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Լիբանանի Պաշտօնատարները Իսրայէլի Սահմանային 
Գործողութիւններուն Կապակցութեամբ Մտահոգութիւն Կը 
Յայտնեն ԱՄՆ Պետական Քարտուղարի՝ Քաղաքական 
Հարցերով Տեղակալին

Այսօր Յաջողութեան Հասնելու Համար Սեւեռենք 
Մեր Ուշադրութիւնը Եւ Գործունէութիւնը Ապագայի 
Վրայ. Արմէն Սարգսեան

Հայրենի Èáõñ»ñ
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Առանձին հանդիպումներու ժամանակ Լիբա-
նանի ղեկավարութեան բարձրաստիճան պաշտօ-
նատարները ԱՄՆ պետական քարտուղարի՝ քա-
ղաքական հարցերով տեղակալ Տեյվիտ Հալէին 
մտահոգութիւն յայտնեցին Լիբանանի ինքնիշխա-
նութեան սպառնացող իսրայէլեան գործողութիւն-
ներուն կապակցութեամբ:

Այնուհետեւ ԱՄՆ պետական քարտուղարի՝ 
քաղաքական հարցերով տեղակալը անդրադարձ 
կատարեց Լիբանանի մէջ տեղի ունեցած վերջին 
զարգացումներուն՝ վարչապետի պաշտօնակա-
տար Սաատ Հարիրիի հետ հանդիպումին:

Ի միջի այլոց, Հալէ նշեց, որ ԱՄՆ պետական 
քարտուղար Մայք Փոմփէին պատուիրած է իրեն 
գալ Լիբանան՝ ոչ միայն քննարկելու ԱՄՆ-ի շրջա-
նային ռազմավարութիւնը, այլ նաեւ կեդրոնանալու 
ԱՄՆ-Լիբանան յարաբերութիւններու կարեւորու-
թեան վրայ եւ միաժամանակ պատրաստակա-
մութիւն յայտնելու Լիբանանին անհրաժեշտ պայ-
մաններ ստեղծելու՝ միջազգային պարտաւորութիւնները 
լիարժէք կատարելու համար:

Ազրպէյճանցի 9 քաղաքական բանտարկեալներ 
հացադուլ սկսած են եւ իրենց համերաշխութիւնը 
յայտնած Դեկտեմբեր աւարտին բանտը հացադուլ 
սկսած ընդդիմադիր էջատէր Մեհման Հուսէյնովին: 

Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, 
կը յայտնէ ազրպէյճանական «Թուրան» լրատուա-
կան գործակալութիւնը: 

Ազրպէյճանցի իրաւապաշտպան Օգթայ Կիւ-
լալիեւի փոխանցմամբ՝ հացադուլ սկսած քաղաքա-
կան բանտարկեալներուն հաւանական է, որ 

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

Պասիլ Ափսոսանք Կը Յայտնէ Լիպիոյ 
Հանրապետութեան՝ Արաբական Գա-
գաթնաժողովին Չմասնակցելու Որոշու-
մին Կապակցութեամբ

Արտաքին գործոց նախարարի պաշտօնակա-
տար Ժպրան Պասիլ երէկ լիպիացի իր գործըն-
կերոջ հետ հանդիպումին ափսոսանք յայտնեց 
Լիպիոյ Հանրապետութեան՝ ընկերատնտեսական 
զարգացման արաբական գագաթնաժողովին 
չմասնակցելու որոշումին կապակցութեամբ: Այս 
մասին կը տեղեկանանք ազգային լրատուական 
գործակալութեան հրապարակումէն:

Պասիլ կը հաստատէ, որ Լիպիա մտադիր է 
պոյքոթել Յունուար 19-20 նշանակուած Պէյրութի 
ընկերատնտեսական զարգացման գագաթնաժո-
ղովը, որուն մեկնակէտ կարելի է համարել խոր-
հըրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրիի գլխաւո-
րած Ամալ շարժումի զօրակիցներուն սպառնալիքները, 
ուր վերջիններս նշեցին, որ պիտի չթոյլատրեն Լիպիոյ 
պատուիրակութեան վերադարձը երկիր, եթէ Լիբանան 
ժամանեն գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով:  

միանան նաեւ այլ քաղաքական բանտարկեալներ:
Կաշառակերութեան դէպքերու բացայայտում-

ներ իրականացնող ընդդիմադիր աքթիվիստ եւ 
էջատէր Մեհման Հուսէյնովը Դեկտեմբեր 26-ին 
բանտը հացադուլ սկսած է:

Հացադուլի պատճառ հանդիսացած է իրեն դէմ 
յարուցուած նոր շինծու քրէական գործը: Հուսէյնո-
վը կը մեղադրուի քննչական մեկուսարանի հսկիչ-
ներէն մէկը ծեծելու մէջ, սակայն ինքը կը պնդէ, որ 
այդ մեղադրանքը ամբողջութեամբ կեղծ է:

Յունուար 14-ին մեկնարկած է Հայաստանի 
Հանրապետութեան Ազգային ժողովի եօթներորդ 
գումարման առաջին նստաշրջանի աշխատանքը: 
Խորհրդարանի անդրանիկ նստաշրջանի բացու-
մին առթիւ պատգամաւորներուն օրհնանքի խօսք 
յղած է Ամենայն հայոց կաթողիկոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Գարեգին Բ-ն:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ նա-
խագահի աշխատակազմի հասարակայնութեան 
հետ կապերու վարչութենէն յայտնեցին, որ առա-
ջին նստաշրջանի բացումին առթիւ նորընտիր 
խորհրդարանը ողջունած եւ ուղերձ յղած է Հան-
րապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեանը: 
«Շնորհաւորում եմ եօթներորդ գումարման Ազգա-
յին ժողովի առաջին նիստի առիթով: Շնորհաւորում 
եմ խորհրդարան անցած քաղաքական ուժերին եւ 
բոլոր պատգամաւորներին, մաղթում յաջողութիւն 
եւ արդիւնաւէտ աշխատանք:

Շնորհակալութիւն եմ յայտնում Ազգային ժողո-
վին, նախորդ գումարումների խորհրդարանների 
պատգամաւորներին՝ անկախութիւնից ի վեր 
օրէնսդիր աշխատանքի համար:

Պատմութիւն դարձած 2018 թուականը մեծ փո-
փոխութիւնների, փորձութիւնների, սպասումների 
եւ յոյսերի տարի էր, մեր ժողովրդի լաւագոյն յատ-
կանիշների՝ միասնականութեան, համախմբուա-
ծութեան, բարձր բարոյական եւ քաղաքացիական 
ոգու բազմաթիւ դրսեւորումների տարի:

Դեկտեմբերի 9-ի խորհրդարանական ընտրու-
թիւնների արդիւնքները, որոնք ճանաչուել են 
դրանց մասնակցած բոլոր քաղաքական ուժերի եւ 
միջազգային դիտորդների կողմից, բարձր լեգիտի-
մութեամբ են օժտել ներկայ Ազգային ժողովին»:

ՀՀ նախագահը դիտել տուած է, որ առաջնային 
հարց կը մնայ Հայաստան բնակող իւրաքանչիւր 
անձի բարեկեցիկ եւ արժանավայել կեանքի երաշ-
խաւորումը:

Ան մեծապէս շեշտած է, որ միջազգային յարա-
բերութիւններու մէջ աւանդական մօտեցումները 
եւ մեթոտները, հիմնարկները, կառոյցները յաճախ 

Ազրպէյճանցի Մէկ Տասնեակ Քաղաքական Բանտարկեալներ Հացադուլ Կ'իրականացնեն
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Այսօր Յաջողութեան Հասնելու Համար Սեւեռենք 
Մեր Ուշադրութիւնը Եւ Գործունէութիւնը Ապագայի 
Վրայ. Արմէն Սարգսեան
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Եոհան Եաքոպ 
Ֆրիտրիխ 

