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Ամալ շարժումի երեսփոխան Ալի Պազի երէկ 
հանդէս եկաւ ընկերատնտեսական զարգացման 
արաբական գագաթնաժողովը երկու ամիսով 
յետաձգելու առաջարկով՝ նախատեսուած Յուն-
ւար 19-20-ին՝ վերահաստատելով շարժումի՝ մօ-
տալուտ գագաթնաժողովին Լիպիոյ Հանրապե-
տութեան մասնակցութեան կապակցութեամբ 
ընդդիմադիր դիրքորոշումը:

«Լիպիոյ Հանրապետութեան՝ ընկերատնտե-
սական գագաթնաժողովին մասնակցութեան կա-
պակցութեամբ Ամալ շարժումի դիրքորոշումը 
յստակ է»,- «Լիբանան» ձայնասփիւռի կայանին 
ըսաւ Պազի՝ ըստ ազգային լրատուական գործա-
կալութեան հրապարակումին:

Խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրիի 
գլխաւորած Ամալ շարժումը կը շարունակէ ընդ-
դիմադիր դիրքորոշում դրսեւորել Լիբանանի՝ Լիպ-
իոյ Հանրապետութեան հետ որեւէ յարաբերութիւն 
ունենալուն՝ 1978-ին շարժումի հիմնադիր իմամ 
Մուսա Ալ Սատըրի եւ վերջինիս երկու ուղեկից-
ներուն՝ Լիպիա Հանրապետութիւն այցելութեան 
ժամանակ անհետացումին պատճառով:

Ռաաի Քրիստոնեայ Գլխաւոր Կուսակցութիւններու 
Ղեկավարները Չորեքշաբթի Հանդիպումի Կը Հրաւիրէ 
Պքերքէի Մէջ

«ԶԱՐԹՕՆՔ»ի ԱՐԽԻՒ
«Զարթօնք»ի նախորդ թի-
ւերու ելեկտրոնային օրի-
նակները կարդալու համար 
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ 
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:

Մարոնի համայնքի պատրիարք Պշարա Ռաաի 
շաբաթ նշանակեց Պքերքէի մէջ Լիբանանի քրիս-
տոնեայ գլխաւոր կուսակցութիւններու՝ Լիբանան-
եան ուժերու, Ազգային ազատ հոսանքի եւ Մա-
րատա շարժումի ղեկավարներուն եւ անոնց 
անդամ երեսփոխաններուն յառաջիկայ հանդի-
պումին թուականը:

Այս հանդիպումին նպատակն է քննարկել Լի-
բանանի քաղաքական, տնտեսական եւ ընկերային 
իրավիճակը եւ այդ բնագաւառներուն վերաբերող 
հրատապ հարցեր: 

Գաղթականներու Հարցերով ՄԱԿ-ի Բարձրագոյն 
Յանձնակատարի Գրասենեակը Կ'օժանդակէ «Նորմա»-
յէն Տուժած Գաղթականներուն

Գաղթականներու հարցերով ՄԱԿ-ի բարձրա-
գոյն յանձնակատարի գրասենեակը եւ այլ օժան-
դակ գործակալութիւններ օգնութիւն ցուցաբերեցին 
հազարաւոր գաղթականներու, որոնք մեծապէս 
տուժած էին անցեալ շաբաթ ամբողջ երկրի 
տարածքին խառնիճաղանճ մթնոլորտ ստեղծած, 
մայրուղիներուն վրայ անտանելի խճողումի եւ 
դասադուլի պատճառ դարձած «Նորմա» փոթորի-
կէն: Այս մասին կը հաղորդէ գործակալութիւնը: Ի 
թիւս վերոյիշեալներուն՝ «Նորմա»-յին թիրախ 
եղան նաեւ գաղթակայանները:

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ 
Արմէն Սարգսեան Յունուար 14-ին պաշտօնական 
այցով կը մեկնի Արաբական Միացեալ Էմիրու-
թիւններ եւ միաժամանակ կը մասնակցի «Ապու 
Տապի կայունութեան շաբաթ» (Abu Dhabi 
Sustainability Week) համաժողովին:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, Հայաս-
տանի Հանրապետութեան նախագահի աշխատա-
կազմի հասարակայնութեան եւ տեղեկատուութեան 
միջոցներու հետ կապերու վարչութենէն կը տեղե-
կացնեն, որ պաշտօնական այցի ծիրէն ներս 
Հայաստանի նախագահը հանդիպումներ կ'ունե-
նայ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններու բարձ-
րագոյն ղեկավարութեան հետ: Քննարկումներու 
առանցքին կ'ըլլան փոխշահաւէտ գործակցութեան 
զարգացման օրակարգին առնչուող ընթացիկ եւ 
հեռանկարային հարցեր:

Հայաստանի նախագահը Ապու Տապիի մէջ կը 
մասնակցի միջազգային խոշորագոյն՝ «Ապու 
Տապի կայունութեան շաբաթ» համաժողովին, 
որուն նիստերէն մէկուն հանդէս կու գայ որպէս 
գլխաւոր բանախօս:

Համաժողովի բացումին ներկայ կ'ըլլան 4000-
էն աւելի մասնակից աշխարհի տարբեր երկիրներէ, 
այդ կարգին՝ պետութիւններու եւ կառավարութիւն-
ներու ղեկավարներ, դիւանագէտներ, քաղաքա-
կան ու հասարակական գործիչներ, խոշոր ձեռ-
նարկատէրեր:

«Ապու Տապի կայունութեան շաբաթ»-ը համաշ-
խարհային հեղինակաւոր հարթակ է, որուն ծիրէն 
ներս յայտնի պետական, քաղաքական, հասարա-
կական գործիչներ, անուանի փորձագէտներ, նո-
րարարներ, խոշոր կազմակերպութիւններու ներ-
կայացուցիչներ կը ներկայացնեն կայուն ապագայի 
կառուցման վերաբերեալ իրենց տեսլականը, կը 
քննարկեն ընկերային, տնտեսական, արհեստա-
գիտական այն հիմնական միտումները, որոնք կը 
ձեւաւորեն աշխարհի կայուն զարգացումը: Այս 
տարի «Ապու Տապի կայունութեան շաբաթ»-ի 
հիմնական թեմաներէն մէկը կ'ըլլայ թուայնացման 
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս 2019-ն Կը Հռչակէ 
«Հայ Մամուլի Տարի»

Ինչպէս ծանօթ է մեր ժողովուրդի զաւակներուն, 
2003 թուականէն սկսեալ, իւրաքանչիւր տարին 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. վեհափառ հայրապետը 
հռչակած է մեր ժողովուրդին կեանքին առնչուած 
դէպքի մը, արժէքի մը, մտահոգութեան մը տարի՝ 
հրաւիրելով մեր ժողովուրդը զանազան միջոցնե-
րով լուսարձակի տակ բերելու զայն անհատական 
թէ հաւաքական կեանքէն ներս։ Արդ, հետեւելով 
իր նախաձեռնած դաստիարակիչ  աւանդութեան` 
2019 տարին վեհափառ հայրապետը հռչակեց 
«ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ՏԱՐԻ»։

Արդարեւ, Կիրակի, 13 Յունուար 2019-ին Ան-
թիլիասի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր տաճարին, 
ինչպէս նաեւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսու-
թեան թեմերու բոլոր եկեղեցիներուն մէջ ընթեր-
ցըւեցաւ Նորին Սրբութեան հայրապետական 
պատգամը։ Անթիլիասի մայրավանքին մէջ պատ-
գամը ընթերցեց Գերշ. տ. Շահէ եպս. Փանոսեան։

Պատգամին մէջ վեհափառ հայրապետը կը 
հաստատէ, որ մամուլը, մասնաւորաբար իր տե-
ղեկատուական բնագաւառով եւ մանաւանդ 
ներկայ աշխարհին մէջ, ամէնէն հզօր ուժերէն 
մէկն է, որ կարողութիւնը ունի յեղափոխութիւններ 
յառաջացնելու, իշխանութիւններ քանդելու, նոյն-
իսկ ատելութիւն սերմանելու եւ դէմքեր ու դէպքեր 
վարկաբեկելու։ «Նշանները ցոյց կու տան, որ 
ներկայ ընթացքը կրնայ աւելի ուժեղ կերպով 
շարունակուիլ՝ տեղեկատուական մարզը դարձնե-
լով աւելի՛ տիրական ընկերութեան կեանքին մէջ»,- 
կը նշէ ան։

