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«Զարթօնք»ի նախորդ թիւերու ելեկտրոնային օրինակները կարդալու համար
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:

î³ñ»Ï³Ý ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª 225,000 È.à.

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Միջազգային Հանրութիւնը Պէտք Է Երաշխաւորէ Սուրիացի ՀՀ Վարչապետ Փաշինեան Կոմիտասի Անուան
Պանթէոնին Մէջ Մասնակցած Է Սիլվա
Գաղթականներու Ապահով Տունդարձը. Աուն
Կապուտիկեանի 100-ամեակին Նուիրուած
Արարողութեան

Լիբանանի Հանրապետութեան նախագահ Միշէլ
Աուն ընկերատնտեսական զարգացման արաբական գագաթնաժողովի իր բացման խօսքին մէջ
միջազգային հանրութեան կոչ ուղղեց ըստ կարելւոյն օժանդակելու եւ աւելի գործուն մասնակցութիւն
բերելու սուրիացի գաղթականներու ապահով տունդարձի իրականացման ուղղութեամբ ներդրուած
ջանքերուն:
Պետութիւնները պէտք է շարունակեն աշխատիլ
սուրիացի գաղթականներու ապահով տունդարձը
երաշխաւորող համապատասխան պայմանները
ստեղծելու համար: Վերադարձը պէտք է նախատեսուի դէպի Սուրիոյ Հանրապետութեան հասանելի եւ կայուն շրջանները, ինչպէս նաեւ ոչ պատերազմական վիճակի մէջ գտնուող գօտիները:
Բացի այդ՝ անհրաժեշտ է, որ պետութիւնները
խրախուսիչ իրադրութիւն ստեղծեն կամ գործնապէս քաջալեր հանդիսանան գաղթականներու՝
իրենց երկրի զարգացման, բարգաւաճման ու կայունացման ապահովման դժուարին գործին:

դեն ժողովուրդի կենցաղին, երկրի տնտեսութեան
իրավիճակին եւ առհասարակ հասարակական,
քաղաքական եւ այլ բնագաւառներու վրայ:
Բողոքի ցոյցը կը գլխաւորէր Լիբանանի Համայնավար կուսակցութիւնը, Նասերիթ ժողովրդական
կազմակերպութիւնը եւ քաղաքացիական հասարակութեան խմբակներ, որոնք Պարպիր շրջանէն
ուղղուեցան ելեւմտական նախարարութեան Պշարա Խուրի մասնաճիւղը:
Ի շարս այլ պահանջներու՝ ցուցարարները բարձրաձայնեցին պետական դպրոցներու կրթութեան
մակարդակը բարելաւելու, աշխատանքային հնարաւորութիւններ ստեղծելու եւ հասարակութեան
ցած կենսապայմանները բարեշրջելու անհրաժեշտութիւնը:

ՀՀ Նախագահի Հրամանագիրով
Նշանակուեցան Կառավառութեան
12 Նախարարները

Հարիրի Կը Յայտարարէ Տնտեսական
Նախագահ Արմէն Սարգսեան շաբաթավերջին
Կեանքին Մէջ Կանանց Մասնակցութիւնը հրամանագիրեր ստորագրեց 12 նախարարները
Խթանող Ծրագիրի Մասին
նշանակելու մասին` հիմք ընդունելով վարչապետ

Հազարաւոր Ցուցարարներ Բողոքեցին
Ընդդէմ Երկրի Տնտեսական Քաղաքականութեան

Հազարաւոր ցուցարարներ բողոքի ցոյց իրականացուցին Պէյրութի մէջ ելեւմտական նախարարութեան առջեւ՝ ուղղուած տնտեսական անբարեյարմար քաղաքականութեան եւ երկրի անհանդուրժելի
կենսապայմաններուն, որոնք բացասաբար կ'ազ-

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Կոմիտասի
անուան պանթէոնին մէջ մասնակցած է Սիլվա
Կապուտիկեանի 100-ամեակին նուիրուած յիշատակի արարողութեան։ «Արմէնփրես»-ի հաղորդմամբ՝ Նիկոլ Փաշինեան այս մասին յայտնեց
Ֆէյսպուքի իր էջի ուղիղ եթերին ժամանակ։
Ան ընթերցեց բանաստեղծուհիի 100-ամեակին
կապակցութեամբ հրատարակուած ժողովածուին
մէջ ընդգրկուած «Հայոց աշխարհ» բանաստեղծութիւնը։
«Ես այս բանաստեղծութիւնը կարդում եմ՝ ի
նշանաւորումն եւ իմ յարգանքի տուրքը մատուցելով
Սիլվա Կապուտիկեանին»,- նշեց Նիկոլ Փաշինեան։

Վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հարիրի յայտարարեց, թէ երկիրը շուտով պիտի գործարկէ ծրագիր մը՝ նպատակ ունենալով յառաջիկայ
հինգ տարուան ընթացքին առնուազն 5 տոկոսով
բարձրացնել կանանց մասնակցութիւնը Լիբանանի տնտեսական կեանքին մէջ:
Իր ուղերձին մէջ Հարիրի նաեւ յստակօրէն
ընդգծեց, որ կանայք կը շարունակեն լուսանցքին
մնալ երկրի աշխատուժին մէջ՝ ի հեճուկս իրենց
ուսումնական գերազանց նուաճումին՝ տղամարդոց հետ բաղդատմամբ:

Նիկոլ Փաշինեանի առաջարկները:
Հրամանագիրերով՝
•Զոհրապ Մնացականեան նշանակուեցաւ
արտաքին գործոց նախարար,
•Դաւիթ Տօնոյեան` պաշտպանութեան նախարար,
•Ֆելիքս Ցոլակեան` արտակարգ իրավիճակներու նախարար,
•Ատոմ Ջանջուղազեան` ելեւմուտքի նախարար,
•Տիգրան Խաչատրեան` տնտեսական զարգացման եւ ներդրումներու նախարար,
•Յակոբ Արշակեան` երթեւեկութեան, կապի եւ
տեղեկատուական արհեստագիտութիւններու նախարար,
•Էրիկ Գրիգորեան` բնապահպանութեան նախարար,
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Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահը Կ'այցելէ Ապու Տապիի Ազգային Առաջնորդարան
Հինգշաբթի 17 Յունուար 2019-ին՝ երեկոյեան
ժամը 18:00-ին, Հայաստանի Հանրապետութեան
նախագահ Ն. Գ. պրն. Արմէն Սարգսեան այցելեց
Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններու եւ Քաթարի Հայոց թեմի ազգային առաջնորդարանը:

Ազգային առաջնորդարանէն ներս պրն. նախագահը դիմաւորուեցաւ թեմի կաթողիկոսական
փոխանորդ Գերշ. տ. Մեսրոպ եպս. Սարգիսեանի,
թեմի ազգային երեսփոխանական եւ ազգային
վարչութեանց անդամներուն կողմէ, ինչպէս նաեւ
ներկայութեամբ ազգային կեդրոնական վարչութեան ատենապետի եւ խուռներամ բազմութեամբ:

Այցելութեան սկիզբը ծաղկեպսակ զետեղուեցաւ
Հայոց ցեղասպանութեան սրբադասուած նահատակներուն նուիրուած յուշարձան-խաչքարին դիմաց, ապա Սրբոց Նահատակաց եկեղեցիէն ներս
տեղի ունեցաւ գոհաբանական աղօթք, որմէ ետք
գերաշնորհ սրբազանն ու Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահը ուղղուեցան դէպի Սուրէն
Գոժագեան սրահ: Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններու եւ Հայաստանի Հանրապետութեան
քայլերգերէն ետք ելոյթ ունեցաւ թեմիս կաթողիկոսական փոխանորդ Գերշ. տ. Մեսրոպ եպս.
Սարգիսեանը, որ յանուն Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, թեմի Ազգային իշխանութեան եւ հաւատաւոր ժողովուրդին ողջունեց
վսեմաշուք պրն. նախագահը եւ անոր ընկերակցող
պատուիրակութիւնը:
Սրբազան հայրը իր խօսքին մէջ անդրադարձաւ
մօտաւորապէս անցնող մէկ տարուան ընթացքին
Ն. Գ. պրն. Արմէն Սարգսեանին արձանագրած
յաջողութեանց մասին: Անդրադառնալով թաւշեայ
յեղափոխութեան օրերուն՝ սրբազանը ըսաւ.
«Հայաստանի արդի պատմութեան մէջ մեծատառ

անուններով պիտի յիշուի ձեր ունեցած դերակատարութիւնը՝ յատկապէս վտանգէ հեռու պահելով
Երեւանի փողոցները իջած հազարաւոր յեղափոխական ժողովուրդը»: Ապա սրբազան հայրը անդրադարձաւ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններու
հայ գաղութին կողմէ Հայաստանի նկատմամբ

