
Լիբանանեան ո՛չ մէկ դրամատուն սնանկացման վտանգ կը դիմագրաւէ: 
Այսպէս յայտարարեց Լիբանանի Կեդրոնական Դրամատան Կառավարիչ՝ 
Ռիատ Սալամէ:
Այն ինչ, որ կրնայ պատահիլ եթէ դրամատուն մը կաղայ, աւելի մեծ դրամա-
տան մը հետ ան կրնայ միանալ աւելցուց Սալամէ:
Սալամէ յոյս յայտնեց, որ պետութիւնը կարողութիւնը ունի շրջանցելու 
դրամական խնդիրը եթէ սկսի տնտեսական բարեփոխումներ կատարել: 
որոշումներու մասին խօսելով Սալամէ ըսաւ, որ ինք վստահ է, որ նման բան 
չի պատահիր, թէ ոչ Լիբանան իր տնտեսական համակարգի դիմագիծը եւ 
գոյութեան պատճառը կը կորսնցնէ:
Դրամական խիստ Salameh said the Lebanese lira’s peg to the U.S. dollar 
would continue, in order to serve the interest of the country’s economy.
Կեդրոնական Դրամատան Կառավարիչը այս լաւատես հարցազրոյցով մը 
հանդէս եկաւ Էմ ԹԻ Վի կայանէն երէկ գիշեր, մինչ շուկայի վրայ տագնապը 
կը շարունակուի եւ տոլարը կը շարունակէ իր «թռիչք»ը: Մինչ Կեդրոնական 
Դրամատան կողմէ ամերիկեան տոլարի հաստատուած սակը 1500-1515 
լիբանանեան ոսկի կը շարունակէ մնալ, սակայն լումայափոխներու մօտ 
երէկ կը վաճառուէր շուրջ 2300 լիբանանեան ոսկիի։ 
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Լիբանանեան Ո՛չ Մէկ Դրամատուն 
Սնանկացման Վտանգ Կը Դիմագրաւէ. Սալամէ

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Միջազգային Èáõñ»ñ

The Washington post պարբերականը իր վերջին խմբագրականով կարեւոր 
հարցադրումներ կատարած է կապուած Միացեալ Նահանգներ-Իրան վերջին 
սրացումներուն մասին։ Թերթը նկատել տուած է, որ տակաւին շատ կանուխ 
է խօսիլ այն մասին, որ Ամերիկան կարողացաւ յաղթել Իրանին։ 
Աղբիւրը նաեւ նկատել տուած է, որ ԱՄՆ նախագահ Տանըլտ Թրամփի վեր-
ջերս կատարած յայտարարութիւնները անհիմն են, յատկապէս որ ԱՄՆ-ի 
Մերձաւոր Արեւելքի կարեւոր գործընկերներուն մեծ մասը կտրականապէս 
դէմ են Իրանի հետ մեծ պատերազմի երթալու։ Թերթը նկատել տուած է, որ 
Իրանի հետ հարցերը կարգաւորելու միակ ճիշդ ճանապարհը բանակցութիւն-
ներու վերսկսումն է եւ այդ կերպ կարելի պիտի ըլլայ շրջանը փրկել ընդհանուր 
մեծ քաոսէ։ 
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Աղքատութիւնը Յաղթահարելու Միջոցը 
Աշխատանքն է. ՀՀ Վարչապետ

«Վաղահաս Է Խօսիլ Այն Մասին, Որ Ամերիկան 
Կարողացաւ Յաղթել Իրանին». 

Washington Post-ի Նշմարը 

Հայաստանի քաղաքացիին համար աղքատութիւնը յաղթահարելու միջոցը 
աշխատանքն է: Այս մասին, ըստ Armenpress.am-ի, կառավարութեան 
այսօրուան նիստին, յայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան՝ անդ-
րադառնալով մարդոց կեանքը փոխելու եւ լաւ ապրելու բանաձեւին:
«Նշեցինք, որ տարբեր պիւտճէտային օդանաւային ընկերութիւններու 
միջոցով Հայաստան կու գան յաճախորդներ, որոնք փոքր ու միջին 
գործարարութեան թէական յաճախորդներ են: Անոնք կու գան ոչ թէ հին-
գաստղանի հիւրանոցներու մէջ ապրելու, ամենասուղ ճաշարաններու մէջ 
սնուելու, այլ՝ քալելու, սար բարձրանալու, գետ տեսնելու, կենդանի տեսնելու»,- 
ըսաւ Վարչապետը՝ յիշեցնելով, որ Յունուար մէկէ փոքր գործարարութիւնը 
ազատուած է հարկերէն: Կառավարութեան ղեկավարին խօսքով՝ գործադիրը 
ստեղծած է բաւարար դաշտ, եւ, եթէ ինքնակարգաւորումեր տեղի չունենան՝ 
պետութիւնը պիտի պարտադրէ որոշակի չափանիշներ:
«Մեր խնդիրն է՝ աշխատանքի համար ստեղծել բոլոր հնարաւոր պայմանները: 
Կը կրկնեմ, բազմոցին պառկած մարդու աղքատութիւնը կառավարութիւնը 
պիտի չի  յաղթահարէ, այդ մարդը առնուազն պէտք է բռնէ կառավարութեան 
ձեռքը ու բարձրանայ բազմոցէն»,- ըսաւ ՀՀ վարչապետը՝ աւելցնելով, որ 
չաշխատող մարդը չի կրնար լաւ ապրիլ:
«Հիմա մենք աշխատանքի համար ստեղծած ենք բարենպաստ դաշտ, եւ 
այնտեղ, ուր այդ բաւարար դաշտին մէջ ինքնակարգաւորումներ տեղի չեն 
ունենար, մենք որոշակի չափանիշներ պէտք է պարտադրենք։ Մենք մարդոց 
կ՝ըսենք՝ ձեզի ազատած ենք հարկերէն եւ աշխարհի տարբեր վայրերէն ձեզի 
համար կը բերենք թէական յաճախորդներ։ Ահա ստեղծուած է այն դաշտը, 
որ ոչ թէ կառավարութիւնը կամ ոեւէ մարդ ձեզի պէտք է գումար վճարէ, 
որ դուք լաւ ապրիք, այլ ստեղծուած է դաշտ, որպէսզի դուք սեփական 
մտքով, սեփական աշխատանքով ու գաղափարներով հնարաւորութիւն 
ունենաք վաստակելու օրուան հացը։ Այս է կեանքը փոխելու մեր բանա-
ձեւը։ Մենք կը կառուցենք ճանապարհներ, մանկապարտէզներ, դպրոցներ, 
այլ ենթակառուցուածքներ, որպէսզի այս թէական յաճախորդներու եւ 
ծառայութիւն կամ ապրանք առաջարկողներու հաղորդակցութիւնը դառնայ 
հնարաւորինս դիւրին։ Այս է լաւ ապրելու տարբերակը ՀՀ-ի մէջ։ Եւ կ՝ուզեմ 
ըսել՝ չաշխատող մարդը որեւէ երկրի մէջ լաւ չէ ապրած։ Եւ, հետեւաբար, 
մեր խնդիրն է աշխատանքի համար ստեղծել բոլոր պայմանները։ Բազմոցին 
պառկած մարդոց աղքատութիւնը կառավարութիւնը պիտի չի  յաղթահարէ։ 
Այդ մարդը առնուազն պէտք է բռնէ կառավարութեան ձեռքը, բարձրանայ 
բազմոցէն»,- ըսաւ ան՝ աւելցնելով, որ երկարաժամկէտ առումով լաւ ապրելու 
գրաւականը կրթութիւնն է։
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին Այցելեց 
Ն.Ս. Աֆրամ Պատրիարքին Ներկայացուցիչը
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Այս առաւօտ՝ Հինգշաբթի, 9 
Յունուար 2020-ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը 
իր գրասենեակին մէջ ընդունեց 
այցելութիւնը լեռնալիբանանի 
առաջնորդ՝ Ճորճ Սալիպա Արքե-
պիսկոպոսին: Ան Մայրավանք 
եկած էր յանուն Ն.Ս. Աֆրամ 
Պատրիարքին շնորհաւորու-
թիւնը յայտնելու Ս. Ծննդեան եւ  
Աստուածայայնութեան տօնին 
առիթով, ինչպէս նաեւ խորհր-
դակցելու միջ-եկեղեցական հար-
ցերու շուրջ:

Յայտնենք, որ օր մը առաջ Նորին 
Սրբութեան այցելած էր նաեւ Մարո-

նիթ եկեղեցւոյ հոգեւոր պետ՝ 
Արքեպիսկոպոս Փոլ Սայեաղը:
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Ստեփանակերտը Շահագրգռուած Է Տարածաշրջանի Մէջ 
Խաղաղութեան Եւ Կայունութեան Պահպանմամբ. 