Եոհան Եաքոպ Ֆրիտրիխ Ուիլհելմ ֆոն 
Փարրոթ (գերմաներէն՝ Johann Jakob Friedrich 
Wilhelm von Parrot, 14 Հոկտեմբեր 1791, Քարլսրուէ 
(գերմաներէն՝ Karlsruhe), Գերմանիա - 15 
Յունուար 1841, Դորպատ, Ռուսիոյ կայսրութիւն, 
ներկայիս՝ Թարթու, Էսթոնիա): 

Եոհան մասնագիտացած է բնագիտութեան եւ 
բժշկութեան մէջ, ինչպէս նաեւ եղած է առաջին 
անձը, որ բարձրացած է Արարատի գագաթը 
(1829 թուականին):

Ֆրիտրիխ ծնած է 14 Հոկտեմբեր 1791 թուակա-
նին Գերմանիոյ Քարլսրուէ քաղաքը։ Ուսանած է 
Դորպատի համալսարանի բնագիտական բաժի-
նը, աւարտած է ոսկի մետալով։ 1811 թուականէն 

սկսեալ, ուսանող ըլլալով կ'ուղղուի շատ մը 
ճանապարհորդութիւններու։

Աւարտելով իր աշխատանքը՝ Ֆրիտրիխ նորէն 
կը սկսի յաճախել համալսարան, այս անգամ 
բժշկութեան բաժինը։ 1814 թուականին կը ստա-
նայ բժշկութեան համալսարանի աստիճանը ու 
կը ճամբորդէ Գերմանիա՝ բժշկութիւնը ուսումնա-
սիրելու եւ հետազօտելու նպատակով։ 1815 թուա-
կանէն սկսեալ աշխատած է ռուսական բանակին 
մէջ որպէս բժիշկ: Իսկ երբ զօրքերը Ֆրանսայէն 
վերադարձան, Ֆրիտրիխ կրկին շարունակեց 
զբաղիլ գիտական աշխատանքներով տարբեր 
քաղաքներու մէջ, օրինակ՝ Պեռլին, Փարիզ, 
Վիեննա եւ Միլան:

Ուղեւորութիւն դէպի Արարատ լեռը
1829-ին չորս ուսանողներուն հետ, որոնցմէ 

մին Խաչատուր Աբովեանն էր, Ֆրիտրիխ Փար-
րոթը բարձրացաւ Արարատ լեռը, Սեպտեմբեր 
27-ին անոնք հասան Մեծ Մասիս գագաթը, ուր 
կատարեցին շարք մը օդերեւութաբանական եւ 
մագնիսաբանական դիտարկումներ:
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի Խօսքը
Ազգային Ժողովի 7-րդ Գումարման Անդրանիկ Նիստի Առիթով

Մեծարգոյ Նախագահ Հայաստանի Հանրապե-
տութեան,

Յարգելի նախագահող,
Պատուարժան պատգամաւորներ եւ սիրելի 

ներկաներ,
Ողջունում եւ Հայրապետական Մեր օրհնու-

թիւնն ենք բերում ձեզ Ազգային ժողովի 7-րդ 
գումարման անդրանիկ նիստի առիթով: Արգա-
սաբեր գործունէութեան մաղթանքով շնորհաւորում 
ենք Ազգային ժողովի նորընտիր պատգամաւորներիդ: 

Այսօր դուք՝ իբրեւ վստահեալ ներկայացուցիչ-
ները ժողովրդի, ստանձնում էք ձեր պարտակա-
նութիւնները: Հայաստանի նոր կեանքը կերտելու 
պատասխանատուութիւնը նաեւ ձեր ուսերին է, 
քանզի մեր երկրի առաջընթացն ու զարգացումը  
մեծապէս պայմանաւորուած է օրէնսդիր մարմնի 
գործունէութեամբ:  

Մեր ժողովուրդը մեծ սպասումներ ու ակնկա-
լութիւններ ունի բարեփոխումների: Բարօրութեան 
ու կարիքների հոգածութեան հրամայականը չէ 
միայն, որ յուզում է մեր ժողովրդին: Մեր երկրի 

առջեւ ծառացած են արտաքին հանգամանքներով 
պայմանաւորուած լրջագոյն մարտահրաւէրներ, 
որոնց դիմակայելու եւ շահեկան կերպով լուծում-
ների առաջնորդելու համար ներքին կեանքում 
պիտի ունենանք հնարաւորինս քիչ խնդիրներ: 
Պետական, քաղաքական գործիչների եւ ողջ 
հասարակութեան ընդհանուր բարեխղճութիւնը եւ 
քաղաքացիական պատասխանատուութիւնը գլխա-
ւոր պայմանն են մեր ժողովրդի ներուժի հա-
մախմբման, մեր պետականութեան ամրապնդման 
եւ մեր շէն, յուսալի ապագայի կերտման:

Յարգարժան պատգամաւորներ, ձեր օրէնս-
դըրական ջանքերով պիտի ձեւաւորուեն անհը-
րաժեշտ միջավայր ու հնարաւորութիւններ մեր 
երկրի տնտեսութեան շարունակական զարգաց-
ման, գիտութեան, կրթութեան, մշակոյթի առաջըն-
թացի համար, մեր ժողովրդի անվտանգութեան եւ 
խաղաղութեան ապահովման համար: Ձեր հաստ-
ատած օրէնքները պիտի ծառայեն հասարակական 
մեր կեանքում ամրապնդելու օրինականութիւնը, 
արդարութիւնն ու իրաւունքը, որոնք կը զօրացնեն 

մեր ընթացքը՝ ապրելու եւ գործելու փոխադարձ 
յարգանքի, սիրոյ եւ համերաշխութեան մէջ: Սիրոյ 
եւ համերաշխութեան ոգով, հաւատում ենք, պիտի 
արդիւնաւորուեն նաեւ այս դահլիճում ընթացող 
քննարկումները եւ կայացուող որոշումները: Քա-
ղաքական հայեացքների եւ տեսակէտների բազ-
մակարծութեամբ հանդերձ՝ մեր հայրենիքի եւ 
ժողովրդի լուսաւոր ապագայի նոյն տեսլականն է 

կը կորսնցնեն իրենց արդիւնաւէտութիւնը:
«Սա ստեղծում է մեծ ռիսկեր, միաժամանակ, ի 

հարկէ, ստեղծում է նաեւ նոր հնարաւորութիւններ»,- 
ըսած է Արմէն Սարգսեան:

Անդրադառնալով նորընտիր Ազգային ժողովին 
առջեւ ծառացած բազում մարտահրաւէրներուն՝ 
նախագահ Սարգսեան ըսած է. «Այդ մարտահրա-
ւէրների շարքը երկար է. Լեռնային Ղարաբաղի 
հակամարտութեան խաղաղ եւ արդար կարգաւո-
րում, Հայաստանի ու Արցախի անվտանգութեան 
բարձրացում, բանակի արդիականացում, եւրաս-
իական եւ եւրոպական ուղղութիւններով գործակ-
ցութեան խորացում, գործակցութեան զարգացում 
հարեւանների, համաշխարհային բոլոր դերակա-
տարների, բոլոր գործընկերների եւ, իհարկէ, 
բարեկամների հետ, Հայաստանի տեղի ամրա-
պընդում աշխարհում՝ որպէս միջազգային յուսալի 
եւ կայուն գործընկեր:

Իր ուղերձի աւարտին ան մասնաւորաբար 
նշած է. «Իմ խորհուրդն է՝ այսօր յաջողութեան 
հասնելու համար սեւեռենք մեր ուշադրութիւնը եւ 
գործունէութիւնը ապագայի վրայ: Աշխատենք 
բոլորս միասին եւ բոլորս բոլորի համար սկզբուն-
քով: Որպէս Հանրապետութեան նախագահ՝ իմ 
լիազօրութիւնների սահմաններում, պատրաստ եմ 
գործակցութեան եւ աջակցութեան, համատեղ 
բեղմնաւոր աշխատանքի՝ ի շահ մեր հայրենիքի եւ 
ժողովրդի»:
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ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Կրկնութիւն