Պատմական ակնարկ մը նետելէ ետք թէ՛ 
համաշխարհային եւ թէ՛ հայ մամուլին ծագումին 
հոլովոյթին մասին, հայրապետը կը յիշեցնէ, որ 
հայ առաջին տպագիր թերթը «Ազդարարը»-ն է՝ 
լոյս տեսած 1794-ին Մատրասի մէջ, Յարութիւն 
քհն. Շմաւոնեանի նախաձեռնութեամբ՝ ըլլալով 

գիտական, գրական, հասարակական, ինչպէս 
նաեւ կրօնական, դաստիարակչական ու բարոյա-
խօսական նիւթեր պարունակող թերթ մը։ Հայրա-
պետը պատգամին մէջ, մանրամասնօրէն անդրա-
դառնալով հայ մամուլին կարեւոր փուլերուն, կը 
շեշտէ. «Ուր որ ալ հաստատուած է հայը, հետա-
մուտ եղած է թերթ հրատարակելու։ Եթէ նոյնիսկ 
տպարան ունեցած չէ, դիմած է խմորատիպի, 
որոնք, սակայն, կեանքի պայմաններու բերումով 
ունեցած են կարճատեւ կեանք»։

Պատգամին մէջ Նորին Սրբութիւնը կ՚ընդգծէ, 
որ հայ մամուլը անփոխարինելի ներկայութիւն 
ունի հայ կեանքի մայր էջին վրայ՝ Հայաստանի, 
Արցախի եւ Սփիւռքի մէջ։ Սակայն հայ մամուլը 
դէմ յանդիման կը գտնուի մարտահրաւէրներու 
հետ, որոնց առնչութեամբ հայրապետը իր պատ-
գամով կը խրախուսէ հայ մամուլի աշխատակից-
ներուն եւ կը թելադրէ անոնց, որ բազմերես ու 
բազմանպատակ մամուլի առաքելութեան մէջ 
շարունակեն ծառայել ժողովուրդին՝ տեղ տալով 
ինքնաքննարկման ու ինքնարժեւորման, որպէսզի 
համապարփակ մօտեցումով, իրապաշտ ու քննա-
կան ոգիով եւ աւելի յանձնառութեամբ շարունակեն 
իրենց առաքելութիւնը։ Արհեստագիտութեան 
արագութեան դարուն մէջ վեհափառ հայրապետը 
կը յանձնարարէ միջազգային մամուլին հետ նոյն 
արագութեամբ քայլ պահել, սակայն հայկական 
արժէքներու ու ըմբռնումներու մաղէն անցընելով 
վնասակար ու ազգային ինքնութեան, բարոյական 
ու հոգեւոր արժէքներու խոտոր լուրերը։

Նորին Սրբութիւնը կը կարեւորէ հայ մամուլին 
հայակերտումի ու ազգակերտումի ներդրումը՝ 
«Հայ մամուլը, իր սովորական դերէն անդին, պէտք 
է դառնայ դպրոց, յատկապէս հոն, ուր չկայ հայա-
կերտումի, ազգակերտումի ու հայրենակերտումի 
լծուած հայ դպրոց»։ Ու այս ծիրին մէջ ան կը 

Նոր տարուան եւ Սուրբծննդեան տօնին առի-
թով շնորհաւորական այցելութիւններու ծիրին մէջ 
Ուրբաթ, 11  Յունուար 2019-ի առաւօտեան, ՀԵԸ-ի 
կեդրոնական վարչութիւնը ներկայացնող պատ-
ւիրակութիւն մը փոխատենապետ Համբար Եսայ-
եանի գլխաւորութեամբ այցելեց  Լիբանանի Հա-
յոց թեմի առաջնորդ Գերշ. տէր Նարեկ արք.  
Ալեէմեզեանին:

Այցելութեան ընթացքին տեղի ունեցաւ զրոյց 
լիբանանահայ  համայնքը յուզող հարցերու շուրջ 
եւ շեշտուեցաւ  երիտասարդութիւնը ազգային, հո-
գեւոր արժէքներով  դաստիարակելու անհրաժեշ-
տութիւնը:
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Գրիգոր Քէշիշեան

Գրիգոր Քէշիշեան, (12 Օգոստոս 1921 - 14 
Յունուար 1980): Հայ արձակագիր, թարգմանիչ, 
1946-էն՝ ԽՍՀՄ Գրողներու միութեան անդամ։

Հայրը, որ բնիկ Վահկացի էր, եղած է Սիսի 
1921-ի ինքնապաշտպանական հերոսամարտի 
ղեկավարներէն։ Ծնած է Կիլիկիոյ Ատանա 

քաղաքը։ Նախնական կրթութիւնը ստացած է 
Պէյրութի մէջ, ապա աւարտած Կիպրոսի «Մելգոն-
եան կրթական հաստատութիւնը։ 1946 թուակա-
նին ներգաղթած է Հայաստան, ուր աւարտած է 
համալսարանի բանասիրական ճիւղը։ Աշխատած 
է զանազան թերթերու եւ հայկական հանրագի-
տարանի խմբագրութեան մէջ։

Մահացած է Երեւան։
Գլխաւոր գործերը
Գրած է պատմուածքներ եւ վիպակներ։ Պատ-

մըւածքներու ժողովածուներն են՝ «Մեծ ճա-
նապարհի վրայ», «Պատմուածքներ», «Քեզնից 
հեռու քեզ հետ» եւ այլն։ Իր վիպակներէն են՝ 
«Կտակը», «Կղզի նման չիք մեր Կիպրեայ»:
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Շնորհաւորական Այցելութիւն 
Նարեկ Արք. Ալեէմեզեանին

քաջալերէ մանկապատանեկան մամուլի հրատա-
րակութեան զարգացումը, որովհետեւ «հայ մա-
մուլը ունի նաեւ դաստիարակիչ դեր, որուն համար 
հարկ է զգուշ ըլլայ,- կը յորդորէ հայրապետը,- 
որպէսզի հայ մամուլը երիտասարդներուն համար 
կարենայ դառնալ «հետաքրքրական, աշխուժ եւ 
հայ ու օտար արժէքներու ու հայեցակէտերու 
երկխօսութեան հարթակ ու, այդ ճամբով, հայու 
ինքնութեան առաւել բիւրեղման ու հարստացման 
միջոց»։ Շարունակելով հայ մամուլին առաքելու-
թեան գաղափարը` հայրապետը կ՚ընդգծէ հայ 
մամուլին՝ ծայրայեղութիւններէ ու կուսակցական 
պայքարներէ հեռու մնալու կարեւորութիւնը ու կը 
հաստատէ. «Հայ մամուլին դերը աւելի՛ կը հզօ-
րանայ ու իր համայքը աւելի՛ կը ծաւալի, երբ քա-
ջալեր կը հանդիսանայ բազմակարծիքութեան, 
խթան կը դառնայ հայ քաղաքական մտքի զար-
գացման ու հաւասարակշռուած կ՚ըլլայ իր մօտե-
ցումներուն եւ արժեւորումներուն մէջ»։

«Հայ  մամուլը, իր  էութեամբ  ու  կոչումով  առա-
քելութիւն ըլլալով,  կոչուած  է  վերանորոգ  յանձ-
նառութեամբ ջատագովը հանդիսանալու մեր 
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«Զարթօնք»ի Աշխատակից 
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Վանաձորը Փակեց 2018 Թուականը

Ֆրանսայի «Դեղին Բաճկոններ»-ու Շարժման Պատճառներէն Մին 
Նաեւ Հայաստանեան Խնդիր Է

ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

 Ընկերային տեսանկիւնէն եթէ դիտենք, կարելի 
է եզրակացնել որ աւելի շատ նահանջի մէջ է 
քաղաքը, քան յառաջընթացի: Պաշտօնական 
աղբիւրներու տեղեկութեան համաձայն՝ 2018 թուա-
կանին Քաղաքացիական կացութեան գրասենեա-
կի տուեալներով՝ արձանագրուած է 1103 ծնունդ՝ 
նախորդ տարուան 1288-ին դիմաց, այսինքն՝ 185-
ով պակաս: Ազգը աճ տալու փոխարէն պակասորդ 
կու տայ: Երեւոյթը մտահոգիչ է, բայց պատճառները 
պարզ են. մարդիկ աշխատանք չունին կամ ալ 
ընտանիք պահելու համար բաւականաչափ եկա-
մուտ չեն վաստակիր: Պետութիւնը երրորդ երե-
խայի ծնունդին համար կը յատկացնէ 1 միլիոն դրամ, 
բայց այդ գումարն ալ չի խթաներ, որ ծնունդները 
աւելնան: Մարդիկ կ'ըսեն. «Այդ 1 միլիոնը ստա-
ցանք, լաւ է, շնորհակալ ենք, մէկ տարուան մէջ 

