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Հակառակ ամէն մեկնաբանութիւններու Արա-
բական ընկերատնտեսական գագաթնաժողովը 
գումարուեցաւ այսօր Պէյրութի մէջ, որուն ընթաց-
քին իրենց խօսքերով հանդէս եկան արաբական 
երկիրներու ներկայացուցիչներ: 

Ժողովի գումարման հետ կապուած Պէյրութի 
շատ մը փողոցներ փակ մնացին ժողովի ապահո-
վութեան նկատառումներով: Փակ էին նաեւ Պէյ-
րութի տարածքին գործող վարժարաններ: 

Արտաքին գործոց նախարարի պաշտօնակա-
տար Ժպրան Պասիլ գագաթնաժողովի առաջին 
նիստի մեկնարկին կոչ ըրաւ վերականգնելու 
Սուրիոյ անդամակցութիւնը Արաբական լիկային՝ 
կանխելու համար «պատմական սխալ մը»:

Այնուհետեւ մամլոյ ասուլիսի ժամանակ Պասիլ 
մասնաւորաբար դիտել տուաւ. «Ես այսօր կոչ ըրի 
վերընդգրկելու Սուրիոյ Հանրապետութիւնը Արա-
բական լիկային մէջ»: Ապա Արաբական լիկայի 
ընդհանուր քարտուղար Ահմետ Ապուլ Ղեյթ շեշ-
տեց, որ արաբական պետութիւններուն միջեւ անհա-
մաձայնութիւն կայ տակաւին այս հարցին շուրջ»:

Արաբական Պետութիւնները Պէտք Է Հա-
մախմբուին՝ Վերականգնելու  Տնտեսական 
Իրավիճակը. Խուրի

Արաբ պետութիւնները պէտք է մէկդի դնեն 
քաղաքական տարաձայնութիւններն ու բազմա-
կարծութեան յառաջացուցած մանր-մունր խնդիր-
ները՝ հանգուցալուծելու տնտեսական առկայ անել 
կացութիւնը: Այս մասին ըսաւ տնտեսութեան նա-
խարարի պաշտօնակատար Ռաըտ Խուրի շաբա-
թավերջին տեղի ունենալիք ընկերատնտեսական 
զարգացման գագաթնաժողովի նախապատրաս-
տական հանդիպումին՝ ըստ տեղական լրատուա-
միջոցներու: 

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

«Արաբական երկիրներու հետզհետէ վատթա-
րացող տնտեսութիւնը յանգեցուցած է տարածա-
շըրջանի տնտեսութեան անկումին»,- «LBCI» հե-
ռուստակայանը մէջբերած է Խուրիի խօսքը:

Ան աւելցուց, որ անհրաժեշտ է յատուկ ծրագիր 
մը իրականացնել թուային տնտեսութիւն ստեղծե-
լու համար՝ քայլ պահելու յառաջացած հասարակու-
թիւններու մէջ տեղի ունեցող զարգացումներուն 
հետ»:

Ֆրանսայի Դեսպանը Ցաւ Կը Յայտնէ 
Լիբանանի Նոր Կառավարութեան Կազ-
մաւորման Յետաձգումին Համար

Լիբանանի մէջ Ֆրանսայի Հանրապետութեան 
դեսպան Պրունօ Ֆուշեր դեսպանութեան թուիթըր-
եան պաշտօնական էջին վրայ ցաւ յայտնեց Լիբա-
նանի նոր կառավարութեան կազմաւորման յե-
տաձգումին համար:

Թէեւ Ֆուշեր տեսանիւթին մէջ յայտնեց, որ 
2018 թուականը թէ՛ խորհրդարանական ընտրու-
թիւններուն եւ թէ՛ Փարիզի, Պրիւքսելի եւ Հռոմի 
մէջ տեղի ունեցած միջազգային խորհրդաժողով-
ներուն առումով բացառիկ էր Լիբանանի համար, 
ան ընդգծեց կառավարութեան շուտափոյթ կազ-
մաւորման հրամայականը:

Պաշտօնական այցով Արաբական Միացեալ 
Էմիրութիւններ գտնուող Հայաստանի Հանրապե-
տութեան նախագահ Արմէն Սարգսեան եւ տիկին 
Սարգսեան երէկ այցելած են ԱՄԷ-ի մէջ Հայաս-
տանի Հանրապետութեան դեսպանութիւն։ Ինչ-
պէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ նախագահի 
աշխատակազմի հասարակայնութեան հետ կա-
պերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ Հանրա-
պետութեան նախագահը ծառ տնկած է դեսպա-
նատան բակը։

Հայաստանի նախագահի այցը Արաբական 
Միացեալ Էմիրութիւններ աւարտած է

ԱՄԷ հիմնադիր նախագահ Շեյխ Զայետի 
անուան Մեծ մզկիթ այցելութեամբ։

Հայաստանի նախագահը մզկիթին մէջ դամբա-
րանին մօտ յարգանքի տուրք մատուցած է Շեյխ 
Զայետ պըն Սուլթան Ալ Նահիանի յիշատակին։ 
Նախագահը գրառում կատարած է Պատուաւոր 
հիւրերու գիրքին մէջ եւ նուիրած «Ցուցակ Մատե-
նադարանի ձեռագիր Ղուրաններու» գիրքը։

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Յունուար 20-
ին աշխատանքային այցով կը մեկնի Զուիցերիա` 
Տաւոսի համաշխարհային տնտեսական համաժո-
ղովին մասնակցելու նպատակով:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ կա-
ռավարութեան տեղեկատուութեան եւ հասարա-
կայնութեան հետ կապերու վարչութենէն կը տեղե-
կացնեն, որ համաժողովի ծիրէն ներս կը նախատեսուին 
ՀՀ վարչապետի երկկողմ եւ բազմակողմ շարք մը 
հանդիպումներ այլ պետութիւններու ղեկավարնե-
րուն, միջազգային կազմակերպութիւններուն, առեւ-
տըրական ընկերութիւններու ներկայացուցիչներուն 
հետ: Տաւոսի մէջ Նիկոլ Փաշինեան կը մասնակցի 
նաեւ Համաշխարհային տնտեսական առաջնորդ-
ներու ոչ պաշտօնական հաւաքին (IGWEL) եւ 
Համաշխարհային քաղաքացիական համաժողովին:

Զուիցերիոյ Ցիւրիխ քաղաքին մէջ կը նախա-
տեսուի ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի հան-
դիպումը Զուիցերիա-Հայաստան առեւտուրի պա-
լատի ներկայացուցիչներուն եւ զուիցերացի 
գործարարներու հետ:

Աւարտած Է Հանրապետութեան Նախագահ 
Արմէն Սարգսեանի Պաշտօնական Այցը 
Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Կը 
Մասնակցի Տաւոսի Համաշխարհային 
Տնտեսական Համաժողովին
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Հրաչեայ Քոչար 

Հրաչեայ Քոչար (Գաբրիէլեան) (19 Յունուար 
(1 Փետրուար) 1910, Արեւմ. Հայաստան - 2 Մայիս 
1965, Երեւան), հայ արձակագիր, հրապարա-
կախօս, ՀԽՍՀ պետական մրցանակի առաջին 
դափնեկիր (1967, «Նահապետը» վիպակին հա-
մար), ԽՍՀՄ գրողներու միութեան անդամ (1934-
էն):

Ծնած է Արեւմտեան Հայաստանի Բագրեւանդ 
գաւառի Ղումլիպուճաղ գիւղը։ Գաղթի ժամանակ 
կորսնցուցած է ծնողքը: Փրկուելով թուրքերու 
իրականացուցած կոտորածներէն՝ ան իր համա-
գիւղացիներուն հետ անցած է Արեւելեան Հայաս-
տան (Հայաստանի Արարատեան դաշտի գիւղե-
րը): 1927-ին կ՛անցնի Երեւան, կ'ամբողջացնէ 
ուսումը ու կը վարէ խմբագրական պաշտօն։ 
1930-ականներուն կը գրէ իր առաջին վիպակներն 
ու պատմուածքները։

Կ'անցընէ ճակատներու վրայ։ Պատերազմէն 
դարձին, վարչական-խմբագրական բարձր դիր-

քերու կ'ըլլայ՝ Գրողներու միութեան քարտուղար, 
խմբագիր «Սովետական գրականութիւն» պաշ-
տօնաթերթին, 1954 թուականին՝ խմբագիր «Ոզ-
նի» երգիծական հանդէսին։ Կը հրատարակէ վէ-
պեր, հրապարակագրական գործեր՝ մեծ մասամբ 
նուիրուած խորհրդային (ոչ ազգային) նիւթերու։ 
Կեանքին վերջին տարիներուն, ուշագրաւ վերա-
դարձով մը իր ազգային ակունքներուն Հ. Քոչար 
կը գրէ ներշնչեալ վիպակներու շարք մը՝ «Սպի-
տակ գիրքը», որուն մաս կազմող «Նահապետ»-ը, 
«Կարօտ»-ը եւ այլ կտորներ կը տարածուին ու կը 
ճանչցուին նաեւ շարժանկարի ճամբով։ Անոնք 
նոր արժէք կու տան իր գործին։ Մահացած է 
Երեւան։