Պատմութիւնը ժողովուրդներու ապրած կեան-
քին գրառումն է: Կը պատահի նաեւ, որ մանաւանդ 
հին դարերուն գրառումներ չըլլային՝ միջոցներու 
բացակայութեան պատճառաւ: Անոնք սկսան 
երեւնալ ժայռերու վրայ՝ ի հարկէ պետական մի-
ջոցներով եւ հսկողութեամբ, ապա «տախտակ-
ներու» վրայ, ու դարերու ընթացքին յառաջացաւ 
պապիւրոսը, ապա թուղթը, ու զարկ տրուեցաւ 
պատմագրութեան՝ անշուշտ ամէն գրող իր տեսան-
կիւնէն եւ մանաւանդ պատուիրատուէն այլ կերպ 
դիտելով դէպքերն ու դէմքերը, ինչպէս նաեւ եղե-
լութիւնները՝ արշաւանք, յաղթանակ, պարտու-
թիւն եւ այլն:

Դարեր շարունակեցին դարերու եւ հազարամ-
եակներ դարձան իրարանման խորքայինի տեսան-
կիւնէն, ու տակաւին երբ այսօր դէպք մը կը պա-
տահի նման անցեալի մէկ պատկերին, «պատմութիւնը 
ինքզինք կը կրկնէ» յանկերգը կը լսուի, ինչպէս 
նաեւ «պատմութենէն դաս չենք առներ» խօսքը: 
Երկուքն ալ իրականութիւն են: Բայց ինչպէ՞ս 
պատմութիւնը ինքզինք պիտի չկրկնէ, երբ պատ-

մութեան առարկան եւ զայն ներկայացնողը ՄԱՐԴ 
ԱՐԱՐԱԾՆ Է՝ ա՛յն մարդը, որ իբրեւ ՄԱՐԴ 
կազմաւորուելէն ետք կ'ընթանայ նոյն եղանակով 
եւ ոչինչ փոխուած է ապրուած ու տակաւին շարու-
նակելի ինքնութենէն: Պատերազմ եւ ... խաղաղու-
թիւն: Ճիգեր իրար կը յաջորդեն, կը խաչաձեւեն, 
սակայն արդիւնքը կը մնայ ի սկզբանէ այն ինչ որ 
էր:«Հոգին կը տենչայ մարմինին հակառակ ու 
մարմինը՝ հոգիին» (Պօղոս Առաքեալ): Ձայնը կու 
գայ երկու հազար տարուան խորերէն, իսկ աւելի 
հին՝ Լաօ Ցէ. «Պատերազմի շրջանին մարդու 
բարձրադիր եսը տեղի կու տայ ու բնազդը կ'ըլլայ 
տիրական». այսինքն՝ բանականութիւնը  տեղի 
կու տայ բնազդին, ու պատերազմը անխուսափելի 
է: Որեւէ բնական եւ առողջ կենդանի կ'ուզէ 
ինքզինք բազմապատկել, ընդարձակուիլ իբրեւ 
ապահովութեան երաշխիք: Տարբեր չէ նաեւ մարդ 
արարածը, մինչ «պատմութենէն դաս չենք առներ», 
ինչ որ ատենին Հեկել ըսած է, ու պիտի չ'առնենք, 
այնքան ատեն որ մարդակազմութենէն ոչինչ 
փոխուած է ու բնութեան  օրէնքին հլու հնազանդ 
կը շարունակենք եւ պիտի շարունակենք, ե՛ւ պիտի 
ծնինք, ե՛ւ պիտի պատերազմինք, ե՛ւ պիտի սգանք 
եւ պիտի խնդանք: Մէկ խօսքով՝ ընթացքը պիտի 

շարունակուի իր մութ ու լոյսով, պայքարով ու 
յոյսով եւ վերջ ի վերջոյ ըսելու համար «Ընթացքս 
կատարեցի»:

Դպրոցական օրերուս խաղ մը ունէինք եւ 
տակաւին գոյութիւն ունի՝ «ԴՐՕՇԱՐՇԱՒ»-ը: Կեանքն 
ալ արշաւ մըն է: Ծնողքի պարտքը՝ դրուած ծնա-
նողներու կողմէ: Մոլորակներն ալ, արեւներն ալ 
ունին իրենց կրկնուող ընթացքը, որով կու գայ 
ՆՈՐ ՏԱՐԻՆ, ՅՈՒՇ ԿԸ ԴԱՌՆԱՅ ՀԻՆԸ:

Եկաւ Նոր տարին: ՇՆՈՐՀԱՒՈՐ:
ՏԱՐԻՆ՝ ՆՈՐ, ՄԱՐԴԸ՝ ՀԻՆ:

	

ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ	ՊԱՏԳԱՄԻ	ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ	
«2019	–	ՀԱՅ	ՄԱՄՈՒԼԻ	ՏԱՐԻ»	

	

Կիրակի,	 20	 Յունուար	 2019-ին	 սուրբ	 պատարագի	 ընթացքին,	 Լիբանանի	 Հայոց	 թեմի	
բոլոր	եկեղեցիներուն 	մէջ	պիտի	ընթերցուի	Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.	Արամ	Ա.	կաթողիկոսի	«2019	-	ՀԱՅ	
ՄԱՄՈՒԼԻ	ՏԱՐԻ»	հայրապետական 	պատգամը։	

Կը	 հրաւիրենք	 մեր	 հաւատացեալ	 ժողովուրդը	 ականջալուր	 դառնալու	 վեհափառ	
հայրապետի	 մտածումներուն 	 եւ	 անդրադառնալու 	 հայ	 մամուլի	 կենսական	 դերա-
կատարութեան 	մեր	հաւաքական	կեանքէն	ներս։	

ԴԻՒԱՆ	ԱԶԳԱՅԻՆ	ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ 	

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոսի Խօսքը
Ազգային Ժողովի 7-րդ Գումարման 
Անդրանիկ Նիստի Առիթով
¾ç 02

միաւորում ձեզ՝ համախումբ ջանքերով ներդրում 
բերելու ազգային մեր իղձերի իրագործման նուի-
րական առաքելութեանը: Պատուէրն ունենք 
առաքեալի՝ ճշմարտութեամբ, արդարութեամբ, 
սրբութեամբ, առաքինութեամբ ու սիրով խորհելու 
(Փիլ. Դ 8), միաշունչ եւ միախորհուրդ լինելու եւ 
հակառակութեան ոգով չգործելու (Փիլ. Բ 2-3): 
Ճշմարիտ է ասուած՝ միաբանութեամբ փոքրերը 
մեծանում են, եւ անմիաբանութեամբ մեծերը՝ 
փոքրանում: Արդ, ամուր պահենք Հայաստան, 
Արցախ, Սփիւռք միասնականութիւնը, հաւատար-
մութիւնը մեր հոգեւոր եւ ազգային արժէքներին, 
մեր հայրերի նուիրական պատգամներին, որպէս-
զի ունենանք շնորհն ու զօրութիւնը կերտելու մեր 
հայրենիքի եւ ազգային կեանքի զարթօնքը: 

Սուրբ Ծննդեան հոգենորոգ այս օրերին, 
արդարեւ, զօրանում են հաւատն ու վստահութիւնը, 
որ քրիստոնէական իր արժեհամակարգով մեր 
ժողովուրդը պիտի շարունակի լինել արարող ու 
զարգացող ազգ, հոգով ու մտքով լուսաւորուած 
ազգ՝ կարող բարեփոխելու իր կեանքը: Մեր 
Եկեղեցին, ինչպէս բազմադարեայ մեր պատմու-
թեան ընթացքին, այսօր եւս շարունակելու է իր 
զօրակցութիւնը բերել հայրենի իշխանութիւնների 
ազգաշէն նախաձեռնութիւններին։ 

Մեծարգոյ պատգամաւորներ, Աստծոյ օրհնու-
թիւնն ու շնորհներն ենք հայցում ձեզ եւ ձեր գոր-
ծունէութեանը: Հայրենիքի հանդէպ ձեր սէրը թող 
ուղղորդի եւ ուժ ու կորով պարգեւի ձեզ: Թող Տէրը 
Իր Սուրբ Աջի եւ խնամքի ներքոյ պահպանի ու 
օրհնի մեր ժողովրդին եւ սրբազան մեր երկիրը՝ 
խաղաղութեան մէջ եւ բարգաւաճման ճանապար-
հին՝ այսօր եւ միշտ. ամէն:
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ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

Շարքի առաջին հերոսը սուրիահայ ոսկերիչ 
Սահակ Քէշիշեանն է, որ Հայաստան տեղափոխ-
ւած է 2012 թուականի Փետրուարին Սուրիայէն, 
երբ կը ռմբակոծուէին հայկական թաղամասերը: 
Սահակ Քէշիշեանը երկու մանկահասակ 
երեխաներուն եւ իր կնոջ հետ կ'ապրի Երեւան, ուր 
բնակարան վարձած է եւ կը զբաղի արծաթեայ 
զարդերու պատրաստութեամբ ու վաճառումով: 
Կը պատմէ, որ Հայաստանի մէջ դժուարութիւններ 
ունեցած են, մինչեւ օրս ալ ունին, սակայն ամէն 
ինչ դէպի լաւը կ'երթայ, չեն դժգոհիր: Այժմ 
Վերնիսաժի մէջ փոքրիկ տարածք վարձակալած է 
ու իր ձեռքի աշխատանք- զարդերը կը վաճառէ: 
Կինը կը զբաղի երեխաներուն դաստիարակու-
թեամբ, չ'աշխատիր: 

- Պարոն Քէշիշեան, կը պատմէ՞ք, թէ ո՞ւր ծնած 
էք, մինչեւ Հայաստան տեղափոխուիլը, ինչո՞վ 
զբաղած էք, հայրենիքի մէջ ինչպէ՞ս հաստատուեցաք 
ու ինչպէ՞ս դասաւորուեցաւ այստեղ կեանքը:

- Շնորհակալ եմ ձեզի ալ: Ծնած եմ Հալէպ: 
Հայաստան եկանք 2012 թուականի Հոկտեմբեր 
9-ին, երբ Հալէպը սկսան ռմբակոծել: Այնտեղ ես 
ոսկիի վրայ թանկարժէք քարերու տեղադրումով 
կը զբաղէի: Այստեղ ընկեր մը ունէի, մեզմէ երկու 
ամիս առաջ եկած էր, առաջարկեց այստեղ գալ: 
Երբ սկսան Հալէպը հրթիռակոծել, փոքր երեխաս 
11 ամսական էր: Մեր թաղամասերը յարձակումի 
կ'ենթարկուէին, անոր համար որոշեցի գալ 
Հայաստան: Կը մտածէինք, որ երկու-երեք տարի 
ետք ամէն ինչ կը լաւանայ, նորէն ետ կ'երթանք 
Հալէպ, սակայն միչեւ այսօր այտեղ ենք: Հայաս-
տան տեղափոխուելէ ետք սկսայ իմ գործովս 
զբաղիլ, քարեր կը տեղադրէի: Մօտ երկու տարի 
աշխատեցանք, յետոյ գործերը վատացան, սկը-
սանք այլ բաներ մտածել: Ես սկսայ անձնական 
գործով զբաղիլ, արծաթեայ զարդեր պատրաստել, 

վաճառել: Տեսայ, որ ասիկա աւելի ճիշդ է, ու 
Վերնիսաժի մէջ սեղան վերցուցի, հիմա իմ աշխա-
տանքներս կը վաճառեմ: Հիմա, փառք Աստուծոյ, 
կը զգամ, որ մէկ քայլ առջեւ եմ, աշխատանքի 
առումով հանգիստ ենք: 

- Հայաստանի մէջ ինչպէ՞ս յարմարեցաք միջա-
վայրին թէ ֆինանսապէս, թէ՛ հոգեպէս: Երեխաները 
ինչպէ՞ս ընտելացան նոր միջավայրին: 

- Միայն ֆինանսական հարցերը չէին: Երբ 
մենք Հայաստան եկանք, ոչ մէկը ունէինք այստեղ, 
մի քանի ազգական ունէինք, որոնք մի քանի ամիս 
առաջ Սուրիայէն տեղափոխուած էին: Ես նախա-
պէս երբեք չէի եղած Հայաստան, ոչինչ գիտէի: 
Սկիզբը մեզի համար շատ դժուար եղաւ, մինչեւ որ 
յարմարինք այստեղի կեանքին, օրէնքներուն, 
ձեւին, մեզ ճանչնային, մենք ճանչնայինք եւ այլն: 
Կարեւորը առողջ մնացինք, շարունակեցինք մեր 
գործը: Երեխաները այստեղ շատ կը սիրեր, չեն 
ուզեր ետ Սուրիա երթալ: 

- Վերնիսաժի մէջ այս տաղաւարը ե՞րբ վար-
ձակալած էք, ինչքա՞ն վարձ կու տաք: 

- Ես այստեղ շատ հին չեմ: Անցած տարուան 
Մայիսի աւարտին, գրեթէ Յունիսի սկիզբը վարձա-
կալած եմ այս տարածքը: Ես այստեղ նոր եմ, բայց 
անկէ առաջ շատ ցուցահանդէսներու մասնակցած 
եմ, յաճախորդներ շատ ունիմ, որոնք զիս կը 
ճանչնան: Այստեղ՝ Վերնիսաժի մէջ, երբ սեղան 
վերցուցի, յաճախորդները շատցան, աւելի շատ 
մարդիկ սկսան ճանչնալ զիս: Վարձը մէկ քառա-
կուսի մեթրը 1000 դրամ է: Այստեղ աշխատանքի 
պահանջ կայ, զբօսաշրջիկներ կան, որոնք գնում 
կ'ընեն:

- Հայաստանի մէջ ապրիլն ու աշխատիլը, ձեր 
կարծիքով, դժուա՞ր է:

- Ամէն երկրի մէջ բարդութիւն կայ, խնդիրներ 
կան: Բայց մենք այնտեղ ծնած ենք, մեր պապե-
նական ունեցուածքին վրայ աւելցուցած ենք, այսինքն՝ 
հիմնուած ենք, մեր աշխատանքը ունեցած ենք, 
մեր բնակարանները վարձու չեն եղած, գործատե-
ղերը վարձու չեն եղած, բոլոր մեր սեփականութիւնը  

եղած են: Իսկ այստեղ Հայաստանի մէջ գործի 
պարագան դժուար է: Ամէն ինչ այս երկրին մէջ լաւ 
է՝ բացի աշխատանքէն: Երբ մենք այստեղ տեղա-
փոխուեցանք, պատրաստ չէինք: Այստեղ զերոյէն 
սկսած ենք, շատ դժուարութիւններ ունեցած ենք: 
Սակայն միմիայն մեզի համար դժուար չէ աշխա-
տանքը, Հայաստան ապրողներուն համար ալ 
շատ դժուար է: Բայց ես յոյսով եմ, որ ամէն ինչ 
դէպի լաւը կ'երթայ: Ես վեց տարիէ Հայաստան 
եմ, կը տեսնեմ, որ աշխատանքի բերումով երկիրը 
յառաջ կ'երթայ:

 - Սուրիա վերադառնալու նպատակ կամ ցան-
կութիւն նորէն ունի՞ք: 

- Երեխաներս այստեղ շատ յարմարած են 
միջավայրին, չեն ուզեր Սուրիա վերադառնալ: Ես 
չեմ կրնար ըսել հարիւր տոկոս կ'երթա՞մ, թէ ոչ: 
Այստեղ բնակարանը վարձու է, սեփականութիւն 
չունինք: Եթէ կարենանք այստեղ բնակարան ձեռք 
բերել, կը կարծեմ, որ կը մնամ Հայաստան: 

- Քիչ մը պատմեցէ՛ք Ձեր պատրաստած զարդե-
րուն մասին: 

- Շատ տեսականի ունիմ զարդերու, ունիմ նաեւ 
հնութիւններ: Պատուէրներ ալ կ'ըլլան: Նկարը 
ցոյց կու տան ու կը պատուիրեն այդ զարդէն: Ընդ-
հանրապէս բոլոր պատուէրները կը պատրաստենք: 
Հայկական տառերով, նախշերով, հայկական 
ճարտարապետական տարբեր շինութիւններով 
զարդեր կը պատրաստենք:

- Ի՞նչ կ'ըսէք Սուրիա բնակող հայրենակիցներուն:  
- Ես իրենց կոչ կ'ընեմ գալու եւ Հայաստան 

ապրելու, բայց ամէն ընտանիք իր պարագան 
ունի: Սակայն Սուրիոյ մէջ հայերուն ապագան 

աւելի դժուար կ'ըլլայ հետզհե-
տէ: Հայկական գաղութը շատ 
փոքրացած է այդտեղ: Հոս 
շատ լաւ երկիր է, ամէն ինչով, 
եթէ կարենաս աշխատանքի 
հարցը լուծել:

Հայրենադարձները Կը Պատմեն – 1 -
Հայերուն Ապագան Սուրիոյ Մէջ Հարցական Է. Հայրենադարձ Սահակ Քէշիշեան

«Զարթօնք», որ հայրենիքէն կը շարունակէ 
յօդուածներ, հարցազրոյցներ ու հետաքրքրա-
կան տեսաձայնագրութիւններ ներկայացնել, 
իր «Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ եւ «Ներդրող-
ներ Հայրենիքի Մէջ» շարքերով, այսօր կու գայ 
անոնց վրայ  աւելցնելու նոր շարք մը եւս՝  
«Հայրենադարձները Կը Պատմեն…» ընդհա-
նուր խորագրով: Շարքի նպատակն է ներկա-
յացնել Հայաստան ու Արցախ բնակող հայրե-
նադարձներու կեանքը, որոնք զանազան 
պատճառներով աշխարհի տարբեր երկիրներէ 
վերադարձած են հայրենիք՝ մշտական բնա-
կութեան: 
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Անցնող շաբաթավերջին Հայաշէնի Ս. Յով-
հաննու Կարապետ եկեղեցւոյ անուանակոչութեան 
տօնն էր։ Առ այդ կիրակի՝ 13 յունուար 2019-ին, 
Լիբանանի Հայոց Առաջնորդ Գերշ. Տ. Նարեկ 
Արքեպիսկոպոս ընկերակցութեամբ Լիբանանի 
Հայոց Թեմի Քարոզիչ Հոգշ. Տ. Անանիա Ծ. Վրդ. 
Գուճանեանի եւ Հոգշ. Տ. Լեւոն Աբղ. Եղիայեանի 
այցելեց Հայաշէն, ուր արժանացաւ ժողովրդային 
ընդունելութեան, որմէ ետք առաջնորդութեամբ 
ՀՄԸՄ-ի շեփորախումբին եւ մասնակցութեամբ 
եկեղեցւոյ թաղականութեան անդամներուն, 
դպրաց դասուն եւ հայաշէնահայութեան, թափօրը 
ուղղուեցաւ եկեղեցի, ուր Սրբազան Հայրը այս 
առիթով մատուցեց Ս. Պատարագ։ 

Պատարագի ընթացքին Սրբազան Հայրը յայտ-
նեց, որ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոս Արամ Ա. 
Վեհափառ հայրապետ ընդառաջելով իր խնդրան-
քին ծաղկեայ փիլոն կրելու իշխանութիւն շնորհեց 
եկեղեցւոյ հովիւ Արժ. Տ. Վարդան Քհն. Մարտիրոս-
եանին եւ հրաւիրեց ներկաները, որ յոտնկայս 
ունկնդրեն Վեհափառ Հայրապետին սրբատառ 
կոնդակը։

Ժողովուրդին ուղղուած իր քարոզին մէջ, Ս. 
Յովհաննէս Մկրտիչի ծննդեան դրուագին ակնար-
կելով Սրբազանը մէջբերեց Ղուկասու Աւետարանի 

հետեւեալ համարը. «Արդեօք այս մանուկը ինչպի-
սի՞ մէկը պիտի ըլլայ։ Եւ Տիրոջ զօրութիւնը անոր 
հետ էր»։ Սրբազանը իր մտածումները կեդրոնա-
ցուց Աստուծոյ զօրութեան եւ մեր կեանքին մէջ 
ունեցած ներգործութեան վրայ։ Անդրադառնալով 
Ս. Յովհաննու Կարապետ եկեղեցւոյ անուանակո-
չութեան տօնին, Առաջնորդ Սրբազանը յիշեցուց, 
թէ եկեղեցին հաւատացեալներու խումբն է, որ մեր 
պարագային կ՛ապրի Աստուծոյ զօրութեամբ եւ 
հայոց պատմութեան կշռոյթով։

Եզրափակելով իր խօսքը Սրբազան Հայրը 
գնահատեց եկեղեցւոյ հովիւը, թաղականութիւնը 
եւ բոլոր սպասաւորները, ինչպէս նաեւ Հայաշէնի 
շրջանի հայկական բոլոր կառոյցներու պատաս-
խանատուները յանձնարարելով, որ եկեղեցւոյ 
տօնը առիթ հանդիսանայ մեր ժողովուրդի զաւակ-
ներուն նոր եռանդով ծառայելու։

Պատարագի աւարտին կատարուեցաւ մատաղ-
օրհնէք։

Այնուհետեւ մատուցուեցաւ սիրոյ սեղան։ Օր-
ւան հանդիսավար Սեւան Կարապետեան-Ադամ-
եան բարի գալուստ մաղթելէ ետք ներկաներուն 
հրաւիրեց Ս. Յովհաննու Կարապետ եկեղեցւոյ 
թաղականութեան ատենապետ Արտաշէս Գա-
սարճեանը՝ փոխանցելու իր խօսքը։ Գասարճեան 
իր խօսքին մէջ կեդրոնացաւ մեր աւանդութիւնները 
այնպէս ինչպէս որ են պահելու անհրաժեշտութեան 
վրայ շեշտելով, որ իր աւանդութիւնները մոռցող 
կամ անտեսող ազգը անպայմանօրէն պիտի 
ձուլուի եւ կորսուի։  Ան նկատել տուաւ, որ հայաշէն-
ցիները այս գիտակցութեամբ համախմբուած են 
եկեղեցւոյ շուրջ եւ կը մասնակցին տօնախմբութեան 
եւ մատաղի պատրաստութեան։ Գասարճեան 
գնահատեց եկեղեցւոյ հովիւին աշխատանքը եւ 
շնորհաւորեց զայն ծաղկեայ փիլոն կրելու պա-
տիւին առթիւ։ Իր խօսքի աւարտին ան շնորհա-

Լիբանանահայ Կեանք
Հայաշէն
Ս. Յովհաննու Կարապետ Եկեղեցւոյ Անուանակոչութիւն

կալութիւն յայտնեց բոլոր բարերարներուն եւ 
նուիրատուներուն։ 

Այս առիթով, եկեղեցւոյ թաղականութիւնը ոսկի 
խաչով մը պարգեւատրեց թաղականութեան կազ-
մէն Արշակուհի Տէր Խաչատուրեանը, անոր ունե-
ցած 49 տարուան վաստակին Ազգային Թորգոմեան 
եւ Ազգային Գէորգ Չաթալպաշեան վարժարան-
ներէն ներս ըլլալով ատակ ուսուցչուհի մը եւ 
ջամբած հայեցի դաստիարակութիւն եւ ազգային 
գիտակցութիւն, իսկ դպրաց դասի անդամները 
յուշանուէր մը յանձնեցին Տէր Վարդանին։