 «Թերեւս հայրենիքը ընտանիքի պէս է,
անոր արժէքը կը զգանք, երբ այլեւս 

չունինք»:
ԿԻՒՍԹԱՒ ՖԼՈՊԵՐ

ԺԹ. դարու ֆրանսացի մեծ գրող

Խորագիրը կրնայ զարմանք պատճառել: 
Սնապարծութեան որոնում չէ:

Ֆրանսայի «դեղին բաճկոններ»-ու շարժման 
պատճառներէն մին ուշադրութեան չարժանացաւ, 
քանի որ պատկերները այլապէս հետաքրքրական 
էին եւ տեղ չէին ձգեր խորքային հարցեր տեսնելու 
եւ քննելու:

Բազմաթիւ «դեղին շապիկներ», նիւթական զո-
հողութիւն ընելով, «գաւառներ»-էն մինչեւ մայրա-
քաղաք եկան ցոյցի: Աւելի՛ն. անոնք շարունակեցին 
ցոյցերը շաբթուան եօթը օրերուն, իրենց մեծ ու 
պզտիկ քաղաքներուն մէջ: Դժգոհութիւնը ունէր 
նաեւ հիմնական պատճառ մը, որուն քիչեր անդ-
րադարձան. «գաւառական» շրջաններու բողոքը` 
փարիզեան մշակութային, տնտեսական եւ քաղա-
քական կեդրոնացման դէմ: Կարծէք` Ֆրանսան 
միայն Փարիզ էր: Այս կէտն է, որ զիս կը մղէ 
բաղդատութիւն ընելու Հայաստանի հետ:

Յաճախ մտածած եմ Հայաստանի բնակչու-
թեան տեղաբաշխման պատկերին մասին եւ 
յիշած` հայրենի գրող Վիգէն Խեչումեանի խօսքը 
(կրկի՛ն կարդալ «Գիրք լինելութեան»-ը), ուր կայ 
հզօր պատգամ մը. «Մի քաղաքով ի՞նչ երկիր, դու ¾ç 04

ծախսեցինք, յետոյ ինչպէ՞ս պահենք»:
Երկրորդ պատճառն ալ կարելի է համարել, որ 

արտասահմանի մէջ որոշ չափով ապահովուած 
հայ երիտասարդներ հայաստանցի աղջիկները 
հարս կը տանին իրենց բնակած երկիրները, եւ 
հայ մանուկները այնտեղ աշխարհ կու գան: 
Այդպիսի օրինակներ շատ կան, մինչեւ անգամ 
Թաթարիստանի, Պաշքիրիոյ նման խուլ վայրեր 
հարս գացողներ կան: Եւ բնականաբար այնտեղ 
ծնած երեխաները պիտի երթան ռուսական 
մանկապարտէզ ու դպրոց:

Երրորդ պատճառ մըն ալ հայ երիտասարդի 
չամուսնանալն է, քանի որ չի համարձակիր իր 
խղճուկ վաստակով այդպիսի քայլ առնել:

Քաղաքացիական կացութեան գրասենեակի 
վարիչ Յասմիկ Այվազեանի կարծիքով՝ Վանաձորի 
ծնունդներու նուազումին պատճառը այն է, որ 
շատեր նախընտրած են Երեւանի ծննդատուները 
երթալ, քանի որ այնտեղ պայմանները աւելի յար-

մար են, եւ հետեւաբար երեխայի ծննդեան վկա-
յականը Երեւանի մէջ կը ձեւակերպուի: Ան յոյս 
յայտնեց, որ այս տարի պատկերը տարբեր կ'ըլլայ, 
քանի որ Վանաձորը ունի  բժշկական նոր կեդրոն՝ 
յագեցած ժամանակակից բոլոր յարմարութիւն-
ներով:

միաւորիր ամբողջը»: Հայաստան պէտք է լսէ իր 
գրողին իմաստութիւնը եւ հասկնայ Ֆրանսայի 
«դեղին բաճկոններ»-ու ընդվզումին իսկական 
դրդապատճառ հանդիսացող մայրաքաղաքի եւ 
գաւառներու միջեւ գոյութիւն ունեցող անհաւասա-
րութիւնը, անոնց անհաւասար զարգացումը:

Ֆրանսան մեծ երկիր է, ունի քաղաքական 
պատրաստուած դէմքեր, հաստատութիւններ, կա-
ռոյցներ: Թող ներուի, մեկնելով «դեղին բաճկոն-
ներ»-ու դժգոհութեան յիշուած պատճառէն,  հակիլ 
Հայաստանի կացութեան վրայ, որպէսզի վերան-
կախացման շրջանի շարունակուող խարխափում-
ները վերջ գտնեն, եւ ազգին ու հայրենիքին 
համար հեռանկարային պատկերացումներով 
առաջնորդուինք:

Ասկէ առաջ ալ ըսած եմ, որ հակառակ մեզի 
հպարտութիւն պատճառող Երեւանի աճման` մենք 
չենք մտածեր Հայաստանի բնակչութեան տեղա-
բաշխման պատկերին մասին (բայց կ’երգենք` 
«Մեր փոքրիկ հողին դու մեծ երազանք»), մենք 
չենք ուզեր տեսնել երկիրը որպէս ամբողջութիւն 
մը` արժանի հաւասար ուշադրութեան: Երեւանէն 
հազիւ դուրս եկած, մենք մեզ կը գտնենք, ինչպէս 
կ’ըսուի, «Երրորդ աշխարհ»-ի պատկերներու 
առջեւ: Այդպէս է վերաբերումը երկրի վարիչներուն, 
որոնք պաշտօններ ունենալով գաւառը` կը բնակին 
Երեւան: Այդպէս կը վերաբերին նաեւ հայրենասէր 
տուրիստները, որոնք տեսարժան վայրերը կ’եր-
թան միօրեայ արշաւներով եւ կը վերադառնան 
Երեւանի հիւրանոցը եւ կը գտնեն ճաշարանները, 
սրճարանները, խաղատուները:

Մարդիկ իրենց տուները կը վաճառեն եւ 
Երեւան կու գան: Պատճառներ եւ պատրուակներ 
միշտ կարելի է գտնել: Աշտարակը Երեւանի կից է, 
բայց հոն ալ մարդիկ իրենց տուները կը ծախեն, 
եթէ Լոս չերթան, Երեւան կու գան: Եթէ Երեւանէն 
դուրս գտնուող հայոց աշխարհը հայերով 
չբնակուի, ուրիշներ պիտի գան եւ տէր ըլլան: Բայց 
հայ ժողովուրդը ինչպէ՞ս տէր պիտի ըլլայ ազա-
տագրուած եւ անկախացած հանրապետութեան:

Սուր կերպով կը դրուի Հայաստանի տարածք-
ներու բնակեցման հարցը, որպէսզի Հայաստանը 
չդառնայ միաքաղաք երկիր:

Հայաստանի Ազգային ժողովի ընտրութեան 
նախօրեակին ի զուր փնտռեցի թեկնածու մը, կամ 
կուսակցութիւն մը, որ այս հարցով հրապարակ 
գար: Ո՞վ պահանջեց, ո՞վ կը պահանջէ Հայաստանի 
տարածքներու բնակեցման քարտէսը: Երեւանէն 
Ստեփանակերտ ճամբու ընթացքին, առանց 
ընկերաբան ըլլալու, կը տեսնենք, որ բնակչութիւնը 
հետզհետէ կը նօսրանայ: Այս պարզ հաստատում 
է: Որքա՜ն լաւ պիտի ըլլար, որ պետութիւնը ի՛նք 
կազմէր Հայաստան տարածքի բնակեցման պատ-
կերը` թիւերով, ընկերատնտեսական եւ կրթամշա-
կութային կառոյցներով:

Հայաստանի զարգացումը, անկախութիւնը, 
կենսամակարդակի բարձրացումը եւ կեանքի 
որակը կախում ունին իւրաքանչիւր թիզ հողի 
բնակեցումով: Զարգացման ծրագիրներու նպա-
տակ պէտք է դարձնել այն, որ Սիսիանի, Ալավեր-
դիի, Իջեւանի կամ Խաչիկ գիւղի բնակիչը ունենայ 
աշխատանք եւ մայրաքաղաքի կեանքի պայման-
ները. դպրոց, բժշկական խնամք, փոխադրամի-
ջոցներ: Ի հարկէ պէտք չէ յուսալ, որ մէկ օրէն 
միւսը հրաշք պիտի պատահի: Բայց վաղը այսօր 
կը սկսի:

Բայց ինչո՞ւ Երեւանի մէջ սունկի պէս բուսնող 
«էլիտար», այսինքն որակաւոր կոչուած շէնքերու 
օրինակով պիտի չկառուցուին նաեւ շէնքեր Սպի-
տակի կամ Մեղրիի մէջ: Եթէ շրջանները զարգա-
նան, Երեւանի բնակչութեան անհարկի աճը կը 
սահմանափակուի: Տակաւին, պետութիւնը ի՛նք 
պէտք է մշակէ քաղաքաշինութեան եւ կառուցա-
պատման ծրագիր: Տեղ մը օրակա՞րգ է Երեւանի 
դիմագիծի պահպանումը, առողջապահական 
խնդիրը, նկատի առնելով կողք-կողքի բարձրացող 
բազմայարկ շէնքերը:

Վայրագ կառուցապատման փոխարէն` պետու-
թիւնը կրնայ գործարաններ հաստատելու ծրագիր 
մշակել եւ դիւրութիւններ ընծայել: Ի՞նչ իմաստ ունի 
բազմայարկ շէնքեր կառուցել, եթէ միաժամանակ 
բնակչութեան համար աշխատանքի հնարաւորու-
թիւններ պիտի չըլլան: Երեւանի կեդրոնի սրճա-
րաններով եւ ճաշարաններով երկիրը ինքնա-
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Արցախի Հանրայինը Արդէն Հասանելի Է Ամէնուր

«Ինթելսաթ» միջազգային համակարգի միջո-
ցով՝ Արցախի հանրային հեռուստատեսութիւնը 
արդէն կը սփռուի նաեւ Արցախի սահմաններէն 
հազարաւոր քիլոմեթրեր հեռու՝ Արեւմտեան 
Եւրոպայէն մինչեւ Ղազախիստան: Ազրպէյճանի 
մէջ Արցախի հանրային հեռուստատեսութեան՝ 
արբանեակային սփռուածութիւն ունենալու փաս-
տը ցաւոտ ընդունած են: Միաժամանակ արձա-
նագրել, որ այս նորամուծութեան շնորհիւ Արցախի 
հանրային հեռուստատեսութիւնը հասանելի 
կ'ըլլայ ոչ միայն նախապէս որոշուած հատուածին 
մէջ, այլ կրնայ վերահեռարձակուիլ եւ հասանելի 
ըլլալ գործնականօրէն մոլորակի ամբողջ տարած-
քին:

Արցախի մէջ հարցը չեն քաղաքականացներ, 
խնդիրը շատ աւելի պարզ կը դիտարկեն: Երկու 
հիմնական հարց լուծուած է: «Մէկը, որ մեր Հան-
րապետութեան տարածքին Արցախի հանրայինի 
սփռուածութիւնը կ'ըլլայ 100 տոկոս, միւսը, որ 
անկէ օգտուին ՀՀ եւ արտերկիր ապրող մեր հայ-
րենակիցները»,- կը թուարկէ Արցախի տնտե-
սութեան եւ արտադրական ենթակառուցուածք-
ներու նախարարութեան կապի, հեռահաղորդակցութեան 
եւ տեղեկատուական արհեստագիտութիւններու 
բաժնի պետ Կարէն Գրիգորեանը:

Եւ ոչ միայն հայրենակիցները: Արցախի հան-
րայինին մէջ կը նախապատրաստուին, որ ար-
ցախեան հեռուստաարտադրանքը ոչ միայն հա-
սանելի, այլեւ հասկնալի ըլլայ արտասահմանի 
մէջ: «Մենք մտադիր ենք մեր հեռուստահաղոր-
դումները թարգմանել գոնէ երկու լեզուով՝ ռու-

սերէն եւ անգլերէն, որպէսզի դիտուելու հնարաւո-
րութիւն ունենան նաեւ օտարերկրացիները»,- կը 
մանրամասնէ «Արցախի հանրային հեռուստա-
ռատիօընկերութիւն» ՓԲԸ գործադիր տնօրէն 
Մերի Դաւթեանը:

Նոր հնարաւորութիւնները պիտի ստիպեն աւ-
ելի մեծ ուշադրութիւն դարձնելու նաեւ հեռուս-
տաարտադրանքի որակին՝ աւելի բազմակողմանի 
ներկայացնելով Արցախի գրաւչութիւնները: «Այո՛, 
սա կը ստիպէ ձգելու մեր գօտիները, որպէսզի 
կարողանանք աւելի հետաքրքրական, աւելի 

Իրանահայ յայտնի գործարար Լեւոն Ահարոն-
եան «Ամին օլ Զարպ» բարձրագոյն շքանշանի  
արժանացած է:

Յունուար 8-ին Թեհրանի «Վահդաթ» դահլիճին 
մէջ Հանրապետութեան նախագահի առաջին 
տեղակալ Էսհաղ Ջահանգիրիի ներկայութեամբ 

դիտարժան նիւթ ներկայացնել մեր լսարանին: Սա 
հնարաւորութիւն է հակազդելու ազրպէյճանական 
հակաքարոզչութեան, աւելի լայն ու աւելի բազմա-
կողմանի ներկայացնել մեր երկիրը»,- կ'ընդգծէ 
Մերի Դաւթեանը:

Հանրայինի տնօրէնը նորութիւններ կը խոստա-
նայ նոր եթերաշրջանին, որ Մարտ 1-ին պիտի 
մեկնարկէ:

Ստեփանակերտ

Պատիւ Արժանաւորին
Իրանահայ Գործարար Լեւոն Ահարոնեան Իրանի Բարձրագոյն Պարգեւի Արժանացած Է

կայացած է «Ամին օլ Զարպ» բարձրագոյն շքա-
նըշանի 3-րդ շրջանի հանդիսաւոր արարողութիւնը:

«Հայերն այսօր»-ը, յղում կատարելով «Ալիք» 
օրաթերթին, կը յայտնէ, որ «Ամին օլ Զարպ» 
գործարար բարձարագոյն շքանշանի  արժանա-
ցած են իրանցի 8 յայտնի գործարար, որոնց  մէջ  
եղած է նաեւ իրանահայ ճանչցուած գործարար, 
Իրանի փոխադրութեան եւ տարանցիկ բեռնափո-
խադրման առաջատարներէն մէկուն` «Սաթի» 
ընկերութեան հիմնադիր եւ սեփականատէր Լեւոն 
Ահարոնեան:

Արարողութեան ժամանակ ելոյթով հանդէս  
եկած է Հանրապետութեան նախագահի առաջին 
տեղակալ Էսհաղ Ջահանգիրին: Ընդգծելով ներ-
կայ պայամաններուն մէջ երկրի տնտեսութեան 
կենսունակութեան ապահովման համար արտա-
հանման կարեւորութիւնը` Ջահանգիրին յատուկ 

անդրադարձած է այդ ասպարէզին մէջ իրանահայ 
գործարարներու դերակատարութեան ու մատու-
ցած ծառայութիւններուն:

Նշենք, որ Լեւոն Ահարոնեան աշխոյժ դերակա-
տարութիւն  ունեցած է իրանահայութեան ազգա-
յին-հասարակական կեանքէն ներս: Վաստակաւոր 
գործարարը կը համարուի Իրան-Հայաստան 
առեւտրի պալատի հիմնադիրն ու երկու երկիր-
ներու միջեւ չուերթներու հաստատման նախա-
ձեռնողը:
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Քաղուածքներ 
Օտար ՄամուլէնՊէյրութ, Լիբանան

ՌԱԿ Պայքար Ակումբի Սուրբծննդեան Աւանդական
Ճաշկերոյթ-Պարահանդէսը

ՌԱԿի Լուրեր

ՎԻԳԷՆ Կ. ԹՈՍՈՒՆԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից 

Ամանոր եւ Սուրբ ծնունդ:
Նոր տարի, նոր յոյսեր, նոր երազներ:
ՌԱԿ Պայքար ակումբի վարչութեան կողմէ 

Սուրբ ծնունդի առիթով կազմակերպուող, աւան-
դութիւն դարձած ճաշկերոյթ-պարահանդէսը տե-
ղի ունեցաւ Կիրակի, 6 Յունուար 2019-ի երեկոյեան 
ժամը 8:30-էն սկսեալ, Թէքէեան կեդրոնի «Հրաչ-
եայ Սեդրակեան» սրահին մէջ: Գեղազարդ սրահը 
իրենց ներկայութեամբ կը զարդարէին բազմաթիւ 
ընկեր-ընկերուհիներ, բարեկամներ, ինչպէս նաեւ 
ՌԱԿ Լիբանանի շրջանային վարչութեան անդամ-
ներ: 

ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան հո-
վանաւորութիւնը եւ »Զարթօնք» օրաթերթի աչակ-
ցութիւնը վայելող Սուրբծննդեան եւ անշուշտ 
Ամանորին նուիրուած այս ձեռնարկին բացման 
խօսքը արտասանեց ՌԱԿ «Պայքար» ակումբի 
ատենապետ ընկ Վահան Գրիգորեան, որ իր 
խօսքին մէջ ըսաւ. «Սիրելիներ, տարեփակը միշտ 
հաշուետուութեան ժամանակ է: Մենք մեզի կը 
մտածենք, թէ ի՞նչ բաներ կրցանք կատարել անց-
եալ տարուան ընթացքին եւ ի՞նչ բաներ պէտք է 
կատարենք նոր` 2019 տարուան ընթացքին: Ան-
հատապէս եւ հաւաքաբար պէտք է մտածենք, թէ 
ինչպէ՞ս պէտք է արժեւորենք նոր տարին: Անհատի 
մը եւ հաւաքականութեան մը համար հաշուետ-
ւութիւն կատարելը յաջողութեան սկիզբն է: Առանց 
անոր չենք կրնար բարելաւել մեր անհատական եւ 
հաւաքական կեանքը: Ո՞ւր շահեցանք եւ ո՞ւր 
կորսնցուցինք եւ ի՞նչ են պատճառները: Այս է որ 
պէտք է կատարենք անհատապէս եւ հաւաքաբար:

Այս ըմբռնումով ալ մենք` որպէս  Ռամկավար 
Ազատական Կուսակցութեան  Պայքար ակումբ, 
պիտի ուզէինք, որ իւրաքանչիւր հայ ընտանիք իր 
անձնական կեանքին մէջ յաջող եւ առողջ նոր 
տարի մը ունենալէ անկախ, 2019 տարին դիմաւորէ 
հետեւեալ նշանաբանին թելադրութեամբ ու 
զօրութեամբ՝ ազգապահպանում: Ազգովին պէտք 
ունինք վերազարթնումի: Որպէս հին ժողովուրդի 
մը զաւակներ` հայու ոգին պահելու համար պէտք 
ունինք համերաշխութեան, իրարու ձեռք բռնելու 
եւ զիրար բարձրացնելու ու իրարմով հպարտա-
նալու: Ազգապահպանում հայոց լեզուի պահպան-
ման ճամբով, ազգապահպանում հայոց մշակոյթի 
ճամբով, ազգապահպանում հայրենակերտումի 
ճամբով: Ուրախ ենք, որ Հայաստանի մէջ մեր 
հայրենակիցները բռնեցին իսկական զարգացումի 
ճամբան: Յաջողութիւն կը մաղթենք իրենց ամէն 
մէկ քայլին: Աստուած իրենց պահապան:

Թող Սուրբծննդեան աւետիսը մեր սրտերը 
նորոգէ նոր լոյսով, մշտական յոյսով, եւ թող միշտ 
անամպ ըլլայ հայ ժողովուրդի 2019-ի երկինքը:

Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ,
Ձեզի, մեզի մեծ աւետիս»:
Պէտք է ուրախութեամբ արձանագրել, որ «Պայ-

քար» ակումբի վարչականները ջանք չէին խնա-
յած, որ երեկոն ընթանար անթերի եւ կատարեալ 
ձեւով: Այս ուղղութեամբ ալ անոնք կ'աշխատէին 
ժրաջան մեղուներու նման: Տեղի ունեցաւ վիճակա-
հանութիւն, եւ շատ մը ներկաներ շահեցան արժէ-
քաւոր նկարներ: Իսկ ժամեր տեւած ճաշկերոյթի 
ընթացքին, ներկաները երգով, պարով ու նուագով 
ուրախ ու բացառիկ պահեր անցուցին լիբանա-
նահայ սիրուած երգիչ Սահակ Սիսլեանի ազգային 
եւ հայրենասիրական երգերու մթնոլորտին մէջ:

Վարձքը կատար բոլոր կազմակերպիչներուն:

Ֆրանսացի յայտնի ճանապարհորդ էջատէր 
Թոլդը (Benjamin Martinie) գեղեցիկ տեսահոլովակ 
մը նկարահանած է Հայաստանի մասին` 
վերնագրելով զայն «Մի՛ երթաք Հայաստան»:

Յոլովակի բնագիրը կառուցուած է հակադ-
րութեան սկզբունքով: Թէեւ հոլովակը կը կոչուի 
«Մի՛ երթաք Հայաստան»` գեղեցիկ պատկերները 
հակառակը ցոյց կու տան: Օրինակ, կ՛ըսուի, որ 
Հայաստան լաւ գինի ու գինեգործութիւն չունի եւ 
կը ցուցադրուի գինիի մառաններն ու խաղողի 
դաշտերը:

«Մի՛ երթաք Հայաստան` բնութիւնը գունեղ չէ, 
Հայաստանը չունի հարուստ պատմութիւն, չունի 
գինեգործութեան աւանդոյթներ եւ համեղ խո-
հանոց»,-կ՛ըսուի տեսանիւթին ուղեկցող ենթագիր-
ներուն մէջ` աւելի հզօրացնելով ներկայացուող 
պատկերներու դրական ազդեցութիւնը:

Եւ վերջաւորութեան էջատէրը գրած է«Մի՛ եր-
թաք Հայաստան, եթէ ոչ չափէն շատ բան պիտի 
ունենաք պատմելու»։

Ազնիւ 
Նախաձեռնութիւն

Արժանթինցի Դարբինը 
Հեծանիւ Սարքած Է 
Հաշմանդամի Սայլակով

Դարբին Արիէլ Պիրչէն հեծանիւ սարքած է 
հաշմանդամի սայլակով, կը հաղորդէ «Արմէն-
փըրես»-ը:

Այժմ Սայմօն եւ Լիսանտրօ եղբայրները կը 
կարողանան միասին հեծանիւ վարել: Լիսանտրօն 
ծնած է ողնաշարի ճաքով:

Ֆրանսացի Յայտնի 
Լրագրողը Տեսահոլովակ 
Նկարահանած է 
Հայաստանի Մասին 
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Տեսակէտ
Երբ Խոցելի Դառնաս, Մի՛ Մեղադրեր Օտարը

Քաղաքական Դաշտ Եւ Իշխանատիրութիւն
- Մաս Ա –

ԿՈՐԻՒՆ Լ. ՔԷՀԵԱՅԵԱՆ

Խիստ, անկողմնակալ ու արդար հսկողութեան 
ու պատասխանատուութեան չենթարկուող 

վարչակարգը վաղ թէ ուշ կը փլուզի...:

Սոյն յօդուածին նպատակը Հայաստանի Հան-
րապետութեան սահմանադրութեան, օրէնքներու 
եւ առնուած համապատասխան որոշումներու 
քննարկումը չէ, այլ լուսաբանումը պետութեան 
խարիսխները խոցելի դարձնող որոշումներուն 
անդրադարձին:

Մեզի յայտնի հնագոյն պետութիւնը ձեւաւոր-
ւած է մեզմէ մօտաւորապէս տասը հազար տարի 
առաջ՝ Միջագետքի առաջին հողագործական հա-
մայնքներուն քով եւ դարերու ընթացքին աշխարհի 
տարբեր երկիրներու մէջ դրսեւորուած է զարգաց-
ման տարբեր կարգաձեւերով ու մակարդակներով, 
ուստի պետութեան ճշգրիտ սահմանում տալը բա-
ւական դժուար է ու բազմաբովանդակ...: Սակայն 
դժուար չէ ընդունիլ, որ պետութիւնը քաղաքակըր-
թութեան հնագոյն կաճառներէն մէկն է: Առ այսօր 
«պետութեան» իրաւաբանական միասնական սահ-
մանում գոյութիւն չունի. փորձենք խոնարհաբար 
անոր սահմանում մը տալ. «Պետութիւնը որեւէ 
երկրի կամ որոշեալ-սահմանեալ տարածքի մը 
վրայ ձեւաւորուած՝ հասարակական, ազգային, 
կրօնական, ռազմական, տնտեսական ու գիտա-
մշակութային ողջ կառոյցին կառավարման ձեւն է, 
քաղաքական ողջ մարմնի յարաբերական ուժա-
կանութեան եւ կազմակերպուած ու յարափոփոխ 
քաղաքական իշխանութեան կողմէ՝ ի նպաստ 
տուեալ հասարակութեան կամ ազգութեան 
անվտանգութեան, բարօրութեան ու եղաշրջման»: 
Դարեր շարունակ պետականազուրկ հայերս 1988 
թուականէն ջանք չխնայեցինք ստեղծելու համար 
մեր ազգային՝ «ինքնիշխան պետութիւնը»: 

