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Խայտառակութիւն մը եւ 
ո՛չ միայն: ՀՀ կառավա-
րութեան գործունէու-
թեանց քննարկման ժամա-
նակ երէկ, Վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեանի ներ-
կայութեամբ, «Լուսաւոր 
Հայաստան» խմբակցու-
թեան նախագահ՝ պատգա-
մաւոր  Էտմոն Մարուքեա-
նի ելոյթի ժամանակ ծեծկռտուք տեղի ունեցաւ ՀՀ Ազգային Ժողո-
վին  մէջ:  
Ամենատգեղ բանը այս պատահարին մէջ, այն էր, որ ան պատա-
հեցաւ Հայ ժողովուրդին համար շատ խորհրդանշական օրը՝  Շուշիի 
ազատագրման տօնին։ 
Պէտք է յիշել, որ երէկ նաեւ երկրապահի օրն էր, որուն  նախագահ 
Սասուն Միքայէլեանը խորհրդարանին մէջ սպառնաց կտրել 
ընդդիմադիր գործիչին վիզը...։
Ա՞յս է մեր երազներու հայրենիքին  Ազգային ժողովին մակարդակը։ 
Երէկուայ տեսարանը հարուած մըն է բոլորիս, որուն հերոսները 
իրապէս չեն գիտեր, թէ ի՞նչ կ՛ընեն: Արդեօ՞ք չեն գիտեր...:
Այլապէս ալ մեղադրելի եւ զզուելի այդ տեսարանը, գոնէ Շուշիի 
յաղթանակի տարեդարձին տեղի չունենար: Այդ օրը գոնէ ըլլայինք 
աւելի զգոյշ, համբերող, հանդուրժող եւ հասուն մարդ արարածներ: 
Այսպէ՞ս է, որ կը յարգենք յիշատակը Շուշիի ազատագրութեան 
ճամբուն ինկած մեր հերոսներուն: 
Մեր նահատակներուն տեսլականէն շատ հեռու է այսօրուայ մեր 
խորհրդարանն ու այնտեղ պարզուող իրավիճակը...: Փողոցային 
ոճով հարցեր լուծելը, մեր երկրին խորհրդարանին վայել երեւոյթ 
մը չէ եւ կ՛ամչցնէ մեզ՝ բոլորս: 
Անհանդուրժողականութեան եւ ծեծկռտուքի այս մշակոյթը մեր 
խորհրդարանը մտցնողները հաշիւ ունին տալիք մեր ժողո-
վուրդին: Ազգային ժողովը, ազգային մանկապարտէզի վերածած 
մարդիկ, պատմութեան, մեր ժողովուրդին եւ Աստուծոյ առջեւ 
պատասխանատու են: Անոնք՝ հաշիւ ունին տալիք Շուշիի ազա-
տագրման համար մղուած հերոսամարտին ինկած մեր տղոց 
յիշատակին: 
Ամօ՛թ երէկուայ խայտառակութեան «հերոսներուն»: Հազար ամօ՛թ: 
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Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը, պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 3992336 (512.2/1 միլիոն), մահացած են 274983 (35.3/1 միլիոն), բուժուած են 1374166 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝  վարակուածներու թիւ՝ 796, մահացածներ` 26, բուժուած` 223

Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 3029, մահացածներ` 43, բուժուած` 1218
Աշխարհի տարածքին երէկ՝  գրանցուած են 78692 նոր վարակուածներ, 4557  նոր մահացածներ

Լիբանանի Մէջ 12 Նոր Վարակակիր

145 Նոր Վարակակիր Հայաստանի Մէջ

«Լուսաւոր Հայաստան» Խմբակցութիւնը Լքեց 
Ազգային Ժողովի Նիստերու Դահլիճը

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Մինչ Լիբանանի կառավարութեան 
խարխափումը կը շարունակուի եւ 
իշխանութիւն-ընդդիմութիւն վիհը կը 
խորանայ: Մինչ կառավարութեան 
անդամները առանց համակարգու-
մի կը գործեն՝ առողջապահութեան 
նախարարութիւնը մտահոգ է քորոնա 
ժահրով եւ կոչ կ՛ուղղէ ժողովուրդին 
մնալ զգոյշ, ներքին ապահովութեան մարմինները առողջական արտահերթ 
իրավիճակը կ՛երկարաձգեն, կրթութեան նախարարը շուտով դպրոցները 
բանալու հաստատումներ կ՛ընէ...: Լիբանանցի ժողովուրդը շփոթած եւ 
անճար է երկրին մէջ ստեղծուած անլուծելի թնճուկներու դիմաց: 
Մինչ այդ, «Քորոնա» ժահրով վարակուածներու  թիւը Լիբանանի մէջ հասաւ 
796-ի, երբ 12 պարագաներ գրանցուեցան, որոնց վեցը Լիբանան հասած 
էին արտասահմանէն։ «Քորոնա»ի հետեւանքով մահուան պարագայ մըն 
ալ արձանագրուեցաւ երէկ: 

Հայաստանի մէջ երէկ, «Քորոնա» ժահրով վարակուածներու ընդհանուր 
թիւը հասաւ 3029ի երբ 145 նոր վարակակիրներ արձանագրուեցան: 
Գրանցուեցաւ մահուան մէկ դէպք:

ԱԺ-ի մէջ «Լուսաւոր Հայաստան» խմբակցութեան նախագահ Էտմոն 
Մարուքեանի ելոյթի պահուն ծեծկռտուք տեղի ունեցաւ: Բախումը ծաւալեցաւ  
պատգամաւորներ Սասուն Միքայէլեանի եւ Էտմոն Մարուքեանի միջեւ, 
որուն ներքաշուեցան այլ պատգամաւորներ եւս:
Միջադէպին պատճառով ԱԺ նիստը ընդհատուեցաւ շուրջ 3 ժամ:
Դահլիճ վերադարձէ ետք Մարուքեան իր խօսքը շարունակեց եզրակացնելով, 
որ. «Միջադէպը պէտք է ունենայ քաղաքական հետեւանքներ: Այն, ինչ տեղի 
ունեցած է, մեծ հաշուով մեր խնդիրն ալ է, բայց աւելի շատ  յեղափոխութեան 
առաջնորդի խնդիրն է: Մենք հիմա կը լքենք նիստերու դահլիճը եւ ապագային՝ 
կապուած քաղաքական գնահատականներէն եւ հետեւանքներէն կ’ընենք 
եզրայանգումներ, կ’որոշակիացնենք մեր ընելիքները եւ կը հասկնանք, թէ 
ապագային ինչպէս պիտի աշխատինք այս խորհրդարանէն ներս»:
Անկէ ետք «Լուսաւոր Հայաստան» խմբակցութեան բոլոր պատգամաւորները 
լքեցին նիստերու դահլիճը:
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

28 տարիներ առաջ, այսօր՝ 
9 մայիս 1992-ին հայկական 
զինուժի կողմէն ազատագրուած 
է Շուշին նորաստեղծ Ազրպէյճա-
նի Հանրապետութեան տիրա-
պետութենէն։
Շուշի, քաղաք Լեռնային Ղարա-
բաղի Հանրապետութեան մէջ, 
համանուն շրջանի վարչական 
կեդրոն։ Մինչեւ 1923, հանդի-
սացած է Պարսկաստանի 
եւ Ցարական Ռուսաստանի 
կազմի մէջ գտնուող կիսանկախ 
Արցախի քաղաքական-մշակու-
թային կեդրոնը՝ մինչեւ 20-րդ 
դարու սկիզբը ունենալով 
կարեւոր դերակատարութիւն 
ինչպէս Արցախի, այնպէս ալ 
ամբողջ Հարաւային Կովկասի 
քաղաքական, տնտեսական եւ 
մշակութային կեանքին մէջ։ 1920 
թ.-ին թուրքերու կողմէն աւերուած 
է եւ հայաթափուած։ 

 

Շուշի Տեղանուան 
Ստուգաբանութիւն  
Որոշ ուսումնասիրողներու 
կարծիքով Շուշի անուն կը ծագի 
անոնց արեւելքը գտնուող Շոշ 
գիւղէն։ Ոմանց կարծիքով Շուշի 
անուանումը առաջացած է «շոշ» 
բառէն։ Արցախեան բարբառով 
երիտասարդ ծառերը նաեւ կը 
կոչուին շոշ, իսկ անոնց պուրակը՝ 
շոշոտ։ Ըստ Ազրպէյճանական 
ուսումնասիրողներուն քաղաքի 
անունը կը թարգմանուի որպէս 
«ապակի» - (ազրպ şüşə): 
Շուշի տեղանուանումը ըստ 
երեւոյթին տեղանքը բնութագրող 
անուանում է։ Քանի որ քաղաքը 
կը գտնուի ժայռի (լերան) գագա-
թին (ան փոքրիկ սարաւանդի կը 
նմանի), որն ալ կ՛րնայ ըլլալ ինկած 
ըլլայ քաղաքանունին հիմքին 
մէջ։ Նկատենք, որ արցախի 
բարբառէն հիւսիսկովկասեան 
լեզուներուն անցած որոշ չափով 
այդ անունը յիշեցնող բառեր 
կան։ Այսպէս օրինակ, ագուլե- Շար. Էջ 07

րէն «սու»-լեռ եւ չեչեներէն «շու»-
բլուր, արմատ մը, որ երբ կրկնենք 
(ինչպէս կը հանդիպի հատկապէս 
հին հայերէնին եւ խեթերենին), ապա 
կ՛ունենանք «շուշու», այսինքն ճիշտ 
այն, ինչն անհրաժեշտ է «Շուշի» 
քաղաքանունին ստուգաբանութեան 
համար։ Նկատենք, որ միջնադարին 
Շուշի տեղանունը կը յիշատակուի 
Շուշիի ձեւով. 1428 թ. ընդօրի-
նակուած աւետարանի նոյն տարին 
գրուած յիշատակարանին մէջ 
«...ի յաշխարհիս Աղուանից, ի 
վիճակս Ամարասայ, ի գեղա Շուշու 
կոչեցեալ...»: 

Պատմութիւն 
Շուշին տարբեր ժամանակներուն 
յիշատակուած է «Քարի գլուխ, 
(Քարագլուխ տարբերակը կը վերա-
բերի Շիկաքար-Արաւուս բնակա-
վայրին (Ասկերանի շրջանին մէջ)) 
Քարագլխի բերդ, Քար, Քարագլխի 
սղնախ, յաճախ նաեւ Շոշի բերդ, 
Շոշի» Ղալա, Շոշի ղալա անուններով։
Շուշիի հին բնակավայր ըլլալու մասին 
կը վկայէ 1428 թուականին Տէր-
Մանուէլի ստեղծած Աւետարանը, 
ուր նշուած է, որ «արդ գրեցաւ 
աստուածագիծ սուրբ Աւետարանս 
ձեռամբ ոգնամեղ եւ ապիկար գրչի 
տէր Մանուէլի,ի թուականութեանս 
Հայոց ՊՀԷ (1428), ի յաշխարհիս 
աղուանից, ի վիճակս Ամարա-
սայ, ի գեղս Շուշու կոչեցեալ, ընդ 
հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս, 
ի կաթողիկոսութեան տէր Յոհա-
նիսի...»։ Յաջորդ վկայութիւնը նոյն 
եկեղեցւոյ գրչատանը կատարուած 
է 1575 թ., ուր կ՛ըսուի «կատարեցի 
...զմաքրափայլ Աւետարանս ի փառս 
նմանէ գաւառս Վարնթոյ, ի գեղս 
որ կոչի Շուշոյ... Ընդ հովանեաւ 
սուրբ Աստուածածին։ Գրեցաւ 
ի թուականութեանս ՌԻԴ»։ Որոշ 
ուսումնասիրողներու փորձերուն 
մէջ նոյնանման «Շուշի» եւ 
«Կարկառ» տեղանունները՝ հիմք 
ընդունելով անոր նախնական 
«Քար» անուանումը։ Ի հարկէ 
գայթակղիչ է Կ. Գանձակեցիի 
կողմէն յիշատակուող Կարկառի 
նոյնացնելը Շուշիի հետ, առաւել 
եւս, որ Կարկառ գետի հովիտին մէջ 
անոնք ուրիշ նշանաւոր բերդ չեն 
կ՛րնար տեսնել։ Սակայն պատմի-
չին մօտ յիշատակուող Կարկառը 
կը յիշուի որպէս «հայրենիք», որ 
անհնարին սահմանափակած է 
միայն Շուշի բնակավայրով կամ 
թէկուզ եւ սարաւանդով։ Զուր չէ, 
որ Բ. Ուլուբաբեանը կ՛առաջարկէր 
Կարկառը որոնել Կարկառ գետի ստո-
րին սահանքներուն մէջ։ Դաշտա-
յին դիտարկումներու համաձայն 
հանգած ենք այն կարծիքին, 
որ Կարկառը պէտք է Աղդամի 
շրջանի ՈՒչ օղլան բնակավայրերու 

շրջանին մէջ ըլլայ... 17-րդ դարու 
մէկ վաւերագրի համաձայն «...շահ 
Աբբաս տիրեց իմ Ղարաբաղին...
Գանձակցի պարոն տէր Յովհանը 
շատ գերիներ ազատեց, շատ գիրքեր, 
շարակնոցներ ետ դարձուց։ Նման 
շարակնոց մը ես տուի շուշեցի 
տէր Աւանեսին 1607 թուականին»։ 
Փաստօրէն բնակավայրը կը յիշա-
տակուի որպէս Շուշի...

Հնագիտութիւն
Շուշիի հիմնադրման, ամրոցա-
շինութեան, այդ հին բնակա-
վայրի կառուցապատման եւ անոր 
յուշարձաններու էթնիկ պատկա-
նելիութիւնը ուսումնասիրող 
հետազօտողները, մինչեւ Շուշիի 
ազատագրումը, ստիպուած էին 
առաւելապէս բաւարարուիլ 18-19-րդ 
դդ. հեղինակներու կեղծած գրաւոր 
աղբիւրներով։ Այսպէս՝ 1892-1897 
թթ. ռէալական ուսումնարանի 
ուսուցիչ Է. Ռեսլերը, իսկ 1973 թ. 
Խորհրդային Ազրպէյճանի հնա-
գէտ Հ. Ջաֆարովը պեղած են 
Շուշիի դամբարանաբլուրները, 
որոնք հիմնականին կրած են 
գանձախուզական բնոյթ։ Միայն 
Ազրպէյճանի գաղութային լուծէն 
ազատագրուելէ ետք, Շուշիի 
հնագիտական, վիմագրական, 
տեղագրական բնոյթի բազմաթիւ 
աղբիւրներ մատչելի դարձած են 
լուրջ եւ առարկայական ուսումնա-
սիրութիւններու համար։ 2004 թ. 
մայիսին, «Շուշի հնագիտական 
արշաւախումբը» պատմական 
գիտութիւններու մասնագէտ Հ. 
Պետրոսեանի գլխաւորութեամբ, 
անդամութեամբ հնագէտներ 
Նորա Ենգիբարեանի ու Վարդգէս 
Սաֆարեանի, ճարտարապետ 
Մանուշակ Տիտանեանի եւ 
պատմաբան-շուշիագէտ Աշոտ 
Յարութիւնեանի, դաշտային հնա-
գիտական դիտումներու միջո-
ցով, կազմուած է Շուշիի եւ անոր 
շրջակայքի հնագիտական յու-
շարձաններու ցուցակն ու անոնց 
տեղաբաշխման քարտէսը, որոնք 
մօտ 200 յուշարձաններու անուանում 
կը ներառեն, որոնցմէ են.
• Պալեոլիթեան կայան (մ.թ.ա. 2 մլն-
10 հազար տարի)
• Մէկ կիկլոպեան ամրոց (մ.թ.ա.1-ին 
հազարամեակ)
• Հին դամբարանադաշտեր (մ.թ.ա.1-
ին հազարամեակ)
• Երկու հին եւ վաղ քրիստոնէական
• դամբարանադաշտեր (մ.թ.ա. 3-րդ 
դ. մինչեւ մ.թ. 4-րդ դար)
• Վեց միջնադարեան գիւղատեղիներ 
(5-րդ դ. մինչեւ 13-րդ դար)
• Մօտ 40 խաչքար

Շուշին Ուշ Միջնադարուն
Անհեթեթ կը հնչէ Յակոբ սարկա-

ւագ Պօղոսեանի այն վարկածը, 
ըստ որուն Շուշին Շոշ գիւղի 
արօտավայր կամ ագարակը 
եղած է։ Հեռաւոր Երուսաղէ-
մի մէջ ծուարած սարկաւագի 
համար «հեղինակաւոր» աղբիւր 
հանդիսացած է Միրզա Ճեմալ 
Ջիւանշիրի աշխատութիւնը, որուն 
պատուիրատուն եւ հովանաւո-
րը եղած է Մեհթի Ղուլի խանը՝ 
Ղարաբաղի եկուոր խաներու 
տիրապետութիւնը հիմնաւորե-
լու նպատակով: Միջնադարեան 
վաւերագիրի մը համաձայն «Աւան 
ուզբաշին, որ եկաւ Շօշուայ քարն 
մտաւ սահբ խուրուշ իլաւ ՌՃԿԶ 
(1717 թ.)»։ Վաւերագիրը յստակ կը 
տեղեկացնէ, որ 1717 թ. Շուշիի/
Քար ամրոցին մէջ ամրանալու 
շնորհիւ Աւան հարիւրապետը 
հռչակի տէր դարձաւ։ Կարծիք 
կայ, որ «Շուշիի բերդապարսպի 
եւ միւս կառոյցներու հիմքերը 
դրուած են Աւան հարիւրապետի 
կողմէն՝ 1724 թ., եթէ ոչ աւելի 
վաղ»։ 1721-1722 թթ. լազգիա-
կան 50-60 հազարանոց բանակը 
արշաւեց Պարտաւի, Գանձակի 
եւ Դիզակի վրայ։ Կողոպտիչներու 
դէմ Արցախի հայութիւնը հանեց 
4 բանակ, որոնցմէ երկրորդը՝ 
Աւան հարիւրապետի գլխաւորու-
թեամբ, տեղակայուած էր այժմե-
ան Շուշի քաղաքի շրջակայքին 
մէջ։ Գանձակէն ոչ հեռու, Չոլակ 
վայրին մէջ հայոց բանակները 
կը միանան վրացական բանակի 
հետ՝ լեզգիներու դէմ արշաւելու 
համար։ Սակայն Վախթանգ 
թագաւորի անվճռականութեան 
պատճառով արշաւանքը չի 
կայանար եւ հայ զինուորու-
թիւնը կը վերադառնայ Արցախի 
ամրացուած Սղնախները։ 5 
յունուար 1724 թ. գրուած զեկու-
ցագիր մը կը վկայէ, որ «...մենք, 
Շոշ սղնախի գլխաւորներս, ես՝ 
Աւան իւզբաշիս եւ ես՝ Միրզա 
իւզբաշիս եւ սղնախի բոլոր 
մեծերն ու փոքրերը...»։ Շուշիի 
սարաւանդին մէջ կ՛ամարացուի 
Մեծ (Շուշի) եւ Փոքր (Սանգեառ) 
սղնախները եւ բանակցութիւններ 
վարելով շահ Թահմազի եւ 
օսմանեան Իպրահիմ փաշայի 
հետ՝ կը փորձէր կանխել անոնց 
յարձակումը Վարանդա գաւառի 
վրայ։ 1 մարտ 1725-ին օսմանեան 
4500 հոգիէ բաղկացած զօրամաս 
մը մտաւ Վարանդա եւ կայազօրեր 
դրուեցաւ բոլոր բնակավայրերուն 
մէջ։ Հայ զինուորութիւնը Աւան 
եւ Թարխան հարիւրապետնե-
րու գլխաւորութեամբ գիշերա-
յին անակնկալ յարձակումով, 
կոտորուեցաւ զաւթիչներուն։ 

8 Մայիսին առաջինը բերդա-
քաղաք մտած հայկական 
Տ-72 թանկը, այժմ Շուշիի 
ազատագրման յուշարձանը 
կը հանդիսանայ։
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տասը պէտք չէ անցնի։ Այս 
բոլորը կատարուեցան՝ անսա-
լով պետական թելադրու-
թիւններու եւ հրահանգներու։
Վերոյիշեալ անպատեհու-
թիւններէն է նաեւ եկեղեցւոյ 
պսակադրութեան արարո-
ղութիւնը։ Հիմա խօսինք 
օրինակներով։ Այս դէպքը 
վերջերս պատահած է Սան 
ֆրանսիսքոյի St. Ignatius 
եկեղեցւոյ մէջ։ 
Ուրեմն Փէրիս Խաչի եւ Էմիլի 
Մանաշի մէկ տարիէ ի վեր նշանուած են եւ կ՛ուզեն ամուսնանալ։ Սակայն 
անսալով մեծ թիւով տեղ մը չհաւաքուելու պետական հրահանգին, եկեղեցին 
կ՛արտօնէ ներկայութիւնը պսակուող ամոլին անմիջական պարագաներուն 
միայն, թիւով տասը հրաւիրեալներ։
Բայց եկուր տես որ եկեղեցին լեցուն էր՝ ոչ թէ հրաւիրեալներով, այլ 
եկեղեցւոյ անդամներու պատկերներով (տես նկարը), որոնք փակցուած էին 
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ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Զրուցեց՝ ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի  Երեւանի Աշխատակից 

«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ - 48 - 

Շուշիի Ազատագրումը Բեկում Մտցրեց Արցախեան Պատերազմի 
Ընթացքի Մէջ. Պարգեւ Սրբազան

Ամերիկեան Բարքեր

1992-ի մայիսի 8-9-ը մեր օրացոյցում յաւերժ կը մնան որպէս Արցախեան 
ազատամարտի ռազմական ամենափայլուն գործողութեան` Շուշիի 
ազատագրման կամ «Հարսանիք լեռներում» ռազմական գործողու-
թեան օրեր: Այս յաղթանակը բեկումնային էր Արցախի ազատագրական 
պայքարի ամբողջ ընթացքի համար՝ անշրջելի դարձնելով Հայաստանի 
Հանրապետութեան հետ Արցախի՝ աշխարհագրականօրէն ու անվտանգային 
առումով վերամիաւորման բերած յաղթանակների Յետագայ ընթացքը։ Այս 
յաղթանակից յետոյ առաջ եկան Արցախի կանոնաւոր բանակի ստեղծման 
բոլոր նախադրեալները, եւ մայիսի 8-9-ը հռչակուեց եռատօն՝ ժամանակի ու 
տարածութեան մէջ միաւորելով յաղթանակը Երկրորդ աշխարհամարտում, 
Շուշիի ազատագրումն ու Արցախի պաշտպանութեան բանակի ստեղծումը: 
Եռատօնի կապակցութեամբ Արցախի հերոս, Հայ Առաքելական 
Եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարգեւ Արքեպիսկոպոս 
Մարտիրոսեանը (Պարգեւ Սրբազանը) ԶԱՐԹՕՆՔ-ի հետ բացառիկ 
զրոյցում շնորհաւորեց համայն հայութեանը։ 

- Պարգեւ Սրբազան, անգնահատելի է Ձեր ունեցած աւանդը Արցա-
խեան ազատամարտում, Շուշիի ազատագրման փառահեղ մարտա-
կան գործողութիւնում։ Խնդրում եմ Եռատօնի կապակցութեամբ Ձեր 

շնորհաւորական ուղերձը յղել հայութեանը։ 
- Այսօր մեր հայութեան համար փառահեղ Եռատօն է։ Շնորհաւորում եմ 
մեր համայն հայութեանը։ Առաջին հերթին Երկրորդ համաշխարհային 
պատերազմում յաղթանակի 75-ամեակն է։ Հայերը մեծ ներդրում ունեցան 
այդ յաղթանակի մէջ։ Բազում հերոսներ, մարշալներ ու գեներալներ 
տուեցին։ 1992 թուականի մայիսը մենք համարում ենք Պաշտպանութեան 
բանակի հիմնադրման օրը։ Մայիսի 8-9 Շուշիի ազատագրման օրն է, որը 
բեկում մտցրեց պատերազմի ընթացքի մէջ։ Դրա շնորհիւ  միացանք Մայր 
Հայաստանին։ Փառք մեր զինուորներին, բոլոր մեր նահատակների հոգին 
Աստուած լուսաւորի։ Փառք նրանց, ովքեր այսօր՝ որպէս քայլով հերոսներ 
մեր կողքին ապրում են ու շարունակում իրենց նուիրեալ գործը յանուն 
հայրենիքի եւ ազգի։ 

- Շուշիի ազատագրման գործողութիւնը ինչպէ՞ս փոխեց պատերազմի 
ընթացքը եւ ի՞նչ ապացուցեց։ 
- Մեր բոլոր զինուորները համոզուեցին, որ հայ զինուորի համար անհնարին 
ռազմական խնդիր չկայ։ Բոլոր խնդիրները մենք ի զօրու ենք լուծելու։ 
Ազրպէյճանի բանակն էլ հասկացաւ, որ հայերը կարող են տարածքներ 
ու անառիկ բերդեր գրաւել ու ազատագրել։ Դա իրենց աւելի ընկճեց, մեզ՝ 
գօտեպնդեց ու ոգեւորեց։ 
- Ինչպիսի՞ն կ՛ուզէիք տեսնել Արցախն ու Շուշին ապագայում։ 
- Կ՛ուզէի տեսնել աւելի հզօր, անվտանգ ու խաղաղ Արցախ եւ Մայր 
Հայաստան միասին։ Եւ աւելի միաբան ու միասնական։ 

- Այսօրուայ եւ գալիք սերունդները տօնի նշանակութեան եւ խորհրդի 
մասին ի՞նչ պէտք է իմանան։ Ի՞նչ կը փոխանցէք նրանց։ 
- Այն ժամանակ կար կատարեալ Եռամիասնութիւն՝ Սփիւռք, Մայր Հայաստան 
եւ Արցախ։ Ամբողջ ազգը դարձել էր մէկ բռունցք, մէկ սիրտ, մէկ միտք։ Երբ 
միաբան ենք, աշխարհի բոլոր խնդիրները լուծում ենք։ Ես ուզում եմ, որ 
մեր ազգը միշտ միաբան լինի։ Ուրախ եմ, որ մեր երիտասարդները, մեր 
զինուորները շատ խիզախ են, այդ ջահը իրենց ծնողներից վերցրել են ու 
շարունակում են ազգանուէր գործը։ Փայլուն սերունդ ունենք բանակում, 
նուիրեալներ։ Ուզում եմ, որ ամեն հայ երիտասարդ լինի հայրենասէր, 
ազգասէր, հաւատքով ու ազգային արժեգները կրող։ Դա մեզ կը դարձնի 
անսասան։ Բոլորիս մաղթում եմ ամենաբարին։ 

- Պարգեւ Սրբազան, Սփիւռքին ի՞նչ կոչով կամ ասելիքով կը դիմէք։ 
- Թող որ Սփիւռքը հզօր լինի։ Սփիւռքը մեր համայն հայութեան անբաժանելի 
մասն է։ Ես հաւատում եմ, որ մեր Սփիւռքի զաւակները մի օր կը վերադառնան 
տուն՝ պատմական տուն, իրենց հայրենիք։ Մենք սրանով ենք ապրում եւ 
դա էլ ցանկանում ենք։ 

Պսակաձեւ Ժահր եւ Պսակադրութիւն . . .
Պսակաձեւ ժահրը որ տարածուեցաւ աշխարհով մէկ՝ մարդկութեան գլխուն 
բերաւ շատ մը անպատեհութիւններ եւ փորձանքներ, որոնց գերագոյնն ու 
ցաւալին եղաւ մահը։
Անպատեհութիւն՝ որովհետեւ մարդիկ գործէ դադրեցան եւ ակամայ տնային 
կալանքի ենթարկուեցան։ Անպատեհութիւն՝ որովհետեւ դպրոցական 
աշակերտներ ստիպողաբար տունը մնացին եւ իրենց դասերուն հետեւեցան 
առցանց։ Անպատեհութիւն՝ որովհետեւ եկեղեցիները փակեցին իրենց դռնե-
րը եւ ամէն տեսակի արարողութիւնները առկախուեցան հաւատացեալնե-
րուն համար։
Նոյնիսկ յուղարկաւորութիւններուն յատուկ` աւանդական եկեղեցւոյ կարգը 
ջնջուեցաւ եւ մարդիկ գոհացան իրենց մեռելներուն գերեզմանի թաղման 
կարգով միայն, այդ ալ անմիջական պարագաներու ներկայութեան՝ որոնց թիւր 
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28 Տարի Առաջ Ազատագրուեցաւ Հերոսներու Ամրոց Շուշին

Նախագահ Սարգսեան Շուշիի Ազատագրութեան 28-րդ Տարեդարձին Առիթով 
Այցելած է “Եռաբլուր”

Դուք Շուշիի Ազատագրութեան Օրուան Խորհրդանիշն էք. Նախագահ Արմէն 
Սարգսեան Հիւրընկալած է Արցախի Հերոս Արկադի Տէր Թադէւոսեանը

Շուշիի Ազատագրութեան 28-րդ Տարեդարձ

28 տարի առաջ այս օրերուն, Արցա-
խի Պաշտպանութեան բանակը եւ 
կամաւորական ջոկատներն ազա-
տագրեցին Շուշին։
Շուշիի ազատագրումը բեկումնային 
էր Ղարաբաղեան պատերազմին 
համար: Ճիշդ այստեղէն ատրպէյ-

  ՀՀ նախագահ Արմէն Սարգսեան 
Շուշիի ազատագրման 28-րդ 
տարեդարձի առթիւ երէկ այցելած է 
«Եռաբլուր» զինուորական պանթէոն: 
Նախագահը մէկ վայրկեան 
լռութեամբ յարգած է Հայրենիքի 
համար իրենց կեանքը զոհաբերած 
նուիրեալներու անմահ յիշատակը:
«Շուշիի ազատագրումը, եթէ 
համեմատելու ըլլանք Երկրորդ 
համաշխարհային պատերազմի 
հետ, նոյնն էր, ինչ Սթալինկրատի 
կամ Քուրսքի ճակատամարտերը: 
Անոնք կոտրեցին պատերազմի 
տրամաբանութիւնը եւ ճանապարհ 
բացին դէպի յաղթանակ»,- 
«Մեդիամասք»-ի փոխանցմամբ՝ 

Շուշիի ազատագրման 28-րդ տարե-
դարձի առթիւ Հանրապետութեան 

ճանցիները կը հարուածէին Ստեփա-
նակերտի եւ մերձակայ գիւղերու 
ուղղութեամբ:
Չնայած հակառակորդի գերակշռող 
ուժին, հայ հերոսներու արիութեան եւ 
փայլուն մարտունակութեան շնորհիւ, 
9 մայիսին Շուշին վերջնականապէս 
ազատագրուեցաւ, ինչը թոյլ տուաւ 
վերադարձնել հայրենի հողը եւ 
շարժիլ դէպի առաջ:
Գործողութիւնն իրականացուած է 4 
ուղղութիւններով՝ միաժամանակեայ 
յարձակումներով՝ մայիսի լոյս 8-ի 
գիշերը ժամը 2.30-ին, Քիրսի ռազմա-
կան դիրքերը գրաւելէ եւ Լաչին-Շուշի 
ճանապարհը հսկողութեան տակ 

լրագրողներու հետ զրոյցի ժամանակ 
ըսած է Արմէն Սարգսեան:
Հայաստանի նախագահը նաեւ 
անդրադարձաւ Հայրենական 
մեծ պատերազմին յաղթանակի 
75-ամեակին եւ նշեց, որ 
ճակատամարտին մարտնչող 600 
հազար հայերէն կէսը զոհուեցան:
«Մեր ժողովուրդը Սովետական 
Միութեան հարիւրէն աւելի հերոսներ 
տուաւ, հինգ մարաջախտ… Եւ 
ատիկա համաչափ չէր. փոքր 
ժողովուրդ` հինգ մարաջախտ, 
վաթսունէն աւելի զօրավար: 
Բնական է, որ այդ ժողովուրդին 
յաղթել հնարաւոր չէր, որովհետեւ 
այդ ժողովուրդը հակաֆաշիստական 

նախագահ Արմէն Սարգսեան երէկ 
հիւրընկալած է Արցախի հերոս, 

վերցնելէ ետք՝ ՄՄ-21 մարտկոցի 
համազարկով։ Ռազմական գործո-
ղութիւնը ղեկավարած է Ինքնա-
պաշտպանութեան ուժերու (ԻՊՈւ) 
հրամանատար Արկադի Տէր-
Թադեւոսեանը։
1991թ. նոյեմբերէն մինչեւ 1992թ. 
մայիսի սկիզբը Շուշիէն, Ջանհա-
սանէն, Քէոսալարէն, Ղայբալուէն 
Ստեփանակերտի վրայ արձակուած 
է շուրջ 4740 արկ, որոնցմէ մօտ 3 
հազարը «Կրատ» կայանքներէ: Այդ 
հրետակոծութիւններու հետեւանքով 
զոհուած է 111 եւ վիրաւորուած 332 
խաղաղ բնակիչ, աւերուած է 370 
բնակելի տուն եւ շինութիւն:

Շուշիի ազատագրման ռազմական 
գործողութիւնը մշակման եւ իրա-
կանացման առումով գրեթէ անթերի, 
հայ ռազմարուեստի մէջ եզակի 
ռազմական գործողութիւն է, որով 
արմատական բեկում առաջացած 
է Արցախեան ազատագրական 
պատերազմին։ Այն տեւած է 26 
ժամ եւ 9 մայիսին արդէն Շուշին 
ազատագրուած էր:
Շուշիի ազատագրման մարտերուն 
հայկական կողմն ունեցած է 57 զոհ, 
թշնամին՝ 250-300 սպաննուած, 600-
700 վիրաւոր, 13 գերի:

պայքարի առաջնեկներէն մէկն էր 
եւ, բնական է, որ այդ ժողովուրդին 
հնարաւոր չէր նաեւ ազատագրական 
ճակատամարտին յաղթել:
75 տարի առաջ իրենց կեանքը 
զոհած 300 հազար հայերէն որեւէ 
մէկուն անունը պիտի չմոռցուի: 
Ազատագրական պայքարի ողջ 
ընթացքին եւ, առանձնապէս 
այսօր, Շուշիի ազատագրման 
եւ՛ կազմակերպիչները, եւ՛ 
նահատակուած հերոսները, եւ՛ 
անոնք, որ այսօր կան, անկախ անկէ, 
թէ ուր են, ինչ պաշտօնի են, ինչ 
կ՛ընեն, իրենց ընտանիքի հետ են, 
թէ գացած են Շուշի, անոնք բոլորը 
հերոսներ են: Նման հերոսութիւնը չի 

