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

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 7,574,938 (971.8/1 միլիոն), մահացած են 422,833 (54.2/1 միլիոն), բուժուած են 3,831,700 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝  վարակուածներու թիւ՝ 1,402, մահացածներ` 31, բուժուած` 845

Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 14,669, մահացածներ` 245, բուժուած` 5,466
Աշխարհի տարածքին երէկ՝  գրանցուած են 125,558 նոր վարակուածներ, 4նոր մահացածներ 4,889,830

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

566 Նոր Վարակակիր. «Քորոնա» Ժահրով 
Վարակուածներու Ընդհանուր Թիւը 

Հասաւ 14669-ի

Լիբանանեան Դրամանիշը Աննախընթաց 
Անկում Կ՛արձանագրէ. Ժողովրդային 

Բարկութիւնը Կ՛եռայ 

Հայաստանի մէջ,  11 յունիսին, ժամը 11:00-
ի դրութեամբ, հաստատուած է «Քորոնա» 
ժահրային հիւանդութեան ընդհանուր 14 
669 դէպք, որոնցմէ 5466ը` առողջացած:
Այս մասին նշուած է ՀՀ առողջապահութեան 
նախարարութեան Հիւանդութիւններու 
վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային 
կեդրոնի կայքին մէջ:
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ այս պահուն փաստացի բուժում 
կը ստանայ 8876 վարակակիր: Ընդհանուր առմամբ, կատարուած է 75 
389 քննութիւն: Այսպիսով` ունինք «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ 
հաստատուած 566 նոր դէպք եւ 240 առողջացած։

Հազարաւոր Լիբանանցի-
ներ երէկ գիշեր փողոց իջան 
բողոքելու Լիբանանեան 
թղթոսկիի աննախընթաց 
անկումը, որ շատ մօտեցաւ 
7000 լ.ո. ընդդէմ 1 տոլարի: 
Բողոքարարները դարձեալ 
ճամփաներ փակեցին եւ 
անիւներ այրեցին իրենց 
ցասումը արտայայտելու 
համար:
Պէյրութի հրապարակներէն 
բացի ճամփաներ փակուեցան երկրին գրեթէ բոլոր մեծ քաղաքներուն մէջ 
ինչպէս նաեւ երկրին հիմնական մայրուղին:
Երկիրը արագօրէն դէպի տնտեսական վերջնական անկումի կ՛երթայ մինչ 
կառավարութիւնը կարծէք ուրիշ մոլորակի վրայ կը գտնուի եւ կ՛աշխատի 
այն միեւնոյն գործելաոճով, որ իրավիճակը այստեղ հասնելուն գլխաւոր 
պատճառն էր: 
Քորոնա ժահրի համեմատական նահանջէն ետք ամէն ինչ ցոյց կու տայ, որ 
ժողովրդային ցոյցերը զանազան ձեւաչափերով նոր ուժգնութիւն ստանան:

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Ազգային Առաջնորդարան

Երջօ Սամուէլեան 90,000 Ամ. Տոլարով
Դարձեալ Կը Զօրակցի Լիբանանահայութեան

Ուրախութեամբ կը յայտնենք, որ արդէն իսկ ապահովուած է 
Լիբանանահայ կարիքաւորներու զօրակցութեան շրջագիծին մէջ 
երկրորդ 2000 սնտուկ սննթամթերքի պահանջուած գումարը, 
շնորհիւ ազգային բարերար տիար Երջօ Սամուէլեանի 90,000 
ամ. տոլարի նուիրատուութեան, որուն մէկ մասը նաեւ պիտի 
տրամադրուի այլ ծրագիրներու։
Այս առիթով, շաբաթասկիզբին ընթացք առաւ ցրւումի աշխա-
տանքը, որ պիտի շարունակուի յառաջիկայ շաբաթներուն՝ մեր 
եկեղեցիներուն մէջ։ 
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Երէկ՝ հինգշաբթի, 11 յունիսին հայ քաղաքական երեք կուսակցու-
թիւններու՝ ՍԴՀԿ-ի, ՀՅԴ-ի եւ ՌԱԿ-ի ներկայացուցիչները գումարեցին 
ժողով մը, որուն ընթացքին անդրադարձան Լիբանանի մէջ տիրող 
քաղաքական եւ ընկերային կացութեան։ Անոնք անդրադարձան 
նաեւ ընկերային ցանցերու վրայ տարածուած նիւթերու, ուր այսպէս 
կոչուած Լիբանանեան-արաբական մարտալլիական միութեան անդամ 
անձ մը կը գործածէ հայ համայնքին դէմ գրգռիչ արտայայտութիւններ, 
որոնք չեն նպաստեր պահպանելու կայունութիւնը եւ քաղաքացիական 
անվտանգութիւնը, մանաւանդ ներկայ ժամանակաշրջանին, երբ 
երկիրը կը գտնուի զգայուն եւ ճակատագրական փուլի մը մէջ։
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Պատմութեան Մէջ Այսօր

Մաքս Մաքսուտեան

Մաքս Մաքսուտեան (12 Յունիս 
1881, Իզմիր- 20 Յուլիս 1976, Օ 
տը Սեն (Ֆրանսա)), ֆրանսահայ 
դերասան։
Մաքս Մաքսուտեան ծնած է Իզմիր: 
12 տարեկանին ծնողներուն հետ 
արտագաղթած է Ֆրանսա։ 1904 
թուականին աւարտած է Փարի-
զի երաժշտանոցի թատերական 
բաժինը, աշակերտած է «Քոմետի 
ֆրանսէ»-ի նշանաւոր դերասան 
Սիլվենին։ Տրիպոլէի (Վիկթոր 
Հիւկոյի «Արքայն զբօսնու») 
մենախօսութեան համար արժա-

Սկիզբը Էջ 01
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Սկիզբը Էջ 01

Այս անպատասխանատու անձը 
կը փորձէ խաղալ համայնքա-
յին եւ յարանուանական լարին 
վրայ ահաբեկչական այնպիսի 
բառամթերքով, որ սադրանք կը 
հրահրէ երկրի զաւակներուն 

միջեւ, միաժամանակ ան կը ճանչնայ Հայոց ցեղասպանութիւնը, 
որ իրագործուած է Օսմանեան կայսրութեան կողմէ՝ նկատելով, որ 
հայ ժողովուրդին նկատմամբ իրագործուած Ցեղասպանութիւնը 
«արդարացի է» եւ արտայայտելով իր ատելութիւնը հայութեան 
նկատմամբ։
Այս արտայայտութեամբ ան կը թուի դատապարտել եւ ընդդիմանալ 
Լիբանանի խորհրդարանին կողմէ 2000-ին Հայոց ցեղասպանութեան 
ճանաչման, որուն 20-ամեակը կը զուգադիպի այս տարի, կը թուի 
նաեւ, որ ան խնդրոյ առարկայ կը դարձնէ լիբանանցի ժողովուրդին 
արժանապատուութիւնը։
Այս առիթով հայ քաղաքական երեք կուսակցութիւնները կարեւոր 
կը նկատեն այս անձին դատական հետապնդումը եւ լիբանանեան 
պետութենէն կը պահանջեն համապատասխան միջոցառումները 
որդեգրել անոր նկատմամբ ու ամէնէն արագ միջոցին պատժել զայն։
Հայ քաղաքական երեք կուսակցութիւնները հայ համայնքի բոլոր 
զաւակներուն կոչ կþուղղեն այս փուլը ամենայն լրջախոհութեամբ 
շրջանցելու եւ չիյնալու համայնքայնութեան եւ սադրանքներու 
թակարդներուն մէջ, ինչպէս նաեւ հաւատարիմ մնալու Դատի 
նահատակներուն եւ ճշմարտութեան ու մեր սիրելի հայրենիք Լիբա-
նանին։
Հայ քաղաքական երեք կուսակցութիւնները կը հաւատան, թէ 
Լիբանանը համակեցութեան երկիրն է, եւ հայ համայնքը էր, կը մնայ 
եւ մի՛շտ պիտի մնայ յարգալից լիբանանեան բոլոր համայնքներուն եւ 
անոնց իւրայատկութիւններուն նկատմամբ, ինչպէս որ արժանացած 
է բոլոր համայնքներու յարգանքին։
Կոչ կ՛ուղղենք բոլորին կողք-կողքի կանգնելու եւ ազգային միասնա-
կանութիւնը դրսեւորելու՝ յաղթահարելու համար երկրին դիմագրաւած 
բազմաթիւ դժուարութիւնները։