Իր գործերէն՝
«Օգսէն Վասպուրի ճանապարհորդութիւնը», 

«Ժամանակներ», «Հերոսների ծնունդը» (Նամակ-
ներ), «Բարեկամութիւն», «Մեծ տան զաւակներ», 
«Սպիտակ գիրքը»:

Շրջանային Èáõñ»ñ

Միջազգային Èáõñ»ñ

Թուրքիոյ Խորհրդարանը Մերժած Է Հրանդ Տինքի Սպանութեան 
Ուսումնասիրութեան Առնչութեամբ Կարօ Փայլանի Պահանջը

Մոսկուան Պաքուէն Պարզաբանումներ Կ'ակնկալէ ՌԴ Հայազգի Քաղաքացիներու՝ Ազրպէյճան Մուտքը Արգիլելուն Կապակցութեամբ
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս 
Ընդունեց Ճորճ Սալիպա Եպիսկոպոսը

Հինգշաբթի, 17 Յունուար 2019-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Արամ Ա. կաթողիկոս ընդունեց ասորի եկեղեցւոյ 
պետ Նորին Սրբութիւն Իգնատիոս Աֆրամ Բ. 
պատրիարքին ներկայացուցիչը՝ Ճորճ Սալիպա 
եպիսկոպոսը։ Անոր կ'ընկերանար Լիբանանի 
Հայոց թեմի առաջնորդ Գերշ. տ. Նարեկ արք. 
Ալեէմեզեան։

Հանդիպումին արծարծուեցան հայ եւ ասորի 
քոյր եկեղեցիներուն միջեւ գործակցութիւնը աւելի 
ամրապնդելու, աստուածաբանական երկխօսու-
թեան մէջ արեւելեան եկեղեցիներուն մասնակ-
ցութիւնը աւելի արդիւնաւէտ դարձնելու հարցեր, 
ինչպէս նաեւ անդրադարձ կատարուեցաւ ընդհան-
դապէս միջեկեղեցական յարաբերութիւններու եւ 
Միջին Արեւելքի Եկեղեցիներու խորհուրդի աշխա-
տանքներուն առնչուած հարեցերուն։

Թուրքիոյ քրտամէտ «Ժողովուրդներու դեմոկ-
րատական» կուսակցութենէն (HDP-ԺԴԿ) ընտըր-
ւած հայ պատգամաւոր Կարօ Փայլան խորհըր-
դարանի Հրանդ Տինքի սպանութեան գործը 
ուսումնասիրող յանձնաժողով հիմնելու առաջարկ 
ներկայացուցած է:

Ըստ Ermenihaber.am-ի՝ հայ պատգամաւորը 
յիշեցուցած է, որ Հրանդ Տինքի սպանութենէն ան-
ցած է 12 տարի, սակայն մինչ օրս անիկա ամ-
բողջութեամբ չէ բացայայտուած:

Փայլան իր առաջարկով յիշատակած է նաեւ 
Տինքի նկատմամբ Թուրքիոյ քրէական օրէնսգիրքի 
տխրահռչակ 301-րդ (Թուրք ժողովուրդն ու Թուրք-
իոյ պետական կառոյցները վիրաւորելը) յօդուածով 
իրականացուած հետաքննութիւնները, որոնք 
Տինքը դարձուցին ազգայնականներու թիրախ:

«Հրանդ Տինքը «Ակօս» թերթի մէջ Սապիհա 
Կէոքչէնի մասին հրապարակած յօդուածէն (06.02.2004) 
ետք յայտնուեցաւ ազգայնամոլ շրջանակներու 
թիրախին մէջ: Յօդուածէն ետք, գլխաւոր շտաբը 
յայտարարութիւն տարածեց, ապա Տինք կանչուե-
ցաւ Պոլսոյ նահանգապետարան ու «զգուշացուե-
ցաւ»: Ատկէ ետք ալ Տինքի նկատմամբ 2005 
Ապրիլ 16-ին քր. օրէնսգիրքի 301-րդ յօդուածի 
(թրքութիւնը վիրաւորելու) յատկանիշներով դա-
տավարութիւն սկսաւ: Դատարանը դատավճիռ 
կայացուց (6 ամսուան ազատազրկում): Բարձրա-
գոյն դատարանն ալ վճիռը հաստատեց՝ հակառակ 
մասնագիտական զեկոյցին ու դատախազի առար-
կութեան:

Այն գործընթացը, որ յանգեցուց անոր սպա-

նութեան, կ'ուղեկցուէր լրատւութեամբ անոր հայ-
կական ինքնութիւնը ազգայնամոլական խումբերու 
թիրախը դարձնելով: «Թուրքերու թշնամի հայ» ու 
այլ պիտակաւորումներու միջոցով Տինքը իսկական 
թիրախ դարձուցին: Կառավարութիւնը չկանգնե-
ցուց Տինքի թիրախաւորման գործընթացը, չքննա-
դատեց լրատուամիջոցներու մէջ անոր դէմ կիրառ-
ւող ատելութեան լեզուն, ճիշդ հակառակը՝ 
կառավարութեան անդամները իրենց արտայայ-
տութիւններով աւելի նպաստեցին անոր սպանու-
թեան համար պայմաններ ստեղծուելուն» ըսած է 
հայ պատգամաւորը խորհրդարանին ներկայացու-
ցած առաջարկին մէջ:

Փայլան նշած է, որ պետական մարմիններու 
տարբեր ներկայացուցիչներ տեղեակ եղած են 
Տինքի սպանութեան ծրագիրին մասին, սակայն 
ոչինչ ըրած են զայն կանխելու համար, դեռ աւելին՝ 
Տինքի մարդասպանը ձերբակալուած ու Սամսունի 
ոստիկանութիւն տեղափոխուելէն ետք ոստիկա-
նութեան աշխատակիցներուն կողմէ «հերոս»-ի 
պէս կ'ընդունուի: Փայլան յիշեցուցած է, որ ատիկա 
ապացուցող լուսանկարները յայտնուած էին մա-
մուլի մէջ:

«Անհրաժեշտ է, որ խորհրդարանը դէպքի պա-
տասխանատուները բացայայտելուն աջակցելու, 
հանրային խիղճը հանգստացնելու ու այդպիսով 
նման ողբերգութիւնները կանխելու կամք ցուցա-
բերէ: Այդ պատճառով ալ կ'ուզենք եւ կը պահան-
ջենք, որ խորհրդարանի մէջ ուսումնասիրող յանձ-
նաժողով ստեղծուի»,- եզրափակած է Փայլան:

Առաջարկը դրուած է քուէարկութեան, սակայն 

մերժուած է կառավարող «Արդարութիւն եւ զար-
գացում» կուսակցութեան (AKP-ԱԶԿ) եւ անոր 
դաշնակից «Ազգայնական շարժում» կուսակցու-
թեան (ԱՇԿ-MHP) քուէներով:

Մոսկուան Պաքուէն պարզաբանումներ կ'ակնկալէ 
հայկական արմատներով ռուսերու՝ Ազրպէյճան մուտ-
քը արգիլելուն հետ կապուած իւրաքանչիւր միջադէպի 
շուրջ: Այդ մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէն-
փըրես»-ը, ըսուած է ՌԴ ԱԳ նախարարութեան՝ 
Յունուար 18-ին տարածած մեկնաբանութեան մէջ:

«Ծանօթացանք Ռուսիոյ՝ հայկական արմատներով 
քաղաքացիներու՝ Ազրպէյճան մուտքը թոյլ չտալու 
վերաբերեալ մեր հաղորդումին այդ երկրի ԱԳ նա-
խարարութեան մամուլի ծառայութեան արձագան-
գին: Կը նշենք մեկնաբանութեան՝ դիւանագիտական 

պատշաճութիւններու շրջանակներէն դուրս եկող 
եղանակը: Ոչ պակաս տարակուսանք կը յարուցէ 
անոր բովանդակութիւնը, որ կը յանգի Ազրպէյճան 
ժամանող ռուսերու խտրականութեան թեման՝ որպէս 
իբր նուազ կարեւոր, «չուռճացնելու» պահանջին՝ երկ-
կողմ յարաբերութիւններու վերընթաց զարգացման 
իրադրութեան»,- նշած են ՌԴ արտաքին քաղա-
քական գերատեսչութեան մէջ:

Նման մօտեցումը, ինչպէս ընդգծած են ՌԴ ԱԳՆ-ի 
մէջ, անընդունելի է:

«Գործին ուղղակի առնչութիւն չունեցող ընդհա-

նուր դատողութիւններուն փոխարէն կը ցանկայինք 
առարկայական պարզաբանումներ լսել ռուսերու 
հետ կապուած իւրաքանչիւր միջադէպի վերաբեր-
եալ»,- նշած են գերատեսչութեան մէջ: Դիւանագի-
տական գերատեսչութեան մէջ ուշադրութիւն դար-
ձուցած են, որ ռուսերու մուտքը թոյլ չտալու դէպքերու 
շարքին կան այնպիսի աղաղակող դէպքեր, ինչպէս 
2018 թուականի Մայիսին Հայրենական մեծ պատե-
րազմի վեթերան, Լենինկրատի պաշարումը վերապ-
րած 81-ամեայ բնակչուհիին մուտքը մերժելը կամ 
2017 թուականի Փետրուարին չորսամեայ երեխային 
հետ կնոջ մը մուտքը արգիլելը:
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Բազմախորհուրդ Բանաստեղծուհին՝ 
Սիլվա Կապուտիկեան

 «Թողէք որ խօսեն բանաստեղծները»:
Սիլվա Կապուտիկեան

Յոբելեար բանաստեղծուհիին` Կարսիա Լորգա 
սպանացի հանրայայտ մեծ բանաստեղծին նուի-
րած քերթուածին («Բանաստեղծները») առաջին 
տողն է այս, որ լաւագոյնս կը յատկանշէ ի՛ր իսկ 
գրական կենսագրութեան ամբողջ ճանապարհն 
ու ճակատագիրը:

– Ինչո՞ւ,– հարց տաք թերեւս: 
Որովհետեւ կ'եզրափակէ ան իր քերթուածին 

վերջին տողերուն մէջ.
«Խօսքը խեղդելը՝ մանուկ խեղդել է
Մօր արգանդի մէջ,-
Թողէք որ խօսե՛ն,
Թողէք որ խօսե՜ն բանաստեղծները...»1973 թ., 

Երեւան:
(Տե՛ս «Ձմեռ է գալիս», էջ 113-115, Երեւան, 1983)

Ու խօսեցաւ, գրեց ու քանդակեց բանաստեղ-
ծուհին իր 87-ամեայ կեանքին աւելի քան 70 տա-
րիներուն ընթացքին: Ծննդեան թուականը Հայաս-
տանի Առաջին հանրապետութեան շրջանին էր 
զուգադիպած: Ապա կեանքին 70 տարիները մնա-
յուն քաղաքացի բանաստեղծուհին, որ հպարտ 
դուստրն էր Խորհրդային Հայաստանի, իսկ 
վերջին 15 տարիներուն՝ նորանկախ Հայաստանի 
կեանքին մէջ, իր համարձակախօսութեամբ ու 
քերթողութեամբ եղաւ արտայայտիչը ազատա-
խոհութեան ու դասական հայրենասիրութեան: 

Սիլվա Կապուտիկեան եղաւ քսաներորդ դարու 
հայ ժողովուրդի կեանքին ու ճանապարհին ուղե-
կից այն բանաստեղծուհին, որուն ստեղծագոր-
ծութիւնը արձագանգեց Հայոց պատմութեան աւելի 
քան եօթանասնամեայ ճակատագրական ապրում-
ներուն, մաքառումներուն, ռազմաքաղաքական թէ 
մշակութային ու գեղարուեստական զարգացում-
ներուն:

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾի կոչումին ան միացուց հայ ժո-
ղովուրդին խղճմտանքին արդարօրէն շահուած 
ձայնը հանդիսանալու պատիւը: Դեռ քսանհինգամ-
եայ երիտասարդ բանաստեղծուհի` իր քնարին 
հնչեցուց համահայկական լարերը «Խօսք իմ 
որդուն» քերթուածին, զոր միչեւ այսօր, ութ տաս-
նամեակներէ ի վեր, չորս յաջորդական սերունդ-
ներու պատկանող բազմամիլիոն հայ մանուկներ 
ու պարման-պարմանուհիներ կ'արտասանեն  գե-
րագոյն հրճուանքով ու պատասխանատուութեամբ: 
Քերթուած մը, որ յաջողեցաւ պատռել երկաթեայ 
թանձր վարագոյրը Խորհրդային ժամանակահատ-
ւածին եւ իր պատգամը հասցուց մինչեւ ամենա-
հեռաւոր սփիւռքահայու սիրտին: 

Բառին իսկական իմաստով ԲԱՆ-Ա-ՍՏԵՂԾ էր 
Սիլվա Կապուտիկեան: Իր ներաշխարհին ունէր ի 
վերուստ շնորհուած տաք սիրտ՝ զգայուն ու յուզա-

ռատ, որուն զուգահեռ՝ խորախորհուրդ ու խոհուն 
միտք մը` լիացած հայերէն լեզուի  բառագանձին  
անստգիւտ հարստութեամբ: Գրական իր ակունքը 
չափածոյ քերթողութիւնն էր, հեղինակ՝ փոքր ու 
մեծ ծաւալի բազմահարիւր քերթուածներու: 
Սակայն երբ իր ապրած ժամանակն ու խոհական  
ապրումները զինք հարկադրեցին արտասանելու 
իր հրապարակային անկեղծ խօսքերը, անցաւ 
յանդուգն հրապարակախօսի բեմահարթակին՝ իր 
բանաւոր խօսքին միացնելով նաեւ բանաստեղծի 
իւրայատուկ հմայքն ու ոճային պատկերագեղ 
արտայայտութիւնները: Հաւասարակշիռ արժէքով 
իր մէջ ծնունդ առաւ ու զարգացաւ գեղարուեստա-
կան հրապարակագրութիւնն ու յուշագրութիւնը: 
Բեմական բանաւոր խօսքի իր շնորհալի ներկայու-
թիւնը վայելեցին նաեւ սփիւռքահայ մշակութային 
կեանքին հայրենասիրական շունչ ու ոգի տուող 
իր բազմաթիւ հրապարակային ելոյթները: Երեւոյթ 
մը, որ իր մէջ վերածուեցաւ յորդազեղ զգացում-
ներով լի գեղարուեստական արձակի: Արդարեւ,

«Քարաւաններ»-ուն երկու հատորները, «Խճա-
նըկարներ»-ը, «Իմ ժամանակը»,  «Էջեր փակ գզրոց-
ներից»-ն ու «Վերջին զանգ»-ը իրենց ճանաչողա-
կան ու փաստավաւերագրական հարուստ նիւթերով 
կ'օժանդակեն  ընդլայնելու հայրենի թէ սփիւռքա-
հայ ընթերցողին մտահորիզոնը: Կապուտիկեանի 
վերոյիշեալ մատեաններէն վերջին երկու հատոր-
ները կու տան նաեւ անվիճելի ապացոյցը Ս. Կա-
պուտիկեանի քաղաքական ըմբռնողութեանն ու 
կամարտայայտութեան:

Սիլվա Կապուտիկեանի քերթողութեան լայն 
պաստառի երկու գործ հարկ է նշել այստեղ.- 
«Մտորումներ ճանապարհի կէսին»՝ գրուած 1956-
60-ին եւ  «Երկխօսութիւն իմ եւ իմ միջեւ» 1989,  
գրուած  1989 Փետր.- Մարտին, ու նուիրուած 
Սպիտակի եւ շրջակայքի երկրաշարժի զոհերու 
յիշատակին: Այս զոյգ երկերով կը փառաւորուի 
մեծ բանաստեղծուհիին  անմար  յիշատակը՝ թէ՛ 
համահայկական ու թէ՛ համամարդկային իր ներք-
նազգացողութեամբ ու գեղագիտական նախան-
ձախնդրութեամբ:

Իր յոգնախուռն  կեանքի վերջին տարիներուն 
գրած յօդուածներէն կ'ուզեմ առանձնացնել նախ 
«Հայկական դիմադրութիւն»-ը, որուն մէջ կ'ար-
տայայտէ իր խոր զայրոյթը ԱՄՆ-ի երբեմնի պետ. 
քարտուղար Ալէն Տալէսի` 1945 թուականին արտ-
ասանած ճառին (որ թարգմանաբար լոյս տեսած 
էր հայրենի «Դարձ» պարբերականի 2000 թ.ի 
Նոյեմբերի համարին մէջ), ապա՝ վերջաբան քերթ-
ւածը իր «Վերջին զանգ» հատորին՝ «Ապստամ-
բութիւն» խորագրեալ, ուր կը գրէ.

«Ոչ, չեմ ապրում արդէն ու ես չեմ էլ մեռնում,
Իսկ թէ – անէ՛ծք վերին – մնաք ինձնից երկար,
Մէ՛կ է, ո՜ւր էլ հանգչեմ, ո՛ր մի գերեզմանում,
Ես ձեր դատաստանին լինելու եմ ներկայ...»