ծերանար, անվերջ է: Մենք իսկապէս 
յաղթող ժողովուրդ ենք եւ՛ Երկրորդ 
համաշխարհայինի ժամանակ, եւ՛ 
ազատագրական պայքարին մէջ»,- 
ըսած է Արմէն Սարգսեան:

Շուշիի ազատագրման գործողու-
թեան հրամանատար Արկադի Տէր 
Թադէոսեանը:
«Շուշիի ազատագրումը շատ մեծ 
նշանակութիւն ունի բոլորիս համար: 
Շուշիի ազատագրումէն յետոյ ամէն 
մարդ գիտէր, որ` վերջ, պատերազմը 
պիտի յաղթենք,- շնորհաւորելով 
հրամանատարը` ըսած է նախա-
գահ Սարգսեանը:- Քսանութ տարի 
առաջ տեղի ունեցածին տրուած 
են տարբեր գնահատականներ, 
բայց իմ գիտակցութեան մէջ Դուք 
Շուշիի ազատագրման օրուան 
խորհրդանիշն էք: Ի հարկէ, լաւ պիտի 
ըլլար, որ մեր միւս ընկերները եւս 
այստեղ ներկայ ըլլային: Եռաբլու-
րի ամէն մէկ մարտիկ հերոս է, 
անկախ անկէ` պետութիւնը զայն 
յայտարարա՞ծ է ազգային հերոս, թէ՞ 
ոչ: Անոնք բոլորը հերոսներ են:

Որպէսզի յաղթանակը մշտական 
ըլլայ, պէտք է ամէն օր աշխատինք, 
որ ե՛ւ Հայաստանը, ե՛ւ Արցախը ըլլան 
հզօր, ուժեղ թէ՛ տնտեսութեամբ, 
թէ՛ պետական կառուցուածքով, 
թէ՛ բանակով: Ունենանք հզօր 
Հայաստան եւ հզօր Արցախ»:
Արկադի Տէր Թադէւոսեան շնորհա-
կալութիւն յայտնած է գնահատանքի 
եւ հիւրընկալութեան համար` նշե-
լով, որ Շուշիի յաղթանակը մեր 
ժողովուրդի միասնականութեան 
շնորհիւ էր: «Մենք ազգովի այդ 
պայքարը մղած ենք, միայն բանա-
կը չէր: Ատիկա մեր ժողովուրդի 
միասնութեան յաղթանակն էր: 
Ապագային նոյնպէս մենք ունինք 
այդ միասնականութեան կարիքը` 
յետագայ յաղթանակներու համար»,- 
նշած է Արկադի Տէր Թադէւոսեան:
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Տեսակէտ

Շար. նախորդ թիւէն

Սփիւռքակեդրոն Կը Նշանակէ՝
Արեւմտահայաստանակեդրոն

Վերջիվերջոյ՝ ՍՓԻՒՌՔԱԿԵԴՐՈՆ Արեւելումը օտարակեդրո՞ն է, թէ՞՝ 
Հայակեդրոն…։ Սփիւռքի բազմակողմանի ՆԱՀԱՆՋ-ին մարտահրաւէրնե-
րը կը կարօտին ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ հետաքրքրութեան, մտահոգուածու-
թեան, հոգածութեան, յանձնառութեան ու գուրգուրանքին։ Որովհետեւ՝ 
ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ շահեր պիտի ապահովեն այդ մարտահրաւէրներուն 
դրական լուծումները։
Քանի որ՝ 
Հայ Սփիւռքը օրկանապէս անբաժանելի մասն է Հայութեան, իբրեւ 
Արեւմտահայաստանէն ապրող մասունք մը։
Հայ Սփիւռքը Համահայութեան ստուար մեծամասնութիւնն է։
Հայ Սփիւռքը Համահայութեան ցարդ չօգտագործուած հայկական մարդուժի 
հսկայական հարստութիւն մը ունի (մասնագէտներու, մեծահարուստներու, 
արուեստագէտներու, մտաւորականներու եւ հասարակական ու զինուորական 
ալ քատրերու), որոնք՝ արտերկրի մէջ, իրենց անհատական արժանիքներով 
ու մեծ ջանքերով հասած են բարձր դիրքերու։
Հայ Սփիւռքի մեծամասնութիւնը կը կազմէ միջազգային քաղաքական 
դատ մը ունեցող Տարագիր Արեւմտահայութիւնը, որ Համահայութեան 
քաղաքական մեծագոյն խաղաքարտն է՝ միջազգային հարթակին 
վրայ, իր ՀՈՂԱՅԻՆ ԴԱՏՈՎ, որուն արդարացիութիւնն ու իրաւականութիւնը 
կը ճանչնան Միջազգային Հանրային Իրաւունքի բոլոր սկզբունքներն ու 
միջազգային պայմանակցութիւնները, եթէ՝ մենք գիտնանք օգտուիլ անոնցմէ՝ 
տէր կանգնելով Հայ Հողային Դատին։
Իսկ այս բոլորէն օգտուելու միակ ուղիղ արեւելումը ՍՓԻՒՌՔԱԿԵԴՐՈՆն 
է, եւ՝ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ Համագործակցութիւնը… եւ ոչ թէ մենքզմեզ 
նօսրացնող «Հայաստանակեդրոն» արեւելումը…։ Եւ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱ-
ԿԱՆ Համագործակցութիւնը կ՚ենթադրէ Արեւելահայաստանի ալ 
մասնակցութիւնը այս միակ արեւելումին։
Անտեսումն ու ձեռնպահութիւնը՝ հանդէպ Հայ Սփիւռքի այս հարստու-
թեան օգտագործումի աշխատանքին ու պայքարին (նոյնիսկ սփիւռքահայ 
կազմակերպութիւններուն կողմէ) անորակելի եւ աններելի տարա-
կանոնութիւն մըն է… առնուազն՝ կրնանք ըսել, թէ յիմարութիւն է։

Կայ հեքիաթ մը այն մասին, թէ օտարական մը, գիւղի մը մէջ տեսեր է որ 
աղբիւր մը պարապի կը հոսի. աղբիւրի տիրոջ ըսեր է թրքերէնով. «Պու 
սու պէօյլէ աքար, սիզ տէ էշշէկ կիպի՝ եալընըզ պաքա՞ր» (Այս ջուրը 
այսպէս կը հոսի, եւ դուք իշու պէս միայն կը դիտէ՞ք)։
Բնականոն ու լա՞ւ բան մըն է, որ թուրքը ՈՒՐԻՇԻՆ հարստութիւնը զաւթէ 
եւ այդ ՀԱՐԱՄ հարստութեան վրայ տիրութիւն ընէ, մինչ հայը տիրութիւն 
չընէ իր ՀԱԼԱԼ հարստութեան վրայ։
Կրաւորական, վեհերոտ, ոչ-յեղափոխական հոգեկան կերտուածքով մարդիկ՝ 
կը սպասեն առիթներ, որովհետեւ պատեհապաշտ կ՚ըլլան եւ ուրիշին 
ապաւինող անչափահաս մանուկի հոգեմտաւոր տարիքին մէջ կը յամենան…։ 
Իսկ ներգործական, յանձնառու, չափահաս ու յեղափոխական հոգեկան 
կերտուածք ունեցողները՝ խիզախ, ռահվիրայ եւ նախաձեռնող կ՚ըլլան, եւ 
իրենք անձամբ կը ստեղծեն առիթը…։
Վստահաբար, այսօրուայ ռիսք չառնող վեհերոտ «Հայաստանա-
կեդրոն»ականներ, վաղը՝ քաջասիրտ ՍՓԻՒՌՔԱԿԵԴՐՈՆականներ պիտի 
դառնան, երբ այսօրուայ աւանդական ու պահպանողական Սփիւռքին 
զուգահեռ հասակ առնող դեռեւս փոքրամասնական յառաջապահ Սփիւռքը 
յաջողի իր լրումին հասցնել՝ Արեւմտեան Հայաստանի իրաւականօրէն 
շարունակուող պետութեան ծրագիրը, եւ առաջին հերթին՝ կարենայ 
վիճակագրութիւնը պատրաստել նախ՝ Հայ Սփիւռքի բարձր դիրքե-
րու հասած մարդուժի Who’s Who-ին, լրացնելով բժշկապետ Ռոպեր 
Ճեպեճեանի աշխատանքը եւ այժմէականացնելով զայն, եւ ապա նաեւ՝ 
Արեւմտահայաստանի հողին վրայ դեռեւս ապրող ու գործող եւ իր 
արմատներուն վերադառնալ ցանկացող Համշէնահայերու եւ հաւատափոխ 
սիւննի եւ ալեւի քրտացած ու թրքացած հայերու վիճակագրութիւնը։ 
Եւ երբ պարզուի Հայ Սփիւռքի եւ գրաւեալ Արեւմտահայաստանի մէջ 
ապրող ու գործող մարդուժին հարստութեան չափը, որովհետեւ՝ այսպիսով 
անոնց համար ստեղծուած պիտի ըլլայ առիթը, պայմանաւ որ հրաժարին 
իրենց անցեալի գաղափարներէն ու հետեւին ժամանակներու ընթացքին, 
ընդառաջելով յեղափոխական Զապէլ Եսայեանի պատուէրին. «Միայն ուրիշ 
մարդիկ չեն որ կը խափանեն մեր ուղին, այլեւ յաճախ եւ շատ աւելի՝ 
մօտ անցեալի գաղափարները»։
Տակաւին, մենք յոյս ունինք նաեւ՝ որ անպայման «խենդեր» ալ, զարթնող 
«խենդ»եր՝ «Հայաստանակեդրոն»ականներու շարքերուն մէջ, որոնք պիտի 
կարճեն ուշացումը եւ այսօր իսկ պիտի յարին ՍՓԻՒՌՔԱԿԵԴՐՈՆ Արեւելու-
մին, եթէ՝ լրջօրէն եւ անկեղծօրէն դիմեն իրենց ներքին անբիծ դատաստանին 
եւ վերատեսութեան ենթարկեն իրենց անցեալի գաղափարները՝ յաջողու-
թեան երաշխիքներ ուզելու կամ սպասելու…։
Այսպիսի յոյսերով, հաւատքով եւ սիրով՝ հանդէպ այդ  «խենդ»երուն, 
կ՚եզրափակենք մեր այս ահազանգ-գրութիւնը…։
Պիտի անպայման գտնուին այսպիսի զարթնող «խենդ»եր՝ գէթ մոլորած 
հայերու մէջ…։

Մըռնիմ քեզի՝ զարթի՛ր լաօ։
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Հոս պէտք է աւելցնել որ եկեղեցին՝ ընդառաջելով պսակուողներու խնդրան-
քին, առցանց սփռած է (live streaming) պսակադրութեան արարողութիւնը 
որպէսզի միւս հրաւիրեալները հեռատեսիլով կարենան հետեւիլ եւ բաւարա-
րութիւն ստանալ։  
Վերոյիշեալ նկարը զետեղուած է դիմատետրի (Facebook)-ի վրայ եւ շուտով 
դարձած է հանրութեան սեփականութիւնը, որովհետեւ հազուագիւտ դէպք 
մըն է եղածը։

Ոստիկանի մը Ինքնակոչ Առաքելութիւնը . . .
Այս դէպքը պատահած է Օհայօ նահանգի Կրին քաղաքին մէջ։ Ինչպէս գիտենք 
Պսակաձեւ ժահրի համաճարակին պատճառաւ վարժարանները փակուած 
են եւ աշակերտները իրենց ուսումը կը շարունակեն առցանց։
Վերոյիշեալ պատճառով ալ շրջանաւարտից հանդէսներ տեղի պիտի չունե-
նան, յուսախաբութեան մատնելով վերջին դասարանի աշակերտները, որոնք 
անհամբեր եւ անձկութեամբ կը սպասէին այդ բախտորոշ օրուան։
Ուրեմն խնդրոյ առարկայ վարժարանին դպրոցական ոստիկանը (resource offi-
cer) Թատ Հարթ (տես նկարը) սովորութիւն դարձուցած է՝ վերջին տասներկու 
տարիներուն ընթացքին, մէկ առ մէկ ողջունել եւ շնորհաւորել շրջանաւարտ 
եղող աշակերտները, երբ անոնք շարքի կեցած՝ կը պատրաստուին բեմ 
բարձրանալու եւ իրենց վկայականը ստանալու։
Այս տարի սակայն՝ երբ ամավերջի վկայականաց բաշխման հանդիսութիւնը 

ջնջուած է մեզի ծանօթ պատճառաւ, 
Ի՞նչ պէտք է ընէ ոստիկան Հարթը՝ 
որ իր ստեղծած բարի սովորութիւնը 
շարունակէ։
Ան որոշած է եւ կիրարկած մէկ առ 
մէկ երթալ 317 շրջանաւարտ աշա-
կերտներուն բնակարանները եւ 
անձամբ շնորհաւորելով զանոնք 
յաջողութիւն մաղթել անոնց, իրենց 
ապագայի ուսումնական ծրա-
գիրներուն նկատմամբ . . .
Ան իր այս արտասովոր ծրագիրը կ՛ուզէ 
վերջացնել մինչեւ Մայիս ամսուան 
28-ը որ կը զուգադիպի առկախուած 
շրջանաւարտից հանդէսի օրուան։ 
Ան ըսած է որ կ՛ուզէ «յոյսի նշոյլ» 
մը բերել աշակերտներուն, որոնք 
տասներկու տարիէ ի վեր կը սպասէին 
այդ օրուան։ Իսկ աշակերտներն ալ 
արտայայտուած են թէ այս ժեսթով 
անոնք մեծապէս զգացուած են՝ քանի 
գիտեն որ իրենցմով հտաքրքրուողներ կան...:
Յուսանք որ գիտնականներ եւ գիտաշխատողներ շուտով այս ժահրին 
պատուաստը կը գտնեն եւ մարդիկ կը ձերբազատուին տնային այս 
անհանդուրժելի կալանքէն։ 
   

Ամերիկեան Բարքեր
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Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Արցախեան պատերազմի մասին գրուած 
գրեթէ բոլոր գործերուն մէջ կայ մշտական 
յիշեցումը, թէ ինչ ծանր գինով ձեռք բերած 
ենք յաղթանակը մեր վրայ պարտադրուած 
պատերազմին մէջ: 
Հետեւեալ բանաստեղծութիւնը ընդ-
հանրացնող արժէք մը ունի այդ բոլոր զգա-
ցումներուն համար.  

«Խմբ.»

Բարձունքը մերն է, տղերքը չկան,
Տղերքն աւելի բարձրում մնացին:
Դիպան աստղերին՝ աստղերը հանգան
Ու լեղի քսուեց մեր ցամաք հացին…
Շահեցի՞ր երկիր, թէ՞ կորցրեցիր.
Բարձունքը մերն է, տղերքը չկան…

ԽԱՉԻԿ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ

ԳՈՅԺ 

ՑԱՒԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան
Լիբանանի Շրջանակային Յանձնաժողովը

եւ
ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութիւնը

ՀԲԸՄ-ի եւ ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի Լիբանանի մեծ ընտանիքը
իր բոլոր յանձնախումբերով, վարչական ու համակիր անդամներով,  սրտի խոր կսկիծով կը 

գուժէ մահը՝

ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Մարզական Յանձնախումբի, Պասքեթպոլի Վարչութեան երկարամեայ  
անդամ, ՀԵԸ  Անդրանիկ Անթիլիասի Մարզական Յանձնախումբի անդամ, տարբեր պաշտօններ 
վարած, նուիրեալ, անբասիր միութենական՝ 

ՅԱՐՈՒԹ  ՏԵՄԻՐՃԵԱՆ-Ի
որ պատահեցաւ Փասատենա, Մ. Նահանգներ

Պէյրութ, 7   Մայիս  2020
Թանկագին  սգակիր  հարազատներ, 
ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութեան եւ համայն ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի ընտանիքին անունով   
ընդունեցէք մեր խորազգած ցաւակցութիւնը նուիրեալ եւ սիրուած միութենական Յարութ   
Տեմիրճեանի  մահուան առիթով:
Ողբացեալ Յարութ Տեմիրճեան  իր համեստ, ծառայասէր  եւ անբասիր նկարագիրով  երկար 
տարիներ ծառայեց  մեր Միութեան եւ  անգնահատելի դերակատարութիւն   ունեցաւ  պասքեթպոլի   
բնագաւառէն ներս ՀԵԸ Անդրանիկի արձանագրած յաջողութիւններուն մէջ: Ան սիրուեցաւ 
բոլորէն, շնորհիւ իր աշխատասէր նկարագիրին եւ  միութենականի  յատուկ՝ զոհաբերութեան 
պատրաստ ոգիին:   
Տիպար  միութենական Յարութ  Տեմիրճեանի  յիշատակը միշտ վառ պիտի մնայ մեր  մտքերուն 
եւ յիշողութեան մէջ:
Յիշատակն արդարոց  օրհնութեամբ  եղիցի:

ՀԵԸ-ի  Կեդրոնական Վարչութիւն

Ցարական Ռուսաստանը չկամենալով 
հայոց պետականութեան վերականգնումը, 
հայերուն առաջարկեց դադարեցնել պայքարը 
օսմանցի յարձակողներուն դէմ, լքել հայրենի 
հողերը եւ տեղափոխուիլ Դերբենդ, Պաքու 
եւ Գիլան։ Նոյեմբեր 1726-ին «Շօշի՝ Աւան 
ուզպաշին եւ Ոյհան ուզպաշին ղալէն» վրայ կը 
յարձակի օսմանցի թուրքերու 40 հազարանոց 
բանակը՝ Սարը Մուստաֆա փաշայի հրա-
մանատարութեամբ եւ ութ օրեայ դաժան 
մարտերուն մէջ զգալի կորուստներու գնով 
գրաւած է Փոքր Սղնախը։ Սակայն Մեծ Սղնախի 
տակ թրքական բանակը ծանր պարտութիւն 
կրած են եւ տալով շուրջ 800 սպաննուած՝ 
նահանջած Գանձակ։ 1733 թ. Դիզակի մելիք 
Եգանը, դաշինք կնքելով Նադիր Ղուլիի հետ, 
կազմակերպեց օսմանեան Սարը Մուստաֆա 
փաշայի զօրքերու կոտորածը Արցախի մէջ։ 
1736 թ. Մուղանի դաշտին վրայ շահ հռչակուելէ 
ետք, Նադիրը, որպէս երախտագիտութեան 
նշան, Արցախի հինգ մելիքութիւնները միաւո-
րեց մէկ նահանգի՝ «Մահալ-Ե Խամսե»-ի մէջ 
եւ խանի տիտղոս շնորհեց Մելիք Եգանին։ Ըստ 
երեւոյթին ստեղծուեցաւ Ղարաբաղի խանու-
թիւնը՝ Տող կեդրոնով։ Փաստօրէն մելիք Եգանի 
Ղարաբաղի առաջին խան (1736-1744 թթ.) 

ըլլալու հանգամանքը դուրս մնացած է հայ 
պատմագրութեան ուշադրութենէն։ Յայտնի է, 
որ Մելիք Եգանը գրագրութիւններու ժամանակ 
իրեն կը կոչեն նաեւ Հայոց թագաւոր։

Շուշի տեսարժան վայրերը 
Շուշին բաց թանգարան է երկնքի տակ։ Զբօ-
սաշրջիկներու յաճախակի այցելութեան վայրերն 
են ռէալական ուսումնարանը, Ժամհարեաննե-
րու առանձնատունն ու հիւանդանոցի շէնքը, 
Մարիամ Ղուկասեան օրիորդաց դպրոցի շէնքը 
(այժմ՝ ԼՂՀ Մշակոյթի եւ երիտասարդութեան 
հարցերու նախարարութեան շէնքը), Մեղրե-
ցոց եկեղեցւոյ խորանը, Ղազանչեցոց Սուրբ 
Ամենափրկիչ տաճարը, Սուրբ Յովհ. Մկրտիչ 
(Կանաչ Ժամ) եկեղեցին, քաղաքը հիւսիսէն 
եզերող ամրոցի պատերն ու Ելիզաւետպոլեան 
մուտքը, գերեզմանոցները, Ձիարշաւարանը, 
սարաւանդը եզերող ժայռապարը, Հունոտի 
կիրճը, Մամռոտ քարը, քարանձաւները, Իսա-
հակի աղբիւրը (Պեխէ աղբիւր) եւ այլն։

Շուշիի հիւրանոցները 
Շուշիի մէջ այսօր կը գործեն «Աուան Պլազա», 
«Նոյան Տապան», «Շուշի» եւ «Գրանտ 
հոթել» բարձրակարգ հիւրանոցները։ Քաղա-
քին մէջ կը գործեն նաեւ անհատական, 
առանձնատնային կարգի հիւրանոցներ, որոնք 
նախկին իջեւանատուներու աւանդութիւններու 
վերականգնման փորձեր են։
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