ՍԴՀԿ Լիբանանի Շրջանի Վարիչ Մարմին
ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրոնական Կոմիտէ

ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւն

Ազգային Առաջնորդարան

Երջօ Սամուէլեան 90,000 Ամ. Տոլարով
Դարձեալ Կը Զօրակցի Լիբանանահայութեան
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Յատուկ շնորհակալութիւն կը յայտնենք Ազգային Առաջնորդա-
րանի մնայուն բարերար տիար Երջօ Սամուէլեանին, որ բոլոր 
ժամանակներուն նեցուկ կանգնած է՝ մասնակցելով կարիքաւոր 
ընտանիքներու աջակցութեան ճիգերուն եւ Առաջնորդարանի 
ծառայութիւններու ծաւալման նախաձեռնութիւններուն։
Վստահ ենք, որ բարերարին ներդրումը նիւթականի կողքին նաեւ 
բարոյապէս պիտի նպաստէ, որ ազգայիններուն եւ կառոյցներուն 
զօրակցութեան ճիգերը բազմապատկուին, որպէսզի հաւաքա-
բար վերականգնինք եւ շրջանցենք ընկերային-տնտեսական 
տագնապները։

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ

Սկիզբը Էջ 01

նացած է ողբերգութեան առա-
ջին մրցանակին։ Դերասանի 
արուեստին բնորոշ եղած է 
ողբերգական խաղի ոճը, ներքին 
մեծ թափը, յստակ առոգանու-
թիւնը, շարժուձեւի ներդաշնակու-
թիւնը, անկեղծ կատարումը, որոնց 
շնորհիւ ընդունուած է Փարիզի 
«Օտէոն» ազգային թատրոն, 
հանդէս եկած է Մոլիերի «Ագահ», 
«Թարթիւֆ» եւ այլ փիեսներով։ 
Խաղցած է Սարա Պեռնարի 
խումբին՝ կատարելով գլխաւոր 
դերեր, շրջագայիլ Եւրոպա, Ամե-
րիկա (1911) ։
1912-1949 թուականներուն նկա-
րահանուած է մի քանի տասնեակ 
շարժապատկերներու մէջ:
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566 Նոր Վարակակիր. «Քորոնա» Ժահրով 
Վարակուածներու Ընդհանուր Թիւը 

Հասաւ 14669-ի

«Քորոնա»ն Թիւ Մէկ Օրակարգային Խնդիր. 
ՀՀ Վարչապետ 

«Քորոնա» ժահրային հիւանդութե-
նէն արձանագրուած է մահուան 18 
նոր դէպք (ընդհանուր մահերու թիւը 
հասաւ՝ 245):

ՀՀ առողջապահութեան նախարա-
րութենէն յայտնած են, որ մահացած 
հիւանդները եղած են 78, 86, 71, 67, 
64, 71, 67, 74, 86, 69, 58, 81, 73, 60 
տարեկան տղամարդիկ եւ 76, 83, 78, 
66 տարեկան կանայք։ 

Ցաւօք սրտի, Հայաստանի մէջ 
«Քորոնա» ժահրի համաճարակը կը 
շարունակէ մնալ կառավարութեան 
թիւ մէկ օրակարգային խնդիրը, 
կառավարութեան նիստի ժամա-
նակ ըսած է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեանը:
«Պէտք է արձանագրել, որ մեր 
ռազմավարութիւնը հետեւեալն է. 
անընդհատ խստացնել եւ ապահովել 
հակահամաճարակային կանոններու 
պահպանումը, եւ այդ կը դիտենք 
որպէս «Քորոնա» ժահրի վարակի 
թիւերու անկման հիմնական միջոց: 
Այսօրուան մեր 100 տոկոսանոց 
կարգապահութիւնը իր յստակ 
թիւերով պիտի արտայայտուի ամե-
նաշուտը մէկ շաբաթ ետք: Այսինքն՝ 
այսօր կը տեսնենք մեր՝ մէկ շաբաթ 
առաջուան կարգապահութեան 
մակարդակը:
Դարձեալ կ’ուզեմ մեր քաղաքա-
ցիներուն կոչ ընել պահելու հակա-
համաճարակային կանոնները՝ 
կրել դիմակ, ախտահանել ձեռքերը 
եւ պահպանել ընկերային հեռա-
ւորութիւն: Վարակման դէպքերու 
95 տոկոսը կամ դիմակ չկրելու, 

կամ ընկերային հեռաւորութիւն 
չպահպանելու, կամ ալ ձեռքերը 
չախտահանելու հետեւանք է», - նշած 
է վարչապետը:
Նիկոլ Փաշինեանը նաեւ շեշտած է՝ 
բազմաթիւ պարագաներու վարա-
կի տարածման պատճառը յու-
ղարկաւորութիւններու կամ ընդյա-
տակեայ հարսանիքներու ժամանակ 
հակահամաճարակային կանոնները 
չպահպանելն է:
«Անհրաժեշտութեան պարագա-
յին պէտք է կիրառուին պատժիչ 
գործողութիւններ, բայց մենք կը 
հաւատանք, որ դրական շարժը 
ազգաբնակչութեան հետ մեր երկխօ-
սութեան հետեւանք է», -  ըսած է 
Փաշինեանը:
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ՎԻԳԷՆ ԹՈՍՈՒՆԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

ՎԱՀԷ ՄԵՍՐՈՊԵԱՆ
Լրագրողների միջազգային միութեան անդամ    

Տեսակէտ

Ռուսական Գործօնն Արեւելեան Հայաստանում

Պատմութիւնը շարունակական է բոլորի համար, պատմութեան մէջ 
նոյն կամ համանման սխալի կրկնութիւնը տուեալ հասարակութեան, 
խմբի կամ խմբերի  անգիտութեան արդիւնք է, որի վերջնական 

պատասխանատուութեան բեռը չպէտք  է մնայ տարածաշրջանի 
ժողովուրդների եւ նրանց սերունդների ուսերին։
Հիմքերը խարսխւում են հայ-ռուսական, պոլշեւիկեանն, հայ-Խորհրդային 
միութիւն յարաբերութիւններում։ Հայ-ռուսական յարաբերութիւնները 100 
տարի առաջ խոստանում էր միացեալ Հայաստանի վերականգնում, սակայն 
պոլշեւիկեան յեղափոխութիւնը խանգարեց այն իրականացնելու համար։ 
Հայ-պոլշեւիկեան յարաբերութիւններն էլ կարող էին հանգեցնել միացեալ 
Հայաստանի ստեղծմանը, եթէ պոլշեւիկները չհամագործակցէին պարտուած 
Թուրքիայի անօրինական ղեկավարների հետ։ Իսլամական աշխարհում 
յեղափոխութիւն անելուց առաջ պոլշեւիկները կարող էին Արեւմտեան 
Հայաստանը միացնել պոլշեւիկեան Ռուսաստանին, յետոյ յեղափոխութիւնը 
տարածէին։ Յետագայում պոլշեւիկներն իրենց խաբուած զգացին, սակայն 
արդէն ուշ էր։ Արդիւնքում կնքուեցին անօրինական պայմանագրեր, որոնք 
իրաւական հիմքերից զուրկ են եւ ՌԴ-ի այժմեան ղեկավարութիւնն էլ չի 
ցանկանում դրանք վերանայել։ Պատմութիւնն այժմ, կարծես, կրկնւում է։ Եթէ 
ՌԴ-ի ղեկավարութիւնը ցանկանայ, կարող է մեզ վերադարձնել մեր կորցուած 
հողերը եւ ամրապնդուել Հայկական Լեռնաշխարհում՝ կարեւորագոյն դեր 
ստանձնելով Մերձաւոր Արեւելքում։
Առաջին աշխարհամարտը դեռ չաւարտուած, Ռուսաստանը 1918 մարտի 
3-ին Գերմանիայի կայսրութեան, Աւստրո-Հունգարիայի, Թուրքիայի եւ 
Պուլղարիայի հետ կնքեց Պրեստ-լիտովսկի անօրինական ու անվաւեր 
հաշտութեան պայմանագիրը՝ Առաջին աշխարհամարտում Ռուսաստանի 
պարտութեան եւ հեռանալու մասին։ Այդ պայմանագրի 4-րդ յօդուածի 2-րդ 
եւ 3-րդ պարբերութիւնների համաձայն, պոլշեւիկները պարտաւորուեցին 
թուրքերին վերադարձնել պատերազմի ընթացքում գրաւած ոչ միայն 
Արեւմտեան Հայաստանի տարածքները («Արեւելեան Անատոլիայի 
նահանգները»), այլեւ 1978 թուականից Ռուսական կայսրութեան մաս 
հանդիսացող Արտահանի, Կարսի, Պաթումի մարզերը։ 1918 թուականի 
մայիսի 28-ին անկախութիւն ձեռք բերած Հայաստանի Հանրապետութիւնը 
Անտանտի միջոցով հետ վերադարձրեց Կարսի եւ Արտահանի մարզերը։ 
Չնայած Պրեստ-լիտովսկի պայմանագիրը 1918 թուականի սեպտեմբերի 
20-ին չեղեալ է համարուել Ռուսաստանի կողմից, իսկ 1918 թուականի 
հոկտեմբերի 30-ին՝ Թուրքիայի  (նոյն օրը՝ Մուտրոսի զինադադարի 11-րդ 
յօդուածի համաձայն), Առաջին աշխարհամարտի արդիւնքում Հայաստանը, 
որպէս յաղթող կողմ ոչ մի թիզ հող չստացաւ, միայն վերականգնուեց 1914 
թուականի սահմանը եւ ՀՀ-ի տարածքը կազմեց 55 000 քառ. կմ։ Իսկ մինչ 
այդ, 1917 թուականի դեկտեմբերի 29-ին ՌԽՖՍՀ ժողկոմխորհը տեկրեդ 
ընդունեց Թուրքահայաստանի մասին՝ «Ռուսաստանի կառավարութիւնը 
պաշտպանում է Ռուսաստանի կողմից գրաւուած «Թուրքահայաստանի» 