Բակօ Սահակեան

Կարապետեան Հեռացաւ Վարչապետի Մամլոյ Քարտուղարի 
Պաշտօնէն

Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Աւետիս Եափուճեան

Դոկտ. Աւետիս Եափուճեանը 
ծնած է Գահիրէ, Եգիպտոս, 10 
Յունուար 1931 թուականին։ 
Հայրը՝ Յովհաննէս, Մարաշցի 
էր, արհեստով սանտրագործ։ 
Մայրը՝ Հռիփսիմէ, Ատըեա-
մանցի էր, իր ծնողքին տասը 
զաւակներէն Հայոց Ցեղասպա-
նութենէն միակ վերապրողն էր։
Աւետիս Եափուճեան փայլուն 
յաջողութեամբ աւարտած է 
Գալուստեան ազգային վար-
ժարանը (Եգիպտոս), 1949 թու-
ականին։ 1953-ին, մասնաւոր 
գնահատանքով լրագրութեան 
վկայական ստացած է Լոն-
տոնի Մանկավարժական 
հիմնարկէն։ 1974 թուակա-
նին, երեք տարուան դաս-
ընթացքները մէկ տարիէն 
աւարտելով, ներկայացուցած 
է իր աւարտաճառը Երեւա-
նի պետական համալսարա-
նին Գիտական Խորհուրդին, 
որ միաձայնութեամբ իրեն 
շնորհած է Պատմական 
Գիտութիւններու Դոկտորի 
գիտական աստիճանը, որ 
անվերապահօրէն վաւերա-
ցուած է Մոսկուայի Գիտական 
Գերագոյն Խորհուրդին կողմէ։ 
Գիտական ղեկավարն էր Դոկտ. 
Փրոֆ. Վարդան Պարսամեանը։
Դոկտ. Աւետիս Եափուճեան 
ամուսնացած է 29 Նոյեմբեր 
1959  թուականին, մանկավարժ-
ուսուցչուհի Օր. Անժէլ Միր-
զայեանի հետ եւ բախտաւո-
րուած երկու զաւակներով։ 
Իր առաջին յօդուածը լոյս 
տեսած է 1945 թուականին, 
«Փունջ» մանկապատանեկան 
ամսաթերթին մէջ։ Աշխատակ-
ցած է «Զարթօնք (օրաթերթ, 
Պէյրութ)» եւ «Պայքար (օրա-
թերթ, Թիֆլիս)» օրաթերթե-
րուն, Գահիրէի «Կեանք եւ 
Գիր» եւ Պէյրութի «Շիրակ» 
ամսագիրներուն, ԱՄՆ-ի «Նոր 
Օր» եւ Պէյրութի «Նայիրի» 
շաբաթաթերթերուն, բայց 
մանաւանդ՝ Գահիրէի «Արեւ» 
օրաթերթին, ինքնագիր ու 
թարգմանական գրութիւններով։ 

Արցախի Հանրապետութեան 
նախագահ Բակօ Սահակեան 5 
Յունուարին գլխաւորեց աշխա-
տանքային խորհրդակցութիւն՝ 
Հանրապետութեան օրէնսդիր 
եւ գործադիր մարմիններու ներ-
կայացուցիչներուն մասնակցու-
թեամբ։

Քննարկուեցան երկրի ներքին եւ 
արտաքին քաղաքականութեան 
վերաբերող շարք մը հարցեր:
Երկրի ղեկավարը կարեւոր նկա-
տեց տօնական օրերուն հան-
րապետութեան բնականոն կեանքի 
ապահովումը՝ հաստատելով, որ 
սահմաններուն վրայ իրավիճակը 
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ամբողջական վերահսկողութեան 
տակ է, եւ պաշտպանութեան բանա-
կը լիովին կը կատարէ իր առա-
քելութիւնը։
Անդրադառնալով Մերձաւոր Արե-
ւելքի մէջ տեղի ունեցող իրա-
դարձութիւններուն՝ Բակօ Սահա-
կեան ընդգծեց, որ պաշտօնական 
Ստեփանակերտը շահագրգռու-
ած է տարածաշրջանին մէջ 
խաղաղութեան ու կայունութեան 
պահպանմամբ եւ բոլոր վիճելի 
հարցերը խաղաղ ուղիով հանգու-
ցալուծելու։
Նախագահը համապատասխան 
յանձ-նարարականներ տուաւ 
շահագրգիռ մարմիններու ղեկա-
վարներուն՝ քննարկուած հարցերու 
պատշաճ լուծման ուղղութեամբ:
Խորհրդակցութեան մասնակցեցան 
Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ 
Ղուլեան, պետական նախարար Գրի-
գորի Մարտիրոսեան, պաշտօնա-
տար այլ անձինք:

Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեանի մամլոյ քարտուղարը՝ 
Վլատիմիր Կարապետեան հրա-
ժարեցաւ իր պաշտօնէն։ «Արմէն-
փրէս»ի հաղորդումներով, Վլա-
տիմիր Կարապետեան ընկերա-
յին ցանցերու միջոցաւ տեղե-
կացուց, որ այլեւս չի կատարեր 
վարչապետի մամլոյ քարտուղարի 
պարտականութիւնները։ Հայաս-
տանի կառավարութեան պաշտօ-
նական կայքէջին վրայ ալ հրա-
պարակուած է Նիկոլ Փաշինեանի 
որոշումը՝ Վլատիմիր Կարապետեա-

նը վարչապետի մամլոյ քարտուղարի 
պաշտօնէն ազատելու մասին։
Վլատիմիր Կարապետեան Դիմա-
տետրի իր էջին վրայ այս կապակ-
ցութեամբ նշած է հետեւեալը. 
«Այսօրուընէ սկսեալ այլեւս չեմ 
կատարեր վարչապետի մամլոյ 
քարտուղարի պարտականութիւն-
ները։ Վարչապետ Փաշինեանի 
գրասենեակին մէջ աշխատութեան 
այս մէկ տարին գերազանց փոր-
ձառութիւն մըն էր։ 
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ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՂՕՂԼԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Ամերիկեան Ռաշմոր լերան վրայ պատկերուած նշանաւոր արձանախումբը 
արդեօք արուեստի գո՞րծ է, թէ՞ դրամ շահելու յաւելեալ աղբիւր: 
Արձանախումբը, իր գոյութեան ութսուն տարիներուն ընթացքին 

բնութեան նախնական եւ անապական վիճակը խաթարած է, որովհետեւ 
ժամանակին այս հսկայական արձանները ստեղծելու համար բնութեան մէջ 
պայթուցիկ ուժանիւթ գործածուած է, որպէսզի ժայռաբեկորները ճեղքուին: 
Այս մտածումները օրերս շրջանառած են բնապահպանական միջազգային 
կազմակերպութիւնները, որոնք պայքարի սկսած են վայրի բնութեան մէջ 
յառաջիկային ստեղծուելիք արհեստական յուշարձաններու կառուցումը 
կանխելու համար: Կանաչն ու լեռը վնասող արձաններ կան աշխարհի բոլոր 
ծայրերը եւ ճարտարապետները չգոհանալով քաղաքին մէջ արձաններ 
կանգնեցնելու գայթակղութենէն, հսկայական արձաններ կը ցցեն նաեւ 
բնութեան մէջ: Ռաշմորի ազգային քանդակներուն ստեղծման եւ նոյնանման 
նախագիծերու իրագործման ժամանակ վնասուած է աշխատողներուն 
առողջութիւնը, քանի որ քիմիական նիւթեր կը գործածուին՝ կարծր ապառաժը 
մասերու բաժնելու համար:
Ռաշմոր լերան ազգային յուշարձանը, որ կը գտնուի Ամերիկայի Միացեալ 
Նահանգներու Հարաւային Տաքոթա նահանգի Քիսթոմ քաղաքին մօտակայքը, 
Սեւ լեռներուն մէջ, երկար ժամանակ կը գնահատուէր իբրեւ աշխարհի 
ամենամեծ դիմաքանդակը: Հիմա աւելի մեծերը յայտնուած են աշխարհի այլ 
կողմերը, օրինակ՝ Չինաստան եւ Ծայրագոյն Արեւելքի այլ վայրերը: Ռաշմոր լեռը 
յայտնի է ԱՄՆ-ի չորս նախագահներու՝ Ճորճ Ուաշինկթընի, Թոմաս Ճեֆըրսընի, 
Թէոտոր Ռուզվելտի եւ Ապրահամ Լինքոլնի (ձախէն աջ հերթականութեամբ) 
հսկայական դիմաքանդակներով, որոնք քանդակուած են հատաքարէ ապարի 
վրայ՝ 18.6 մեթր բարձրութեամբ: Դիմաքանդակներէն ամէն մէկը շուրջ 18 մեթր 
բարձրութիւն ունի: Նախքան Ամերիկայի գաղութացումը՝ այս լեռը, տեղաբնակ 
ցեղերուն լեզուով, կը կոչուէր «Վեց նախահայրեր», բայց 1930 թուականին 
վերակոչուեցաւ Չարլզ Ռաշմորի՝ ամերիկեան ձեռնարկատիրոջ անունով: 
Չարլզ Ռաշմորն էր, որ 1885 թուականին կազմակերպած էր այս շրջանը ոտք 
դրած առաջին արշաւախումբին այցը: Ան նախագահներու քանդակին համար 
յատկացուցած է 5 հազար ամերիկեան տոլար, որ այն ժամանակ ԱՄՆ-ի մէջ 
մեծ գումար էր:
Յուշարձանի ստեղծման գաղափարը Ռաշմորին յուշած է տեղացի պատմաբան 
մը, իսկ նպատակը զբօսաշրջութեան զարգացումն էր Հարաւային Տաքոթայի 
մէջ: Նախաձեռնութեան հեղինակները քանդակին համար ընտրեցին այս 
նախագահները, քանի որ անոնք կը խորհրդանշէին Ամերիկայի պատմութեան 
առաջին հարիւրյիսուն տարիներն ու հանրապետական ոգին:
Քոնկրէսի կողմէ արտօնութիւն ստանալէ ետք արձանագործ Հաթսըն Փորկլում 
1925 թուականին սկսաւ աշխատանքներուն, որոնք շարունակուեցան շուրջ 
տասնչորս տարի եւ արժեց 1 միլիոն ամերիկեան տոլար: Հաթսըն Փորկլում 
որպէս մարգարէութիւն ըսած էր. «Ամերիկան շարասիւներով կը քալէ այս 
հորիզոնով»: Իրապէս, տարածքը մարդոց պակաս չ՚ունենար ոչ մէկ եղանակի: 
Կարծր լերան վրայ աշխատանքները դիւրին չեն ընթացած: Պայթեցումներուն 
ժամանակ ապարի խոշոր կտոր մը պոկուած էր, այդ պատճառով ալ Թէոտոր 
Ռուզվելտի գլուխը իր դիրքով միւսներէն աւելի խոր է: Քանդակներուն վրայ 
աշխատած են աւելի քան չորսհարիւր մասնագէտներ։ Անոնք ուժանիւթով 
պայթեցնելէ ետք ժայռերը յղկած են մուրճերով եւ հատիչներով: Երբ աւարտած է 
պատմական յուշարձանը, Ռաշմոր լեռը համաշխարհային համբաւի տիրացած է:
Ամէն տարի շուրջ երեք միլիոն մարդ կ՚այցելէ՝ տեսնելու ազգային յուշարձանը, 
բայց բնապահպանները բնաւ գոհ չեն այս աշխուժութենէն: Լեռը լուացող 
հեղուկներով անընդհատ կը մաքրուի լեռնագնաց պահապաններու կողմէ, որոնք 
կը սրբեն անոր բնական մակերեսը, մանաւանդ քարաքոսերէն պաշտպանելու 
համար: 