(2003-2004թթ., Դեկտ.-Ապրիլ)
Սիլվա Կապուտիկեան մեծանուն մարդուն, բա-

նաստեղծին, խորհողին, հրապարակագիրին, հա-
րիւրէ աւելի ինքնագիր թէ թարգմանածոյ երկերու 
հեղինակին ծննդեան 100-ամեակն է ընթացիկ 
տարին:

Շատ հաւանաբար, հանգամանաւոր  գրական  
բազում դէմքեր պիտի հարստացնեն մեր գիրն ու 
մամուլը՝ իրենց վերլուծական էջերով եւ յուշագրու-
թիւններով:

Մինչ այդ, իբրեւ վերջաբան մեր սոյն յօդուածին` 
կ'ուզեմ մէջբերել Կապուտիկեանի  «Մահ եւ յիշա-
տակ»  խոհագրութեան  հետեւեալ տողերը,- «Զօրա-
ւոր բան է յիշատակը, մահից յետոյ յարատեւելու, 
մարդկանց մէջ յիշուելու, ներկայ լինելու մղումը»,  
ապա՝ կը յարէ. «Յիշատակը նախ եւ առաջ 
ստեղծում է ինքը մարդը, ստեղծում է ապրելիս, 
կենդանութեան օրօք՝ իր բարի եւ ժողովրդանուէր 
գործերով: Եթէ սա չկայ, ի'նչ էլ անես, ինչ դամ-
բարաններ էլ  կառուցես, ոչինչ չի կարող չարը բա-
րի դարձնել, սուտը՝ ճշմարիտ» (Տե'ս էջ 332, «Իմ 
ժամանակը», Երեւան, 1979):

Բանաստեղծներուն ծննդեան թուականները 
կը յիշատակենք միայն:

Անոնք կոչուած են ապրելու իրենց պարգեւուած 
երկրաւոր կեանքին տարիները:

ԱՊՐԻԼ ԵՒ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԵԼ:
Անոնք կը մնան անմահանուն՝ իրենց ԵՐԿԵՐով 

միայն:

ԱՐԱՄ ՍԵՓԵԹՃԵԱՆ



¾ç 04Þ³µ³Ã / 19.1.2019 

Ամերիկահայ գրող, հասարակական գործիչ 
Աննա Աստուածատրեան-Դուրգոդ դիմատետրի 
միջոցով «Թալինի մէջ Պաքուի յիշատակի ան-
տառ» խորագիրով դրամահաւաք սկսած է: Դրա-
մահաւաքին նպատակն է Հայաստանի Թալին 
քաղաքի մօտակայքը՝ 2 հա մակերեսով տարածքի 
մը վրայ՝ ծառատունկ իրականացնել: Ան նախա-
ձեռնութեան մասին գրած է, որ նախագիծը պիտի 
իրականացուի «Հայաստան ծառատունկ ծրա-
գիր»-ին հետ միասին եւ նուիրուած պիտի ըլլայ 
Պաքուի ջարդերու զոհերու յիշատակին ու վերապ-
րածներուն: Այս մասին կը հաղորդէ Ermenihaber.
am-ը։

Դրահամաքի նկարագրութեան մէջ ամերիկա-
հայ գրողը նշած է, որ Արցախի հայութեան ինքնո-
րոշման պայքարին Ատրպէյճանը պատասխանեց 

1988-ի Սումգայիթի եւ Կիրովապատի հայերու կո-
տորածներով: Ըստ Աստուածատրեան-Դուրգոդի՝ 
թէեւ այդ քաղաքաներուն մէջ հայերու ջարդեր 
կազմակերպուեցան, սակայն ոչ ոք կը սպասէր, որ 
նոյն բանը տեղի պիտի ունենայ արդիւնաբերական, 
զարգացած եւ քաղաքակիրթ Պաքուի մէջ: Սա-
կայն, 1990 Յունուար 12-ին, Պաքուի մէջ սկսաւ 
հայերու կոտորածը, որ տեւեց 7 օր:

«Այդ ընթացքին հարիւրաւոր, որոշ հաշուարկ-
ներով հազարաւոր հայեր ծեծեցին, խոշտանգեցին, 
բռնաբարեցին եւ սպաննեցին: Անոնց բնակա-
րանները թալանեցին եւ այրեցին»:

 Աստուածատրեան-Դուրգոտ նշած է, որ այդ 
ամէնուն հետեւանքով Պաքուն հայաթափուեցաւ, 
իսկ Ատրպէյճանի ներկայ իշխանութիւնները հա-
մակարգուած կերպով կը ջնջեն Ատրպէյճանի հայ 

Եւրոպական Միութիւնը եւ Համաշխարհային 
դրամատունը շուրջ 13 միլիառ եուրօ կը տրա-
մադրեն Արեւելեան գործընկերութեան ծրագիրին 
մասնակցող վեց պետութիւններուն՝ Հայաստանի, 
Ատրպէյճանի, Վրաստանի, Ուքրանիոյ, Մոլտովայի 
եւ Պելոռուսի մէջ ենթակառուցուածքային շարք մը 
մեծ ծրագիրներ իրականացնելու նպատակով:

Ըստ Civilnet.am-ի՝ նախագիծերուն իրակա-
նացման նպատակով՝ կը պահանջուին ընդհանուր 
առմամբ շուրջ 13 միլիառ եուրօ արժողութեամբ 
ներդրումներ՝ նախատեսուած ընդհանուր 4800 
քիլոմեթր ինքնաշարժներու մայրուղիի եւ երկա-
թագիծի, 6 նաւահանգիստի եւ 11 սպասարկման 
կեդրոններ կառուցելու համար, ըսուած է պաշ-
տօնական հաղորդագրութեան մէջ:

Հրապարակուած փաստաթուղթին համաձայն՝ 
այս ծրագիրի ծիրին մէջ Հայաստանին պիտի 
յատկացուի առաւել քան 730 միլիոն եուրօ: 
«Հիւսիս-Հարաւ»ի Արտաշատ-Ագարակ հատուա-
ծի շինարարութեան համար կը նախատեսուի 

Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն
Ամերիկահայ Գրողը Դրամահաւաք Սկսած է Պաքուի Ջարդերու Զոհերու Յիշատակին 
Ծառատունկ Իրականացնելու Համար

Եւրոմիութիւնը Եւ Համաշխարհային Դրամատունը 730 Միլիոն Եուրօ Կը Տրամադրեն Հայաստանին

համայնքի հետքերը եւ այդ երկրի պատմութեան 
ու մշակոյթի մէջ անոր հսկայական ներդրման 
մասին վկայութիւնները:

 Անդարադառնալով ծառատունկի գաղափարին 
եւ տարածքի ընտրութեան հարցին՝ Աստուածա-
տըրեան-Դուրգոդ տեղեկացուցած է, որ ժամանա-
կին այդ տարածքը եղած է անտառածածկ, սակայն 
ծառերը կտրուած են 1990-ականներուն՝ ուժա-
նիւթի ճգնաժամին ժամանակ: 

Ան նշած է, որ յոյս ունի նախագիծը կեանքի կո-
չել մինչեւ 2020՝ Պաքուի ջարդերու 30-րդ տա-
րելիցը:

յատկացնել 450 միլիոն եուրօ, Գիւմրի-Բաւրա ճա-
նապարհին՝ 41 միլիոն եուրօ, եւս 7.5 միլիոն՝ Երե-
ւան-Վանաձոր ճանապարհի վերանորոգման: 
Շուրջ 15 միլիոն եուրօ կը նախատեսուի տրամադ-
րել Մեղրիի սահմանային անցակէտին:

Ներդրումային ծրագիրին մէջ ընդգրկուած նա-
խագիծերը սահմանուած են Արեւելեան գործըն-
կերութեան երկիրներու հետ համատեղ՝ միջազ-
գային ֆինանսական հիմնարկութիւններու 
աջակցութեամբ: Նախագիծերուն միջոցով կարելի 
պիտի ըլլայ իրականացնել նոր եւ գոյութիւն ունե-
ցող ճանապարհներու, երկաթուղային գիծերու, 
նաւահանգիստներու, օդակայաններու, ինչպէս 
նաեւ սպասարկման կեդրոններու եւ սահմանային 
անցակէտերու համար անհրաժեշտ շինարարու-
թիւն եւ վերականգնում:

«Տրանսպորտային կապի ընդարձակումը՝ ինչ-
պէս Արեւելեան գործընկերութեան տարածաշըր-
ջանում, այնպէս էլ Ալգ տարածաշրջանի եւ Եւրո-
պական միութեան միջեւ ունի տնտեսական աճը 

խթանելու եւ աշխատատեղեր ստեղծելու ներուժ: 
Ծրագրի միջոցով կ՛ընդգծուի ճանապարհային 
անվտանգութեան նշանակութիւնը, ինչպէս նաեւ՝ 
թուային լուծումների կարեւորութիւնը նոր նախագ-
ծերում: Այն կը նպաստի  նաեւ նախագծային 
չափորոշիչների համապատասխանեցմանը Եւրա-
միութեան ներկայ գործելակերպին», նշեց Եւրո-
պական միութեան փոխադրամիջոցներու հարցե-
րու յանձնակատար Վիոլեթա Պուլճ:

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ 
Արմէն Սարգսեանի հետ պաշտօնական այցով 
Միացեալ Արաբական Էմիրութիւններ գտնուող 
տիկին Նունէ Սարգսեան Ապու Տապիի մէջ 
հանդիպած է ԱՄԷ պետնախարար Ռիմ ալ Հաշիմի 
հետ:

ՀՀ նախագահի աշխատակազմի հասարակայ-
նութեան հետ կապերու վարչութենէն կը տեղե-

Մշակութային Արձագանգ
ԱՄԷ Պետնախարարը Նունէ Սարգսեանը Հրաւիրած է Տուպայի Գիրքի Փառատօնին

կացնեն, որ տիկին Նունէ Սարգսեան շնորհակա-
լութիւն յայտնած է ջերմ ընդունելութեան համար:

Հանրապետութեան նախագահին տիկինը եւ 
պետնախարարը խօսած են երկու երկիրներու 
միջեւ մշակութային ու կրթական փոխգործակ-
ցութեան մասին, նշելով, որ Հայաստանի մէջ, եւ 
հայերը ընդհանրապէս, մեծ ուշադրութիւն կը 
դարձնեն ազգային աւանդոյթներու ու պատմա-
մըշակութային ժառանգութեան պահպանման` 
տիկին Սարգսեան ներկայացուցած է Երեւանի 
հին ձեռագիրներու թանգարան-հիմնարկի` Մատե-
նադարանի պատմութիւնն ու գործունէութիւնը, 
տեղեկացուցած, որ թանգարան-հիմնարկին մէջ 
կը պահուին հազարաւոր, որոնց շարքին նաեւ  
արաբական ու իսլամական, ձեռագիրներ:

Յայտնելով, որ օրերս եղած է Շարժայի ժառան-
գութեան հիմնարկ (Sharjah Institute for Heritage), 
ուր իրեն ցոյց տուած են հին ձեռագիրներու վերա-
կանգնման աշխատանքները` Նունէ Սարգսեան 

ընդգծած է, որ այս ոլորտին մէջ Հայաստան ունի 
կուտակուած մեծ փորձ: Ան ԱՄՆ-ի փորձագէտները 
հրաւիրած է Հայաստան` տեղւոյն վրայ ծանօթա-
նալու հայկական կողմի փորձառութեան, համա-
գործակցելու հայ մասնագէտներու հետ:

ԱՄԷ պետնախարար Ռիմ ալ Հաշիմին իր 
հերթին նշած է, որ քաջատեղեակ է տիկին Նունէ 
Սարգսեանի գործունէութեան մասին: Հաշուի առ-
նելով հանգամանքը, որ Հանրապետութեան նա-
խագահի տիկինը նաեւ մանկական գիրքերու 
հեղինակ է` ԱՄԷ պետնախարարը հրաւիրած է 
տիկին Նունէն, որպէս պատուաւոր հիւր, Մարտին 
մասնակցելու Տուպայի մէջ տեղի ունենալիք գիրքի 
փառատօնին:

Տիկին Նունէ Սարգսեան իր հերթին պետնա-
խարար Ռիմ ալ Հաշիմին հրաւիրած է Հայաստան` 
ծանօթանալու հայկական մշակոյթին, ինչպէս 
նաեւ խորացնելու հայ-էմիրաթական գիտակրթա-
կան կապերը:



Մշակութային 
Արձագանգ
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Պաքուի Ջարդերը Պէտք Է Արժանանան Միջազգային 
Հանրութեան Յստակ Գնահատականին

Նոր Հրատարակութիւն

Պաքուի մէջ հայերուն նկատմամբ կազմակերպ-
ւած ջարդերը Սումկայիթի եւ Ազրպէյճանի այլ վայ-
րերու մէջ հայերու ջարդերուն միջազգային հան-
րութեան յստակ գնահատական չտալու հետեւանք 
էին: «Արմէնփրես»-ի մամուլի սրահին մէջ գու-
մարուած ասուլին այս մասին նշեց Ազրպէյճանի 
հարցերով փորձագէտ Տարոն Յովհաննիսեանը։

«Ազրպէյճանի մէջ հայերուն նկատմամբ բռնու-
թիւնները, ճնշումները սկսած են առնուազն 1988 
թուականէն եւ շարունակուած են 1989, 1990 
թուականներուն, եւ հայ բնակչութիւնը հարկադ-
րըւած լքած է իր բնակատեղին: Բաւական մեծ 
թիւով հայեր ալ դաժանաբար սպաննուած են: 
Բազմաթիւ վկայութիւններով ու փաստաթուղթերով 
կ'երեւի, որ այդ ամէնը պետութեան կողմէ կազմա-
կերպուած եղած է»,-ըսաւ Տարոն Յովհաննիսեանը:

Ան անդրադարձաւ միջազգային կառոյցներէն 
մինչեւ այժմ ունեցած արձագանգներուն: Մասնա-
ւորապէս, Եւրոպական խորհրդարանին կողմէ ըն-
դունուած են բանաձեւեր, որոնցմով կը քննա-
դատուին Պաքուի եւ Սումկայիթի ջարդերը, 
հետագային ընդունուած է բանաձեւ, որ կը վերա-
բերէր Հայաստանը շրջափակումէն հանելուն: 
Խորհրդային իշխանութեան կոչ կ'ըլլար ապահո-
վելու հայերու ազատ տեղաշարժը, կեանքի, գոյքի 
անվտանգութիւնը: 2002 թուականին ալ ԱՄՆ 
գաղթականներու հարցերով յանձնաժողովի տնօ-
րէնը նշած էր, որ տեղի ունեցած են ջարդեր, եւ 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ ծայրագոյն 
պատրիարք եւ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհ-
նութեամբ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հրատա-
րակչական բաժինը լոյս է ընծայել ճարտարապետ, 
շինարարական արուեստի պատմաբան Լիպարիտ 
Սադոյեանի «Մեսրոպաստեղծ հայոց գրապատ-
կերների կազմութեան սկզբունքները» աշխատու-
թիւնը:

Գրքում փորձ է արուում ներկայացնելու Ս. 
Մեսրոպ Մաշտոցի կողմից հայոց գրերի տառա-
պատկերների կազմութիւնը, տառանշանները կազ-
մելու, հնչիւնները պատկերաւորելու սկզբունքները` 
սկզբնաղբիւրային նշանակութիւն ունեցող այս 
խնդրի լուծման միակ ճանապարհ նկատելով V-VII 
դարերում փորագրուած վիմագիր արձանագրու-
թիւնների տառերի պատկերների ուսումնասի-
րութիւնը: 

Անտիպ այս աշխատութիւնը հրատարակութեան 
են պատրաստել Հայկ Սադոյեանը եւ Մայր Աթոռի 
հրատարակչական բաժնի տնօրէն Արժանապատիւ 
տ. Արարատ քահանայ Պօղոսեանը:

Գիրքը հրատարակուել է «Սարգիս Գաբրիէլ-
եան» հիմնադրամի մեկենասութեամբ:  

անդրադարձած է անոնց հետեւանքով գաղթական 
դարձած հայերու խնդիրներուն:

«Այս ամէնը կարեւոր է, պէտք է ներկայացնել 
այս արձագանգները, որպէսզի այլ կառոյցներ ալ 
դատապարտեն այդ գործողութիւնները: Եթէ չես 
քննադատեր, քայլերու չես ձեռնարկեր, ապա 
ատիկա կը յանգեցնէ նոր ջարդերու»,- ըսաւ փոր-
ձագէտը:  

Տարոն Յովհաննիսեանը նշեց, որ վերջին տա-
րիներուն ալ Ազրպէյճանի մէջ հայերուն հանդէպ 
ատելութիւնը կը շարունակուի: Սա կու գայ վկայե-
լու այն փաստը, որ Ռուսիոյ եւ Էսթոնիայի ազգու-
թեամբ հայ քաղաքացիներուն թոյլ չէին տուած 
այցելել Ազրպէյճան: Անկէ բացի, Ազրպէյճանի 
պետական քաղաքականութիւնը ուղղուած է հա-
սարակութեան մօտ հայերուն նկատմամբ այլատ-
եացութեան տարածումին: Դեռ մանկապարտէզնե-
րէն, դպրոցներէն այդպիսի  քաղաքականութիւն 
կ'իրականացուի:

«Այստեղ հարց կը յառաջանայ, որ եթէ ազգու-
թեամբ հայուն, որ այլ երկրի քաղաքացի է, չեն 
ձգեր, որ Ազրպէյճան մուտք գործէ, ապա ինչպէս 
կը վարուէին այն հայերուն նկատմամբ, որոնք 
մնային ու իրենց ինքնութիւնը փորձէին պահել այդ 
երկրին մէջ»,- աւելցուց ան:

Ազրպէյճանագէտ, ԱԺ պատգամաւոր Տաթեւիկ 
Հայրապետեանն ալ նշեց, որ տարբեր առիթներով 
կը խօսուի, կը բարձրաձայնուի Ազրպէյճանի մէջ 
հայերու նկատմամբ  ջարդերուն մասին: Աշխա-

Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն
Ալեքսանդր Լափշին Ժամանած է Երեւան

Արցախ այցելելու համար Ատրպէյճանի մէջ 
դատապարտուած, սակայն աւելի ուշ ազատութիւն 
ստացած ռուս-իսրայէլցի էջատէր Ալեքսանդր 
Լափշին ֆէյսպուքեան իր պաշտօնական էջին մէջ 
յայտնած է Հայաստան ժամանելու մասին:

Ան նշած է, որ երկու ամիս Հայաստան պիտի մնայ:
«Վայրէջք կատարած են Երեւան: Տեղաւորուած 

եմ քաղաքի կեդրոնը գտնուող շքեղ բնակարանի 
մը մէջ: Առջեւը գրեթէ 2 ամիս Հայաստան եւ բազ-
մաթիւ ծրագիրներ», – գրած է Լափշին:

Իր ծրագիրներուն մասին ան առայժմ չէ ման-
րամասնած:

Յիշեցնենք, որ էջատէր Ալեքսանդր Լափշին 
Ատրպէյճանի պահանջով ձերբակալուած էր 
Մինսկի մէջ 2016-ի Դեկտեմբեր 15-ին եւ Պաքուին 
արտայանձնուած 2017-ի Փետրուար 7-ին` Արցախ 

այցելելու, ինչպէս նաեւ Ատրպէյճանի քաղաքակա-
նութիւնը քննադատելու համար:

Ցեղասպանութիւն 100 + 4

տանք կը տարուի լոպպիստական կառոյցներով:
«Ազրպէյճանը հայատեացութեան դրսեւորում-

ներով վնաս կը հասցնէ իր իսկ հասարակական, 
քաղաքական կեանքին: Հայերուն նկատմամբ 
կազմակերպուած ջարդերը հետեւանք ձգած են 
Ազրպէյճանի հասարակական, քաղաքական գործ-
ընթացներու միտումներուն վրայ: Յայտնի է, որ 
Պաքուի ջարդերու օրերուն «Ժողճակատ» կուսակ-
ցութեան համեմատաբար աւելի չափաւոր թեւը 
հրաժարեցաւ յանցագործութեան մէկ մաս դառնալ 
եւ դուրս եկաւ կուսակցութենէ: Հետագային 
անոնցմէ շատերը քաղաքական հալածանքի են-
թարկուեցան, ձերբակալուեցան»,- ըսաւ Տաթեւիկ 
Հայրապետեանը:
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2018 Թուականի Հայաստանի Դրոշմաթուղթերը
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

2018 թուականի դեկտեմբեր ամսուն, Հայաս-
տանի «ՀայՓոստ» ընկերութիւնը թողարկեց տար-
ւան վերջին դրոշմաթուղթերէն մին՝ «Լուսնային 
Նոր տարի» խորագրով, որ պատկերաւոր ձեւով 
կը ներկայացնէ լուսնային օրացոյցին 2019 թուա-
կանի խորհրդանիշը՝ խոզը: Արեւելեան աստղա-
գուշակին համաձայն, 2019 թուականը «Դեղին 
խոզի» տարի է: Առասպելը կը վկայէ, որ կենդանի-
ներէն խոզը վերջինն էր, որ մասնակցելու գացած 
էր Նոր տարուան տօնակատարութեան: Խոզի 
նշանով կ՚աւարտի Արեւելեան աստղագուշակին 
12-ամեայ բոլորաշրջանը: Ահաւասիկ, «ՀայՓոստ»ը 
այս թողարկումով կը ներկայացնէ աշխարհի եւ 
Հայաստանի մէջ արմատացած արեւելեան աստ-
ղագուշակի խորհրդաբանութիւնը:

Կաղանդի նիւթին նուիրուած գեղեցիկ դրոշմա-
թուղթ մըն է նաեւ նոյնպէս դեկտեմբեր ամսուն 
թողարկուած եւ շրջանառութեան դրուած «Ամանոր 
եւ Սուրբ Ծնունդ» խորագրով ուրիշ դրոշմաթուղթ 
մը, որուն վրայ պատկերուած ամանորեայ ձիւնով 
լեցուն ապակեայ յուշանուէրին մէջ տեղադրուած է 
Հանրապետութեան հրապարակի ժամացոյցը: 
Այդ ժամացոյցը դարձած է հայաստանեան Կա-
ղանդի խորհրդանիշներէն. շատ մարդիկ կը սիրեն 
Կաղանդի գիշերը դիմաւորել այդ ժամացոյցին 
տասներկու ղօղանջներուն ներքոյ:

Դեկտեմբերին «ՀայՓոստ»ը թողարկած է 
ուրիշ դրոշմաթուղթեր եւս, որոնցմէ մէկը մանկա-
կան դրոշմահաւաքութեան շարքին գեղեցիկ նմոյշ 
մըն է՝ նուիրուած Հայաստանի մէջ հանրածանօթ 
«Գտնուած երազ» մանկական շարժանկարին: 
Դրոշմաթուղթին վրայ պատկերուած է շարժանկա-
րին պաստառը: Քունը կորսնցուցած եւ յետոյ 
գտած ծերունիին մասին, 1976 թուականին արտա-
դըրուած այս մանկական շարժուն պատկերը սի-
րելի է փոքրերուն եւ մեծերուն:

«ՀայՓոստ»ը ունի մանկական դրոշմահաւաքու-
թեան շարք մը, որուն նիւթը մանկական շարժա-
նըկարներէ առնուած է: Հայկական շարժուն 
գծանկարներ նիւթին 2018 թուականին «ՀայՓոստ»ը 
նուիրած է նաեւ «Անահիտ» դրոշմաթուղթը: Ան կը 
ներկայացնէ հայ գրող Ղազարոս Աղայեանի «Անա-
հիտ» հէքեաթին հիման վրայ 2014 թուականին 
«Սահակեանց սթիւտիոյի» կողմէ նկարահանուած 
շարժուն գծանկարը, որ ժամանակակից լոյսի 
տակ կը մեկնաբանէ Աղայեանի հէքեաթը:

Դեկտեմբերի վերջաւորութեան «ՀայՓոստ»ը 
շրջանառութեան մէջ դրաւ Սուրբ Հռիփսիմէ տա-
ճարի հիմնադրման 1400-ամեակին նուիրուած 
առաջին դրոշմաթուղթով գեղաթերթիկ մը:

Գեղաթերթիկի դրոշմաթուղթին վրայ պատկեր-
ւած է 618 թուականին կառուցուած Սուրբ Հռիփ-
սիմէ տաճարը, իսկ գեղաթերթիկը կը ներկայացնէ 
Վաղարշապատի հին պարիսպին մէկ հատուածը: 
Էջմիածինի մէջ գտնուող Սուրբ Հռիփսիմէ վանքը 
ներառուած է ԻՒՆԷՍՔՕ-ի համաշխարհային ժա-
ռանգութեան ցուցակին մէջ։ Հալածանքներէն 
փախած եւ քրիստոնէութեան քարոզման նուիր-
ւած Հռիփսիմէ կոյսի յիշատակին համար Կոմի-
տաս Ա. Աղցեցի Կաթողիկոսին կողմէ կառուցուած 
այս հրաշակերտ տաճարին 1400-ամեակը անցնող 
2018-ին նշուեցաւ մեծ շուքով: Ձեռնարկներուն 
մեկնարկը տրուած էր Ս. Հռիփսիմեանց յիշատա-
կութեան օրը, որ անցնող տարուան ընթացքին 
տօնախմբուեցաւ մայիսի 28-ին: 7-րդ դարուն 
հիմնուած տաճարը՝ Սուրբ Հռիփսիմէն, մշտական

«Մեծանուն հայեր» շարքէն հայ տաղանդաւոր 
գեղանկարիչ Յովհաննէս Զարդարեանին «Հայ-
Փոստ»ը մէկ անգամէն երկու դրոշմաթուղթ նուի-
րած է: Կարս ծնած եւ Խորհրդային Միութեան մէջ 
գործած նշանաւոր նկարիչին 100-ամեակը լրացաւ 
անցեալ տարի եւ անոր յիշատակին թողարկուած 
դրոշմաթուղթերը կը ներկայացնեն մեծ նկարիչին 
արուեստը:

170 հայկական դրամի անուանական արժէքով 
մէկ դրոշմաթուղթի վրայ պատկերուած է Զարդար-
եանի «Գարուն» կտաւը, իսկ 230 հայկական դրա-
մի անուանական արժէքով դրոշմաթուղթը կը ներ-
կայացնէ Յովհաննէս Զարդարեանի լուսանկարը՝ 
իր «Ձմեռնային բնանկար» կտաւի խորապատկերին:

«Մեծանուն հայեր» շարքի դեկտեմբերին թո-
ղարկուած վերջին դրոշմաթուղթը նուիրուած է 
արեւմտահայ մեծ գրող Յակոբ Պարոնեանի ծննդեան 
175-ամեակին: Գեղեցիկ ձեւաւորուած դրոշմաթուղ-
թին վը-րայ Յակոբ Պարոնեանի լուսանկարը 
պատկերուած է իր ձեռագրերուն եւ հերոսներուն 
խորապատկերին հետ: Գնահատելի են «Հայ-
Փոստ»ի թողարկումները նուիրուած արեւմտահայ 
մշակոյթին: Այս առումով անցեալ տարուան նոյեմ-
բերին «ՀայՓոստ»ը թողարկեց եւ շրջանառութեան 
մէջ դրաւ նաեւ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթին նուիրուած 
դրոշմաթուղթը: ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթի հիմնադիր-
ներուն՝ Միսաք եւ Սարգիս Գօչունեան եղբայր-
ներուն լուսանկարով եւ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթի հին 
շէնքին եւ պատկերանիշին ձեւաւորմամբ դրոշմա-
թուղթը իր արժանաւոր տեղը գրաւեց «ՀայՓոստ»ի՝ 
մամուլին նուիրուած շարքին մէջ, դառնալով այդ 
շարքի առջինէկը: Ատկէ ետք, «ՀայՓոստ»ը դեկ-
տեմբերին թողարկեց նաեւ դրոշմաթուղթ մը՝ 
նուիրուած «Արմէնփրէս» լրատուական գործակա-
լութեան, որ 2018 թուականին նշեց իր հիմնադրման 
100-ամեակը: «Արմէնփրէս»ին նուիրուած դրոշմա-
թուղթը «ՀայՓոստ»ը տեղաւորած է «Հայոց պե-
տականութիւն» խորագրով շարքին մէջ, նկատի 
առնելով, որ 1918 թուականի դեկտեմբեր 18-ին 
Հայաստանի առաջին հանրապետութեան Ազգա-
յին խորհուրդի որոշմամբ ստեղծուած է Հայկական 
հեռագրական գործակալութիւնը, իբրեւ նախադէ-
պը չունեցող պետական լրատուական գործակա-
լութիւն, որ, քանի մը անուանափոխութենէ ետք, 

1972 թուականին վերանուանուած է «Արմէնփրէս»:
Այս դրոշմաթուղթին վրայ պատկերուած է 

տպագրական մեքենայի վրայ աշխատող կնոջ մը 
ուրուագիծը: Դրոշմաթուղթը ձեւաւորուած է լոյսի 
եւ ստուերի համադրութեամբ՝ խորհրդանշելով 
լրատուական գործակալութեան մասնագէտներուն, 
պատերու ետին կատարուող շուրջօրեայ աշխա-
տանքը, եւ այդ աշխատանքը կատարողներուն 
անունները միշտ չէ, որ կ՚երեւին: «Հայոց պետա-
կանութիւն» շարքէն «ՀայՓոստ»ը թողարկած է 
նաեւ Հայաստանի առաջին հանրապետութեան եւ 
Մայիսեան հերոսամարտերուն 100-ամեակին 
նուիրուած դրոշմաթուղթով գեղաթերթիկ մը:

«Հայոց պետականութիւն» խորագրով շարքին 
մէջ են նաեւ Հայաստանի Հանրապետութեան դա-
տախազութեան, Հայաստանի Հանրապետութեան 
ոստիկանութեան եւ Հայաստանի անվտանգու-
թեան մարմիններու կազմաւորման 100-ամեակ-
ները խորհրդանշող երեք անջատ դրոշմաթուղթեր: 
Անցեալ տարի՝ 2018-ին, այս կառոյցները նոյնպէս 
նշեցին իրենց հիմնադրութեան 100-ամեակները:

2018-ը հարուստ էր յոբելեաններով։ Յոբելենա-
կան շարքի թողարկումներէն էր Գէորգ Զ. 
Չէօրեքչեան Ամենայն Հայոց 129-րդ Կաթողիկոսի 
ծննդեան 150-ամեակը խորհրդանշող դրոշմա-
թուղթը: 1945-1954 թուականներուն գահակալած 
կաթողիկոսին լուսանկարը պատկերուած է դրոշ-
մաթուղթին վրայ:

«ՀայՓոստ»ը յոբելենական թեմայով մէկ ան-
գամէն չորս դրոշմաթուղթով գեղաթերթիկ մը 
նուիրած է Երեւանի հիմնադրման 2800-ամեակին՝ 
անոնց վրայ պատկերելով Էրեբունի քաղաքի պեղ-
ւած յատակագիծը, Ամիրեան փողոցէն հատուած 
մը՝ լուսանկարուած 1920-ական թուականներուն, 
Երեւանի երկաթուղային կայարանի շէնքը եւ Օփե-
րայի ու պալէի ազգային ակադեմական թատրոնին 
շէնքը:

Իսկ գեղաթերթիկին վրայ ներկայացուած է 
հատուած մը մերօրեայ Երեւան քաղաքի գիշերա-
յին համայնապատկերէն՝ Արարատ լերան խորա-
պատկերին:
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Վերջերս Լիբանանի մէջ Հայաստանի Հանրա-
պետութեան դեսպանութիւնը կազմակերպած էր 
հրաժեշտի մտերմիկ հաւաքոյթ մը ի պատիւ դես-
պանութեան 3-րդ քարտուղար Վլատիմիր Պօղոս-
եանին եւ իր կողակիցին: Առիթը Պրն. Պօղոսեանին 
դիւանագիտական առաքելութեան աւարտն էր 
Լիբանանի մէջ:

Բացման խօսքով հանդէս եկաւ Լիբանանի մէջ 
Հայաստանի Հանրապետութեան լիազօր դեսպան 
Վահագն Աթաբէկեան: Ան արժեւորեց դեսպանու-
թեան 3-րդ քարտուղար Վլատիմիր Պօղոսեանին 
եւ իր կողակիցին եռամեայ գործունէութիւնը նշե-
լով իրեն դժուար փոխարինուող արժանիքները: 

Մեր կողմէ աւելցնենք, որ արդարեւ Պրն. Պօ-
ղոսեան իր աշխոյժ  գործունէութեամբ եւ սիրալիր 
նկարագրով իր կարեւոր հետքը պիտի ձգէ 
լիբանանահայութեան յիշողութեան մէջ: 

Հուսկ սրտի եւ ողջերթի խօսք արտասանեց 
Վլատիմիր Պօղոսեան (խօսքը կը հրապարակենք 
ամբողջութեամբ): 

Աւարտին ներկաները իրենց բարեմաղթութիւն-
ները փոխանցեցին Տէր եւ Տիկ. Պօղոսեաններուն: 

* * *

Պատիւ Արժանաւորին
Հրաժեշտի Ընդունելութիւն` Ի Պատիւ Լիբանանի Մէջ ՀՀ Դեսպանութեան 3-րդ 
Քարտուղար Վլատիմիր Պօղոսեանին Եւ Իր Կողակից Իրենա Մուշէղեանին

Լիբանանի մէջ ՀՀ Դեսպանութեան 3-րդ 
Քարտուղար Վլատիմիր Պօղոսեանի Հրա-
ժեշտի Ելոյթը

Հրաժեշտի այս օրը, որպէս Լիբանանում ՀՀ 
դեսպանութեան Լիբանանի հայ համայնքի հետ 
տարուող աշխատանքների դիւանագէտ, որոշեցի 
ձեզ հետ կիսուել իմ տպաւորութիւններով, մտքե-
րով։ 

Ի դէպ, երեք տարի առաջ՝ ճիշդ այս օրը, ես 
ժամանեցի Լիբանան՝ սկսելու իմ դիւանագիտական 
առաքելութիւնը։ 

Անչափ երախտապարտ եմ, որ առաջին դիւա-
նագիտական փորձառութիւնս անցաւ Լիբանանի 
պէս կարեւորագոյն պետութեան մէջ, որտեղ 
ապրում եւ արարում է ստեղծագործ եւ զօրաւոր 
լիբանանահայ համայնքը, իր բոլոր կառոյցներով 
հանդերձ, որին արդարացիօրէն անուանում են 
հայկական սփիւռքի սիրտ կամ միջնաբերդ, դա 
անհերքելի փաստ է, դրանում ինքս համոզուեցի 
ամէն օր, անձնական փորձառութեամբ։ 

Իմ խորին համոզմամբ, այստեղ՝ Լիբանանում, 
աշխատանքը դիւրին չէ, շատ բազմազան եւ 
միեւնոյն ժամանակ՝ հետաքրքիր, այն իր բնոյթով 
չի կարող համեմատուել որեւէ երկրում մեր 