հայերի ազատ ինքնորոշման իրաւունքը՝ ընդհուպ մինչեւ լիակատար 
անկախութիւն»։
1919 թուականի Յունուարի 18 -ից Փարիզի կոնֆերանսին թէեւ հայկական 
երկու պատուիրակութիւնը («Ազգային պատուիրակութիւնը»՝ Պօղոս 
Նուպարի եւ Հայաստանի Հանրապետութեան պատուիրակութիւնը՝ Աւետիս 
Ահարոնեանի գլխաւորութեամբ) չմասնակցեցին, սակայն վեհաժողովը 
1920 թուականի Յունուարի 19-ին «de facto» ճանաչեց Հայաստանի 
Հանրապետութիւնը, չնայած ներկայացուել էր նախագիծ՝ հայկական 7 
վիլայէթների եւ Կիլիկիայի սահմաններում։
1920 թուականի ապրիլի 19-26-ին Սան Ռեմոյի կոնֆերանսում Թուրքիայի 
հետ հաշտութեան նախագիծը հիմք հանդիսացաւ Սեւրի դաշնագրի համար։ 
Ըստ այդ նախագծի՝
Արեւմտեան Հայաստանի տարածքը պէտք է կազմեր 90 հազար քառ. 
քիլոմեթր: Ընդ որում, չորս վիլայէթների տարածքների բաժանումը կատարուեց 
հետեւեալ կերպ. 
«1. Վանի ամբողջ տարածութիւնը՝ 39.300 քառ. քմ., Հայաստանի մասը՝  
20 հազար,
 2. Էրզրումի ամբողջ տարածութիւնը՝ 49.700 քառ. քմ, Հայաստանի 
մասը՝  40 հազար, 
3. Բաղեշի (Պիթլիս) ամբողջ տարածութիւնը՝ 27.100 քառ. քմ, 
Հայաստանի մասը՝ 15 հազար, 
4. Տրապիզոնի ամբողջ տարածութիւնը՝ 32.700 քառ քմ, Հայաստանի 
մասը՝ 15.000:
1920 թուականին Արեւելեան Հայաստանի տարածքը կազմում էր 71,330 
քառ. քմ: Այսպիսով Հայաստանի ընդհանուր տարածքը կազմելու էր 161,330 
քառ. քմ:
1920 թուականի օգոստոսի 10-ին Սեւրում (Ֆրանսիա) ստորագրուեց 
հաշտութեան պայմանագիր, օսմանեան  կառավարութեան եւ 1914-
18 թուականներին Առաջին աշխարհամարտում յաղթած դաշնակից 
պետութիւնների՝ Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի, Ճափոնիայի, 
Պելկիայի, Յունաստանի, Լեհաստանի, Փորթուգալիայի, Ռումինիայի, 
Հայաստանի, Չեխոսլովակիայի (այժմ՝ Չեխիա եւ Սլովակիա), Սերպերի, 
խորուաթների եւ սլովենների թագաւորութիւնների,  Հեժազի (այժմ Սաուտեան 
Արաբիա) միջեւ։
Ըստ այդ պայմանագրի՝ Թուրքիան Հայաստանը ճանաչում էր որպէս 
ազատ ու անկախ պետութիւն: Թուրքիան ու Հայաստանը համաձայնում 
էին Էրզրումի, Տրապիզոնի, Վանի ու Պիթլիսի նահանգներում (վիլայէթներ) 
երկու պետութիւնների միջեւ սահմանազատումը թողնել Ամերիկայի Միացեալ 
Նահանգների որոշմանը եւ ընդունել ինչպէս նրա որոշումը, նոյնպէս եւ բոլոր 
առաջարկները`   Հայաստանին դէպի ծով ելք տալու եւ յիշեալ սահմանագծին 
հարող օսմանեան բոլոր տարածքների ապառազմականացման վերաբերեալ: 
1920 թուականի նոյեմբերի 22-ին ԱՄՆ-ի 28-րդ նախագահ Ուոտրօ Ուիլսոնը 
կայացնում է «Իրաւարար վճիռ», որը վերջնական է եւ պարտադիր 
կատարման համար։ Այն պարտադիր է բոլոր հայցուորների համար, 
որոնք ներկայումս հետեւեալ երկրներն են՝ Մեծ Բրիտանիա, Գանատա, 
Աւստրալիա, Նոր Զելանտիա, Հարաւային Աֆրիկա, Հնդկաստան, 
Փաքիստան, Պանկլատեշ, Ֆրանսիա, Իտալիա, Ճափոնիա, Պելկիա, 
Յունաստան, Լեհաստան, Փորթուգալիա, Ռումինիա, Չեխիա, Սլովակիա, 
Սերպիա, Խորուաթիա, Սլովենիա, Պոսնիա-Հերցոկովինա, Մագետոնիա 
եւ Չեռնոգորիա։
Սակայն, 10 օր անց պոլշեւիկներն գրաւեցին ՀՀ-ը եւ կնքուեց Ալեքսանդրապոլի 
պայմանագիրը՝ ՀՀ-ի եւ Թուրքիայի Ազգային մեծ ժողովի կառավարութեան 
միջեւ։ Պայմանագրով Թուրքիային էր անցնում Կարսի մարզն ու Սուրմալուի 
գաւառը, իսկ Նախիջեւանը, Շարուրի, Շահթախթիի շրջանները յայտարարւում 
էին ժամանակաւորապէս Թուրքիայի հովանաւորութեան ներքոյ գտնուող 
տարածքներ, որոնց յետագայ ճակատագիրը պէտք է որոշուէր հանրաքուէի 
միջոցով։ Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը պէտք է վաւերացուէր կնքումից 
մէկ ամիս յետոյ, սակայն Հայաստանի խորհրդային կառավարութիւնը, որն 
անցել էր իշխանութեան գլուխ, պայմանագրի կնքումից 7 ժամ առաջ՝ 1920 
թուականի դեկտեմբերի 2-ին՝ ժ. 18.00-ին, այն չճանաչեց։ Այս փաստաթուղթը 
փոխարինուեց 1921 թուականի մարտի 16-ին Մոսկուայի պայմանագրով, իսկ 
յետոյ՝ 1921 թուականի հոկտեմբերի 13-ին Կարսում կնքուած պայմանագրով։ 
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«Խատուտիկի Գինի»