Քանի որ ապագան անորոշ 
է, կարգ մը ճարպիկներ ինչ 
(որ չեն պակսիր) մարդկային 

ընկերութեան մէջ, կը ստանձնեն 
ապագան գուշակելու խիզախու-
թիւնը կամ խորամանկաբար զայն 
մեկնելու առաքելութիւնը աստղերու 
անունով տալ հանրութեան.մեր 
հայրերը սօսեաց անտառի շրշիւ-
նով կը մեկնէին. այլ տեղ գաւա-թի 
մէջի ջուրէն երեւոյթներու բացատ-
րութեամբ կամ սկահակի մէջի 
զարդանման սուրճի մնացորդները 
լեզու կու տային կարդացողին. Իսկ 
թէ աստղերը ինչ կ՛ըսեն, այդ ալ 
մասնաւոր գրականութիւնն ունի: 
Վերջապէս ամէն ազգ կամ ժողո-
վուրդ իրեն յատուկ հաւատքով ու 
մօտեցումով,  եթէ ոչ երեւակայական, այլ գործնական ու տրամաբանական 
իրողութիւններու վրայ կ՛ընթանայ իր կեանքի ուղին: Յատկանշական գտայ 
չինական մէկ պատմուածքը, ուր թէեւ չկան վերոյիշեալներէն երեւակայական 
կամ աներեւոյթը տեսնելու աճպարարութիւնը, սակայն կայ գործնական 
կեանքի օրինակ, հաստատ հող, մարդիկ եւ սակայն անորոշ ապագայ ու 
մօտեցումը անոր՝ Տաօիստական մօտեցումով.-
Բլուրի մը գագաթին լքուած բերդի մը մէջ ծեր մարդ մը կ՛ապրէր իր զաւկին 
հետ. Օր մը կորսնցուց ձի մը. Դրացիներ եկան ցաւակցութիւններ յայտնելու 
այս դժբախտութեան համար.իսկ ծերունին հարցուց .-Ի՞նչպէս գիտէք թէ այս 
գէշ բախտ մըն է: Մի քանի օր ետք իր ձին վերադարձաւ իր հետ բերելով խումբ 
մը վայրի ձիեր. Իր դրացիները դարձեալ եկան, այս անգամ շնորհաւորելու  
այս բախտաւորութիւնը. Ու ծերունին հարցուց, ի՞նչպէս գիտէք թէ այս 
բախտաւորութիւն է: Շրջապատուած այսքան բազմաթիւ ձիերով, իր որդին 
սկսաւ ձիավարել եւ օր մը իր ոտքը կոտրեց: Դա՛րձեալ եկան դրացիները 
իրենց ցաւակցութիւնները յայտնելու. Դարձեալ ծերունին հարցուց ինչպէ՞ս 
գիտէք թէ այս գէշ բախտ մըն էր: Յաջորդ տարին պատերազմ սկսաւ եւ 
քանի որ տղան հաշմանդամ էր, (ոտքը փխրուն) պատերազմի անատակ, 
չտարին բանակ. Մնաց տունը:
Դարերու ընթացքին բնութիւնն ու մարդկային մտածողութիւնը կը կերտուին 
ու անկասկած նաեւ փոփոխութեան ալ կ՛ենթարկուին եւ նոյն իսկ երկրի 
բնակչութիւնը միալար չ՛ընդունիր ինչ որ ունի: Երկուութիւնը մարդկային 
բնութեան անխախտ օրէնքներէն է: Վերեւի  պատմուածքը հանդարտութեան 
փիլիսոփայութեան մէկ օրինակն է, եւ տրուած ըլլալով որ չինական աղբիւրը՝ 
հարկաւ Լաօ Ցէական...Ես ալ երբ առիթներով Վ. Թէքէեանը կը յիշէի չէի կրնար 
իր միականիութիւնը մտահան ընել. Մեր, հայ ազգին ամբողջ պատմութեան 
մէջ մէկ հատիկ է Ան ի միջի այլոց՝ Միականիութեամբ, թէեւ երբ իր մասին 
դասախօսութիւններ կ՛ըլլան կը զլացուի այս պարագան  ինչ-ինչ պատճառաւ. 
(Գուցէ սոյն գրութեան աւարտին ոմանց կողմէ հասկնալի ըլլայ): Բարեկամի 
մը միջոցաւ վերջապէս ունեցայ Վ. Թէքէեանի «ԵՐԿՈՒ ԴՐԱԽՏՆԵՐԸ» գիրքը 
ուր հեղինակին հրապարակագրական յօդուածները ամփոփուած են ի միջի 
այլոց՝ «ԻԹԹԻՀԱՏԸ ԵՒ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ» ոչ միայն հետաքրքրական 
գտայ այլ այնքան առարկայական բնութագրումը , ռազմավարութիւնը, որ 
տակաւին կը շարունակուի վերջինին կողմէ. ի մասնաւորի Զ.-բաժնի մէջ քանի 
որ կը խօսի նշեալ հայկական գործունէութեան մասին «որպէսզի մեր ազգին 
մէջ մինակը տիրէ» եւ ոչ մէկ միջոց չի խնայեր հասնելու իր սոյն նպատակին, 
սպաննելով, կամ ծեծել տալով» եւ մասամբք նորին: Յօդուածը թուագրուած 
է  14-27 յուլիս 1912: Իսկ ես որ կը ցաւէի «Մէկ հատիկի» կորուստին, իբրեւ 
դժբախտութիւն, որ իր մեռած եղբայրը կը սգար,ու զիս կը յուզէր, մինչեւ 
սոյն յօդուածը կարդալս, ալ անկէ ետք գոհ եւ ուրախ եմ որ միայն մէ՛կ աչքը 
եւ ոչ թէ երկուքը կամ կեանքն իսկ վրայ տուած չէ Մեր Բանաստեղծը: Հուսկ՝ 
երէկի տխրութիւնս փոխուեցաւ ուրախութեան : Աւետիս:
Այս ալ Ծննդեան Նուէրի պէս Բան մը:

Լրատուութեան Գործընկեր
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ԽԱՉԻԿ ՃԱՆՈՅԵԱՆ

Պատմամշակութային Արձագանգ

Մկրտիչ Խրիմեան Հայրիկի Ծննդեան 200-Ամեակը
(1820-2020)

Հայ Ժողովուրդին. «Իսպառ Թօթափեն Սրտերից Ատելութիւնը, 
Մեծամտութիւնը Եւ Լինեն Ընդմիշտ Մի Սիրտ Եւ Մի Հոգի»

Այս տարի, 2020-ին, հայ ժողովուրդը 
ի Հայաստան եւ ի սփիւռս աշխարհի, 
արժանավայել շուքով եւ արդար 
հպարտութեամբ պիտի նշէ հայ 
ժողովուրդի հոգեւոր, կրթական, 
քաղաքական-հասարակական ակա-
նաւոր գործիչներէն՝ Մկրտիչ Խրիմե-
ան Հայրիկ Ամենայն Հայոց Կաթողի-
կոսի ծննդեան երկու հարիւրամեակը։ 
Հայ ժողովուրդին համար, քրիստո-
նէութիւնը ընդունելէ իվեր, հոգեւոր 
եւ ազգային փոքրաթիւ գործիչներ 
ունեցած է, որոնք իրենց հիասքանչ 
գործերով մեր հոգեւոր եւ մշակու-
թային կեանքի լուսաշող աստղերը 
եղած են։ Անոնց անունները ոսկէ 
տառերով գրուած են հայ ժողովուրդի 
պատմութեան էջերուն մէջ։
Անոնցմէ մին է Ամենայն Հայոց շնոր-
հազարդ, կորովի կաթողիկոս՝ Մկրտիչ 
Խրիմեան Հայրիկը։ Ան իր ծաւալած 
վիթխարի ծառայութիւններով, մեր 
ժողովուրդի վերջին երկու դարերուն 
յաւերժութեան ճամբան բացաւ, իսկ 
իր օրինակելի կեանքով՝ ջահաւորեց 
մեր ողջ հայութեան կեանքը։ 
Խրիմեան Հայրիկ եղած է ուսու-
ցիչ, հրապարակագիր, վարդապետ, 
եպիսկոպոս Վանի Վարագայ վան-
քի եւ Տարօնի Ս. Կարապետ վանքի 
վանահայր, եղած է Պոլսոյ Պատրի-
արք, ծառայած է Երուսաղէմի Սուրբ 
Աթոռէն ներս, եւ ի վերջոյ Ս. Էջմիածնի 
Ամենայն Հայոց Հայրապետ։
Խրիմեան Հայրիկ ծնած է Վանի 
Այգեստան քաղաքը 4 Ապրիլ 1820-ին։ 
Փոքր տարիքէն կը կորսնցնէ իր հայրը։ 
Մեծցած է իր հօրեղբօր խնամքին 
տակ։
27 տարեկան հասակին, երբ ամուս-
նացած էր Մարիամ Սիվիքեանի 
հետ եւ մէկ զաւակ ունէր, Վանէն 
անցած էր Պոլիս, Եւրոպա մեկնելու 
եւ բարձրագոյն ուսումը ստանալու 
համար։ Նիւթական պատճառներով 
չկրցաւ այս երազը իրականացնել եւ 
Պոլսոյ մէջ գործեց որպէս ուսուցիչ։
Պոլիս կը գտնուէր, երբ կը կորսնցնէր 
իր մայրը, կինը եւ մէկ հատիկ աղջիկ 
զաւակը։ Խրիմեան Հայրիկի վրայ շատ 
ծանր կը ճնշէին այս կորուստները։
1853-ին կը վերադառնայ իր ծնն-
դավայրը՝ Վան եւ կ՚որոշէ վանական 
դառնալ։ Աղթամարի վանքին մէջ կը 
ձեռնադրուի կուսակրօն քահանայ՝ 
վարդապետ։
Խրիմեան վարդապետ շատ արթուն եւ 
պայծառ մտքի տէր էր, խանդավառ, 
ուսումնատենչ եւ սրախօս հոգեւո-
րական էր։
1854-ին, հոգեւորական իր լայնա-
ծաւալ աշխատանքի կողքին, կը 
սկսի գրական եւ հասարակական 
գործունէութեան։

1855-ին Վանի մէջ կը ձեռնարկէ 
«Արծուի Վասպուրականի» ամսա-
թերթը, որ գաւառի հայութեան 
համար նորութիւն մըն էր իր բովան-
դակութեամբ եւ հայկական ոգիի 
դրսեւորումով։ Թերթը շատ սիրուեցաւ 
ժողովուրդին կողմէ։
1862-ին կ՚ընտրուի վանահայր 
Տարօնի Ս. Կարապետ վանքի։ 
Այդ տարիներուն թերթին անունը 
կը փոխէ՝ «Արծուիկ Տարօնոյ»։ Թէ՛ 
Վարագայ եւ թէ՛ Ս. Կարապետ վան-
քերու վանահայրութեան շրջանին, 
բազմաթիւ դպրոցներ բացաւ, եկե-
ղեցիներ կառուցեց եւ գիրքեր հրա-
տարակեց։
1869-ին կ՚ընտրուի Պոլսոյ Պատրի-
արք։ Հոն եղած շրջանին, իր մշտատեւ 
քննադատութիւններուն, յանդուգն եւ 
կորովի գործելակերպին պատճառաւ, 
թրքական իշխանութիւնները զինք 
կ՚աքսորեն Երուսաղէմ։
1878-ին Պոլսոյ Պատրիարք Ներսէս 
Վարժապետեանի կարգադրութեամբ, 
Խրիմեան Հայրիկ, Մինաս Չերազի 
եւ Նարպէյի ընկերակցութեամբ կը 
մեկնի Պերլին, իբրեւ հայկական 
պատուիրակութեան նախագահ։
Այդ պատուիրակութեան նպատակն 
էր Պերլին երթալ, հոն տեղի ունե-
ցած մեծ տէրութեանց ժողովին ներ-
կայանալ եւ անոնցմէ խնդրել, որ 
գործադրութեան դրուի հայկական 
նահանգներու բարեկարգութիւնները՝ 
Սան Ստեֆանոյի մեծ տէրութեանց 
ժողովի 16-րդ յօդուածով առնուած 
որոշումին գործադրութիւնը։ Բայց 
հայկական պատուիրակութիւնը, ինչ-
պէս յայտնի է համայն հայութեան, 
մեծ պետութիւններ քաղաքական 
մութ հաշիւներով եւ Ռուսիոյ դէմ 
քայլ մը առնելով Պերլինի մէջ 16-րդ 
յօդուածը փոխարինեցին 61-րդ 
յօդուածով, որուն հիման վրայ 
եւրոպական վեց պետութիւններ 
պիտի հսկէին հայկական գաւառնե-
րու բարենորոգման աշխատանքները, 
փոխան Ռուսիոյ։
Պոլիս վերադարձին Խրիմեան 
Հայրիկ ժողովուրդին կը պատմէ 
ժողովին մանրամասնութիւնները, 
պատահած խեղկատակերգութիւնը եւ 
«Երկաթեայ շերեփ»-ի հանրածանօթ 
կոչը։ Մէկ կողմէ, Խրիմեան Հայրիկ 
կը յայտնէ այդ ժողովէն իր կրած 
յուսախաբութիւնը, միւս կողմէ 
հայ ժողովուրդին կը յորդորէ, որ 
հոգեփոխուի եւ գիտնայ արժէքը զէնքի 
ուժին եւ ինքնապաշտպանութեան։ 
Խրիմեան Հայրիկի անձին, հոգե-
ւորականին, հայրենասէրին եւ 
ազգասէրին մասին հիացմունքով 
արտայայտուած են իրեն ժամա-
նակակից մտաւորականները եւ 
գործիչները, մանաւանդ ժողովուրդը 
պաշտամունքի հասնող սէր եւ 
յարգանք ունէր «Հայրիկին» հանդէպ։ 

Այսպէս, Աւետիս Ահարոնեան կը գրէ. 
«Խրիմեան այս օրինական հոգե-
ւորականը մէն մինակ մի խորունկ 
խորհուրդ է։ Անոր կեանքը, նիստ 
ու կացը, հագուելու եղանակը, նրա 
կերակուրները անգամ (հռչակաւոր 
թանի ապուրը) անսահման սէր եւ 
հետաքրքրութիւն կը ստեղծէր ժողո-
վուրդին մօտ։ Նրա ամէն մի խօսքը 
անքննադատելի եւ վսեմ պատգամ է»։
26 Սեպտեմբեր 1893-ին Էջմիածնի 
մէջ ձայներու միաձայնութեամբ զինք 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս կ՚ընտ-
րեն։
Իսկ հայ ազատագրական շարժ-
ման ձեւաւորման եւ գաւառի հայու-
թեան զարթօնքի գործին մէջ իր 
անփոխարինելի դերը կատարած 
է Խրիմեան Հայրիկը, որուն որպէս 
հետեւանք Վանի մէջ ծնունդ առաւ 
«Սեւ Խաչ», «Պաշտպան Հայրենեաց» 
եւ «Արմենական Կուսակցութիւն» ինք-
նապաշտպանական ջոկատները։
Կարելի չէ գրել հոգելոյս Խրիմեան 
Հայրիկ Կաթողիկոսին մասին, 
առանց յիշելու, թէ Ան հակառակ 
իր արտակարգօրէն զբաղ վիճա-
կին, բազմաթիւ գրութիւններ եւ 
հատորներ ունի, որոնց մէջ կ՚անդ-
րադառնայ հողին սիրոյն, հայ ընտա-
նիքի գաղափարին, հայկական 
աւանդութութիւններու պահպանման, 
հօր եւ զաւակի յարաբերութեան եւ 
հոգեւոր խորհուրդներու։
Խրիմեան Հայրիկ կը հաւատար, թէ 
«Աշխարհի մեծագոյն մարգրիտը 
Աւետարանն է», «Առանց Աւետարա-
նի առաջնորդութեան ուրիշ ուղիղ 
ճանապարհ չկայ»։
Ունի նաեւ «Հայ գոյժ» եւ «Վան գոյժ» 
երկու նշանաւոր գործերը, որոնք կը 
պատկերացնեն թրքահայ եւ Վանի 
հայութեան աղէտները։
Խրիմեան Հայրիկի գլուխ գործոցը 
կը նկատուի «Պապիկ եւ թոռնիկ» 
գործը, ուր պապիկը իր թոռնիկին 
կը փոխանցէ հայոց հողին սէրը, 
ընտանեկան սրբութիւններուն եւ 
աւանդութեանց պաշտամունքը։

***
1929-ին Նիւ Եորքի մէջ հրատա-
րակուած է հսկայածաւալ հատոր մը, 
որ կը պարունակէ Խրիմեան Հայրիկի 
գրական ամբողջական գործերը։
Խրիմեան Հայրիկի ժամանակա-

կիցները կը վկայեն, թէ Ան ինքզինք 
հոգեւորականի չափ բանաստեղծ կը 
համարէր։ Խրիմեան աննման Հայրիկ 
արտաքինով ոտքէն գլուխը փարթամ 
հասակով առնական գեղեցկութիւն 
ունէր։ «Ոչ մէկ նկարով կարելի չէր 
պատկերացնել Խրիմեան Հայրի-
կին դէմքը, մանաւանդ անոր խոշոր 
կապոյտ աչքերը», կը վկայեն զինք 
մօտէն ճանչցողները։
Խրիմեան Հայրիկ սրամիտ էր։ Նոյ-
նիսկ լուրջ եւ ամենահանդիսաւոր 
պահերուն չէր մոռնար իր բնածին 
հիւմորը։
Էջմիածնի մէջ, Խրիմեան Հայրիկին 
կը ներկայանար բանաստեղծ մը իր 
փոքրամարմին տիկնոջ հետ. Խրիմե-
ան կը նայի տիկնոջ, ապա հարց կու 
տայ բանաստեղծին.
– Տիկինդ է, որ քեզ կը ներշնչէ եւ 
կ՚ոգեւորէ բանաստեղծութիւն գրելո՞ւ։
– Այո, պատասխանեց բանաստեղծը։
– Զաւակս, աղէկ ըրած ես, չարիքնե-
րուն փոքրագոյնը ընտրած ես։
Սրախօսութեան հսկայ ժառանգ 
մը ձգած է Խրիմեան Հայրիկ, որ 
հատորներ կարելի է լեցնել։
Վեհափառ Մկրտիչ Խրիմեան Հայ-
րիկի բազմաբեղուն կեանքի վեր-
ջին կոնդակն ալ իր տեսակին մէջ 
հայրենասիրութեան եւ ազգասիրու-
թեան փայլուն օրինակ մըն էր իր 
կեանքին եւ իր խօսքին։
«Այժմ իմ հայրապետական կոնդա-
կով, տարաբախտ ազգիս վշտալի 
հայրապետս, որ հասել եմ իմ կեանքի 
մայրամուտին, յորդորս եմ կարդում 
ձեզ, մեր բոլորի սիրելիներին, որ իսպառ 
թօթափեն սրտերից ատելութիւնը, 
մեծամտութիւնը եւ լինեն ընդմիշտ 
մի սիրտ եւ մի հոգի. համերաշխ եւ 
եղբայրական սիրով գործեն այնպիսի 
խոհեմութեամբ, իմաստութեամբ, որ 
իրենց գործունէութեան արգասիքները 
վնաս չբերեն մեր ազգին, այլ օգուտ ու 
զարգացում»։
Ամենայն Հայոց Հայրիկի կեանքը 
վերջ գտաւ 20 Հոկտեմբեր 1907-ին. 
ծովածաւալ բազմութիւն մը ներկայ 
եղաւ թաղման արարողութեան ու 
թաղուեցաւ նախորդ կաթողիկոս-
ներուն կողքին՝ Ս. Էջմիածնի մէջ։
Բիւր յարգանք անոր յաւերժալոյս եւ 
անմահ յիշատակին։
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Պատմամշակութային Արձագանգ

Հանրապետութեան Հրապարակին 
Տակը Գտնուող Պատմական Շերտը 
Պիտի Բացուի եւ Թանգարանային 

Հատուած Դառնայ. Նկարներ

Ֆրանսահայ Բեմադրիչ Ժիւլի 
Մանուկեանի Առաջին Ժապաւէնը՝ 

«Անասնաբոյժները»

Հայաստանի Ազգային Ֆիլհարմոնիք Նուագախումբը Հանդէս Եկաւ 
Չինաստանի Բեմերուն Վրայ

Այս տարի պիտի սկսին Հին Երե-
ւանի՝ Հանրապետութեան Հրա-
պարակին տակ գտնուող պատ-
մական շերտի բացման եւ զայն 
թանգարանային հատուածի վերա-
ծելու աշխատանքները: Այս մասին, 
Facebook-ի իր էջին վրայ գրած է ՀՀ 
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան:
«Հանրապետութեան Հրապարակը՝ 
իբրեւ արդիւնք՝ պիտի դառնայ շատ 
աւելի տեսարժան վայր»,- գրած է 
վարչապետը:

Մշակութային Արձագանգ

Ֆրանսահայ ծանօթ երաժիշտ 
Անտրէ Մանուկեանի աղջիկը՝ 
Ժիւլի Մանուկեան 37 տարեկանին 
կը միանայ ֆրանսական շարժա-
պատկերի հայկական փաղանգին՝ 
իր բեմադրած «Անասնաբոյժները» 
ժապաւէնով: Այս մասին կը հաղորդէ 
«Յառաջ»ը:
Պատմութիւնը  տեղի կ՛ունենայ 
Ֆրանսայի գաւառական կորսուած 
մէկ անկիւնին մէջ, ուր անասնա-
բուժութեան դժուար եւ ապերախտ 
առաքելութիւնը կատարող «վար-
պետ» մը կ՛որոշէ հանգստեան 
կոչուիլ եւ կը խոստանայ իր տեղը 
բերել երիտասարդուհի մը, որ իր 
աշխուժութեան եւ արհեստին մէջ 
յաջողութեան կողքին, շատ մար-
դամօտ անձ մը չէ, աւելին՝ բնաւ 
տրամադիր չէ վերադառնալու իր 
մանկութեան գիւղը…
Ժապաւէնը կ՛արծարծէ գաւառական 
շրջաններու մէջ անասնաբուժու-
թեան դժուարին արհեստը: Եւ այդ 
արհեստին մասնագէտներուն իսկ 
վկայութեամբ՝ Ժիւլիին ժապաւէնը 
մէկէ աւելի արժանիք ունի: Նախ, 
որովհետեւ անիկա կ՛անդրադառնայ 
գրեթէ անտեսուած այս արհեստին 

եւ անոր դժուարութիւններուն, բայց 
նաեւ բեմադրիչը ծայր աստիճան 
լաւ ուսումնասիրած է իր նիւթը եւ 
հոն բեմականացուած տարրերը, 
հարցերը, երեւոյթները աւելի քան 
մօտ են տեղւոյն վրայ տիրող իրադ-
րութեան:
Նշենք, թէ «Անասնաբոյժները» 
Ֆրանսայի սրահներուն մէջ սկսաւ 
ներկայացուիլ Չորեքշաբթի, 1 
Յունուարին:

Հայաստանի Ազգային ֆիլհարմոնիք 
նուագախումբը Չինաստանի մէջ 
հանդէս եկաւ հիւրախաղերով, որոնք 
տեղի ունեցան 2019 թուականի 
դեկտեմբերի 27-էն մինչեւ ընթացիկ 
տարուան յունուարի 9-ը։ Այսպէս, 
Հայաստանի Ազգային ֆիլհարմոնիք 
նուագախումբը ժամանեց Չինաս-
տան, ուր հանդէս եկաւ հիւրա-
խաղերով, գեղարուեստական ղեկա-
վար եւ գլխաւոր խմբավար Եդուարդ 
Թոփչեանի մականին ներքոյ։
«Արմէնփրես»ի հաղորդմամբ՝ 
Ազգային ֆիլհարմոնիք նուա-
գախումբի գլխաւոր արտադրիչ 
Արման Պատարեան Չինաստանի 
մէջ մասնակցած է հիւրախաղերուն 
նուիրուած մամլոյ ասուլիսին, որուն 
նախաձեռնած է Չինաստանի մօտ 
Հայաստանի Հանրապետութեան 
դեսպանութիւնը:
Պատարեան կարեւորած է նմա-
նատիպ շրջագայութեան կազմա-
կերպումը: «Շրջագայութիւնը տեղի 
կ՚ունենայ Շանկայ, Շենժեն, Ուսի, 
Չանշուի, Չանչժոու, Լիշուի, Սիամին, 
Ուհան, Պեկին քաղաքներուն մէջ եւ 
կը ներառէ տասն համերգ: Հայ, ռուս 
եւ արեւմտաեւրոպացի յօրինողնե-
րու դպրոցներու գոհարները, Հայաս-
տանի Ազգային ֆիլհարմոնիք նուա-
գախումբի կատարմամբ, կը հնչեն 
այդ համերգներու ընթացքին», ըսած 

է Արման Պատարեան:
Չինաստանի մօտ Հայաստանի Հան-
րապետութեան արտակարգ եւ լիա-
զօր դեսպան Սերկէյ Մանասարե-
ան նոյնպէս կարեւորած է նման 
շրջագայութեան կազմակերպումը, 
որ առաւել կ՚ամրապնդէ երկու 
բարեկամ ժողովուրդներու միջեւ 
առկայ մշակութային սերտ համա-
գործակցութիւնը:
Բաց աստի, հիւրախաղերը կազ-
մակերպուած են Չինաստանի 
Armstrong International Music եւ 
Անգլիոյ Wright Music Management 
գործակալութիւններու միջնորդու-
թեամբ, Հայաստանի Կրթութեան, 
գիտութեան, մշակոյթի եւ մարմ-
նամարզի նախարարութեան, 
Հայկական բարեգործական ընդ-
հանուր միութեան (ՀԲԸՄ), «Իմ 
քայլը» հիմնադրամի եւ այլ բարե-
րարներու աջակցութեամբ: Հայաս-
տանի Ազգային ֆիլհարմոնիք նուա-
գախումբի գեղարուեստական ղեկա-
վար եւ գլխաւոր խմբավար Եդու-
արդ Թոփչեանի եւ նուագախում-
բի անունով ասուլիսին հնչած է 
շնորհակալական խօսք՝ ուղղուած 
Հայաստանի Կրթութեան, գիտու-
թեան, մշակոյթի եւ մարմնամարզի 
նախարարութեան ու շրջագայու-
թեան բոլոր աջակիցներուն։
Armstrong International Music-ի 

ղեկավար Վրէյ Արմսթրոնկ առաձ-
նայատուկ շեշտած է, որ Հայաստանի 
Ազգային ֆիլհարմոնիքը եւրոպական 
լաւագոյն գործընկերներէն մին է, որ 
Չինաստանի մէջ հանդէս կու գայ 
առաջին անգամ: Նուագախումբը 
վստահ է, որ երկուստեք անդրանիկ 
համագործակցութիւնը յետագայ 
երկարատեւ ընկերութեան սկիզբը 
պիտի ըլլայ:
Չինացի քլարնեթահար Թոնի Շեն 
շրջագայութեան ընթացքին կը միա-
նայ նուագախումբին՝ Մոցարթի 

Քլար-նեթի քոնչերթոյի կատարու-
մով: Ան մամլոյ ասուլիսի ընթացքին 
հատուած մը ներկայացուցած է 
քոչերթոյէն՝ իր կատարողական 
տաղանդով հիացնելով ներկաները:
Միւս կողմէ, մամուլի ասուլիսին 
մասնակցած են Չինաստանի 
յառաջատար լրատուամիջոցներու 
ներկայացուցիչները, որոնք հնա-
րաւորութիւն ունեցած են իրենց 
հարցումները ուղղել ասուլիսի մաս-
նակիցներուն:
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Ռաշմորի քանդակներուն վրայ միշտ քարաքոսերու աճ կայ, ինչ որ մէկ կողմէն 
օգտակար է բնութեան, իսկ միւս կողմէն՝ կրնայ հողի վերածել պատմական 
արձանը: Բնապահպանները կողմնակից են, որ քարաքոսերը մնան բնական 
միջավայրի մէջ, քանի որ հիւսիսային թռչող սկիւռը քարաքոսերը կը գործածէ 
բոյն սարքելու, սնուելու համար եւ որպէս ջուրի աղբիւր՝ ձմրան:
Բայց ԱՄՆ-ի պետութիւնը մեծ ջանքեր կը գործադրէ մաքուր եւ լերկ վիճակի 
մէջ պահպանելու համար ժողովուրդին մէջ Նախագահներու լեռը անունով 
նշանաւորուած ազգային այս յուշարձանը: Ամէն երեկոյ երկու ժամով կը 
լուսաւորուի սարը եւ երեկոյեան այցելուներուն առջեւ գեղեցիկ պատկեր 
կը պարզէ: Արդէն իսկ յստակ պատկերուած դէմքերը աւելի կը յստակենան 
երեկոյեան լոյսերուն ազդեցութեամբ:
Մինչ շատեր այս յուշարձանը կը նկատեն ԱՄՆ-ի առաջնորդներու վեհութիւնը 
պատկերող նմոյշ մը եւ ամերիկեան ժողովրդավարութեան զարգացման 
խորհրդանիշ, անդին զանազան ժամանակներու ընթացքին միշտ եղած են 
յուշարձանին դէմ արտայայտուողներ, որոնց հաճելի չեն եղած քարերու արանքէն 
նայող նախագահներուն դէմքերը: Քննադատողները ամայի ու անբնակ նկատած 
են վայրի բնութեան մէջ ազգային խորհրդանիշներու հսկայական գոյութիւնը:
Արձանը մէկ անգամ եւս քննադատութեան թիրախ դարձաւ այն ժամանակ, 
երբ Միացեալ Նահանգներու նոր ընտրուած նախագահ Տանըլտ Թրամփ 
ցանկութիւն յայտնեց իր արձանն ալ տեսնել միւս արձաններու կողքին: 
Յետագային ան խոստովանեցաւ, թէ կատակ էր ըսուածը, բայց համացանցին 
մէջ շուտով պատկերեցին անոր գլուխը՝ Ռաշմոր լերան վրայ: Թրամփ գոհ էր 
այդ համադրումէն:
Տարեկան միլիոնաւոր զբօսաշրջիկներ զանազան դիրքերէ կը նկարեն 
արձանախումբը, նաեւ՝ Ապրահամ Լինքոլնի գլուխին ետեւ գտնուող գոց 
սենեակին դուռը, բայց երբեք չեն կրնար մուտք գործել այդ գաղտնի խցիկը: 
Արձանագործ Հաթսըն Փորկլում փափաք ունէր արձաններուն ետեւը ստեղծել 
յիշողութիւններու սենեակ մը, ուր ԱՄՆ-ի պատմութիւնը պիտի ամփոփուէր: 
Սենեակը փորուած էր, բայց արձանագործը մահացած է, եւ անոր մտայղացումը 
ուրիշներ շարունակած են՝ սենեակը անուանելով «ժամանակի պարկուճ»: 1998 
թուականին կարեւոր փաստաթղթերու կրկնօրինակներ եւ նախագահներու 
գրառումներ տեղակայուած են այդ քարանձաւին մէջ, որ խորհրդաւոր ու 
գաղտնի կը մնայ այցելուներուն համար: Ամերիկացիներ կը պահանջեն բանալ 
սենեակը, քանի որ հոն պահուող պատմութիւնը նաեւ իրենց պատմութիւնը 
կը նկատեն:
1937 թուականին, երբ արձանախումբի աշխատանքները չէին աւարտած, ԱՄՆ-ի 
մէջ բողոքներ բարձրացան: Բողոքողները կ՚առաջարկէին դէմք մը եւս աւելցնել 
Ռաշմորի վրայ եւ այդ մէկը պիտի ըլլար կիներու իրաւունքներուն համար 
պայքարող գործիչ Սիւզըն Բ. Էնթընին: Այդ առումով օրինագիծ մը ղրկուեցաւ 
Քոնկրէս: Բայց Համաշխարհային պատերազմը կը շարունակէր եւ Միացեալ 
Նահանգներու մէջ կար մեծ ճգնաժամ, ուստի գումարներ չըլլալուն պատճառով 
Քոնկրէսը հաւանութիւն չտուաւ կին գործիչի քանդակի տեղադրման Միացեալ 
Նահանգներու նախագահներու կողքին, հակառակ անոր, որ հաստատեց Սիւզըն 
Էնթընիին դերը՝ ամերիկեան կեանքի զարգացման գործին մէջ, մանաւանդ 
անոր պայքարը՝ ստրկութեան վերացման եւ կիներու քուէարկելու իրաւունք 
տալուն համար:
ԱՄՆ-ի նախագահներու այս արձանախումբը միշտ զարմացուցած է իր 
մեծութեամբ, մինչեւ որ Չինաստանի մէջ կառուցուեցաւ Պուտտայի արձանը, 
որուն բարձրութիւնը 128 մեթր է: Չինաստանի Չժաոցուն բնակավայրի 
մերձակայքին խոյացող Պուտտան՝ Գարնանային տաճար անունով, աշխարհի 
մէջ գոյութիւն ունեցող Պուտտաներէն ամենանորը եւ ամենատպաւորիչն է: Երբ 
Աֆղանիստանի թալիպանները 2001 թուականին պայթեցուցին Պուտտայի 
երկու վիթխարի արձանները, ամբողջ աշխարհի հետ Չինաստանն ալ խստօրէն 
դատապարտեց այդ բարբարոսական արարքն ու ձեռնամուխ եղաւ Պուտտայի 
նոր, աւելի վիթխարահասակ արձանի մը կառուցման: Չինացիները որոշած 
էին կառուցել արձան մը, որ իր հաւասարը չ՚ունենար աշխարհի մէջ: Հակառակ 
ամենամեծը ըլլալուն, արձանին կառուցումը բաւական արագ տեղի ունեցաւ. 
ընդամէնը մէկ տարիէն պատրաստ էր: 2002 թւականին աշխարհը հիացաւ այս 
նոր գլուխ գործոցով, անշուշտ քննադատութիւններ ալ եղան, որ 21-րդ դարուն 
մարդը տակաւին կուռքերու արձան կը շինէ եւ մեծ գումարներ կը մսխէ անոր 
վրայ: Արձանին բարձրութիւնը 128 մեթր է՝ ներառեալ լոթուս ծաղիկի տեսքով 
20 մեթրնոց պատուանդանը: Կը նախատեսուի ձեւափոխել նաեւ բլուրը, որմէ 
ետք արձանը կը բարձրանայ մօտաւորապէս 100 մեթրի:
Ինչ կը վերաբերի Ռաշմոր լերան նախագահական արձանախումբին, քննար-
կումներէն մէկն ալ միշտ այն եղած է, թէ չորս նախագահներէն ո՛վ աւելի 
ներդրում կատարած է ամերիկեան պատմութեան մէջ: Մինչ Ճորճ Ուաշինկթըն 
կը կարեւորուի իբրեւ ԱՄՆ-ի առաջին նախագահ, իբրեւ ԱՄՆ-ի հիմնադիր 
հայրերէն մին, անդին Թոմաս Ճեֆըրսըն, որ կրկին ԱՄՆ-ի հիմնադիր 
հայրերէն կը նկատուի, մեծ ներդրում ունեցած է ԱՄՆ-ի կայացման համար 
անհրաժեշտ գաղափարախօսութեան, փիլիսոփայութեան ամրապնդման մէջ, 

Նախագահներու Լեռը
անոր քաղաքական հայեացքները արտայայտւած են ԱՄՆ-ի անկախութեան 
հռչակագրին մէջ: 
Ճեֆըրսըն, որ թէ՛ քաղաքական գործիչ, թէ՛ դիւանագէտ, թէ՛ իմաստասէր էր, 
ծանօթ էր հին աշխարհի եւ այդ ժամանակուան եւրոպական քաղաքական, 
իմաստասիրական մտքին, ժողովրդական ինքնիշխանութեան եւ ժողովր-
դավարութեան գաղափարները լայնօրէն տարածած է երկրին մէջ: ԱՄՆ-ի 
հռչակագրի ԱՄՆ-ի 26-րդ նախագահ Թէոտոր Ռուզվելտի դերը նոյնպէս 
թերագնահատուած չէ, իսկ ինչ կը վերաբերի Ռաշմոր լերան վրայ անոր 
գլուխը միւսներէն աւելի խոր քանդակուած ըլլալուն, միշտ Ռուզվելտի դերը 
առանձնացնելու առիթ եղած է: Ճիշդ է, որ արձանը պատահականօրէն այդպէս 
ստեղծուած է, բայց Ռուզվելտը գնահատողները իմաստ կը փնտռեն այդ 
պատահականութեան մէջ: Ռուզվելտը ԱՄՆ-ի նախագահ եղած է 1901-1909 
թուականներուն եւ Հանրապետական կուսակցութեան առաջնորդ ըլլալով, 
բնորոշուած է իբրեւ «շարժիչ ուժ» յառաջադիմական հասարակութեան 
համար: 1912 թուականին ան կրկին առաջադրուած է նախագահի թեկնածու 
եւ նախընտրական արշաւին ելոյթ ունենալէն առաջ կրակոցով վիրաւորուած 
է, սակայն շարունակած է ելոյթ ունենալ՝ ելոյթին մէջ ալ ըսած է, որ նոյն այդ 
պահուն իր դէմը մահափորձ կատարուեցաւ: Ելոյթին աւարտէն ետք Ռուզվելտ 
համաձայնած է հիւանդանոց երթալ ու փամփուշտը հեռացնել տալ մարմնէն:
Յատկանշական է, որ Ռաշմոր լերան վրայ քանդակուած միւս նախագահը՝ 
Ապրահամ Լինքոլնը, այդպիսի մահափորձի զոհ դարձած է, բայց ոչ թէ 
քաղաքական ելոյթի, այլ թատերական ներկայացման մը ժամանակ, բայց 
պատճառը կրկին քաղաքական եղած է: Մինչ այդ Լինքոլն կը պայքարէր 
հարաւային նահանգներու վերականգնման եւ սեւամորթներուն հասարա-
կութեան լիիրաւ անդամ դարձնելու համար: «Իմ ամերիկացի զարմիկը» 
ներկայացման ժամանակ «հարաւցիներու» կողմնակից դերասան Ճոն Ուիլքս 
Պութը թափանցեց նախագահական օթեակ եւ կրակեց Լինքոլնի գլխուն: 
Յաջորդ առաւօտ Ապրահամ Լինքոլնը գիտակցութեան չգալով, մահացաւ: 
Մահը առաւել եւս համբաւ բերաւ անոր, մարդու մը, որ իր կեանքը զոհեց 
յանուն երկրի վերամիաւորման եւ սեւամորթ ստրուկներու ազատագրման:
ԱՄՆ-ի տնտեսութեան արդիականացման առաջին քայլերը Լինքոլնի ժամանակ 
դրուած են եւ անոր արձանը միւս նախագահներու արձաններուն հետ, ըստ 
ամերիկացներուն, ժամանակակից Ամերիկայի ստեղծման բոլոր յառաջադէմ 
քայլերը կը յիշեցնեն: Հարաւային Տաքոթան այսպէսով, այս յուշարձանին 
շնորհիւ, մեծ համբաւ ձեռք ձգած է. նահանգին մէջ կան ուրիշ ազգային 
պուրակներ եւս, որոնք յատուկ հոգատարութեամբ կը պահպանուին ԱՄՆ-ի 
Ազգային պուրակի դաշնային ծառայութեան կողմէ:
Հարաւային Տաքոթայէն զատ, ԱՄՆ-ի տարածքին ստեղծուած են պատ-
մութեան մէջ երկիր եւ պետականութիւն փառաբանող ամենաշատ 
արձանները: Ամենանշանաւորը Ազատութեան արձանն է, որ ձեւով մը 
ԱՄՆ-ի խորհրդանիշը դարձած է՝ կոչուելով նաեւ «Ազատութեան եւ 
ժողովրդավարութեան խորհրդանիշ»: Ռաշմոր լերան վրայ քանդակուած 
նախագահներուն ԱՄՆ-ի զանազան տարածքներու վրայ նոյնպէս արձաններ 
եւ յուշարձաններ նուիրուած են: Ուաշինկթընի կոթողը, օրինակ, նուիրուած է 
Ճորճ Ուաշինկթընին: Ապրահամ Լինքոլնի պատուին ալ ԱՄՆ-ի մէջ կը գործէ 
Լինքոլնի յուշահամալիրը՝ Ուաշինկթընի կեդրոնը՝ Ազգային ծառուղիին վրայ, ուր 
նաեւ ուրիշ նախագահներու յուշահամալիրներ կան: 1914-1922 թուականներուն 
կառուցուած յուշահամալիրը կը խորհրդանշէ Լինքոլնի հաւատքը առ այն, որ 
բոլոր մարդիկ պէտք է ազատ ըլլան: Նոյնպէս Ուաշինկթընի մէջ կայ Ճեֆըրսընի 
հսկայ արձանը, որ հեռուէն ուղղակիօրէն կը նայի Սպիտակ տան:
Ամերիկեան պետականութեան խորհրդանիշները տարածուած են նաեւ երկրէ 
դուրս եւ ամերիկականութեան գաղափարով տոգորուած երկիրներ նոյնպէս 
շինած են ամերիկեան ոգիով արձաններ: Նոյնինք՝ Ռաշմոր լերան գաղափարը 
ոգեւորիչ եղած է ուրիշ երկիրներու համար, փորձեր եղած են կրկնօրինակելու, 
բայց Ռաշմորը մնացած է իբրեւ աշխարհի առաջին դիմաքանդակ-լեռը, որ 
տեսնելու համար հեռու վայրերէր մարդիկ կը հասնին Հարաւային Տաքոթա:

«Ժամանակ»/Պոլիս

Միջազգային Èáõñ»ñ

«Վաղահաս Է Խօսիլ Այն Մասին, Որ Ամերիկան Կարողացաւ 
Յաղթել Իրանին». Washington Post-ի Նշմարը 

Իր վերջին մասով թերթը կարեւոր շեշտադրում մը կատարելով եզրակացու-
ցած է, որ այսօր Մերձաւոր Արեւելքի մէջ տիրող ընդհանուր անկարգութեան 
մեծագոյն պատճառն այն է, որ Թրամփի վարչամեքենան այդ շրջանին համար 
լուրջ եւ ուսումնասիրուած ծրագիր մը չունի, որուն հետեւանքով ալ նման 
սրացումներն ու տագնապները սկսած են աւելիով աճիլ։
 Ամերիկեան աղբիւրին կարծիքով, վերջերս տեղի ունեցած զարգացումներէն 
ու Թրամփի խօսքէն ետք ամերիկացիք հազիւ թէ կարողացած են շունչ մը 
քաշել վստահ ըլլալով, որ շրջանին մէջ մեծ պատերազմ մը տեղի պիտի 
չունենայ։
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«Արեւ» օրաթերթին օգնական խմբագիր 
եղած է 1965-1967 թուականներուն, ապա՝ 
ամբողջ 23 տարի՝ 1967-1990, պատաս-
խանատու խմբագիրը իր պաշտօնը վարե-
լով ամենայն ձեռնհասութեամբ եւ առան-
ձին, վայելելով ընթերցողներուն համակ-
րանք, յարգանքն ու գնահատանքը։ 1990 
Դեկտեմբերէն հաստատուած ըլլալով 
Սիտնի, Աւստրալիա, 1998 թուականէն ի 
վեր, կը վարէր խմբագրութիւնը Հ.Բ.Ը.Մ.-ի 
«Միութիւն» ամսագրին։
Տարբեր ժամանակներու, երկիցս եղած 
է Գահիրէի Հայ Գեղարուեստասիրած 
Միութեան Վարչութեան ատենադպիրը, 
հիմնադիրը եղած է նոյն վերոյիշեալ Միու-
թեան Պատանեկան Շարժումին եւ «Երի-
տասարդական Փառատօն»ներուն, որոնք 
մինչեւ այսօր անխափան կը շարունակուին։ 
Գահիրէի մէջ, խմբագրի իր պաշտօնին 
առընթեր վարած է նաեւ Հայ Ազգային 
Հիմնադրամի Վարիչ Տնօրէնի պաշտօնը, 
Սիտնի տեղափոխուելէն ետք, մինչեւ 1997 
թուականը՝ եղած է Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Վարիչ 
Տնօրէնը։
1950 թուականին, միացած է Ռամկավար 
Ազատական Կուսակցութեան շարքերուն, 
յանձնարարութեամբ օրուան «Արեւ»ի 
խմբագրապետ Դոկտ. Մեթր Նուպար 
Պէրպէրեանի եւ կնքահայրութեամբ նշա-
նաւոր երգահան եւ խմբավար Համբարձում 
Պէրպէրեանի։ Եղած է ՌԱԿ-ի Եգիպտոսի 
Վերին Մարմնին՝ Շրջանային Վարչութեան 
ատենադպիրը, մինչեւ երկրէն իր մեկնումը։ 
Եղած է Սիտնի ՌԱԿ Արտակ Դարբինեան 
Ակումբի Պատուոյ Նախագահը։ Գահիրէի 
մէջ, 1981 թուին, փառաշուք հանդիսութե-
ամբ մը, նշուեցաւ իր ծննդեան 50-ամեակը, 
նաեւ գրական-հասարակական գործունէու-
թեան 35-ամեակը։ Իսկ Սիտնիի մէջ, 1995 
թուականին ալ, իր ծննդեան 65-ամեակը 
և գրական-հասարական գործունէութեան 
50-ամեակը։ Նոյնպէս Սիտնիի մէջ, 2005 
թուականին, նշուեցաւ իր ծննդեան 
75-ամեակը և գրական գործունէութեան 
60-ամեակի Յոբելեանը։
Ան իր գրական ասպարէզը սկսած է երգի-
ծաբանութեամբ։ Սակայն, յետագային, 
տարուած է հրապարակագրութեամբ, ուր 
թէեւ միշտ ներկայ է երգիծաբանը։ Դոկտ. 
Աւետիս ԵափուՃեան հեղինակ է մօտ երեք 
տասնեակ պատմագիտական եւ գրական 
հատորներու, իսկ Ֆրանսերէնէ եւ անգլերէնէ 
հայերէնի թարգմանած է 25 հատոր։
Մահացած է 5 Յուլիս 2017ին՝ 86 տարեկանին:
Իր անունը մտած է մահաշխարհային երեւելի 
երեք անգլերէն Հանրագիտարաններու՝ 
«Մէն ոֆ Աչիվմընթ» (1984), «Ինթըրնէյ-
շընըլ Ռեճիսթըր օֆ Փրոֆայլզ» (1985) եւ 
«Ինթերնէյշընըլ Հուզ Հու ոֆ Ինթելեքթուըլզ» 
(1985), հրատարակութիւններն են երեքն 
ալ Քէմպրիճի, Անգլիա, «Էնթերնէյշընըլ 
Պայոկրաֆիքըլ Սենթր»ին, նաեւ «Հայկական 
Սովետական Հանրագիտարան»ին 8-րդ 
հատորին մէջ, Յունական Մեծ Հանրա-
գիտարանը՝ ամբողջ էջ մը յատկացուցած 
է իրեն՝ լուսանկարով միասին, իր 17-րդ 
հատորին մէջ։

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
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Շար.  յաջորդ  թիւով

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

ԱԼՊԷՐ ՅԱԿՈԲԵԱՆ
(1958)
«Անվերնագիր»

10 2019
ՅՈՒՆՈՒԱՐ

Կը մեծարենք անոնց, որոնք չեն արժեր, 
իսկ ամենահաւատարիմներուն կը 
դաւաճանենք։ 
Ան, որ մեզի շատ կը սիրէ, 
կը նեղացնենք ու մենք ենք, 
որ ներողութեան կը սպասենք։

ՕՄԱՐ ԽԱՅԱՄ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Սկիզբը Էջ 02

Սկիզբը Էջ 02

Պատմութեան 
Մէջ ԱյսօրԿարապետեան Հեռացաւ 

Վարչապետի Մամլոյ 
Քարտուղարի Պաշտօնէն

Հայաստանի Եւ 
Յունաստանի Միջեւ Երկու 
Նոր Թռիչք Կը Հաստատուի

Ինչ-պէս խոստացած էի նշանակուելէ առաջ՝ գործս 
ըրած եմ եռանդով ու նուիրումով։ Շնորհակալ եմ»։
Վարչապետի պաշտօնը ստանձնելէ վերջ Փաշի-
նեան առաջին հերթին մամուլի քարտուղար 
նշանակած էր Արման Եղոյեանը, որու կարճ 
պաշտօնավարութենէն վերջ այդ գործը յանձնուած 
էր Վլատիմիր Կարապետեանին։ Այս վերջինը 
անցեալի մէջ եղած էր Հայաստանի Արտաքին գոր-
ծոց նախարարութեան բանբերներէն, իսկ շուրջ 
տասն տարիէ ի վեր ընդդիմութեան շարքերուն 
մէջ կը գտնուէր՝ պատասխանատու պաշտօններ 
զբաղեցնելով Հայ ազգային քոնկրէսէն ներս։

Հայաստանի եւ Յունաստանի միջեւ կը հաս-
տատուին նոր թռիչքներ։ «Ryanair» ընկերութեան 
կողմէ պիտի իրականացուին այս նոր թռիչքները 
բաւական մատչելի գիներով։ Երեւան-Թեսաղոնի-
կէ եւ Կիւմրի-Աթէնք ուղղութիւններով պիտի 
կատարուին այս նոր թռիչքները, որոնց շնորհիւ 
Հայաստանէն դէպի Յունաստան թռչիլ կարելի 
պիտի ըլլայ՝ շուրջ 30 եւորոյէ սկսող տոմսակներու 
սակագինով։
Այս տարուան մայիսէն սկսեալ շաբաթը երկու 
անգամ պիտի իրականացուին վերոյիշեալ 
երկու ուղղութիւններով թռիչքները։ «Ryanair» 
ընկերութիւնը ուրախութիւն յայտնած է, որ 
Կիւմրի-Աթէնք եւ Երեւան-Թեսաղոնիկէ այս 
նոր թռիչքներու հաստատումով կը նպաստէ 
Եւրոմիութեան եւ Հայաստանի միջեւ ուղղակի 
կապերու զարգացման։
Ընկերութեան վաճառք-ներու տնօրէն Տէյվիտ 
Օ՚Պրայան այս կապակցութեամբ հանդէս եկած է 
յայտարարութիւններով։ Ըստ իրեն, Հայաստանի 
կառավարութեան կողմէ հարկերէ զերծ պահուիլը 
հնարաւորութիւն ընձեռած է տարուան մը մէջ 
վեց ուղղութեան փոխարէն ունենալ տասնվեց 
ուղղութիւն, որ Հայաստանը կը կապէ Եւրոմիու-
թեան։ «Հայ գնորդներն ու այցելուները կրնան 
իրենց տեղերը վերապահել ամենէն ցած գիներով, 
բնապահպանութեան առումով ամենէն մաքուր, 
ամենէն կանաչ եւրոպական օդային ընկերութեան 
օդանաւներուն մէջ», ըսած է Օ՚Պրայան։
Հարկ է նշել, որ Հայաստան տարիներէ ի վեր չունի 
իր ազգային օդային ընկերութիւնը։
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ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

ՄԵԼԳՈՆԵԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԻՒՆ
ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՍԱՆՈՒՑ ՄԻՈՒԹԻՒՆ

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ազգային բարերարներ 
աղա Գրիգոր եւ աղա Կարապետ Մելգոնեաններու 

յիշատակին
12 Յունուար 2020, Ռըմէյլի Ս. Յարութիւն Եկեղեցի

ՄԿՀ Լիբանանի Սանուց Միութիւն

ԳՈՅԺ

Լիբանանահայ Բժշկական Միութիւնը կը գուժէ իր 
անդամներէն՝

Տոքթ. Ժոզէֆ Յարութիւն Կիտանեանի
մահը, որ պատահեցաւ Երեքշաբթի,

 7 Յունուար, 2020ին

Լիբանանահայ Բժշկական Միութեան Վարչութիւն

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 
2020 ՏԱՐԻՆ ԿԸ ՀՌՉԱԿԷ 

«ՅԱՏՈՒԿ ԽՆԱՄՔԻ ԿԱՐՕՏ ՀԱՅՈՐԴԻՆԵՐՈՒ 
ՏԱՐԻ»

Վեհափառ Հայրապետը 2020 թուականը հռչակած է «ՅԱՏՈՒԿ 
ԽՆԱՄՔԻ ԿԱՐՕՏ ՀԱՅՈՐԴԻՆԵՐՈՒ ՏԱՐԻ»: Առ այդ, Կիրակի, 
12 Յունուարին, յընթացս Ս. եւ Անմահ Պատարագին, Նորին 
Սրբութեան հռչակագիրը պիտի ընթերցուի Անթիլիասի Մայ-
րավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ։ Նոյն 
հռչակագիրը նաեւ պիտի ընթերցուի թեմերու եկեղեցիներէն 
ներս։ 
Կոչ կ’ուղղենք մեր ժողովուրդի սիրելի զաւակներուն ներկայ 
գտնուելու Պատարագին՝ լսելու համար Վեհափառ Հայրապետին 
պատգամը եւ անկէ եկող մտածումներուն ու թելադրութիւննե-
րուն հետեւելով՝ յատուկ հոգածութիւն ցուցաբերելու խնամքի 
կարօտ հայորդիներուն։ 

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ

«Զարթօնք»ի աշխարհասփիւռ ընթերցողներուն,
Սիրելի՛ բարեկամներ,
Ձեզի արդէն իսկ ծանօթ է Լիբանանի մէջ տիրող այսօրուայ 
տագնապալի իրավիճակը: Ներկայ պայմանները երկիրն ու 
այստեղ գործող հաստատութիւնները դրին տնտեսական ծանր 
խնդիրներու առջեւ: Դրամատնային համակարգն ալ անդա-
մալուծուած է, բան մը, որ աւելի եւս կը բարդացնէ վիճակը: 
Լիբանանեան թերթերը, որոնք արդէն իսկ կը դիմագրաւէին 
ֆինանսական դժուարութիւններ, այսօր անոնք գոյատեւման 
իմաստով,  ծանր կացութեան մատնուած են: Տագնապի մէջ է 
թերթերու գովազդային շուկան, որ յաւելեալ բարդ պայմաններ 
ստեղծած է մամուլի հաստատութիւններուն համար։ Այս ծանր 
իրավիճակէն անմասն չի մնար անշուշտ «Զարթօնք»-ը։
Ճակատագրական այս ճգնաժամային օրերուն գոյատեւման մեր 
յոյսը մեր թերթին սիրելի ընթերցողներն ու բարեկամներն են, 
որոնք միշտ կողքին եղած են «Զարթօնք»ին: Առ այս ազնուօրէն 
կը դիմենք ձեզի, որ ձեր աջակցութիւնը բերէք ձեր եւ մեր սիրելի 
թերթին։ «Զարթօնք» այսօր կարիքը ունի ձեր իւրաքանչիւրին  
նիւթական ազնիւ օգնութեան։
Նիւթական իւրաքանչիւր կաթիլ այս օրերուն կը թեթեւցնէ հայ 
թերթին դէմ ծառացած տագնապին բեռը: Նուիրատուութեան 
գումարին մեծաթիւ կամ փոքրաթիւ ըլլալը ոչ մէկ նշանակութիւն 
ունի այստեղ: Կարեւորը Հայ թերթը ճգնաժամէ մը դուրս բերելու 
սատարող համատեղ մտահոգութիւնն ու գործակցութիւնն է, 
որ վայել է մեր ազգին:  
Ձեր օգնութիւնը հաստատելու համար ձեզմէ ազնուօրէն կը 
խնդրենք գրել zartonkadl@gmail.com հասցէին որպէսզի ձեր 
բնակած  աշխարհագրական շրջանին ու նուիրաբերելիք 
գումարին համաձայն միասնաբար ճշդենք ձեր ազնիւ լուման 
փոխանցելու լաւագոյն, ապահով եւ գործնական միջոցը:  
Մենք վստահ ենք, որ բոլորիս սիրելի թերթին այս դժուար 
պայմանները միասնաբար պիտի յաղթահարենք:

ԿՈՉ