դիւանագիտական ծառայութեան հետ։ Դիւրին չէ, 
որովհետեւ կան զգայական նուրբ պահեր, որոնք 
հնարաւոր չէ զանց առնել, միեւնոյն ժամանակ 
հետաքրքիր է, որովհետեւ ամէն օր առնչուում ես 
հայրենասէր, աւանդապահ եւ հիւրընկալ հայի 
տեսակի հետ։ Պէտք է տիրապետել դիւանագի-
տական հմտութիւններին, որոնց շնորհիւ միայն 
կարելի է ճիշդ մօտեցում ցուցաբերել՝ համայնքի 
իւրաքանչիւր կառոյցի եւ անհատի նկատմամբ։ 

Ցանկանում եմ շեշտել, որ իմ դիւանագիտական 
ծառայութեան ընթացքում աշխատել եմ բոլոր 
լիբանանահայ կառոյցների հետ հաւասարապէս, 
մեզ բոլորիս յաջողուեց համատեղ կազմակերպել 
եւ իրականացնել բազմաթիւ նոր, մշտական եւ 
ամէնամեայ ծրագրեր, միջոցառումներ ե՛ւ հայ 
համայնքի, ե՛ւ լիբանանեան շրջանակներում։ 

Այս ամէնը հնարաւոր եղաւ իրականացնել՝ 
շնորհիւ ձեր մշտական ու պատրաստակամ աջակ-
ցութեան։ Շուտով ինձ փոխարինելու է յաջորդ 
դիւանագէտը՝ Դաւիթ Ալավերդեանը, յուսով եմ, 
որ իրեն եւս կաջակցէք եւ կը սատարէք։ 

Այստեղ ես ձեռք բերեցի նաեւ մասնագիտական 
մեծ փորձառութիւն, որի համար շնորհակալ եմ 
հայ համայնքին, քանի որ այն նոյնպէս ինձ սո-
վորելու, փորձառութիւն ստանալու հնարաւորու-
թիւն տուեց։ Ուրախ եմ, որ այդ գիտելիքների եւ 
փորձառութեան շնորհիւ կարող եմ է՛լ աւելի լաւ 
ծառայել Հայաստանի Հանրապետութեանը։  

Անշուշտ անհնար կը լինէր հասնել նման 
արդիւնքների՝ առանց ձեր անշահախնդիր ու ակ-
տիւ աջակցութեան, Ձեր շնորհիւ մենք մեզ այստեղ 
բնաւ օտար չենք զգում։ Դուք մեզ եղաք թեւ ու 
թիկունք, զօրավիգ, որի շնորհիւ մենք այնքան զօ-
րաւոր ենք։ Ի հարկէ, իմ աշխատանքի ընթացքում 
հնարաւոր են նաեւ թերացումներ եւ այլ սխալ-
մունքներ, որոնց համար հայցում եմ բոլորիդ նե-
րողամտութիւնը։ 

Աւարտելով՝ ցանկանում եմ ասել, որ իմ եւ 
տիկնոջս յիշողութիւններում մշտապէս վառ կը 
մնան լիբանանեան ծառայութեան տարիները, 
անշուշտ սա ընդմիշտ բաժանում չէ ձեզնից, վըս-
տահ եմ, որ դեռ շատ առիթներ կունենանք հան-
դիպելու։ 

Յարգելի եւ սիրելի հայրենակիցներ, մտերիմ-
ներ, սրտանց մաղթում ենք Ձեզ ամենայն  բարիք 
եւ նորանոր յաջողութիւններ, շատ ուրախ ենք, որ 
մեր ծառայութեան ընթացքում ճանաչեցինք, 
մտերմացանք ձեզ հետ: 



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
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ԳԷՈՐԳ	ՄԵԼԻՏԻՆԵՑԻ	ԳՐԱԿԱՆ	ՄՐՑԱՆԱԿ 
	
	 Գ.Մ.Գ.Մ.-ի	Դատակազմը	կը	յայտնէ,	թէ	բացուած	է	2019-ի	նոր	գործեր	
ներկայացնելու	շրջանը:	
	 Մրցանակը	 կ՚ընդունի	 գրական	 թէ	 ուսումնասիրական	 որեւէ	 նոր,	
անտիպ,	կամ	գիրքի	ձեւին	տակ	ցարդ	լոյս	չտեսած	գործեր՝	առ	ի	գնահատում	
եւ	հրատարակութիւն:	
	 Գրական,	իմաստասիրական,	պատմական,	եկեղեցագիտական,	բանա-
սիրական	եւ	Հայ	Մշակոյթի	այլ	կալուածներուն	վերաբերող	գործերը,	հայերէն	
կամ	օտար	 լեզուներով	գրուած,	պէտք	է	Դատակազմին	ամենէն	ուշը	հասած	
ըլլան	մինչեւ	30	Ապրիլ	2019:	
	 Առաքուած	 գործերը	պէտք	 է	 ըլլան	ա)	 մեքենագրուած,	 բ)	 երեք	 օրի-
նակով,	գ)	խտասալիկի	վրայ	արձանագրուած:	Անոնք	պէտք	է	ներկայացուին	
A4	թուղթի	չափով	եւ	բաղկանան	նուազագոյնը	9	պրակէ	(144	էջ):	
	 Դատակազմին	կողմէ	գնահատուած	գործերը	կ՚արժանանան	հրատա-
րակութեան:	
	 Վեհափառ	 Հայրապետին	 նախագահութեամբ	Դատակազմին	 մաս	 կը	
կազմեն՝	 Տեարք	 Ժիրայր	 Դանիէլեան(ատենապետ),	 Կարօ	 Յովհաննէսեան,	
Յակոբ	Պալեան,	Նազարէթ	Պէրպէրեան	եւ	Տոքթ.	Յովհաննէս	Թասլաքեան:	
	

																																																						Դիւան	Գ.Մ.Գ.Մ.-ի		Դատակազմի	
	
	 Հասցէ՝	 	
	 Armenian Catholicosate of Cilicia 
 P.O.Box 70317 
 Antelias – Lebanon 
 E-Mail: chancellor@armenianorthodoxchurch.org 
	 	 	 	 														
	
Ծանօթ՝	 Դատակազմին	 ղրկուած	 գործերը	 հեղինակներուն	 չեն	 վերա-
դարձուիր։	
												Դիմողներէն	կը	խնդրուի	յատուկ	ուշադրութիւն	ցուցաբերել		
												բնագրի	լեզուին	եւ	ուղղագրութեան։	
	
Խնդրանք՝	Կը	խնդրուի	սփիւռքահայ	թերթերէն	արտատպել։ 
	

Ø²Ð²¼¸
Սգակիրներ՝
Որդին եւ կինը՝ Արա եւ Տիանա Ահարոնեան
Դուստրը եւ ամուսինը՝ Արփի եւ Շահէ Կանիմեան
Թոռնիկը՝ Թամար Կանիմեան
Թոռնիկը եւ ամուսինը՝ Ռիթա եւ Անտրէ Սարուխանեան եւ զաւակունք
Թոռնիկը եւ կինը՝ Զոհրապ եւ Գարինէ Կանիմեան
Թոռնիկը՝ տոքթ. Շիրազ Կանիմեան
Թոռնիկը՝ Ալեքս Ահարոնեան
եւ համայն Ահարոնեան, Յովսէփեան, Պիլեմճեան, Քէշիշեան, Կա-
նիմեան, Տեփանեան, Տարեան, Սարուխանեան եւ Եուսուֆեան 
ընտանիքներ եւ հարազատներ սրտի դառն կսկիծով կը գուժեն 
իրենց սիրեցեալ հօր եւ մեծհօր՝ 

ՓԱՅԼԱԿ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆի
(Ծնեալ 3 Յունուար 1928, Պէյրութ)

մահը, որ պատահեցաւ Երեքշաբթի, 15 Յունուար 2019-ին, յետկարճատեւ 
հիւանդութեան։
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը տեղի պիտի ունենայ Շաբաթ, 
19 Յունուար 2019-ին՝ կ.ե. ժամը 1:00-ին, Պրպէնքի Ս. Ղեւոնդեանց 
մայր տաճարին մէջ (3325 N. Glenoaks Blvd., Burbank CA), ուրկէ 
հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Կլենտէյլի Forest Lawn 
գերեզմանատունը:
Փոխան ծաղկեպսակի կը խնդրուի նուիրատուութիւնները կատարել 
«Նոր Օր» շաբաթաթերթի բարգաւաճման ֆոնտին։

* * *
Այս տխուր առիթով «Զարթօնք» իր խորազգաց ցաւակցութիւնները 
կը յայտնէ հանգուցեալ ընկերոջ հարազատներուն եւ ընտանեկան 
պարագաներուն, ի մասնաւորի իր զաւակներուն՝ Ընկ. Արա եւ 
Ընկ.հի Տիանա Ահարոնեաններուն եւ Ընկ. Շահէ եւ Ընկ.հի Արփի 
Կանիմեաններուն:


