով. Սեն
Ժորժ պանդոկը զոհն է ընչաքաղցութեան եւ փառասիրութեան: Աւելին,
այնքան ատեն երբ կանգնած է հոն՝ անշարժացած սակայն իր հարուստ
պատմութեամբ, Պրիսթոլ պանդոկը իր ամայացած ներկայութեամբ կու գայ
մարմնաւորել ինչ որ հիմնականօրէն սխալ է սիրելի մեր Լիբանանին մէջ,
կեանքի զանազան բնագաւառներէն ներս: Պրիսթոլը կը հեռանայ շուկայէն՝
սակայն շատերուն համար անոր հետ կապուած բարի յիշատակները կը
մնան առյաւէտ:
Նոր տող:
Նիւ Եորք
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Տիեզերական Պետութիւն Դառնալուն Հայաստանը Պատրաստ Չէ. Արեգ Միքայէլեան
ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից
Տիեզերական դարաշրջանի սկիզբը
համարւում է 1957 թ-ի հոկտեմբերի
4-ը, երբ Խորհրդային Միութիւնում,
աշխարհում առաջին անգամ,
արձակուեց Երկրի արհեստական
արբանեակ: 1957 թ-ի նոյեմբերին
արձակուած Երկրի արհեստական
2-րդ արբանեակով առաջինը Տիեզերք ուղարկուեց Լայքա անունով
շունը եւ 1 շաբաթ ապրեց ուղեծրում:
Առաջին մարդը՝ Եուրի Գագարինը,
Տիեզերք է թռել 1961 թ. ապրիլի 12-ին՝
Խորհրդային Միութեան արձակած
«Վոստոկ-1» տիեզերանաւով, եւ
կատարել ընդամէնը մէկ պտոյտ
երկրամերձ ուղեծրով: Այդ թռիչքը
տեւել է 108 րոպէ։ Այդ օրը
համարւում է Համաշխարհային տիեզերագնացութեան օր:
1963 թ-ի յունիսին Տիեզերք
թռաւ առաջին կինը՝ Վալենտինա
Տերեշկովան: Նա ղեկավարում էր
Խորհրդային Միութեան արձակած «Սոյուզ-6» տիեզերանաւը,
որը Երկրի շուրջը կատարեց 48
պտոյտ: 1965 թ-ի մարտին առաջինը
«Վոսխոդ-2» տիեզերանաւից բաց
(անօդ) տարածութիւն դուրս եկաւ
Ալեքսեյ Լեոնովը:
1969 թ-ին ամերիկացիներ Նիլ
Արմսթրոնկը եւ Էտւին Օլտրինը
Լուսնի վրայ վայրէջք կատարեցին
«Ափոլոն-11» տիեզերանաւի լուսնային հատուածամասով: Ամենաերկար
ժամկէտով Տիեզերքում մնացել է
ռուս տիեզերագնաց Վալերի Պոլյակովը, որը «Միր» տիեզերական
համալիրում անցկացրեց 438 օր
եւ Երկիր վերադարձաւ 1995 թ-ի
մարտի 22-ին:
Այսօր աշխարհի շատ երկրներ
են ձգտում դառնալ տիեզերական
պետութիւն՝ արձակելով արհեստական արբանեակներ։ Հայաստանն
այդ առումով, իհարկէ, չի կարող
համեմատուել գերտէրութիւնների հետ, սակայն պետութեան
սահմանների փոքր լինելը չի կարող
խանգարել տիեզերական պետութիւն դառնալու յայտ ներկայացնելու
գործում։
Տիեզերական պետութիւն դառնալու
գործում կարեւոր դեր են խաղում
արհեստական արբանեակների
առկայութիւնը։
Հայաստանն
առ այսօր որեւէ արհեստական
արբանեակ չունի, այնինչ մեր
հարեւան Ադրբեջանն արդեն երեք
արհեստական արբանեակ ունի,
որն օգտագործում է տարբեր
նպատակներով։
UCS Satellite-ի տուեալներով՝
տիեզերքում ամենից շատ արհեստական արբանեակ ունեցող
երկիրը ԱՄՆ է՝ 830 արբանեակ,
երկրորդ տեղում է Չինաստանը,
երրորդում՝ Ռուսաստանը։ 2018 թ-ի

տվյալներով` տիեզերքում ամենից
շատ արբանեակ ունեցող երկրների
պատկերը հետեւեալն է. ԱՄՆ - 830,
Չինաստան - 280, Ռուսաստան
- 147, Ճապոնիա - 75, Միացեալ
Թագաւորութիւն - 54, Հնդկաստան
- 54, Գանատա - 37, Լիւքսեմպուրկ
- 33, Գերմանիա - 29, Սպանիա - 17,
Արժանթին – 14։
Այս թեմայի շուրջ «Զարթօնք»
օրաթերթը զրուցել է ՀՀ Գիտութիւնների ազգային ակադեմիայի
Բիւրականի աստղադիտարանի տնօրէն, աստղագէտ Արեգ
Միքայէլեանի հետ։
- Շնորհակալ եմ հարցազրոյցի
հրաւէրը չմերժելու համար։
Պարոն Միքայէլեան, ինչու՞
Հայաստանն առ այսօր որեւէ
արհեստական
արբանեակ
չունի։ Ամբողջ աշխարհում, եթէ
նայում ենք վիճակագրական
տուեալները, գրեթէ բոլոր
երկրներն ունեն արհեստական
արբանեակներ, որոնք օգտագործում են տնտեսական ու
անվտանգութեան հարցեր լուծելու համար։ Ձեր կարծիքով
ինչու՞
Հայաստանում
այդ
առումով որեւէ լուրջ քայլ չի
իրականացուել։
- Նախ նշեմ, որ, շատ երկրների
կողմից արձակուող արհեստական
արբանեակները պարզապէս յայտ
են տիեզերական պետութիւն
կոչուելու համար։ Իրենք գիտական
լուրջ խնդիրներ չեն լուծում։ Հիմա
կան շատ էժան արբանեակներ,
մինչեւ մի քանի տասնեակ հազար
տոլարի
սահմանում։
Լուրջ
արբանեակն արժի մօտ 250 մլն
դոլար։ Թէ պատկերացրէք, դրա
համեմատ տասնեակ անգամ
էժան արբանեակներ կան, որոնք
կոչւում են մանրաարբանեակ կամ
խորանարդիկ արբանեակ։ Դրանք
իսկապէս շատ փոքր՝ 10 սմ կողմերով
խորանարդիկ կարող է լինել։ Օրինակ Ադրբեջանն արձակել է երեք
արբանեակ։ Դրա հետ կապուած
կան շատ խօսակցութիւններ, թէ
ինչո՞ւ մեր հարեւան պետութիւնն
արբանեակ ունի, մենք՝ ոչ։ Իհարկէ,
այդպիսի արբանեակներ մենք
նոյնպէս կարող ենք ունենալ։ Դրանց
կեանքի տեւողութիւնն էլ շատ քիչ
է։ Որպէս կանոն դրանք մի քանի
օր կամ մի քանի ժամ են տեւում։
Նոյնիսկ լինում է, որ արձակման
պահին ընդամէնը ցուցադրական
ներկայացւում է ու դրանից յետոյ
այն չի շարունակում աշխատել։ Դա
մեծ հաշուով լուրջ խնդիրներ չի
կարող լուծել։ Այնպէս որ, այստեղ
երկու տարբեր երեւոյթների մասին
պէտք է խօսել։ Մէկը՝ ցուցադրական,

գովազդային կողմի մասին, միւսը՝
իրական տիեզերական պետութիւն
կոչուելու։ Երկրորդին Հայաստանը
պատրաստ չէ։
- Պարոն Միքայէլեան, տեղեակ
եմ, որ Կառավարութեան կողմից
ստեղծուել է յանձնաժողով,
որտեղ քննարկուում է ոլորտի
հետ կապուած հետագայ զարգացումներն ու ռազմավարութիւնը։
Այս ընթացքում ի՞նչ էք հասցրել
քննարկել ու ի՞նչ նորութիւններ
կան։
- Այո, ինչպէս գիտէք ստեղծուել է
միջգերատեսչական յանձնաժողով,
որտեղ ներկայացուած են տարբեր
ոլորտների ներկայացուցիչներ՝ բարձր
տեխնոլոգիաների նախարարութեան, պաշտպանութեան նախարարութեան,
անվանգութեան
խորհրդի, արտակարգ իրավիճակների նախարարութեան եւ
այլն։ Գիտութեան ոլորտից ես եմ
ներկայացնում։ Անցած տարուայ
դեկտեմբեր ամսին ընդունուել է
Տիեզերքի մասին օրէնքը եւ հիմա
մշակւում է ռազմավարութիւնը կամ
հայեցակարգը։ Յանձնաժողովում
հենց արհեստական արբանեակների հարցը քննարկուել է։ Գուցէ
հենց այդպէս էլ եզրակացութիւնը
ձեւակերպուի եւ զուգահեռաբար
Հայաստանն արձակի փոքր արբանեակ՝ տիեզերական պետութիւն
դառնալու յայտ ներկայացնելու
համար։ Դեռ յստակ որոշում
չկայ։ Բայց Հայաստանը կարող է
մասնակցել աւելի լուրջ ծրագրերի,
մեծ արբանեակների վրայ ֆինանսական ներդրում ունենալ ու այդտեղից մենք մեր շահոյթը կ՛ունենանք։
Տիեզերական ոլորտը տանում է
դէպի մեծ պիզնես։ Պատկերացրէք՝
ինչքան արբանեակներ են ապահովում բջջային կապից սկսած,
հեռուստատեսութիւն, համացանց,
քարտեզագրում եւ այլն։ Տիեզերական հետազօտութիւններն հիմա շատ
կարեւոր են դարձել մարդկութեան
գործունէութեան բոլոր ոլորտների
հարցում։ Եթէ մենք օտարից ենք
օգտւում, գնում են, մեծ ծախսեր ենք
անում, կարող ենք մեր սեփականն
ունենալ կամ գոնէ մեծ արբանեակի
վրայ մենք մեր սեփական բաժինն
ունենաք բոլոր ծառայութիւններն
անվճար կը ստանանք։ Մենք դրանից
միայն կշահենք։
- Կարող ենք աւելի համակարգուած ներկայացնել, թէ
արհեստական արբանեակները
մեզ ի՞նչ առաւելութիւններ կտան՝
տնտեսական, պաշտպանական
եւ այլ ոլորտներում։
- Առաջին հերթին դա երկրի
անվտանգութիւնն է, պաշտպանական խնդիրները։ Բոլոր երկրների
տիեզերական գործունութիւնը
զգալի
չափով
հանգում
է

պաշտպանական խնդիրների լուծմանը։ Էլ չեմ ասում տիեզերական
անվտանգութեան խնդրի մասին,
որը եւ՛ պաշտպանականին եւ՛
արտակարգ իրավիճակներին է
առնչւում։ Մարդիկ միշտ վտանգ
ունեն արհեստական կամ բնական յարձակումների ու դրանցից
պէտք է սովորել պաշտպանուել։
Պէտք է սովորել պաշտպանուել
նաեւ
փոքր
երկնաքարերից։
Յաջորդը օդերեւութաբանական
խնդիրներն են։ Բոլորին յայտնի
է,
որ
օդերեւութաբանական
կանխատեսումները տեղի են
ունենում Տիեզերքից։ Երկրների
մակերեւոյթների քարտեզագրում
է իրականացւում արբանեակների
շնորհիւ։ Դրանք կատարւում են թէ՛
աշխարհագրական, թէ՛ քաղաքական նպատակներով։ Այսինքն՝
նոյն հետազօտութիւնները, որոնք
կատարւում էին Երկրի վրայից,
շատ աւելի արդիւնաւէտ է դառնում
Տիեզերքից կատարելու դէպքում։
Որպէս աստղագէտ իմ կողմից
աւելացնեմ, որ տիեզերական
աստղագիտութիւնը նոյնպէս բուռն
ձեւով զարգանում է։ Երկրի ուղեծրի
վրայ տեղադրուած աստղադիտակները, աստղադիտարանները ուսումնասիրում են ամբողջ Տիեզերքը։
Աւելին ասեմ՝ վերջին տարիներին
աստղադիտարանները ոչ միայն
Երկրի ուղեծրի վրայ ենք տեղադրում,
այլեւ՝ բարձրացնում ենք, աւելի
հեռացնում ենք Երկրից դէպի
արեգակնային ուղեծիր։ Այդկերպ
աւելի արդիւնաւէտ են աշխատում,
քանի որ Երկիրը մի կողմը չի փակում։
Դրանք գիշեր-ցերեկ աշխատում են,
քանի որ մթնոլորտից ազատուած
են, արեգակն ընդամէնը երեւում
է Լուսնի նման կլոր շրջան եւ ոչ
աւել։ Ցերեկային լուսաւորութիւն
չկայ։ Ցերեկային լուսաւորութիւնը
դա Արեգակի ճառագայթների
ցրումն է մեր մթնոլորտում։ Այդ
պատճառով է երկինքը ցերեկները լուսաւոր դառնում։ Չմոռանանք նաեւ, որ վերջին տարիներին
մեծ արագութեամբ զարգանում
է տիեզերական գործունէութեան
իրաւաբանական ոլորտը։
Շար. Էջ 05
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Տիեզերական Պետութիւն Դառնալուն Հայաստանը Պատրաստ Չէ. Արեգ Միքայէլեան
Սկիզբը Էջ 04
- Պարոն Միքայէլեան, Դուք որպէս
գիտնական կարող էք ասել, թէ
ինչո՞ւ անկախութեան տարիներից ի վեր Հայաստանում ոլորտը
չի զարգացել։ Պատճառները
պէտք է փնտռել գիտութեա՞ն մէջ,
թէ ֆինանսական ոլորտում։
- Մի քանի պատճառ կարող եմ նշել։
Նախ նշեմ, որ Հայաստանն առաջիններից մեկն էր, որ զարգացաւ
տիեզերական հետազօտութիւնները։
Դա հենց մեր աստղադիտարանի
հետ է կապուած։ Մեր գիտնական Գրիգոր Գուրզադեանը,
Վիքթոր Համբարձումեանին զգալի
աջակցութեամբ կարողանում էին
Հայաստանում
իրականացնել
տիեզերական ծրագրեր։ «Օրիոն
1» եւ «Օրիոն 2» տիեզերական
աստղադիտարանները,
որոնք
ուղարկուեցին խորհրդային տիեզերանաւերի վրայ եւ հետազօտութիւններ կատարեցին, առաջիններից էին։ Դա Խորհրդային
միութեան տիեզերական ամենամեծ նուաճումներից մէկն էր։ Էլ
չեմ ասում կատարուել են բազմաթիւ կենսաբանական հետազօտութիւններ, տիեզերքում մանրագործարաններ (microorganism)
են հետազօտուել։ Տիեզերական

կենսաբանութեան հիմնադիրը
նոյնպէս մեր հայրենակից Նորայր
Սիսակեանն է եղել։ Էլի անուններ
կարող եմ նշել։ Հայերը մասնակցել
ու շատ աշխոյժ են եղել մինչեւ
Խորհրդային միութեան փլուզումը։
Այստեղ արդեն առարկայական
պատճառը այն էր, որ ընդհանրապէս այդ տարիներին գիտութիւնը
երկրորդ բլան մղուեց; Ի դէպ՝ ես
դա որպէս քննադատութիւն պէտք
է ասեմ իշխանութիւններին։ Եթէ
երկրում տնտեսական վիճակը լաւ չէ, չի նշանակում, որ
գիտութիւնը պէտք է երկրորդ բլան
մղել, կամ չունենալ գիտութիւն։
Դրա ապացոյցն է պատերազմի
տարիներին ՀՀ գիտութիւնների
ազգային ակադեմիայի ստեղծումը,
այնուհետեւ մեր աստղադիտարանի ստեղծումը։ 1943թ. նոյեմբերի 10-ին ՀՍՍՀ կառավարութեան
որոշմամբ ստեղծւում է Հայաստանի
գիտութիւնների ակադեմիան, որի
23 հիմնադիր ակադեմիկոսների
թւում էին Մ.Աբեղեանը, Ալիխանեան եղբայրները, Հ.Աճառեանը, Աւ.
Իսահակեանը, Վ. Համբարձումեանը,
Օրբելի եղբայրները եւ այլք:
Հայաստանի ԳԱ առաջին նախագահ է ընտրւում հանրայայտ
պատմաբան, արեւելագէտ ակադեմիկոս Յովսէփ Օրբելին։ 1947թ.

Հայաստանի գիտութիւնների ակադեմիայի նախագահ է ընտրւում
աշխարհահռչակ
գիտնական,
տեսական աստղաբնագիտութեան
հիմնադիր ակադեմիկոս Վիքթոր
Համազասպի Համբարձումեանը։
Վիքթոր Համբարձումեանի անուան
Բիւրականի աստղադիտարանը
ստեղծուել է 1946 թուականին։ Ու
տեսէք, թէ ինչպիսի յաջողութիւններ
ունեցաւ Հայաստանը գիտութեան
շնորհիւ։ Հայաստանի վարկանիշը
շատ բարձր է եղել հենց գիտութեան շնորհիւ։ Ոչ մի այլ ոլորտով
Հայաստանն այդքան հպարտանալու բան չունի, որքան գիտութեամբ։
Բայց, անկախութեան տարիները
իրականում
հիասթափութիւն
բերեցին գիտնականների ու
գիտութեան ոլորտին։ Միայն այս
վերջին ժամանակաշրջանում են
փորձում հասկանալ գիտութեան
կարեւորութիւնը։ Երբ Հայաստանը
2012 թուականին միացաւ ՄԱԿ-ի
տիեզերքի խաղաղ օգտագործման
յանձնաժողովին (United Nations
Committee on the Peaceful Uses of
Outer Space, COPUOS), նոր սկսեցին
որոշ չափով աւելի լուրջ մօտեցում
ցուցաբերել ոլորտին։ Նշեմ, որ
Ադրբեջանը, որն արդեն COPUOS-ի
անդամ էր, լուրջ ջանքեր էր գործադրել
Հայաստանին խանգարելու համար:

Հայաստանը կմասնակցի COPUOS-ի
եւ դրա մատենագիտականն ու
իրաւաբանական ենթայանձնաժողովների տարեկան նիստերին:
Հայ երիտասարդ գիտնականները հնարաւորութիւնն կունենան
մասնակցելու նախագծերին եւ
դրանց շրջանակներում այցելելու
ԱՄՆի (NASA), Եւրոպական (ESA)
եւ Ռուսաստանի տիեզերական
գործակալութիւնների գիտական
կենտրոնները: Պէտք է նշեմ, որ
փոքր երկրների գործ չէ Տիեզերքը։
Աշխարհում ոչ մի փոքր երկիր
տիեզերական պետութիւն չի
հանդիսանում։ Բայց մասնակցել,
համագործակցել խոշոր պետութիւնների հետ, ունենալ սեփական
փոքր լուման, ոչ ոք չի խանգարում։
Մենք՝ աստղագէտներս, ամերիկեան,
եւրոպական, ռուսական տիեզերական նախագծերի մէջ ունենք
մեր բաժինը։ Մասնակցում ենք,
դիտումներ, հետազօտութիւններ
ենք իրականացնում։ Առանց մեծ
գումարներ ծախսելու, ստանում
ենք գիտական արդիւնքներ ու
մասնակցում ենք միջազգային խոշոր
նախագծերի։

օթեւանի, սնունդի ու առաջին
օգնութեան պարագաներով ապահովման, աշխատանքի ու բուժհաստատութիւններու մէջ տեղաւորման բազմաթիւ հարցերու
կարգաւորման ուղղութեամբ։
Ինչպէս տեղեակ էք, ապրիլ ամսուան
ընթացքին
կազմակերպուած
7 թռիչքի շնորհիւ հնարաւոր
դարձաւ ապահովել հարիւրաւոր
քաղաքացիներու անվճար վերադարձը Հայաստան, այդ շարքին՝
շնորհիւ մեր բարերարներու եւ աջակից կառոյցներու։
Միեւնոյն ժամանակ հարկ կը համարենք նշել, որ կազմակերպուող
թռիչքները՝ բազմակողմ ծաւալուն
աշխատանքի հետ մէկտեղ, կը

պահանջեն հսկայական նիւթական
միջոցներ։
Ելլելով վերոնշեալէն՝ կը տեղեկացնենք, որ յաջորդիւ կայանալիք
թռիչքներուն, որոնց մասին կը տեղեկացնենք հերթագրուած քաղաքացիներուն, դեսպանութիւնը՝
բարերարներու եւ բարեգործական կառոյցներու աջակցութեամբ
հնարաւորութիւն պիտի ունենայ
օժանդակելու բացառապէս ծայրաստիճան բարդ իրավիճակի մէջ
յայտնուած սահմանափակ թիւով
քաղաքացիներուն։
Կը խնդրենք բոլոր դիմողներուն
ըմբռնումով մօտենալ ստեղծուած
իրավիճակին եւ հաշուի առնել, որ
թռիչքները պիտի ըլլան վճարովի»։

- Շնորհակալ եմ հետաքրքիր
զրոյցի համար։

Պսակաձեւ Ժահրի Հետքերով

Մոսկուա-Երեւան Յատուկ Թռիչքները
Ռուսաստանի Դաշնութեան մէջ ՀՀ
դեսպանութիւնը ֆէյսպուքեան էջին
գրառած է, որ ապրիլին կազմակերպուած 7 թռիչքի շնորհիւ
հնարաւոր դարձած է ապահովել
հարիւրաւոր
քաղաքացիներու
անվճար վերադարձը Հայաստան։
Դեսպանութիւնը կը տեղեկացնէ,
որ
այսուհետեւ
կայանալիք
թռիչքներու միջոցով պիտի օժանդակեն բացառապէս ծայրաստիճան բարդ իրավիճակի մէջ
յայտնուած սահմանափակ թիւով
քաղաքացիներուն: Դեսպանութեան
գրառումն ամբողջութեամբ՝ ստորեւ.

«Ի պատասխան մեզի դիմող
քաղաքացիներու բազմաթիւ հարցադրումներու՝ կը յայտնենք, որ
դեսպանութիւնը շարունակ ջանքեր
կը գործադրէ ստեղծուած բարդ
իրավիճակի մէջ յայտնուած հազարաւոր քաղաքացիներու խնդիրներու
կարգաւորման ուղղութեամբ։
Այս օրերուն մենք կը շարունակենք
աշխատիլ գերծանրաբեռնուած
եւ գերլարուած ռեժիմով՝ ինչպէս
թռիչքներու կազմակերպման, այնպէս ալ առկայ պայմաններուն
մէջ հնարաւորինս աջակցելով
մեզի դիմած քաղաքացիներու

Աջակցէ՛ ԶԱՐԹՕՆՔ-ին. Ապահովէ՛ Անոր Գոյերթը
Սիրելի բարեկամ,
«Զարթօնք» այսօր կարիքը ունի քու ազնիւ օգնութեան։ Նիւթական իւրաքանչիւր կաթիլ 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 հայավայել գործակցութիւնն է:
Օգնէ մեզի փրկելու Միհրան Տամատեանէն, Վահան Թէքէեանէն, Մկրտիչ Մսըրլեանէն, Բարունակ
Թովմասեանէն, Գերսամ Ահարոնեանէն եւ հոյլ մը այլ երախտաւորներէն մեզի հասած ազգային
ժառանգութիւն մը:
Պատրաստակամութեանդ համար մեզի իմացուր կապուելով՝ zartonkadl@gmail.com կամ +961 81 306447
Կարելի է նաեւ քարտի միջոցաւ ուղղակի նուիրատուութիւն կատարել կողքի QR ծածկագրին միջոցաւ:
«Զարթօնք»
Աւելի Քան 80ամեայ Յանձնառութիւն
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Նինա Ճիտէճեան
Լիբանանի Պատմութեան Ժառանգորդը
Էտկար Դաւիթեան, Մէյ Մաքարէմ
“L’Orient-Le Jour’’, 11 Ապրիլ 2020

Ն

ինան այս աշխարհէն անաղմուկ
մեկնեցաւ 95 տարեկան հասակին:
Ան հիմնադիր անդամներէն էր
Պաալպէքի փառատօնի կազմակերպիչ
յանձնախումբին, ինչպէս նաեւ նախագահը 1991-ի Այնճարի փառատօնի
յանձնախումբին:
Պատմութիւնը արձանագրող, շուրջ 16
գիրքերու եւ L’Orient-Le Jour թերթին
մէջ լոյս տեսած բազմաթիւ յօդուածներու
հեղինակ Նինա Ճիտէճեան կը խոստովանէր որ ինք 100% հայ է եւ
ամբողջական լիբանանցի : Համեստ ու քնքոյշ բնաւորութեան ետին՝
ան ունէր ծանր աշխատանք տանելու հսկայական կորով: մշակութային
իր խորունկ գիտելիքներուն եւ ժրաջան աշխատանքի շնորհիւ ան
կրցաւ պատմութեան ծալքերը բանալ ու հնագիտական գիտելիքներ
ամբարել եւ զանոնք պատմութեան մատչելի գիրքերու վերածել,
հրամցնելով երիտասարդ կամ հասուն տարիքի մարդոց, ըլլան անոնք
մասնագէտ կամ սիրող:
1968-ին անգլերէնով լոյս տեսնած առաջին գիրքը՝ «Պիպլոս. դարերու ընդմէջէն» երախայրիքն էր այն երկար շարքին, որ պիտի
նուիրուէր Տիւրոսի (Սուր), Սիտոնի (Սայտա), Պէյրութի եւ Թրիփոլիի
հնագիտութեան: Պատմաբանի իր գրիչը կը հոսէր ժամանակին հետ
համաքայլ, հայրենիքին ձգելով պատմական ժառանգութիւն մը: Ան
կը թելադրէր որ իւրաքանչիւր Լիբանանցի պէտք է լաւ գիտնայ ու
գնահատէ իր երկրին պատմութիւնը, երկիր մը, որ հարուստ է իր
մշակոյթով ու պատմութեամբ: Դրամով չէ որ կը հարստանանք, այլ
մեր անցեալի փառաւոր պատմութեամբ:

Նինա Ճիտէճեան Մեզի Կը Ձգէ Յիշատակը Լիբանանի ...
Ժառանգութեան
Մէյ Մաքարէմ
Նինա Ճիտէճեան իր կեանքը ամբողջութեամբ նուիրած է հայրենիքին:
Ան մեծ դէմք մըն է Լիբանանի անցեալի պատմութիւնը յայտնաբերող,
որ իր բազմավաստակ աշխատանքին արդիւնքը փոխանցեց հազարաւոր ընթերցողներու:
Պատմաբան եւ հնագէտ Նինա Ճիտէճեան հեղինակ է 16-է աւելի
գիրքերու. ան հմտութեամբ ու անաչառութեամբ ուսումնասիրած է
հայրենիքին պատմութիւնը: Լիբանանի կառավարութիւնը հայրենիքին
մատուցած անոր անգնահատելի ծառայութիւններուն համար զայն
1974-ին պարգեւատրեց «Chevalier», իսկ 2002-ին՝ «Commandeur
de l’ordre national du Cedre» շքանշանով: Ան 1999-ին արժանացաւ
Մեծի տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան «Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց»
շքանշանին, ձեռամբ Արամ Ա. կաթողիկոսէն: Սակայն Նինային համար
շքանշաններն ու պատուոգիրերը երկրորդական էին: Անոր համար
հայրենիքին ու հողին նուիրածութիւնը առաջնահերթ էր, ու ան կը
թելադրէր որ «բոլորս աշխատինք նոյն ուղղութեամբ՝ պահպանելու
համար մեր պատկանելիութիւնը հայրենիքին ու հողին»:
Նինա կ’ամուսնանայ տոքթ. Երուանդ Ճիտէճեանին հետ, որ Պէյրութի
ամերիկեան համալսարանի հիւանդանոցին վիրաբուժական բաժինի
առաջատար դէմքերէն մին էր: Անոնք կ’ունենան աղջիկ զաւակ
մը՝ Տընիզը: Նինա շրջան մը կը թեթեւցնէ իր աշխատանքները,
ամբողջութեամբ նուիրուելով դստեր խնամքին ու ուսումին: Երբ
Տընիզ համալսարանական կը դառնայ, Նինա կը շարունակէ իր
կիսատ ձգած ուսումնառութիւնը AUB-ի մէջ, ուրկէ 1965-ին կը
վկայուի Նախնեաց պատմութեան եւ հնագիտութեան բաժանմունքէն
ստանալով Մագիստրոս աստիճան,
որպէս թէզ պաշտպանելով «Պիպլոսը
առաջին հազարամեակին» նիւթը,
որ հետագային լոյս կը տեսնէ Տար
էլ Մաշրէք տպարանէն: Անոր կը
յաջորդեն Տիւրոս, Սիտոն, Պէյրութ եւ
Թրիփոլի քաղաքներու պատմութեան
գիրքերը:
Հետեւելով պատմութեան ոտնահետքերուն՝ պատմութեան դասական
գիրքերու ընթերցումով եւ Լիբանան այցելած քարոզիչներէ քաղուած
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տեղեկութիւններով, Ճիտէճեան մանրամասնօրէն կը վերականգնէ
իւրաքանչիւր քաղաքի պատմութիւնը: Ան կը գործակցէր Լիբանան
այցելող հնագէտներու հետ, որոնք հետաքրքրուած էին այս երկրին
հին պատմութեամբ: Պիպլոս քաղաքին մէջ մարդիկ ջրհոր փորած
ատեննին արձանիկներ եւ բրածոյ առարկաներ կը գտնէին: Ֆրանսացի
հնագէտ մը՝ Էռնեստ Ռընան, Պիպլոսի մէջ հնագիտական պեղումներու
ընթացքին, պարտէզի մը մէջ կը գտնէ արեւանման ոսկեզօծ ափսէ
մը, որուն վրայ փորագրուած էր դիմանկարը Պա’ալաթ Ժէպալ
չաստուածուհիին, որ դարեր շարունակ քաղաքի պաշտպանութեան
չաստուածը եղած էր:
Նինա Ճիտէճեանի հնագիտական հետաքրքրութիւնները զինք յաճախ
անակնկալ յայտնագործումներու դիմաց կը դնեն: Ան կ’իմանայ, որ
մեմլուքներու դարաշրջանէն 30 հատորանի մագաղաթեայ ոսկեզօծ շրջագիծերով ընդօրինակուած Քուրան մը եղած է, որ այդ
շրջանի մեմլուք էմիր Այթմիշ ալ Պաժասի կողմէ նուէր տրուած է
«մատրասէի» (իսլամական կրօնական դպրոց) մը, որ կը գտնուէր
Թրիփոլիի միջնադարեան դռներէն՝ Պապ ալ Ուազիրի մօտերը: Նինա
կ’ափսոսայ, որ անյայտ կը մնայ այդ «մատրասէին անունն ու վայրը:
Շնորհիւ իր պրպտումներուն Նինա Ուաշինկթըն D.C.-ի Սմիթսոնիըն
հաստատութեան մէջ կը գտնէ նոյն Քուրանէն օրինակ մը, ինչպէս նաեւ
նոյնէն նմոյշներ Ուոլթըրզ արուեստի թանգարանին եւ Փարիզի Հանրի
Վէվըրի հաւաքածոյին մէջ: Նահր էլ Քելպի կամուրջին նորոգութեան
ատեն, Նինա Ճիտէճեան կը յայտնաբերէ էմիր Այթմիշի որմնանկարը,
քանդակուած գետափի նշանաւոր մէկ պատին վրայ:
Պատմաբանի իր երկարամեայ կեանքին ընթացքին Նինա հետեւողական ու յարատեւող էր իր պրպտումներուն եւ գործերուն մէջ. անոր
բոլոր իրագործումները անգնահատելի են:
Ան կը պատմէ նաեւ Մակեդոնիոյ Կղէոպատրա Թէա անունով թագուհիի
մը մասին, որ կ’ամուսնանայ երեք սելեւկեան թագաւորներու հետ եւ
կը սպաննէ անոնցմէ մէկը: Ան կ’ունենայ ութ զաւակներ, կը փորձէ
զանոնք ալ սպաննել, որպէսզի միահեծան իշխէ այսօրուան Սուրիոյ,
Լիբանանի եւ Պաղեստինի տարածքներուն վրայ: Իր երեսնամեայ
իշխանութեան շրջանէն, թագուհին ձգած է շատ արձանագրութիւններ՝
անմահացնելով իր իշխանութեան ժամանակաշրջանը:
Նինա Ճիտէճեան կը գրէ որ Ճիւփիթըրի տաճարը կանգնած էր
ինը հսկայական սիւներու վրայ, որոնք դեռ գոյութիւն ունէին երբ
իրլանտացի հնագէտ Ռոպերթ Հուտ (1707-1715) այցելած է Պաալպէք:
1759-ի երկրաշարժին, սիւներէն երեքը կը փլին ու այսօր միայն
սիւներէն վեցը կանգուն կը մնան:
Նինա Ճիտէճեան կ’ըսէ որ հնագիտութիւնը անգնահատելի եւ
լայնածաւալ ասպարէզ մըն է պատմական անսպառ տեղեկութիւններու
եւ հայրենական ժառանգութեան: Մենք ամէն գնով պէտք է պահպանենք
զայն այսօրուան ու վաղուան համար, մեզի ու գալիք սերունդներուն
համար: Թէեւ Նինան վերջին քանի մը օրերուն մեզմէ բաժնուեցաւ անդարձօրէն, բայց մենք միշտ պիտի յիշենք դէմքին ժպիտը,
կատակասիրութիւնը եւ յաւերժական լաւատեսութիւնը:

100% Հայը Եւ Ամբողջական Լիբանանցին
Էտկար Դաւիթեան
Ան չսպասեց Պսակաձեւ ժահրին: Ինքզինք արդէն մեկուսացուցած էր իր
տան մէջ: երկարատեւ աշխատանք եւ պրպտումներ գրադարաններու
մէջ՝ նոր գլուխ-գործոցի մը համար: Ան 95 տարեկանին փակեց աչքերը
իր անկողինին մէջ, այնպիսի ժամանակ մը, երբ ամբողջ աշխարհը
ցնցումի մէջ է տարօրինակ հիւանդութեան մը պատճառով: Նինա
հեռացաւ այս աշխարհէն՝ խաղաղութեամբ, ինչպէս որ ապրած էր իր
ամբողջ կեանքը: Սենեակին մէջ փակ դաշնամուր մը, ճաշասեղան մը՝
ծանրաբեռնուած փոշեծածկ գիրքերով ու փաստաթուղթերով: Այս մեծ
տիկինը, որ ամբողջ կեանքը նուիրած էր գիրքերու, հնագիտութեան
եւ պատմութեան, ջերմօրէն կ’ընդունէր իր այցելուները ձիթենիներով
շրջապատուած իր Եարզէի գեղեցիկ բնակարանին մէջ, Պաապտա:
Աւելի քան 16 հատորներ վկան են անոր յիսնամեայ տքնաջան
աշխատանքին արդիւնքին. գիրքեր պատմութեան եւ պեղումներու
մասին, որոնք կը ներկայացնեն Լիբանան երկրին փառաւոր անցեալը:
Նինա Ճիտէճեան ծնած է Պոսթոն, Մասաչուսէց: Իր խոնարհութեամբ,
պարզութեամբ, վայելչութեամբ ու անկեղծութեամբ նշանաւոր անձ
մըն էր: Հմտութեամբ ու խորաթափանցութեամբ, ան իր գործերը
կատարելութեան հասցուցած էր: Ան պարզ ու հասկնալի լեզուով
Լիբանանի քաղաքներուն հին ու փառաւոր պատմութիւնը ներկայացուց լայն հասարակութեան:
Ահա թէ ինչ կ’ըսէ Նինա Ճիտէնեան ինքն իր մասին:
«1969 թուականին AUB համալսարանը զիս ուղարկեց շրջապտոյտի
մը դէպի Սան Ֆրանսիսքօ եւ Նիւ Եորք՝ դասախօսութիւններ տալու
Լիբանանի պատմական քաղաքներ՝ Պիպլոսի եւ Տիւրոսի մասին: Նիւ
Եորքի մէջ, դասախօսութեան ներկայ էր այդ ժամանակուայ Միացեալ
Ազգերու կազմակերպութեան քարտուղար Ու-Թանկը:
Շար. Էջ 07
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Նինա Ճիտէճեան
Լիբանանի Պատմութեան Ժառանգորդը

Երբ Ալեկոծ

Սկիզբը Էջ 06
Երբեք չդադրեցուցի աշխատանքս. կը
հրատարակէի գիրք գիրքի ետեւէ. ոմանք
թարգմանուեցան ֆրանսերէնի, աղջկաս՝
Տենիզին եւ այլ բարեկամներու՝ Այտա
Օսէյլիի եւ Ռուզէլին Էտտէի կողմէ: Վերջին
գիրքս հրատարակուեցաւ 2007-ին Եուքի
Փրեսի կողմէ, «A Young Person’s Guide to
ancient Lebanon» (Հնադարեայ Լիբանանի
մասին երիտասարդի մը ուղեցոյցը), որ յետոյ
թարգմանուեցաւ արաբերէնի: Ես գիտնականի
ճամբով կ’ընթանամ, պատմաբան մըն եմ որ
կու տայ պատմութեան բոլոր աղբիւրները,
կ’արձանագրէ կատարուածները եւ զանոնք
բնաւ չի մեկնաբաներ: Իմ պրպտումներս կ’ընեմ,
ամբողջովին առանձնացած եմ անցեալին մէջ:
Պէտք է ըսեմ որ նոյնպէս հետաքրքրուած էի
հայոց հնադարեայ պատմութեամբ. կը սիրէի
գրել Տիգրան Բ. Մեծի մասին: Միակ գիրքս,
որ պատմութեան չի վերաբերիր, ամուսնոյս
կենսագրութիւնն է որ գրած եմ անոր մահէն
ետք: Հակառակ գիտութեան մերօրեայ մեծ
յառաջդիմութեան, համակարգիչ չեմ գործածեր
եւ գիրքերս կը մեքենագրեմ ձեռքովս, որպէսզի
չըսուի, թէ մեքենական աշխարհին մաս կը
կազմեմ: Կը սիրեմ առանձնութիւնը, լռութիւնը,

Երբ ալեկոծ ծովի վրայ
Իմ մակոյկը խորտակուի,
Ես փրփրադէզ ալեաց մէջը
Դեռ իմ յոյսը չեմ կտրի:

դասական երաժշտութիւնը եւ հին յունական
գրականութիւնը»:
Նինա կը յորդորէր Լիբանանցիները որ
սորվին իրենց երկրին անցեալի փառաւոր
պատմութիւնը: Միակ բանը որ կը յարատեւէ
կեանքին մէջ, դրամը չէ, այլ շրջապատին յարգանքը, ըլլալ ճշմարիտ, համեստ,
խոնարհ, պայծառամիտ եւ ոչ թէ խաբեբայ
ու յոխորտացող:
Խաղաղութիւ՜ն այս մեծ կնոջ հոգւոյն, որ
քաջութեամբ արձանագրեց իր տողերը,
կտակելով մեզի բարի խրատներ, որ այնքան
կարեւոր են մեր կեանքին համար:
Թարգմանեց եւ համադրեց`
ԶԱՒԷՆ Գ. ՂԱՐԻՊԵԱՆ

Համացանցի Վրայ

«Այրիի Լումա»ին Բարոյական Կարեւորութիւնը
կարօտեալ ընկերներուն եւ բարեկամներուն:
Անոնց մէջ կը ճանչնամ մարդիկ, որոնք նուիրեցին օրինակի համար 20,000 լ.ո.մինչ ես վստահ
եմ իրենք կարօտ էին անոր:
Ահաւասիկ այս է գեղեցկութիւնը Աւետարանի
«Այրի կնոջ Լումայի» դրուագին եւ մեծ է անոր
բարոյական կարեւորութիւնը մեր անձնական,
թէ կուսակցական դաստիարակութեան մէջ:
Արդարեւ, նուիրաբերուած դրամին գումարի
մեծութիւնը չէ, որ կարեւոր է: Նուիրաբերումի
վեհութիւնը կը կայանայ «Այրի կնոջ լումայի»
խորհուրդին մէջ եւս:

«…Աշակերտները զարմացան, որ Յիսուս
այրի կնոջ նուիրաբերած երկու լուման աւելի
գնահատեց։ Իսկ Տէր Յիսուս Իր միտքը
բացատրեց հետեւեալ կերպով. «… այրի կինը
դրաւ ամէն ինչ որ ունէր, իր ունեցած ամբողջ
դրամը, որ պիտի գործածէր ապրելու համար»։
Աւետարանային շատ գեղեցիկ դրուագ մը,
որուն փորձառութիւնը ապրեցայ վերջերս:
ՌԱԿ Լիբանանի կառոյցը իր ընկերային ծառայութեան գրասենեակին միջոցաւ կը շարունակէ իր, ամէն տեսակի ցուցադրութենէ եւ
մարդոց դժբախտութիւնը իր փրոփականտին
համար գործածելու փորձութենէ հեռու, մարդասիրական առաքելութիւնը: Այս ծիրէն ներս իր
հերթական նպաստամատոյցի համար հաւաքած նուիրատուութիւններու պահուն յայտնի
դարձաւ, որ կան ընկերներ, որոնք իրենց
չունեցածն է, որ կու տային հասնելու իրենց

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Շնորհակալութիւն բոլոր այն ընկեր-ընկերուհիներուն, որոնք այս դժուարին օրերուն,
իրենց ունեցածովն ու չունեցածովը օգնութեան ձեռք կը մեկնեն իրենց եւ մեր սիրելիներուն: Վարձքը կատար ՌԱԿ Լիբանանի
Շրջանային Վարչութեան, որ լուռ կ՛աշխատի:
Շնորհակալութիւն ՌԱԿ Լիբանանի ընկերային ծառայութեան գրասենեակի ժրաջան
պատասխանատուին եւ կամաւոր անդամներուն, այս դժուարին առաքելութիւնը լաւագոյնս
տնօրինելուն համար:
ԿԱՐԻՆ ԱՒԵՏԻՔԵԱՆ

Բոլոր ուժովս եւ համարձակ
Բազուկներս կը պարզեմ,
Ալիքները պատառելով
Դէպի ափը կը թռչեմ:
Անհաւասար այդ կռուի մէջ
Թէ ուժերս սպառուեն,
Ալիքները պատառելով
Ինծի անդունդ թող նետեն:
Այն ժամանակ լոկ սփոփանք
Ես կը գտնեմ նրա մէջ,
Որ մեռնում եմ քաջի՛ նման
Կռիւ տալով մինչեւ վերջ:
Քր. Թադեւոսեան

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

01

2020
ՄԱՅԻՍ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

ԱՐՄԷՆ ՌՈՉ (ՀԱԿԷԵԱՆ)
(1955)
«Անվերնագիր»
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Միջազգային Èáõñ»ñ

Պաքու Դարձեալ Կը Խօսի Արցախի Հակամարտութեան Կարգաւորման Փուլային
Տարբերակին Մասին
Հակառակ հայկական կողմին
յստակ հերքումներուն՝ Ատրպէյճանի
արտաքին գործոց նախարար Էլմար
Մամետեարով դարձեալ պնդեց, թէ
Արցախի հակամարտութեան շուրջ
բանակցութիւնները հիմնուած են
կարգաւորման փուլային տարբերակին վրայ:
«Բանակցութիւնները գաղտնօրէն
կ՛ընթանան եւ մանրամասնութիւնները չեն հրապարակուիր,
սակայն անոնք հիմնուած են փուլային կարգաւորման սկզբունքին

վրայ»,- ըսաւ ան՝ պնդելով, որ
առաջին քայլը պիտի ըլլայ Արցախը «շրջապատող տարածքներու
ազատագրումը», ապա ատրպէյճանցիներուն վերադարձը եւ
Հայաստանի ու Ատրպէյճանի միջեւ
հաղորդակցութեան միջոցներու
վերահաստատումը։ Ան նաեւ նշեց,
որ Արցախի ապագայ կարգավիճակը պիտի որոշուի «որոշ ժամանակ
ետք», յարգելով «Ատրպէյճանի
տարածքային ամբողջականութիւն»ը:

Հակամարտութեան կարգաւորման
փուլային տարբերակին շուրջ
վէճը սկսաւ անցեալ
շաբաթ,
երբ Ռուսիոյ արտաքին գործոց
նախարարը
կատարեց
այդ
մասին յայտարարութիւն մը, որ
անմիջապէս հերքուեցաւ Երեւանի կողմէ, հաստատելով, որ
Հայաստանի համար ընդունելի չեն
մինչեւ 2018ին ներկայացուած եւ
փուլային տարբերակ ենթադրող
առաջարկները։

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ
ԳԷՈՐԳ ՄԵԼԻՏԻՆԵՑԻ ԳՐԱԿԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿ
Գ.Մ.Գ.Մ.-ի Դատակազմը կը յայտնէ, թէ բացուած է 2020-ի նոր
գործեր ներկայացնելու շրջանը:
Մրցանակը կ՚ընդունի գրական թէ ուսումնասիրական որեւէ նոր,
անտիպ, կամ գիրքի ձեւին տակ ցարդ լոյս չտեսած գործեր՝ առ
ի գնահատում եւ հրատարակութիւն:
Գրական, իմաստասիրական, պատմական, եկեղեցագիտական,
բանասիրական եւ Հայ Մշակոյթի այլ կալուածներուն վերաբերող
գործերը, հայերէն կամ օտար լեզուներով գրուած, պէտք է
Դատակազմին ամենէն ուշը հասած ըլլան մինչեւ 30 Ապրիլ 2019:
Առաքուած գործերը պէտք է ըլլան ա) մեքենագրուած, բ) երեք
օրինակով, գ) խտասալիկի վրայ արձանագրուած: Անոնք պէտք
է ներկայացուին A4 թուղթի չափով եւ բաղկանան նուազագոյնը
9 պրակէ (144 էջ):
Դատակազմին կողմէ գնահատուած գործերը կ՚արժանանան
հրատարակութեան:
Վեհափառ Հայրապետին նախագահութեամբ Դատակազմին
մաս կը կազմեն՝ Տեարք Ժիրայր Դանիէլեան (ատենապետ),
Կարօ Յովհաննէսեան, Յակոբ Պալեան, Նազարէթ Պէրպէրեան
եւ Տոքթ. Յովհաննէս Թասլաքեան:
Դիւան Գ.Մ.Գ.Մ.-ի Դատակազմի
Դատակազմի հասցէն.Armenian Catholicosate of Cilicia
P.O.Box 70317
Antelias – Lebanon
E-mail: chancellor@armenianorthodoxchurch.org
Խնդրանք։ Կը խնդրուի սփիւռքահայ թերթերէն արտատպել։

¸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:

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

 سيفاك اكوبيان:رئيــــــــس التحريــــــر

جريـدة سياسية أرمنـية
).م.م.تصدر عن رشكة شرياك الصحفية (ش

زارتونك