Հայր Լեւոն գնահատեց Վարդան քհնյ. Մարտի-
րոսեանի տարած աշխատանքը Լիբանանի, նաեւ 
Սուրիոյ Եագուպիէ գիւղին մէջ, ուր ապրած էր 
ժամանակին։

Սրբազան Հայրը իր ուրախութիւնը յայտնեց, 
որ Հայաշէնի հայութիւնը համախումբ կը շարու-
նակէ իր ազգին, եկեղեցիին եւ կառոյցներուն շուրջ 
մնալ ու գործել։

Սիրոյ սեղանին գեղարուեստական յայտագի-
րով ազգային-հայրենասիրական երգերով ելոյթ 
ունեցաւ երգիչ Նժդեհ Պոտրումեան, իսկ եկեղեցւոյ 
դպրաց դասը մեկնաբանեց փունջ մը շարա-
կաններ։
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¾ç 07

Տեսակէտ
Երբ Խոցելի Դառնաս, Մի՛ Մեղադրեր Օտարը
Պատերազմ Եւ Դիւանագիտութիւն

- Մաս Բ –

ԿՈՐԻՒՆ Լ. ՔԷՀԵԱՅԵԱՆ

Եթէ պատերազմական իրավիճակի 
տրամաբանութեամբ չկերտես խաղաղութիւնդ, վաղ 

թէ ուշ կը վերածուիս խրտուիլակային պետութեան                                                                                                    
Սոյն յօդուածին նպատակը արցախեան պատե-

րազմի եւ Հայաստանի Հանրապետութեան ար-
տաքին քաղաքականութեան քննարկումը չէ, այլ 
համապարփակ լուսաբանումը արցախեան հիմ-
նահարցի խաղաղ կարգաւորման բանակցային 
գործընթացի խոցելի կողմերուն:

Գերտէրութեանց եւ մասնաւորապէս աշխար-
հակալական ու ծաւալողական ձգտումներ ունեցող 
պետութեանց ազդեցութեան ոլորտի ընդարձակ-
ման ու գերիշխման կարեւորագոյն գործօններէն 
մին կը համարուի նաեւ իրենց ենթակայ «պետու-
թեանց» միջեւ տարածքային ու սահմանային վի-
ճելի, ականուած եւ հակամարտութիւններով յղի 
խնդիրներու ստեղծումը` զանոնք վերածելով 
«Աքիլէսեան գարշապարի»: Ռուսական ազդեցու-
թեան ոլորտի վառ օրինակներէն մին  կը համարուի 
նաեւ կովկասեան ողջ տարածքը եւ մասնաւորապէս 
Կարսի մարզի ու Նախիջեւանի նիրհած, ինչպէս 
նաեւ Արցախի թնճուկային խնդիրը:  

Այսպէս, 1921 թուականի Յուլիս 5-ին Ժոզէֆ 
Սթալինի անմիջական միջամտութեամբ եւ Ռուսիոյ 
համայնավարական կուսակցութեան կովկասեան 
բիւրոյի որոշմամբ` Լեռնային Ղարաբաղի տարած-
քը (բացառած ենք Կարսի մարզի ու Նախիջեւանի 
խնդիրները) բռնակցուեցաւ ազրպէյճանական 
ԽՍՀ-ին: Խորհրդային միութեան փլուզման շեմին, 
եօթանասունամեայ նիրհէն ետք` 1988 թուականին, 
անգամ մը եւս տարածաշրջանային քաղաքական 
դաշտ նետուեցաւ արցախեան հարցի խաղա-
քարտը եւ վերաճեցաւ պարտադրուած պատերազ-
մի (1988 - 1994): 

Զէնքի ու զինամթերքի սակաւ ու խեղճուկ 
միջոցներով, սակայն մարտունակութեան անկըրկ-
նելի կամք, կորով ու ոգի եւ ռազմական հմտութիւն 
ու աներեւակայելի զոհողութիւններ ցուցաբերող 

հայ ազատամարտիկի եւ յետին ճակատի աննկուն 
կամքի ու անշահախնդիր նուիրումի ու օժանդա-
կութեան շնորհիւ ոչ միայն ազատագրուեցան 
ԼՂԻՄ-ի ողջ տարածքը եւ այժմու Քաշաթաղի ու 
Շահումեանի շրջանները (ներկայիս Արցախի 
Հանրապետութեան ընդհանուր տարածքը կը կազմէ 
11.458 քառակուսի քիլոմեթր), այլեւ ինքնին պատե-
րազմ հրահրող Ռուսաստանի Դաշնութեան միջ-
նորդութեամբ իսկ 1994 թուականի Մայիս 11-ին 
Ազրպէճանն ստիպուեցաւ կրակի դադրեցման 
համաձայնագիր կնքելու Հայաստանի Հանրապե-
տութեան եւ Արցախի պաշտպանութեան գերա-
տեսչութեանց հետ (համաձայնագիրը ուժի մէջ 
մտած է Մայիս 12-ին)` սկիզբ տալով արցախեան 
հակամարտութեան խաղաղ կարգաւորման գործ-
ընթացին...:

Մեծ զոհողութիւններու եւ շուրջ տասը հազար 
հայորդաց արեան գնով յաղթանակ տարած հայ 
ազգն ու զանոնք ներկայացնող պետական այրերը 
վերջնագիր ներկայացնելու փոխարէն` նետուեցան 
անժամկէտ ու խաղաղ բանակցութեանց քաղաքա-
կան պղտոր փորձադաշտ` թաւալելով տարածա-
շըրջանային ու միջազգային շահեր հետապնդող 
գերտէրութեանց գերշահերու բազմաբնոյթ ու 
առկախ թելադրատոմսերու՝ «Աուգեան ախոռնե-
րուն» մէջ: 

Հայաստանի Հանրապետութեան ներքին քա-
ղաքական ուժերու հերթափոխման, արտաքին 
քաղաքական գործօնի բազմաներարկ ու յարա-
փոփոխ ներգործութեանց {hիմնախնդրի կարգաւոր-
ման շուրջ բանակցութիւնները կ'ընթանան ԵԱՀԿ 
(Եւրոպայի անվտանգութեան եւ գործակցութեան 
կազմակերպութիւն) Մինսքի խումբի համանախա-
գահներու (Ռուսաստան, ԱՄՆ, Ֆրանսա) միջնորդու-
թեամբ} եւ Ազրպէյճանի անդադրում սպառազին-
ման զուգընթաց, 

Արցախեան հակամարտութեան խաղաղ կար-
գաւորման գործընթացն իւր լուծման զոյգ՝ փուլային 
(այս մօտեցումը գերիշխած է մինչեւ 1995 թուա-
կանի վերջը) ու փաթեթային մօտեցման շրջաններն 
ունեցաւ եւ առանց շօշափելի արդիւնքներ ու լուրջ 
յառաջընթաց արձանագրելու` կանգ առաւ գալիք՝ 
նոր ու անյայտ քաղաքական տեսահորիզոնի առջեւ...: 

ՀՀՇ-ի (Հայոց համազգային շարժումը 1988 - 
1990 թուականներուն ԽՍՀՄ տարածքին վրայ եղած 
է ամէնէն զանգուածային եւ հեղինակաւոր անկա-
խական եւ ժողովրդավարական կազմակերպութիւնը, 
իսկ 1990 – 1998 թուականներուն` Հայաստանի Հան-
րապետութեան իշխող կուսակցութիւնը) հովանիին 
ներքոյ եւ Հայաստաանի Հանրապետութեան 
առաջին նախագահ Լեւոն Տէր-Պետրոսեանի նա-
խագահութեան օրերուն (1991 Հոկտեմբեր 16 – 
1998 Փետրուար 3), արցախեան հիմնախնդրի 
խաղաղ կարգաւորման փուլային տարբերակը 