Մշակութային Արձագանգ

Տասն օրէ ի վեր ամառ է: Շատերուն 
կողմէ սպասուած ամառը այս տարի 
շատ անշուք, տխուր եւ անգոյն մտաւ 
մեր կեանքը: Բոլոր պատկերները 
խամրած են: Չենք լսեր մեծ ու փոքր 
հրապարակներու շատրուաննե-
րուն անուշ ձայնը, շատրուաններէն 
դուրս ցայտող ջուրերով խաղացող 
մանուկներն ալ չկան, քաշուած են 
տուները, պզտիկ բակերը… Մռայլ 
հանդերձ ստացած են նաեւ գիւղերը: 
Տխրութիւնը խիտ գոյներով կը հալչի 
քաղաքի տաք մայթերուն վրայ եւ 
այդ մէկը ուղղակի տեսանելի է: 
Ժամանակ առ ժամանակ կը սուրան 
ոստիկանութեան ինքնաշարժները, 
որոնց մէջէն բարձր ձայնով կը 
յայտարարուի, որ երկրին մէջ 
համաճարակ կայ եւ յորդորներ 
կը կարդացուին համաճարակին 
պարտադրած կանոններուն հետեւե-
լու համար: Ոստիկանութեան ինքնա-
շարժներու ձայներուն կը խառնուին 
շտապ օգնութեան ինքնաշարժներու 
շչակները…
Կորսուած գարունէն ետք կորսուած 
ամառ մը ունենալու հեռանկարին 
առջեւն ենք…
Այս օրերուն, տունը մեկուսացուած 
ըլլալով, պատահական գիրք մը 
առի գրադարանէս՝ սպասումի օրե-
րը ձեւով մը սպաննելու եւ իրա-
կանութենէն կտրուելու համար, 
բայց գիրքը կարծես այնքան ալ 
պատահական չէր: Ան ամբողջո-
վին սրեց կորսուած ամառուան եւ 
այս օրերուն հետ կապուած բոլոր 
զգացողութիւնները:
Ամերիկացի նշանաւոր գրող Ռէյ 
Պրետպըրիի «Խատուտիկի գինի» 
գիրքն է, որ հայերէնի թարգմանուած 
է 2016 թուականին՝ «Անտարէս» 
հրատարակչութեան «Օտարագիր 
գրողներ» մատենաշարով (թարգմա-
նիչ՝ Զաւէն Պոյաճեան):
Այս գիրքը ամերիկացի վիպագիրը 
գրած է 1957 թուականին. ժամա-
նակին ան մեծ աղմուկ հանած, 
տարածուած եւ շատ թարգմա-
նուած գիրք մը եղած է, եւ ահա-
ւասիկ, հայերէնով ալ դրուած է 
մեր սեղաններուն: «Խատուտիկի 
գինի» վէպը իր բնոյթով, նիւթով 
կ՚առանձնանայ Պրետպըրիի գրա-
կան ստեղծագործութիւններուն 
մէջ, քանի որ գրողին անձնական 
վերապրումներն են, որոնք կազմած 
են այս գիրքին հիմքը։ Պրետպըրին 
գրած է բազմաթիւ այլ վէպեր, որոնք 
նոյնպէս նոյն հռչակն ու տարածումը 
գտած են: Անոր գործերէն հայերէնի 
թարգմանուած են նաեւ «Մարսեան 
ժամանակագրութիւնը» եւ «451 

աստիճան ըստ Ֆահրենհայթի» 
նշանաւոր գործերը: Անցեալ դարու 
եւ մեր ժամանակներու ամե-
նանշանաւոր գրողներէն մէկը 
ըլլալով, Պրետպըրիի գործերը 
պէտք է թարգմանուէին հայերէնի 
եւ հայ ընթերցողը անմասն պէտք 
չէ մնար այն իմաստասիրութե-
նէն, գեղարուեստական բարձր 
մտածողութենէն, որ ստեղծած 
է ամերիկացի գրողը: Կեանքէն 
հեռանալով 2012 թուականին՝ 
բեմագիրը եւ գրողը իր մահէն 
ետք բնորոշուած է մէկը, որ գրա-
կանութեան բերած է գիտական 
պատրանքը, քմախորհուրդն ու 
երեւակայութիւնը: «Նիւ Եորք 
Թայմզ» թերթը գրած է, որ ան է 
պատասխանատուն՝ գիտական 
երեւակայութիւնը գրականութիւն 
ներմուծելու քայլին մէջ: Ճիշդ 
այս նիւթով ալ շարադրուած է 
«Խատուտիկի գինի» հրաշալի գիրքը, 
որուն ամէն մէկ էջը ապրեցնող է 
եւ կարծես կում-կում ըմպելով 
անծանօթ հեղուկ մը՝ ամրան 
զգացողութիւններու վերադարձին 
մէջ ապաքինումի եւ վերապրումի 
ճամբուն կը գտնուիս… Իսկ մենք 
բոլորս այս օրերուն ապաքինումի 
անհրաժեշտութիւն ունինք՝ մարմնով 
եւ հոգիով:
Վէպին հերոսներուն մեծ հայրը 
ամէն տարի ամրան խատուտիկէն՝ 
կռաբանջարէն գինի կը շինէ։ 
Երբ գինին պատրաստ կ՚ըլլայ, 
անոր թոռը՝ Տուկլասը կը մտածէ, 
որ գինին կը պահպանէ զինք։ 
Ապրելու, կենարար հեղուկ մը միշտ 
ունենալու անհրաժեշտութիւնն է 
դեղին խատուտիկ բոյսին այդ գինին՝ 
աներեւակայելի եւ հազուագիւտ բան 
մը… Բայց ճիշդ այդ հազուադէպն 
է, որ անսպասելի պահու մը կը 
յայնտուի եւ կում-կում կը լեցնէ 
կեանքդ: Խատուտիկի գինին վէպին 
հերոսները խորհրդանշական 
կերպով փրկող հեղուկն է:
Հակառակ երեւակայական պատ-
կերներուն, մեծ մասամբ ինքնա-
կենսագրական է այս գիրքը, որուն 
իրադարձութիւնները կը կատարուին 
1928 թուականի ամրան՝ գրողին 
կողմէ յօրինուած քաղաքին՝ Կրին 
Թաունի մէջ (Իլինոյի նահանգ)։ 
Քաղաքին նախատիպը Միացեալ 
Նահանգներու Իլինոյ նահանգին 
Ուոկիկան քաղաքն է (Ռէյ Պրետպըրիի 
ծննդավայրը)։ Գրողին խօսքով, այս 
գիրքը իր պատանեկան տարիներուն 
խատուտիկներուն բերքահաւաքն 
է… Մտացածին գաւառական այս 
քաղաքին մէջ առաջին պահուն 
իսկ ընթերցողը ականատես կ՚ըլլայ 
հիանալի տեսարաններու եւ 

կ՚ընկղմի մանկութեան ամառուայ 
տաք ու խայտաբղէտ գոյներուն 
մէջ, երբ կեանքը միշտ ամառուայ 
պէս երկար, անհոգ եւ գունաւոր կը 
թուի: Խատուտիկի գինին հաւատքի, 
յոյսի պատմութիւն է, որ կը պատմեն 
գիրքին հերոսները, հասցնելով այն 
միտքին, թէ մանկութիւնը մարդու 
կեանքին ամենակարեւոր շրջանն է:
Այդ մտացածին քաղաքին մէջ ապրող 
հերոսները բազում են, բայց անոնցմէ 
հիմնականը Սպոլթինկ եղբայրներն 
են՝ 12 տարեկան Տուկլասն ու անոր 
10 տարեկան եղբայրը՝ Թոմը: Անոնց 
հետ են նաեւ իրենց դրացիները, 
բարեկամները, ծանօթներն ու 
ընկերները… Գաւառական այդ 
քաղաքին մէջ շնչելու շատ օդ 
կայ, բնութեան մէջ շինուած են 
տուները, որոնք բնակիչներուն 
հնարաւորութիւն կու տան անվերջ 
բնութեան մէջ ըլլալու: Քաղաքին մէջ 
արեւը իսկական ամառուայ արեւն 
է, անտառը փարթամ է, գեղեցիկ, 
դաշտերուն մէջ հասկերը քամիի 
շարժումներուն հետ աջ ու ձախ 
կը դառնան եւ խինդով կը լեցնեն 
մարդուն հոգին: Անձրեւն ալ միշտ 
թարմ է ու հաճելի: Դժուար է 
երեւակայել աւելի թարմ ու հաճելի 
տեսարան մը, քան ամրան անձրեւը՝ 
մաքուր բնութեան մէջ: Անձրեւէն ետք 
կը ծղրտան ծղրիթները:
Պրետպըրին իր այս գիրքին մէջ կը 
նկարագրէ յաւիտենական բնու-
թեան եւ մահկանացու մարդուն 
հակադրութիւնը եւ կը բանայ շերտեր, 
որոնց մասին ամէն օր չենք մտա-
ծեր, բայց կեանքին անցողիկութեան 
դաժան պատկերը թաքնուած է ամէն 
մարդու հոգիին մէկ անկիւնը: Այս 
գիրքը կը յիշեցնէ այդ մասին: Որքան 
հետաքրքրական զգացողութիւններ 
ունին գիրքին պատանի հերոսները, 
նոյնքան ալ հետաքրքրական են 
տարեց հերոսներուն ապրումները: 
Այդ քաղաքին տարեց հերոսնե-
րուն ճակատագրերը նկարագրելով 

հեղինակը կը մատնանշէ, որ իւրա-
քանչիւր տարեց մարդու մէջ մանուկ 
մը կայ:
-Ո՜վ կը մտածէր,- ըսաւ տիկին 
Պենթլին՝ դիմելով թէյի նուրբ վարդա-
նախշ գաւաթին:- Ոչ ոք երբեք կը 
կասկածի, որ ես ժամանակին 
աղջնակ եղած եմ: Ի՜նչ անմիտ, 
ահաւոր բան: Ես չեմ սրտնեղիր, 
որ ծերացած եմ… ոչ, բնաւ, բայց 
մանկութիւնը ինձմէ խլելը շատ վիրա-
ւորական է,- ահաւասիկ Պենթլի 
մեծ մօր մտորումներէն: Ան նկուղէն 
կը բերէ շիշերու մէջ հաւաքուած 
խատուտիկի գինին: Պատահական 
չէ, որ հեղինակը մեծ մօր ձեռքը 
տուած է գինին: Եթէ ամառը ներկայ 
կեանքը կը խորհրդանշէ, ապա գինին 
կարծես կեանքին համն է՝ շիշերուն 
մէջ ապահով լեցուած եւ նկուղը 
պահուած: Այս մէկն ալ անցեալի եւ 
ներկայի, անցողիկի եւ յաւերժականի 
կապն է, որ հեղինակը նուրբ կերպով 
կը նկարագրէ:
«Եւ այդժամ, հանց ամրան աստուա-
ծուհի, նկուղէն կը բարձրանայ մեծ 
մայրը՝ ձեռագործ շալի տակ ինչ-որ 
բան թաքցնելով։ Ան հիւանդներէն 
իւրաքանչիւրին սենեակ կը բերէ 
այդ ինչ-որ բանը, գաւաթներուն մէջ 
կը լեցնէ բուրաւէտը, թափանցիկը 
եւ գաւաթները կը պարպուին մէկ 
շունչով»։
Մեծ մայրը անցնող կեանքի պատ-
կերն է այս պահուն եւ ձմրան շունչը՝ 
ձեւով մը. երբ տունինները հիւանդ 
կ՚ըլլան, ան ամրան պատրաստուած 
կենարար հեղուկը կը բերէ եւ կը 
բուժէ զանոնք: Թոմն ու Տուկլասը կը 
յիշեն, թէ իրենք էին, որ ամրան կը 
հաւաքէին խատուտիկի ծաղիկները, 
մեծ հայրը կը ճզմէր մամլիչով, կը 
հանէր հիւթը եւ կը պատրաստէր այդ 
զարմանալի գինին, որ նեղ օրերուն 
բուժիչ կը դառնայ:
Իսկ ուրկէ՞ յառաջացած է դեղին 
կաթուկ խատուտիկի գինի շինելուն 
գաղտնիքը: 

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ
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Սպանիոյ Առաջին Ալիքով Տեղի Պիտի 
Ունենայ Հայկական Պատմական 

«Ուրարտու. Մոռցուած Թագաւորութիւն» 
Ֆիլմի Անդրանիկ Ցուցադրութիւնը

Անգարայի Վարչական Դատարանը 
Որոշում Տուած Է Յօգուտ Երուսաղէմի 

Հայոց Պատրիարքութեան

Մշակութային Արձագանգ

Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն

Մեծ հայրը զայն գտած է հին լրագրի 
մը խունացած էջերուն մէջ: Ահա եւս 
անցեալէն սնուելու, անցեալը իբրեւ 
մեծ արժէք ներկայի մէջ տեղաւորե-
լու իմաստուն քայլ մը: Եւ որքան 
գաղտնիքներ եւ կախարդանքներ 
կան թաքնուած անցեալին մէջ, որ 
նոր սերունդը պիտի պեղէ եւ իր այս 
նոր կեանքին համար բանաձեւեր 
գտնէ: Այս մէկը նոյնպէս հեղինակին 
փիլիսոփայութիւններէն է, որ կայ 
գիրքին մէջ:
Անցեալին փորձը՝ իմաստութիւնը 
երբեք պէտք չէ կորսուի, անիկա 
այսօր աւելի անհրաժեշտ է 
մարդկութեան ու այս առումով 
Պրետպըրիի այս գիրքը անկրկնելի 
դասերու եւ պատգամներու հատոր 
մըն է: Վէպին մէջ կայ հերոս մը, որ 
մանգաղով խոտ հնձելը չարչարանք 
կը նկատէ: Ան կու գայ եւ խատուտիկի 
գինի պատրաստող տարեց մարդուն 
կը յորդորէ խոտ մը աճեցնել, որ 
նոր խոտ մըն է, շատ չ՚երկարիր եւ 
մանգաղով հնձելու կարիք ալ չկայ: 
Սակայն գինեգործը կը խենթանայ: 
Չէ՞ որ այդ նոյն այգիին մէջ նաեւ իր 
խատուտիկները կ՚աճին եւ անոնք 
կեանք կ՚առնեն խոտին քսուող 

գերանդիին նուրբ ձայնէն, միշտ 
այդպէս եղած է եւ այդպէս աճած 
են ամենահիւթեղ դեղնածաղիկնե-
րը եւ անոնց գինին ամենաբուժիչը 
եղած է: Յամենայնդէպս այդպէս 
հաւատացած է գինեգործը եւ իր ողջ 
ընտանիքը: Այս մէկը գիտութեան 
յառաջընթացի եւ կեանքի զգա-
ցողութիւններու հակասութիւնն է: 
Գիտութիւնը նորամուծութիւններ 
կը բերէ մարդուն կեանքին՝ կարճ 
խոտեր յօրինելով, բայց այդ մէկը 
նոյնը չէ, ինչ որ գերանդիով հնձուող 
խոտը եւ այդ խոտէն բարձրացող 
անուշ բոյրը: Խատուտիկներն ալ կը 
ժպտին այդ տեսարաններուն:
Գիրքին մէջ անշուշտ կան նաեւ 
կորուստներ, որ անխուսափելի 
են, դառն փորձութիւնները կը 
պատեն գիրքին հերոսները, բայց 
այդ մէկը կեանքն է, որուն պէտք 
է պատրաստ ըլլալ եւ միշտ յիշել 
ամրան անցողիկութիւնը: Կայ վախը, 
որ կ՚ապրին հերոսները՝ ունեցածը 
կորսնցելու առումով:
Գիրքին մէջ ամառը, այդքան 
գեղեցիկ նկարագրուած, կեանքի 
տեւողութեան խտացումն է. յունիսը 
պատանեկութիւնն է, յուլիսը՝ միջին 
տարիքը, իսկ օգոստոսը, երբ կը շինուի 
խատուտիկի գինին՝ ծերութիւնը: 

Այս գիրքը կարօտաբաղձութեան 
մասին է ի վերջոյ: Ահա թէ ինչո՞ւ 
ամէն մարդու սրտին կը խօսի, 
իսկ ժամանակակից մարդը այսօր 
ամենաշատը կարօտաբաղձութենէ 
կը տառապի եւ որպէսզի դիւրին 
անցնի այդ ցաւը, պէտք է ընթեր-
ցել այս գիրքը եւ պատկերացնել 
խատուտիկին կախարդական գինին 
ու իր բուժիչ կենարար ուժը:
Պրետպըրին մեծ գրողի վայել վար-
պետութեամբ կրցած է մտնել հոգիին 
խորքերը, բանալ հոն՝ յիշողութեան 
մառաններուն մէջ պահուած համերը 
եւ մատուցանել:
Գինին Հայաստանի Մէջ
Խատուտիկի գինին, անշուշտ, 
Պրետպըրիի երեւակայութեան 
արդիւնքն է: Այդ մէկը աշխարհի 
մէջ տակաւին չշինուած գինի մըն էր, 
մինչեւ այն օրը, երբ հայաստանցի 
դիւանագէտ Գագիկ Թամազեան, 
կարդալով վէպը որոշած է պատ-
րաստել այդ անսովոր խմիչքը: 
Երեք տարուայ անյաջող փորձերէն 
ետք, ան ի վերջոյ, օր մը ստացած 
է խատուտիկի իսկական գինի: Ան 

Սպանիոյ RTVE առաջին ալիքով 
տեղի պիտի ունենայ հայկա-
կան պատմական «Ուրարտու. 
Մոռցուած Թագաւորութիւն» ֆիլմի 
անդրանիկ ցուցադրութիւնը. այս 
մասին «Ինֆոթեքա 24»-ի հետ 
զրոյցի ժամանակ յայտնած է ֆիլմի 
արտադրող, HAYASA մշակութա-
յին-կրթական կեդրոնի հիմնադիր 
տնօրէն Տիգրան Մանասեան:
Բեմադրիչ Վահէ Վարդանեանի 
ֆիլմը կը պատմէ աշխարհի հնագոյն 
պետութիւններէն մէկուն` Ուրարտուի 
մասին. ան Աստուածաշունչին մէջ 
կը յիշատակուի որպէս Արարատի 
երկիր:

Անգարայի 15-րդ վարչական 
դատարանը չեղեալ յայտարարած է 
«Մարյակոբ» (Ս. Յակոբ) հայկական 
եկեղեցւոյ հիմնադրամը գրաւեալ 
ճանչնալու վերաբերող Թուրքիոյ 
հիմնադրամներու գլխաւոր վարչու-
թեան որոշումը: Այս մասին կը 
հաղորդէ թրքական «Թ24» կայքը:
Որոշումէն ետք հիմնադրամը իրա-
ւունք պիտի ունենայ մասնակցելու 
դատավարութիւններուն` պահանջե-
լով վերադարձնել գրաւուած հարիւրէ 
աւելի գոյքը: Սակայն միաժամանակ 
գլխաւոր վարչութիւնն ալ իրաւունք 
ունի բողոքարկելու վարչական 
դատարանի որոշումը:
Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ հիմնադրամը 
հիմնուած է Օսմանեան կայսրու-

գիրքը կարդալով, որոշած է գնել 
խատուտիկի գինի նուէր տալու 
համար, կարծելով, որ իսկապէս կայ 
այդպիսի գինի մը: Փնտռելէ եւ տեղ 
մը չգտնելէ ետք, ինք նախաձեռնած է 
զայն պատրաստելու գործին: Հարա-
զատները տեսած են, որ դաշտերէն 
շարունակ խատուտիկ կը հաւաքէ, 
բայց չեն մտածած, թէ ինչի՛ պիտի 
գործածէ:
Գագիկ Թամազեան խատուտիկնե-
րը մայիսին կը հաւաքէր Արագա-
ծի լանջէն: Հաւաքած խատուտիկը 
կը լեցնէր ապակեայ տարայի մէջ, 
մեղր եւ այլ նիւթեր կը գործածէր: Իր 
գործածած միջոցը քիչերուն յայտնի 
է, բայց Գագիկը արդէն ձեռք ձգած է 
գինին վաճառելու իրաւունքը:
Պրետպըրիի նկարագրած գինին, 
ուրեմն, աշխարհի մէջ այդքան յայտնի 
ըլլալով, առաջին անգամ Հայաստա-
նի մէջ պատրաստուեցաւ: Գագիկ 
Թամազեան գինի կը պատրաստէ 
նաեւ պանանով, նարինջով, նպա-
տակ ունի նաեւ պատրաստել մանու-
շակով:

«Ժամանակ»/Պոլիս

Դիտարկումին, թէ ֆիլմը երբ պիտի 
ցուցադրուի Արցախի, Հայաստա-
նի կամ Ռուսիոյ մէջ, Մանասեան 
պատասխանած է, որ երեւանեան 
ցուցադրութիւնը նախատեսուած է 
Երեւանի օրը կինոթատրոններէն 
մէկուն մէջ: Բայց «Քորոնա» համա-
ճարակի հետ կապուած իրավիճակը 
հնարաւոր է` փոխէ ծրագիրները, 
իսկ անդրանիկ ցուցադրութիւնը 
կրնայ տեղի ունենալ երկրին մէջ 
զանգուածային ձեռնարկներու 
արգելքը հանելէն ետք:
Ան աւելցուցած է նաեւ, որ ֆիլմը 
ստեղծողները կ՛աշխատին այն-
պէս ընել, որ ան ցուցադրուի 
աշխարհի տարբեր երկիրներու մէջ: 
Մասնաւորապէս, բանակցութիւններ 
կ՛ընթանան Միացեալ Նահանգներու, 
Ճափոնի եւ եւրոպական շարք մը 
երկիրներու մէջ ֆիլմը ցուցադրելու 
համար:
Ֆիլմը նկարահանուած է 4 
երկիրներու` Ռուսիոյ, Ֆրանսա-
յի, Հայաստանի եւ Թուրքիոյ 
(Արեւմտեան Հայաստանի) մէջ:

թեան ժամանակ եւ ղեկավարած է 
Թուրքիոյ մէջ Երուսաղէմի Հայոց 
պատրիարքութեան գոյքը: 1973-
ին Թուրքիոյ հիմնադրամներու 
գլխաւոր վարչութիւնը եկեղեցւոյ 
հիմնադրամը գրաւեալ ճանչցած 
էր եւ դադրեցուցած անոր գործու-
նէութիւնը: Հիմնադրամի գոյքին 
մեծ մասը վաճառուած էր երրորդ 
անձերու, իսկ գումարը` իւրացուած:
Երուսաղէմի Հայոց պատրիարքու-
թիւնը գոյքի վերադարձի պահանջով 
դիմած էր սահմանադրական դատա-
րանին, որ հայցը չէր բաւարարած 
եւ գործը կրկին քննելու համար 
ուղարկած էր Անգարայի 15-րդ 
դատարան:
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Երէկուայ մեր թիւին այս էջին վրայ «Սփիւռք(ներ)ը Եւ Հայաստան Կը 
Վերականգնե՞ն Վերադարձի Եւ Միացման Ազգի Իրա՛ւ Առաջադրանքը» 
խորագրով գրութեան հեղինակը մեր սիրելի գործընկեր Յակոբ Պալեանն 
է, որուն անունը ցաւալի վրիպումով մը չէր նշուած: Կ՛ապաւինինք յարգելի 
յօդուածագրին եւ մեր ընթերցողներուն հասկացողութեան:

ՎՐԻՊԱԿ

«Իրաւարար վճիռն» իրականացման դէպքում տարածաշրջանային 
պետութիւնները կ՛ապրէին խաղաղ ու համերաշխօրէն։ Իսկ արդի ժամա-
նակաշրջանում միացեալ Հայաստանը «պատնէշի» դեր կարող է ստանձնել 
Թուրքիայի կողմից «Մեծ Թուրան» յորջորջուող կայսրութեան ճանապարհին, 
որը բխում է տարածաշրջանի եւ մեծ տէրութիւնների շահե-րից։
ՌԽՖՍՀ կառավարութեան եւ Թուրքիայի Ազգային մեծ ժողովի կառա-
վարության միջեւ 1921 թվականի մարտի 16-ին կնքուեց «եղբայրութեան 
եւ բարեկամութեան պայմանագիր»։ Սոյն պայմանագրով Ռուսաստա-
նը ճանաչում էր Թուրքիայի ինքնիշխանութիւնը Ազգային մեծ ուխտի՝ 
թուրքական ճանաչած բոլոր տարածքների նկատմամբ։ Թուրքիան իր հերթին 
հրաժարւում էր Պաթումից` փոխարէնը ստանալով Սուրմալուի գաւառը 
(Մասիս սարի հետ միասին)։ Սակայն թուրքական պատուիրակութիւնը չի 
բաւարարւում այդքանով եւ պահանջում է, որպէսզի Նախիջեւանի մարզը 
չմնայ Հայաստանին, այլ դրուի Ատրպէյճանի հովանաւորութեան տակ, 
վերջինս էլ պէտք է պարտաւորուէր ապագայում չզիջել այդ հովանաւորու-
թիւնը մի երրորդ պետութեան, այսինքն՝ Հայաստանին։
Պայմանագիրը կնքելու պահին չկար «ՌՍՖՍՀ» ճանաչուած պետութիւն, 
հետեւաբար՝ միջազգային իրաւունքի առարկայ։ Բնականաբար նրա 
կառավարութիւնը չուներ միջազգային պայմանագիր կնքելու որեւէ իրա-
ւասութիւն։ Թուրքիայի Ազգային մեծ ժողովն էլ իր կարգավիճակով հասա-
րակական կազմակերպություն էր (NGO), եւ նրա մէջ միաւորուած էին 
նախկին պատգամաւորներ, պաշտօնանկ զինուորականներ ու պաշտօնեա-
ներ։ Մուստաֆա Քեմալի վարչախումբը որեւէ իրաւական հիմք չուներ 
միջազգային յարաբերութիւններում ներկայացնելու թուրքական պետութիւնը։ 
Այսինքն՝ կնքուած պայմանագիրն անօրինական է եւ համարւում է առոչինչ։
Այնուհետեւ կնքուեց Կարսի պայմանագիրը, որը նոյնպէս անօրինական 
էր։ Այն ստորագրել են, ինչպէս գրուած է պայմանագրի նախաբանում, 
«Հայաստանի Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետության, Ադրբե-
ջանի Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետության եւ Վրաստանի 
Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետության կառավարությունները 
մի կողմից եւ Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի կառավարութիւնը, միւս 
կողմից, Ռուսաստանի Սովետական Ֆետերադիւ Սոցիալիստական Հանրա-
պետութեան մասնակցութեամբ»։ Պայմանագիրը, յաջորդելով Մոսկուայի 
պայմանագրին, հաստատում էր վերջինիս դրոյթները եւ սահմանում էր 
ժամանակակից սահմանները Թուրքիայի եւ Անդրկովկասեան հանրա-
պետութիւնների միջեւ։ 
Կարսի պայմանագրի վաւերաթղթերի փոխանակումը տեղի է ունեցել 1922 
թվականի սեպտեմբերի 11-ին Երեւանում։ Պայմանագրով Թուրքիային 
են անցել Կարսի մարզը գրեթէ ամբողջութեամբ եւ Սուրմալուի գաւառը 
(որը նախկինում երբեք չէր գտնուել Թուրքիայի կազմում)՝ ներառյալ 
Արարատ լեռն իր հարակից շրջաններով, իսկ Ատրպէյճանին՝ Նախիջեւանի 
շրջանը, որը սահմանուել է որպէս ինքնավար կազմաւորում։ Արդիւնքում 
Հայաստանը կորցրել է իր տարածքի գրեթէ կէսը։ Պայմանագրի դրոյթները 
պարտադրուել են խորհրդային Հայաստանի կառավարութեանը ռուս 
պոլշեւիկեան կառավարութեան եւ անձամբ Ստալինի ճնշման տակ։
Նախիջեւանի հարցը հայ ժողովրդի համար արտաքին կապի՝ երկաթուղու 
միջոցով, միջոց է, շրջափակումից ազատուելու միջոց է իր ռազմավարական 
նշանակութեամբ։ Այդ «կոյր աղիքի» ճակատագիրը հայ ժողովրդի համար 
հսկայական նշանակութիւն ունի։
Իսկ մինչ այդ, 1921 թուականի յուլիսի 4-ին Քաւբիւրոն որոշում է կայացնում՝ 
Լեռնային Ղարաբաղը միացնել Խորհրդային Հայաստանին, սակայն յուլիսի 
5-ին, Ատրպէյճանի Յեղկոմի նախագահ Նարիման Նարիմանովի ճնշմամբ, 

Քաւբիւրոյի նախագահ Սերգօ Օրջոնիկիձէի ու նրա տեղակալ Սերգեյ 
Միրոնովի անօրինական որոշմամբ, Լեռնային Ղարաբաղը բռնակցւում է 
Ատրպէյճանին։
Իսկ եթէ չլիներ այդ որոշումը, չէր լինի Արցախեան գոյամարտը, այդքան 
մարդ չէր զոհուի եւ Արեւելեան Հայաստանի հարցը երեւի չբարձրացուեր։
Վերը շարադրուած փաստաթղթային տեղեկութիւններն ապացուցում են ու 
վկայում, թէ ինչպիսի որոշիչ գործօն է եղել ռուսների, բոլշեւիկների (որոնց 
մէջ քիչ չէին հայ պոլշեւիկները), ՌԽՍՖ-ի միջնորդութիւնը հայկական 
տարածքների օտարման գործում։ Ամբողջ աշխարհում հասկանում են, 
որ հայկական տարածքների, Արցախի հարցը կարող է եւ իրաւասու է 
լուծել միայն Ռուսաստանի դաշնութիւնը։ Իստականան Կովկասն արդէն 
300 տարի ռուսների ազդեցութեան գօտին է։ Ուստի, հարկաւոր է համա-
պատասխան բանակցութիւններ վարել ՌԴ-ի ղեկավարութեան հետ, իրենց 
միջնորդութեամբ օտարուած հայկական տարածքների վերադարձման 
ուղղութեամբ։ 300 տարի հայ ժողովուրդը բազմաթիւ անգամ մասնակցել է 
ռուս-թուրքական, ռուս-պարսկական պատերազմներին, աջակցել է ռուսա-
կան կայսերապաշտական նկրտումներին, սակայն հազարաւոր զոհուածների 
գինն այդ պատերազմներում չեն արդարացուել։ Մեր պահանջն արդարացի 
է՝ չնայած ուշացած։ Հարկաւոր է պատմութիւն կերտել, ժամանակը չի 
սպասում...
Հարկաւոր է հաւատալ, պայքարել եւ յաղթել։

Տեսակէտ

Ռուսական Գործօնն Արեւելեան Հայաստանում

«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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«Ներողութիւն Կը Խնդրեմ». 
ՀՀ Առողջապահութեան Նախարար 

Կ’ուզեմ ներողութիւն խնդրել գործած սխալներու համար: «Քորոնա» ժահրի 
դէմ պայքարի ժամանակ գործած սխալներու մասին խօսելու ժամանակ՝ 
յայտարարած է ՀՀ առողջապահութեան նախարար Արսէն Թորոսեանը։
Արսէն Թորոսեանի խօսքով, «Քորոնա» ժահրային հիւանդութիւնը նոր է, երբեւէ 
չէ եղած աշխարհի մէջ եւ ատոր հետ կապուած մինչ օրս ալ անպատասխան 
հարցեր կան, ինչն ալ տարբեր երկիրներու մէջ իշխանութիւններուն դրդած 
է կատարել տարբեր քայլեր, գործողութիւններ եւ դասեր քաղել անկէ։
«Այս անորոշութիւններն են պատճառը, որ թերեւս մենք ինչ-որ ժամանակ 
յապաղած ենք, քանի մը օր որոշումը ուշ կայացուցած ենք։ Ներողութիւն 
կը խնդրեմ եւ կ’ուզեմ ըսել, որ տարբեր իրավիճակներու մէջ տարբեր 
որոշումներ կայացնելու ժամանակ թերեւս յապաղած ենք։ Այս իրավիճակը 
մեզ կը դրդէ ետ նայելու եւ գնահատելու կատարած քայլերը։ Ես շնորհակալ 
եմ քննադատներուն, երբ անոնք մատնացոյց կ’ընեն մեր գործողութիւններու 
թերութիւնները։ Անոնք մեզ թոյլ կու տան շտկել ու ճշգրիտ քայլերով առաջ 
երթալ», -ուղիղ եթերի ժամանակ յայտարարած է Թորոսեանը։
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Երկու շնորհաւորութիւններ:
Առաջինը Գասպար Տերտերեանին՝  ճշմարտութիւնը իմանալուն եւ 
տարածելուն համար.
Երկրորդը Զարթօնքին՝  ճշմարտութիւնը հրատարակելու քաջութեան 
համար, թէկուզ յապաւումներով.
Սերտած ըլլալով  Մեթր Տերտերեանի արծարծած գլխաւոր 
նիւթն ու անոր բազում երեսակները՝ իմ կարգին թոյլ տուէք 
որ ընեմ հետեւեալ հաստատումները:
ա. 1920- ի  Սեմտեմբերէն  սկսեալ Հայաստանի  բիւրոյական 
կառավարութիւնը արեւմտեան, յատկապէս Անգլիայի, 
ստապատիր խոստումներուն կառչած՝ մերժեց թրքա-
կան արշաւանքը կասեցնելու Ռուսաստանի թախանձագին 
առաջարկները եւ ի վերջոյ հարկադրուած եղաւ ստորագրելու  Ալեքսանդրանտրապոլի  ամօթալի 
դաշնագիրը:
բ. Եօթը տասնամեակ Հայաստան ապրեցաւ եւ ուռճացաւ որպէս Սովետական Միութեան անդամ 
երկիր. հայ ժողովուրդը զարգացաւ գիտութեան, թեքնոլոճիի եւ մշակոյթի բոլոր մարզերուն մէջ, 
իրաւամբ ստեղծելով իր երկրորդ ոսկեդարը:
գ. Սովետի փլուզումը պատճառ դարձաւ որ Հայաստանի տնտեսութիւնը ութսուն առ հարիւր  
անմիջական անկում կրէ:  Եւ սկսաւ հայաթափումը, որ կը շարունակուի մինչեւ այսօր. 
ողբերգութիւն մը՝ որ համազօր է երկրորդ եղեռնի:
դ. Ներկայիս Հայաստան մատնուած է տնտեսական ողբալի եւ անել կացութեան:
ե. Փրկութեան միակ ճամփան դարձեալ  Ռուսաստանը պիտի ըլլայ շնորհիւ Եւրասիական 
Տնտեսութեան Միութեան. Հայաստան այլ ելք  չունի:
ե. Հայը բազմաթիւ պատճառներ ունի երախտապարտ ըլլալու ռուս ժողովուրդին:
զ. Դժբախտաբար այսօր Հայաստանի իշխանութեան գլուխ եկած են մարդիկ, որոնք  ոչ միայն 
անտեղեակ են մեր նորագոյն պատմութեան, այլեւ զուրկ են քաղաքական տարրական իմացութենէ: 
Երկու հարիւր տարուան մեր խաբուածութիւնը մէկդի դրած՝ դեռեւս կը փորձեն Արեւմուտքէն 
մուրալ մեր փրկութիւնը:    
է. Հայաստան ինչքան շուտ ձերբազատուի սորոսակական այս թափթփուկներէն՝ այնքան արագ 
կ’ուղղորդուի դէպի փրկութեան ճանապարհ:
ը. Հայրենի ժողովուրդը պէտք է սթափի, որպէսզի վեըընձիւղի հայկեան հանճառը:  Վերջին 
հաշուով , Հայաստան մեր միակ յոյսն է եւ ապաւէնը:

Դոկտ. ԱՐՄԷՆ ՊԱՂՏՈՅԵԱՆ
Լոս Անճելըս, Գալիֆորնիա

ՅԱՍՄԻԿ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
(1963)

«Բաբելոն»

12 2020
ՅՈՒՆԻՍ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

Ես կ’ուզենայի, որ կեանքդ ջահել
Ծաղկի պէս բացուէր իմ ծաղիկ գրկում,-
Ծաղկից էլ քնքուշ իմ սիրուն վայել՝
Կ’ուզէի ծաղիկ մնաս ողջ կեանքում,
Ո՞ւմ են ծաղկունքը մի օր չար նայել,
Ժպտում են անգամ պոկողի ձեռքում:

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ  ՇԻՐԱԶ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Միշտ հիմնուելով խօսքի ազատութեան եւ բազմակարծութիւնը ջատագովող մեր 
դաւանանքին վրայ, սիրով կը հրապարակենք թերթիս խմբագիրին ուղղուած սոյն 
նամակը՝  ինչպէս օրին, անվարան հրատարակած էինք նամակին մէջ նշուած 
յօդուածը («Զարթօնք» 10.06.2020): 
Թերթիս ուղղուած ազնիւ գնահատականին համար, այս առիթով  շնորհակալութիւն 
կը յայտնենք մեր ազնիւ ընթերցողին:

«Խմբ.»
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Առողջապահութեան Համաշխարհային Կազմակերպութիւնը 
Պատրաստ Է Իր Ամբողջ Ներուժով Աջակցելու Հայաստանին

Հայաստանի առողջապահութեան նախարար 
Արսէն Թորոսեան տեսազրոյց մը ունեցաւ 
Առողջապահութեան համաշխարհային կազմա-
կերպութեան (ԱՀԿ) եւրոպական գրասենեակի 
տնօրէն Հանս Քըլիւկէի հետ, կը հաղորդէ
«Արմէնփրես»։
Կողմերը քննարկեցին երկկողմանի աշխա-
տանքները, ինչպէս նաեւ վերջին ամիսներուն 
օրակարգային հարց դարձած «Քորոնա» ժահրի 
համաճարակին դէմ պայքարին մէջ փոխգոր-
ծակցութեան հնարաւորութիւնները:
Արսէն Թորոսեան ներկայացուց Հայաստանի մէջ 
տիրող իրավիճակը, կատարուած եւ ընթացիկ 
քայլերը, նաեւ տեղեկացուց նախատեսուող 

աշխատանքներուն 
մասին:
Զրոյցը ընդգրկեց 
կողմերը հետաքրքրող 
հարցերու լայն շրջա-
նակ` մարդոց վար-քագծային փոփոխու-թիւններու 
կարգաւորումէն մինչեւ նեղ մասնա-գիտական 
հարցեր:
Հանս Քըլիւկէ դարձեալ պատրաստակամութիւն 
յայտնեց կազմակերպութեան ամբողջ ներուժով 
եւ գործիքակազմով աջակցելու Հայաստանի մէջ 
գործադրուող ջանքերուն` ինչ որ թոյլ պիտի տայ 
յաղթահարելու համաճարակին վերաբերեալ բոլոր 
հարցերը:
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«Ներողութիւն Կը Խնդրեմ». 
ՀՀ Առողջապահութեան Նախարար 

Արցախի Մէջ Արտակարգ Իրավիճակի 
Ժամկէտը Երկարաձգուած է

Ան նաեւ յիշած է իր նախկին 
յայտարարութիւնը դիմակ չկրելու 
մասին եւ նշած, որ անցած 
քարանթինային 4 ամիսները եւ 
հիւանդութեան դէմ պայքարը 

թոյլ տուած են հասկնալ, որ այդ 
յայտարարութիւնը սխալ եղած է, 
եւ այժմ հանրային վայրերու մէջ 
դիմակ կրելը կը նուազեցնէ վարակի 
տարածումը։

Արցախի Հանրապետութեան 
նախագահ Արայիկ Յարութիւնեան 
Յունիս 11-ին ստորագրած է hրա-
մանագիր, որուն համաձայն` 
Արցախի Հանրապետութեան 
մէջ 2020 թուականի Ապրիլ 12-ին 
յայտարարուած եւ մինչեւ Յունիս 
11-ը երկարաձգուած արտակարգ 
իրավիճակի ժամկէտը երկա-

րաձգուած է 30 օրով` 2020 թուակա-
նի Յունիս 11-ի, ժամը 22:00-էն մինչեւ 
2020 թուականի Յուլիս 11-ը, ժամը 
22:00-ը ներառեալ:
Այս մասին կը յայտնեն Արցախի 
Հանրապետութեան նախագահի 
աշխատակազմի տեղեկատուու-
թեան գլխաւոր վարչութենէն:

Լրատուութեան Գործընկեր