Խորհրդային հասարակարգի եօթանասունամ-
եայ գոյընթացին, միակուսակցական վարչակարգի 
բացարձակութիւնը պահպանելու համար ոչ միայն 
միութեան միւս հանրապետութեանց, այլեւ Հա-
յաստանի նախախորհրդային շրջանի քաղաքա-
կան բազմակուսակցական շերտը, մեղադրուելով 
որպէս միութեան դաւաճան տարր, նոյնպէս ենթար-
կըւեցաւ անճիտման (սոյն վիճակը շատ յուսադրիչ 
չէր նաեւ ցարական շրջանին): Այսպիսով, հայ 
մարդը ոչ միայն զրկուեցաւ քաղաքական բազմա-

աշխարհահայեացութեան իրաւունքէն, այլեւ ստիպ-
ւեցաւ ենթարկուելու իրեն թելադրուած ու ապազ-
գային խորթ գաղափարախօսութեան. ուստի, 
երբեք պատահական չէր, որ համայնավարական 
քօղի տակ թաքնուած աշխարհակալական ու 
բռնատիրական պետութեան ու վարչակարգին 
առաջին իսկ ճաքերը նշմարած հայ մարդը նա-
խակարապետը դառնար իր անթեղուած ցասումը 
արտայայտելու այդ խորթ հասարակարգին դէմ:

Սակայն ի՞նչ տեղի ունեցաւ։

ԽՄԿԿ գլխաւոր քարտուղար (1985 - 1991) եւ 
ԽՍՀՄ առաջին եւ վերջին նախագահ (1990 Մարտ 
15 – 1991 Դեկտեմբեր 25) Միխայիլ Կորպաչովի` 
1986 թուականին յառաջադրած եւ գլխաւորած 
տնտեսա-քաղաքական բարեփոխումներու «վերա-
կառուցման» քաղաքականութեան ընձեռնած հրա-
պարակայնութեան ու ժողովրդավարացման հնա-
րաւորութիւններէն օգտուելով` հայորդիք քաղաքամայր 

Երեւանի, ապա եւ այլ քաղաքներու ու Արցախի 
մայրաքաղաք Ստեփանակերտի մէջ մարդահա-
ւաքներով, ապա նաեւ բազմահազարնոց ցոյցերով 
ոչ միայն հանդէս եկան «անկախութեան», այլեւ 
Արցախի եօթանասունամեայ նիրհած հիմնախըն-
դրի վերանայման եւ Հայաստանի հետ վերամիա-
ւորման պահանջատիրութիւններով: 

Զուգընթացաբար, երկրէն ներս «բնապահպա-
նական» խորագրի տակ խիզախ եւ շատ վտան-
գաւոր ձայներ հնչեցին՝ ուժանիւթային, տնտեսա-

կան եւ գիտա-հետազօտական կարեւորագոյն 
հիմնարկներու ու հաստատութեանց փակման 
պահանջատիրութեամբ: Մայրաքաղաքի Ազատու-
թեան հրապարակի վրայ տեղի ունեցող մարդա-
հաւաքներու եւ հետզհետէ ուռճացող ցոյցերու 
ժամանակ բեմահարթակներէն նախ սկսան լսուիլ 
Մեծամօրի աթոմակայանի, Երեւանի Նայիրիտ 
գործարանի, Վանաձորի (Կիրովական) քիմիական 
գործարանի եւ այլ կարեւորագոյն հիմնարկներու 
փակման մասին առաջարկ-պահանջարկներ, 

որոնք կարծէք թէ նախօրօք ծրագրաւորուած եւ 
միտուած էին մահուան դատապարտելու երկրի 
հիմնական կենսական հիմնարկ-հաստատութիւն-
ները, ուժանիւթային կարեւորագոյն լծակները, 
ինչպէս նաեւ առանց այն ալ լուրջ նահանջ արձա-
նագրած տնտեսութիւնը եւ մասնաւորապէս ծանր 
արդիւնաբերութիւնը: Այսպիսով, ժողովուրդի «ան-
կախութեան» ու Լեռնային Ղարաբաղի (Արցախ) 
մայր հայրենիքին հետ վերամիաւորման ազնիւ ու 
արդար պահանջատիրական գործընթացին զուգ-
ընթաց, ամէն այգաբացին գործարան մը, հիմնարկ 
մը, մշակութային, բժշկական ու գիտա-հետազօ-
տական կեդրոն մը կը թալանուէր, իսկ վերոյիշեալ 
կենսական նշանակութիւն ունեցող հիմնարկները 
կը փակուէին: Ապա նաեւ մութ ու ցուրտ տարիներու 
խաւարման ու պէս-պէս զրկանքներու եւ արցախ-
եան պարտադրուած անբաղձալի պատերազմին 
մէջ կը նետուէր ողջ հայ ազգն ու անոր ամէնէն 
կենսունակ տարրն ու երկրի ապագան կերտող 
ԽԻԶԱԽ ու ՄԱՐՏՈՒՆԱԿ երիտասարդութիւնը:

Հայ ազգի եւ մասնաւորապէս երիտասարդու-
թեան ամէնօրեայ զոհաբերումներու թոհուբոհին 
մէջ Մոսկուան ջանք չխնայեց, որ իր քաղաքական 
ոլորտին մէջ ինկած հայախօս KGB-ի գործակա-
տարները յայտնուէին սունկի պէս բուսած քաղա-
քական բազմակուսակցական դաշտի ազդու կազ-
մակերպութեանց եւ հաստատութեանց ղեկին 
(արեւմուտքը բնականաբար անտարբեր պիտի 
չմնար տարածաշրջանին մէջ իր տնտեսա-քաղա-
քական ոլորտը ընդարձակելու ուղղութեամբ). 
ինչու չէ նաեւ տիրէին նորանկախ Հայաստանի 
Հանրապետութեան պետական կարեւորագոյն 
լծակներուն ու նախագահական ղեկավար պաշտօ-
նին, որպէսզի «ինքնիշխան» պետութեան ներքին 

Բազմահազարնոց ցոյց Մեսրոպ Մաշտոցի անուան Մատենադարանի մուտքին եւ Մաշտոցի պողոտային վրայ 
(նախկին Լենինի պողոտայ), 1988 թուական

Բազմահազարնոց ցոյց Ստեփանակերտի մէջ (Արցախ), 1988 թուական, Փետրուար 13
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս 2019-ն Կը Հռչակէ
«Հայ Մամուլի Տարի»
¾ç 02

ինքնութեան էական տարրերը կազմող հոգեւոր,  
բարոյական,  ընկերային,  մշակութային  ու  ազգա-
յին արժէքներուն  ու  աւանդութիւններուն,  իտէալ-
ներուն  ու  խորհրդանիշներուն»,- կը նշէ Նորին 
Սրբութիւն եւ հետեւաբար կը շեշտէ հայ մամուլին` 
հայ լեզուի պաշտպան ըլլալու ու այս ուղղութեամբ 
տարուած հաւաքական ճիգին մէջ առաջին 
ճակատի վրայ գտնուելուն հրամայականը։

«Ազգային պահանջատիրութեան պայքարի մէջ 
հարկ է հայ մամուլը ունենայ յառաջատար դեր ու 
դէմ դնէ հետզհետէ ծաւալող ապատեղեկատ-
ւութեան»,- կ՚ըսէ հայրապետը պատգամին մէջ։- 
Մամուլին ստանձնած նշեալ պարտաւորութիւնները, 
ինչպէս նաեւ մեր սպասումները զայն կը մղեն հայ 
կեանքին մէջ ստանձնելու, որոշ իմաստով, առաջ-
նորդի դեր։ Արդարեւ,  հայ  մամուլը  լոկ  եղածը  կամ  
տեսնուածը  փոխանցողի կրաւորական  դերին  մէջ  
պէտք  չէ  ըլլայ.  սոսկ  մեր  կեանքի հայելին  պէտք  
չէ  դառնայ, այլ  մեր  կեանքի  թերիները  տեսնելու 
իմաստութիւնն ու արթնութիւնը եւ զանոնք սրբագ-
րելու քաջութիւնն  ու  պարտաւորութիւնը  պէտք  է  
ունենայ»,- կը հաստատէ Արամ Ա. կաթողիկոս։

«Հայ մամուլին առաքելութեան անբաժան մասը 
կը կազմէ գաղութի, ազգին ու հայրենիքին ամբող-
ջականութեան պահպանումը ու միութեան ամրա-
պընդումը։ Այսօր խիստ անհրաժեշտութիւնը կը 