կրցաւ յանգիլ գէթ այն եզրակացութեան, որ ԼՂՀ-
եան կարգավիճակի հարցի քննարկումը կարելի է 
սկսիլ միայն քաղաքական համաձայնագրի կնքու-
մէն ետք: Այսպիսով, միջազգային հանրութիւնը 
Լեռնային Ղարաբաղը ճանչցաւ որպէս հակամար-
տութեան ու անոր կարգաւորման լիիրաւ կողմ` 
հիմք ընդունելով մարդու իրաւունքներու եւ ազգե-
րու ինքնորորշման իրաւունքի սկզբունքները։ Ըն-
թացքին Ազրպէյճանը բազմիցս փորձեց կասեցնել 
սոյն գործընթացը եւ, անոր պնդմամբ, 1995 թուա-
կանի վերջին, ԵԱՀԿ Մինսքի խումբը փորձեց 
«փուլային» լուծման հայեցակարգէն անցում կա-
տարել դէպի «փաթեթային» տարբերակ:

Հակամարտութիւնը փուլային կամ փաթեթային 
մօտեցումներով կարգաւորելու անցումային փոր-
ձերը (1996 թուականի Դեկտեմբերին ԵԱՀԿ Լիզպոնի 
գագաթնաժողովին, երբ յայտարարուեցաւ Ազրպէյ-
ճանի Հանրապետութեան տարածքային ամբողջակա-
նութեան եւ Ազրպէյճանի սահմաններուն մէջ ԼՂ-ին 
ամենաբարձր կարգավիճակ շնորհելու մասին, փա-
կուղային իրավիճակն աւելի խորացաւ)  եւ բանակ-
ցութիւնները փակուղային վիճակ չհասցնելու 
ջանքերը աւելի խորացուցին հակամարտող կող-
մերուն միջեւ գոյութիւն ունեցող հակասութիւնները. 
դադրեցուցին ուղիղ բանակցութիւնները, արձա-
նագրեցին փաստացի հետընթաց եւ Լեռնային 
Ղարաբաղը զրկեցին բանակցային իրաւունքէն, 
ապա եւ ԼՂ-ի իշխանութիւնը մղեցին փուլային 
կարգաւորման գաղափարի բացարձակ մերժման 
եւ Հայաստանի Հանրապետութենէն ներս քաղա-
քական ճգնաժամի վերաճման, ապա եւ 1988 
թուականի Փետրուար 4-ի իշխանափոփութեան:

Հայաստանի Հանրապետութեան երկրորդ 
նախագահ Ռոպերթ Քոչարեանի նախագահու-
թեան օրերուն (1998 Ապրիլ 9 – 2008 Ապրիլ 9), 
1999 – 2007 թուականներուն, զոյգ նախագահներու՝ 
Ռ. Քոչարեանի եւ Հայտար Ալիեւի (2004 թուակա-
նէն Իլհամ Ալիեւի) միջեւ Մոսկուայի, Ուաշինկթընի, 
Փարիզի, Ս. Փեթերսպուրկի, Քի Ուէսթի, Իսթան-
պուլի, Պուխարեստի, Մինսքի եւ այլ քաղաքներու 
մէջ տեղի ունեցած իրարայաջորդ հանդիպումներէն 
ետք, նախ հետեւողականօրէն փոշիացան զինա-
դադարն ամրապնդելու եւ անշրջելի խաղաղութիւն 
հաստատելու նախորդ շրջանի ձեռքբերումները, 
2001 թուականի սկիզբը համաձայնեցուած Փա-
րիզեան սկզբունքները (ըստ Փարիզեան սկզբունք-
ներուն՝ ԼՂ-ը պիտի ճանչցուէր ՀՀ-եան ամբողջական 
մաս, իսկ Ազրպէյճանը Հայաստանէն պիտի պոկէր 
Ազրպէյճանը Նախիջեւանին միացնող համապատաս-
խան միջանցքային տարածք), ապա եւ բանակցային 
զոյգ կողմերուն ներկայացուեցաւ Ռուսաստանի 
Դաշնութեան, Ֆրանսայի ու ԱՄՆ-ի կողմէ մշակ-
ւած արցախեան հակամարտութեան խաղաղ 
կարգաւորման հիմնարար «Մատրիտեան» 
սկզբունքներու նախնական տարբերակը:

2008 թուականի Յունիս 6-ին Ս. Փեթերսպուրկի 
մէջ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցու-
թեան (ՀՀԿ) հովանին վայելող, Հայաստանի Հան-
րապետութեան երրորդ նախագահ Սերժ Սար-
գըսեանի (2008 Ապրիլ 9 – 2018 Ապրիլ 9) եւ 
Ազրպէյճանի Հանրապետութեան նախագահ Իլ-

Հայաստանի եւ Արցախի Հանրապետութեանց քարտէսը եւ Արցախի 
Հանրապետութեան դրօշն ու զինանշանը

Հայաստանի եւ Արցախի Հանրապետութեանց քարտէսը եւ Արցախի 
Հանրապետութեան դրօշն ու զինանշանը
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ՀՀ Նախագահի Հրամանագիրը՝ 
Նիկոլ Փաշինեանը Վարչապետ 
Նշանակելու Մասին

Արարատ Միրզոյեան Միաձայն Ընտրուեցաւ 7-րդ Գումարման 
Ազգային Ժողովի Նախագահ

Ձեւաւորուած Նոր Մշակոյթի Համաձայն՝ Արա Պապլոյեան Արարատ 
Միրզոյեանին Փոխանցած Է Խորհրդարանի Ղեկավարումը

¾ç 08

¾ç 06

համ Ալիեւի միջեւ տեղի ունեցած հանդիպման 
ժամանակ զոյգ նախագահները արդէն իսկ համա-
ձայնութեան եկած էին բանակցութեանց հիմք 
ընդունիլ «Մատրիտեան» սկզբունքները {2009 
թուականի Յուլիս 10-ին Աքուիլիոյ (Իտալիա) մէջ կա-
յացած Մեծ ութնեակի գագաթնաժողովի ժամանակ 
ԵԱՀԿ Մինսքի խումբի համանախագահ երկիրներու 
կատարած համատեղ յայտարարութեան հիման վրայ 
Ազրպէյճանին եւ Հայաստանին ներկայացուած էր 
2007 թուի Նոյեմբերի 29-ին «Մատրիտեան» փաստա-
թուղթի թարմացուած տարբերակը, մասնաւորապէս 
հետեւեալ հիմնարար սկզբունքներով՝ ա- Նախկին 
ԼՂԻՄ-ը շրջապատող տարածքներու յանձնում 
Ազրպէյճանին, բ- Լեռնային Ղարաբաղի միջանկեալ 
կարգավիճակ, անոր անվտանգութեան եւ ինքնա-
կառավարման երաշխիքներու տրամադրումով, գ- 
Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող մի-
ջանցք, դ- Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական 
իրաւական կարգավիճակի հետագայ սահմանում 
իրաւականօրէն պարտադիր կամարտայայտման 
միջոցով, ե- Ներքին տեղահանուած եւ փախստա-
կաններու՝ իրենց բնակութեան նախկին վայրերը 

վերադառնալու իրաւունք, զ- Անվտանգութեան մի-
ջազգային երաշխիքներ, որոնք կը ներառեն նաեւ 
խաղաղապահ գործունէութիւն}:

2008 թուականի Նոյեմբեր 2-ին Մոսկուայի մէջ 
վերսկսած բանակցութիւնները պսակուեցան վեց 
սկզբունքային կէտերէ բաղկացած «Լեռնային 
Ղարաբաղի հակամարտութեան վերաբերեալ 
հռչակագիր»-ի ստորագրութեամբ (ա- Լեռնային 
Ղարաբաղի հակամարտութեան քաղաքական եւ 
խաղաղ լուծում, բ- Լեռնային Ղարաբաղի հակամար-
տութեան կարգաւորում միջազգային իրաւունքի 
կարգերու եւ սկզբունքներու հիման վրայ, գ- ԵԱՀԿ 
Մինսքի խումբի համանախագահներու միջնորդական 
գործունէութեան շարունակման վերահաստատում, դ- 
Բանակցութիւններու շարունակում «Մատրիտեան» 
առաջարկներու հիման վրայ, ե- Կարգաւորումը մի-
ջազգային երաշխիքներով ամրապնդելու յանձնառու-
թիւն, զ- Վստահութեան ամրապնդման միջոցառում-
ներու իրագործման համար պայմաններու ստեղծում), 
որ խրախուսուեցաւ ԵԱՀԿ Մինսքի խումբի համա-
նախագահներուն կողմէ, իսկ 2008 թուականի 
Դեկտեմբերի 5-ին ԵԱՀԿ 56 մասնակից պետու-
թեանց արտաքին գործոց նախարարները Հելսին-
քիի մէջ ընդունեցին զայն:

2008 թուականէն առ այսօր բազմիցս մերժուած 
«Մատրիտեան» փաստաթուղթը միջնորդները կա-
մայ նետեցին քաղաքական պահոցներ, իսկ ան-
ընդհատ սպառազինուող Ազրպէյճանը իր ռազմա-
տենչ ու յարձակողական ընթացքը ոչ միայն 
սահմանափակեց սահմանային արկածախնդրու-
թիւններով ու սահմանապահ մեր երիտասարդ 
զինուորներու կանոնական սպանութեամբ, այլեւ 
զայն «պսակեց» 2016 թուականի Ապրիլեան քա-
ռօրեայ պատերազմով (2016 Ապրիլ 1 – 5)` լուրջ 
քաղաքական ճգնագնաժամ յառաջացնելով հայ-
կական քաղաքական շրջանակներէն ներս: Զուգ-
ընթացաբար, ազատագրուած հայկական հողերը 
Ազրպէյճանին վերայանձնելու Հայաստանի իշխող 
վարչակարգին եւ անոնց կողմնակից քաղաքական 
որոշ շրջանակներուն յորջորջումները նախ ժայթ-
քեցուցին Սասնայ ծռերու ապստամբութիւնը, 
ապա եւ թաւշեայ յեղափոխութիւնը...: Իսկ ար-
ցախեան հակամարտութեան խաղաղ կարգաւոր-
ման հիմնախնդիրը շարունակեց «Դամոկլեան 
սուրի» պէս կախուած մնալ Հայաստանի ու հայ 
ժողովուրդի գլխուն վրայ...:

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

Հիմք ընդունելով ՀՀ սահմանադրութեան 149-
րդ յօդուածի առաջին մասը՝ Հայաստանի 
Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեան 
Յունուար 14-ին ստորագրած է Նիկոլ Փաշինեանը 
ՀՀ վարչապետ նշանակելու մասին հրամանագիր։ 
Այս մասին կը հաղորդեն ՀՀ նախագահի 
աշխատակազմի գրասենեակէն։

ՀՀ 7-րդ գումարման Ազգային ժողովի նախա-
գահ ընտրուեցաւ Արարատ Միրզոյեան: «Արմեն-
փըրես»-ի փոխանցմամբ` այս մասին Յունուար 
14-ին ՀՀ 7-րդ գումարման Ազգային ժողովի առա-
ջին նիստի ընթացքին յայտնեց ԱԺ հաշուիչ 
յանձնախումբի ղեկավար Վահագն Յովակիմեան:

«Փակ եւ գաղտնի քուէարկութեամբ ԱԺ 132 
պատգամաւորներու 131 կողմ ձայնով ՀՀ Ազգային 
ժողովի նախագահ ընտրուած է «Իմ քայլը» խըմ-
բակցութեան կողմէ առաջադրուած թեկնածու 
Արարատ Միրզոյան»,- ըսած է Յովակիմեան:

1 քուէաթերթիկ եղած է անվաւեր:
Արարատ Միրզոյեանը շնորհակալութիւն յայտ-

նած է վստահութեան այսպիսի բարձր քուէի 
համար: «Այսպիսի քուէն իսկապէս պարտաւո-

Պատերազմ Եւ Դիւանագիտութիւն
- Մաս Բ –

րեցնող է: ԱԺ նախագահի պաշտօնին իւրաքանչիւր 
րոպէ պիտի աշխատիմ յիշել այս պարտաւորու-
թիւնը»,- ըսած է Միրզոյեան:

Ազգային ժողովի «Լուսաւոր Հայաստան» եւ 
«Բարգաւաճ Հայաստան» խմբակցութիւնները 
նախագահի թեկնածու չէին առաջադրած:

Խորհրդարանական աշխատանքին մէջ ձեւա-
ւորուած է նոր մշակոյթ, որուն համաձայն՝ Յունո-

ւար 14-ին ՀՀ 7-րդ գումարման Ազգային ժողովի 
նախագահ ընտրուելէն ետք Արարատ Միրզոյեանի 
հետ հանդիպած է ՀՀ 6-րդ գումարման Ազգային 
ժողովի նախագահ Արա Պապլոյեան: Հանդիպու-
մին խորհրդարանի նախկին ղեկավարը արդէն 
ԱԺ նախագահի պաշտօնը ստանձնած Արարատ 
Միրզոյեանին փոխանցած է օրէնսդիր մարմինի 
հետագայ ղեկավարումը՝ մաղթելով յաջողութիւն-
ներ: Արա Պապլոյեան կարեւորած է օրէնսդիր 
մարմինին մէջ նորընտիր ղեկավարի պարտակա-
նութիւններու լիարժէք իրականացումը:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ ԱԺ 
լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կապերու 
վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ երախտագի-
տութիւն յայտնելով շնորհաւորանքի եւ բարեմաղ-

թանքներուն համար՝ ԱԺ նախագահ Արարատ 
Միրզոյեանը իր հերթին շնորհակալութիւն յայտ-
նած է Արա Պապլոյեանին՝ դժուարին ժամանակա-
հատուածի մէջ Ազգային ժողովի բնականոն 
գործունէութիւնը ապահովելուն համար, կարեւո-
րած է խորհրդարանին մէջ ձեւաւորուած դրական 
աւանդոյթներու շարունակականութեան ապահո-
վումը, նորերու ձեւաւորումն ու զարգացումը:

Արա Պապլոյեան խորհրդարանի ղեկավարին 
ծանօթացուցած է նաեւ Ազգային ժողովի նախա-
գահի աշխատանքային պայմաններուն: 
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Մնացականեան ու Մամետեարով Պիտի Հանդիպին 
Յունուար 16-ին

Խմբագրական Ազդ

Բազմավաստակ կրթական մշակ, նուիրեալ 
ման-կավարժ, ուսուցչուհի եւ տնօրէնուհի, լիբանանահայ կրթական 
ասպարէզի երկարամեայ անձնդիր անհատականութիւն հան-
դիսացող 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:

Յունուար 16-ին Փարիզի մէջ տեղի պիտի ունենայ Հայաստանի եւ 
Ատրպէյճանի արտաքին գործոց նախարարներ Զոհրապ Մնացականեանի 
եւ Էլմար Մամետեարովի հանդիպումը:

Արտաքին գործոց նախարարութենէն կը տեղեկացնեն, որ հանդիպումը 
պիտի կայանայ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համանախագահներուն միջնորդու-
թեամբ եւ մասնակցութեամբ:

 Նախարարներուն վերջին հանդիպումը տեղի ունեցած է 2018-ի 
Դեկտեմբեր 5-ին Միլանի մէջ:

Իսկ ատկէ առաջ կեղմերը հանդիպած էին նոյն թուականի Սեպտեմբեր 
27-ին Նիւ Եորքի եւ Յուլիս 11-ին Պրիւքսէլի մէջ:

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