զգացուի Հայաստան-Արցախ-Սփիւռք եռամիաս-
նութեան ձեւաչափով հայ մամուլի մը, որ դառնայ 
լուրջ, իրատես եւ համապարփակ քննարկումներու 
հարթակ՝ արծարծելով համահայկական օրակար-
գեր եւ ճշդելով անոնց լուսաբանման եւ վերլուծման 
հիմնական ուղղութիւնները։ Ինչպէս առաքելութեան 
կոչուած եկեղեցին ժողովուրդին տանող եւ անոր 
արժէքները ու նպատակը կենսագործողը հոգեւո-
րականն է, նոյնպէս ալ մամուլը առաքելութեան 
վերածողը մամուլի մշակն է։ Հետեւաբար, մամուլի 
սպասարկողներու նկատմամբ երբեմն կիրարկուող 
ապօրէն միջոցառումները՝ հալածանք, արգելք, 
բանտարկութիւն ու նոյնիսկ սպանութիւն, խստօրէն 
դատապարտելի են»,- կը նշէ հայրապետը իր 
պատգամին մէջ։

Նորին Սրբութիւնը պատգամը կ՚եզրափակէ 
լուսարձակի տակ առնելով ներկայի մտահոգու-
թիւններն ու մարտահրաւէրները, որոնք տպագիր 
մամուլը կը դնեն նեղ կացութիւններու դիմաց, 
առաւելաբար տնտեսական դժուարութիւններու 
պատճառով։ Առ այդ, վեհափառ հայրապետը կոչ 
կ՚ուղղէ՝ ըսելով. «Տնտեսապէս նեցուկ կանգնիլ հայ 
մամուլին եւ այդ մէկը կը նշանակէ զարգացած, 
ատակ ու փորձառու խմբագիրներ ու լրագրողներ 
ունենալ, որակաւոր բովանդակութեամբ ու մեծա-
թիւ էջերով մամուլ ունենալ, մեծ թիւով ընթերցող-
ներ ունենալ եւ հայ մամուլի հայակերտ, ազգակերտ 
ու հայրենակերտ առաքելութիւնը աւելի ծաւալել»։

Հայրապետը իր պատգամը կ՚աւարտէ՝ ըսելով. 
«Այս  առիթով  Մեր  աղօթքներուն  մէջ  կը  յիշենք  
անցեալի այն  բոլոր խմբագրապետները,  խմբա-
գիրները,  լրագրողները ու ընդհանրապէս մամուլի 
մշակները, որոնք իրենց ամուր հաւատքով ու 
նուիրեալ աշխատանքով հայ մամուլին առաքելու-
թիւնը   պատասխանատուութեամբ   կենսագործե-
ցին   նոյնիսկ մեր  կեանքին  ամէնէն  մռայլ  պայման-
ներուն  մէջ։  Բի՜ւր  յարգա՛նք անոնց։ Հայրապետական 
Մեր օրհնութիւնը ու բարձր գնահատանքը կը յայտ-
նենք մամուլի բոլոր սպասաւորներուն, որոնք, հա-
կառակ բազմազան ու այլազան դժուարութիւն-
ներուն, հաւատարմօրէն կառչած կը մնան իրենց 
կոչումին։ Բի՜ւր պատի՛ւ իրենց»։

Քաղաքական Դաշտ Եւ Իշխանատիրութիւն
- Մաս Ա –
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ու արտաքին առնուելիք որոշումները դառնային 
թելադրական, համաձայնեցուած ու ապաինքնիշ-
խան, երբ Հայաստանի Հանրապետութիւնը` որ-
պէս «ինքնիշխան» պետութիւն, 1992 թուականի 
Մարտ 2-էն իսկ արդէն լիիրաւ անդամ էր Միացեալ 
ազգերու կազմակերպութեան (ՄԱԿ) եւ այլ 
միջազգային կազմակերպութեանց:

Չնայած 1995 թուականի Յուլիս 5-ին ընդուն-
ւած եւ 2005 թուականին Հայաստանի Հանրապե-
տութեան փոփոխութեան ենթարկուած սահմա-
նադրութեան առաջին գլխուն՝ «Սահմանադրական 
կարգի հիմունքները» կրող ենթավերնագրի 
երկրորդ յօդուածին մէջ կը կարդանք. «Իշխանու-
թեան իւրացումը որեւէ կազմակերպութեան կամ 
անհատի կողմէ յանցագործութիւն է» օրինակէտը, 
այնուամենայնիւ, ինքնիշխան, ժողովրդավարա-
կան, ընկերային, իրաւական եւ, ամէնէն կարեւորը, 
բազմակուսակցական սկզբունքներով «առաջնորդուող» 

հասարակաձեւ (2018 թուականի Յունուար 1-ի 
դրութեամբ, ՀՀ-եան մէջ գրանցուած է 81 կուսակ-
ցութիւն եւ 4.782 հասարակական կազմակերպու-
թիւն, սակայն անբացատրելիօրէն աւանդաբար 
խորհրդարան կը յայտնուին միայն հինգ կուսակ-
ցութիւն) որդեգրած ու թեւակոխած Հայաստանի 
Հանրապետութեան ղեկավար մարմինները, 
իրենց աւելի քան քառորդդարեայ գործունէութեան 
ընթացքին չկրցան յարգել վերոյիշեալ սահմա-
նադրական օրինակէտը {ափսո՜ս որ պատեհա-
պաշտութեան, ենթակայութեան, համաձայնեցուա-
ծութեան ու ապաինքնիշխանութեան համատարած 
քօղի ներքոյ ի վերջոյ ձեւաւորուեցան եւ պառակտիչ 
ու աւերիչ արմատներ դրին սակաւապետութիւնն 
(oligarchy) ու աւազակապետութիւնը (Kleptocracy), 
ուր նաեւ տեղ գտաւ քաղաքական անթաքուն 
հաշուեյարդարը՝ ահաբեկչութիւնը, որուն զոհ գա-
ցին բազում հայորդիք, ինչպէս՝ Արթիւր Մկրտչ-
եանը, Վարդգէս Պետրոսեանը, Համբարձում Գա-
լըստեանը, Տիգրան Նաղտալեանը, Կարէն Տէիրճեանը, 

Վազգէն Սարգսեանը, Եուրի Բախշեանը, Ռուբէն 
Միրոյեանը, Լէոնարտ Պետրոսեանը, Արմենակ 
Արմենակեանը, Հենրիկ Աբրահամեանը, Միքայէլ 
Քոթանեանը եւ այլ քաղաքական գործիչներ ու 
բազում քաղաքացիներ: Ինչպէս նաեւ բանտաճա-
ղերուն ետեւը յայտնուեցան հարիւրաւոր քաղբան-
տարկեալներ...}, նաեւ չկրցան ստեղծել ազգային 
անվտանգութիւնը ապահովող համաքաղաքա-
կան լուրջ բանաձեւ ու ապրելաոճ եւ երկիրը մատ-
նեցին ներքին ու արտաքին քաղաքական 
խոցելիութեան..., որ վերաճեցաւ ԹԱՒՇԵԱՅ 
ՅԵՂԱՓՈԽՈՒԹԵԱՆ...: 

Երբ խոցելի դառնաս, մի՛ մեղադրեր օտարը...:
Շարունակելի...:

բաւութեան պիտի չհասնի: Ոչ ալ փակ դռներով եւ 
պատուհաններով տուրիստներու վաճառուած 
բնակարաններով: Եթէ արտադրական-արտած-
ման ծրագրումով եւ իրականացումով չզարգանան 
Հայաստանի շրջանները, Երեւանը պիտի նմանի 
զբօսաշրջային հսկայ նաւերուն, որոնց վրայ մար-
դիկ արձակուրդի իրենց տասը կամ քսան օրերը 
կ’անցընեն:

Ֆրանսայի «դեղին բաճկոն»-ները բողոք էին 
շրջաններու անտեսման դէմ: Միտքը այն է, որ 
Վիեն, Վալանս, Լանս կամ Ալանսոն բնակիլը 
նոյնքան ցանկալի պէտք է ըլլայ, որքան` Փարիզ 
բնակիլը: Հայաստանի գաւառը օր մը կրնա՞յ այս 
ցանկութեամբ վերականգնիլ եւ զարգանալ, ցան-
կալի բնակավայր դառնալ եւ նոյնհետայն փրկել 
Երեւանը խեղդամահ ըլլալու վտանգէ:

Բարեկարգութիւնը մանանայ չէ, որ երկինքէն 
իջնէ: Ան պէտք է ըլլայ գիտակից քաղաքացիի 
պահանջը, չեմ գործածեր ամբոխավարութիւն 
բուրող հայրենասիրութիւն բառը:

Իսկ պետութիւնը, անմիջականի կառավարման 
կողքին, Հայաստանի իւրաքանչիւր թիզի զարգա-
ցումը պարտի ծրագրել, որպէսզի իւրաքանչիւր 
շրջան ինքզինք տեսնէ եւ զգայ մայրաքաղաք եւ 
քաղաքացի` մայրաքաղաքի բնակիչի հաւասար:

Այս առաջադրանքով հրապարակ գալը ո՛չ 
ամբոխավարութիւն է եւ ո՛չ ալ պերճանք, այլ ապա-
գայի կառուցում` սերունդներուն համար, որոնք 
պիտի գան, պիտի մնան հողին վրայ, որոնցմով 
շարունակութիւն պիտի ըլլանք:

Ազգի երախտագիտութեան արժանի պիտի 
ըլլան երկիրը զարգացնող եւ սերունդներու ծառա-
յութեան իրենք զիրենք կոչած ինքնուրաց առաջ-
նորդները:

Պիտի ընե՞նք այնպէս, որ Վայքը եւ Եղէգնաձորը, 
Վանաձորը եւ Իջեւանը չհամարուին յետամնաց եւ 
անկարեւոր քաղաքներ, անոնց բնակիչներու 
զաւակները չերթան Երեւան կամ Մոսկուա, Լոս 
կամ Գերմանիա` բախտ որոնելու:

Քաղաքական կուսակցութիւն մը աթոռի որ-
սորդ չէ, պէտք չէ ըլլայ, այլ` հայրենիքի զարգացման 
ինքզինք ներդրած ուժականութիւն:

Իսկ մամուլը, երբ տեսակցութիւններ կ’ունենայ 
քաղաքական ղեկավարներու հետ, աթոռ-աթո-
ռակէ անդին, ինչո՞ւ զանոնք չի կանգնեցներ այս 
հիմնահարցերուն առջեւ:

Ո՞վ լսեց բնակեցման ծրագրի առաջնահերթու-
թեան մասին:
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Հայրենի Èáõñ»ñ

Հանրապետութեան Նախագահ Արմէն Սարգսեան Պաշտօնական 
Այցով Կը Մեկնի Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ

Լուրեր Արաբական Աշխարհէն

Եգիպտոսը Երեք Ամիսով Երկարաձգած Է Արտակարգ 
Դրութեան Ռեժիմը

Խմբագրական Ազդ

Բազմավաստակ կրթական մշակ, նուիրեալ ման-
կավարժ, ուսուցչուհի եւ տնօրէնուհի, լիբանանահայ կրթական ասպարէզի 
երկարամեայ անձնդիր անհատականութիւն հանդիսացող հանգուցեալ օրդ. 
ԱՆԺԷԼ ՃԱՆՃԱՆԵԱՆի վաստակին անդրադարձող յատուկ յաւելուած մը կը 
փափաքի հրատարակել «Զարթօնք»՝ գրաւոր յիշատակ մը ձգելու այս օրինակելի 
անձնաւորութան մասին: 

Հետեւաբար, կը հրաւիրենք բոլոր անոնք որոնք իբրեւ բարեկամ, լծակից, 
աշակերտ, ուսուցիչ կամ պաշտօնակից գործեցին իրեն հետ, որ յուշով, վերլուծական 
տողերով, մանրապատումներով թէ նկարագրական տողերով իրենց սրտի գրաւոր 
խօսքը ըսեն նոր սերունդի առողջ դաստիարակութեան նախանձախնդիր այս 
հայուհիին մասին: 

Նկարներով (եթէ կան) հարստացուած նիւթերը մեզի պէտք է հասնին մինչեւ 15 
Յունուար 2019: Նիւթերը կարելի է ղրկել zartonkadl@gmail.com:

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Տիկին Սիլվա Միքայէլ Ճենանեան
Տիար Արմէն Ճենանեան
Օրդ. Դալար Ճենանեան 
Տիար Աբիկ Ճենանեան
Հանգուցեալ Աւետիս Ճենանեանի ընտանիք
Տէր եւ տիկին Յարութիւն եւ Զարմինէ Ճենանեան եւ զաւակունք
եւ համայն Ճենանեան, Միքայէլ, Աթաշեան, Սեփեթճեան, Դան-
իէլեան, Շահինեան, Թադէոսեան, Կէօզիւքիւչիւկեան, Մխճեան, 
Դադարեան եւ Խտրլանեան ընտանիքներ եւ ազգականներ սրտի 
դառն կսկիծով կը գուժեն իրենց ամուսնոյն, հօր եւ հարազատին՝ 

ԳՐԻԳՈՐ ԱՐՄԵՆԱԿ ՃԵՆԱՆԵԱՆԻ
(Ծնեալ 1930-ին)

մահը, որ պատահեցաւ Շաբաթ, 12 Յունուար 2019-ին, յետ-
կարճատեւ հիւանդութեան:
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը կատարուեցաւ Կիր-
ակի, 13 Յունուար 2019-ին՝ կ.ե. ժամը 2:00-ին, Նորաշէնի 
Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, Պուրճ Համուտ, ուրկէ հան-
գուցեալին մարմինը փոխադրուեցաւ Պուրճ Համուտի ազգային 
գերեզմանատունը:
Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:
Ցաւակցութիւնները պիտի ընդունուին այսօր՝ Երկուշաբթի, 14 
Յունուարին՝ կ.ա. ժամը 11:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00, 
Ս. Խաչ եկեղեցւոյ սրահին մէջ, Զալքա:

Եգիպտոսի խորհրդարանը ձայներու մեծամասնութեամբ Յունուար 13-ին 
երեք ամիսով երկարաձգած է երկրին մէջ գործող արտակարգ դրութեան 
ռեժիմը, կը գրէ «Ալ Ահրամ» լրատուական գործակալութիւնը։

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն, 
ռեժիմի երկարաձգումը ուժի մէջ կը մտնէ Եգիպտոսի ժամանակով Յունուար 
15-ի ժամը 1-էն։

Եգիպտոսի մէջ 2017-ի Ապրիլին երկրի նախագահը արտակարգ դրութեան 
ռեժիմ յայտարարած է Թանթայում եւ Աղեքսանտրիոյ մէջ ահաբեկչական 
գործողութիւններէն ետք։ Այդ ժամանակ աւելի քան 50 հոգի զոհ գացած է, 
աւելի քան 100-ը՝ տուժած:

եւ նորարարական արհեստագիտութիւններու միաւորումը, հետեւաբար 
ստեղծուող նոր հնարաւորութիւններն ու լուծումները, որոնք կարեւոր դեր կը 
խաղան տնտեսական աճը, կայուն զարգացումն ու բարգաւաճումը խթանելու 
գործին մէջ:

Տարբեր ժամանակներու, «Ապու Տապի կայունութեան շաբաթ»-ի ծիրէն 
ներս ելոյթներ ունեցած են Ուելսի արքայազն Չարլզը, Ղազախիստանի 
նախագահ Նուրսուլթան Նազարպայեւը, Հոլանտայի թագաւոր Ուիլլեմ-
Ալեքսանտրը, Ֆրանսայի նախկին նախագահ Ֆրանսուա Օլանտը, ՄԱԿ-ի 
նախկին գլխաւոր քարտուղար Պան Քի-Մունը եւ ուրիշներ:

ՄԱՐԱՇԻ ԱՂԷՏԻն 
ՅԻՇԱՏԱԿՈՒՄ

Սիրելի հայրենակից,
Լիբանանի Մարաշի հայրենակցական միութիւնը 

պիտի յիշատակէ Մարաշի Աղէտին 99-րդ տարելիցը:
Նոր Մարաշի հայ երեք յարանուանութեանց եկեղեցիներուն մէջ 

տեղի պիտի ունենան Ս.Պատարագ,Պաշտամունք եւ հոգեհանգստեան 
պաշտօններ,Կիրակի 20 Յունուար 2019-ին,Մարաշցի հին եւ նոր 
ննջեցեալ հայրենակիցներուն համար:

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

Ս.Քառասնից Մանկանց եկեղեցի                    Յաւարտ Ս.Պատարագի
Ս.Փրկիչ եկեղեցի                                            ժամը 10:00
Հայ Աւետարանական եկեղեցի                        ժամը 10:00
Յաւարտ եկեղեցական արարողութեանց,բոլոր հայրենակիցները 

հրաւիրուած են միութեան Գերմանիկ սրահը,հոգեսուրճ առնելու եւ 
յարգելու մեր նահատակներուն յիշատակը:

Լիբանանի Մարաշի
Հայրենակցական Միութեան Վարչութիւն