ցուցաբերած պատրաստակամութեան՝ կառուցելով Ապու Տապիէն ներս Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպանատունը, ինչպէս նաեւ անդրադարձաւ անոնց ունեցած Հաղարծին վանքի
վերանորոգութեան աշխատանքին մէջ անոնց դերակատարութեան եւ ուրիշ շատ մը այլ անհատական թէ հաւաքական ներդրումներուն, զորս
կատարած են հայրենիքի նկատմամբ:

Խօսքի աւարտին սրբազան հայրը յանուն գաղութին անգամ մը եւս պատրաստակամութիւն
յայտնեց օգտակար դառնալու Հայաստանի Հանրապետութեան բարգաւաճութեան ու ծաղկումին:
Ապա յաջողութիւն եւ իմաստուն ղեկավարութիւն
մաղթեց Հայաստանի Հանրապետութեան ընդ-
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Գէորգ Աշոտ
Եղիազարեան
Գէորգ Աշոտ Եղիազարեան (21 Յունուար 1932,
Տոնի Ռոստով, ՌԽՖՍՀ, ԽՍՀՄ - 13 Յունուար
1995, Մոսկուա, Ռուսիա), հայ տնտեսագէտ:
Տնտեսագիտութեան դոկտոր (1970), փրոֆէսոր
(1971): ՌՍՖՍՌ գիտութեան վաստակաւոր գործիչ
(1980):
Ծնած է 1932 թուականին Տոնի Ռոստով քաղաքը: 1954 թուականին աւարտած է Մոսկուայի

հանրապէս կառավարութեան ու յատկապէս նախագահին: Գերաշնորհ սրբազան հայրը իր խօսքը
աւարտեց հետեւեալ նախադասութեամբ. «Մեզի
համար որպէս սփիւռքահայ գաղութ հին կամ նոր
Հայաստան գոյութիւն չունի, այլ կայ ազատ,
անկախ եւ միացեալ հայրենիք՝ հզօր իր սփիւռքով,
վրիժառու իր Արցախով եւ ապահով իր հայկական
բանակով»:

Ապա ելոյթ ունեցաւ Հայաստանի Հայաստանի
Հանրապետութեան նախագահ Ն. Գ. պրն. Արմէն
Սարգսեան, որ լայնօրէն անդրադարձաւ իր այցելութեան ու յատկապէս անոր ունեցած յաջող ընթացքին: Ան բարձրօրէն գնահատեց Արաբական
Միացեալ Էմիրութիւններու հայ գաղութը, որ մեծ
վաստակ եւ լաւ տպաւորութիւն ձգած է տարածաշրջանէն ներս: Վսեմաշուք նախագահը իր
ելոյթին մէջ 21-րդ դարը բնորոշեց որպէս հայ
ժողովուրդի յաջողութեան դար՝ մատնանշելով, որ
հայութիւնը Աստուծոյ ընտրեալ ժողովուրդն է:
Այցելութեան աւարտին տեղի ունեցան նուէրներու փոխանակում, ապա պրն. նախագահը ընկերակցութեամբ իր պատուիրակութեան շրջեցան
Արա Խանոյեան Ազգային միօրեայ վարժարանը:
օդագանցութեան հիմնարկը: 1972-1995 թուականներուն եղած է Մոսկուայի պետական համալըսարանի արդիւնաբերութեան տնտեսագիտութեան ամպիոնի վարիչ, 1976-1990 թուականներուն՝
հաշուապահական կեդրոնի ղեկավար, 19901995 թուականներուն՝ Մոսկուայի փոքր առեւտուրի զարգացման միջազգային կեդրոնի տնօրէն,
1993 թուականէն՝ պետական հակաճգնաժամային
կառավարման ծրագիրի մշակումի մասնակից:
Եղած է Մոսկովեան ազգային դրամատան ղեկավարներէն, ղեկավարած է «Փրես» հրատարակչութիւնը: Մոսկուայի պետական համալսարանին
մէջ դասաւանդած է սոցիալիստական արդիւնաբերութեան տնտեսութիւն եւ արդիւնաբերութեան հիմունքներ նիւթերը: Աւելի քան 120 գիտական աշխատանքներու հեղինակ է:
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Գրական Ամպիոն

ԿԱՐՊԻՍ ՊՕՀՃԱԼԵԱՆ
Արեւմտահայ գրականութեան կարեւոր դէմքերէն Երուխանը, բուն անունով Երուանդ Սրմաքէշխանլեան է, ծնած է Պոլիս 1870-ին եւ զոհ դարձած
1915-ի մեր տխուր պատմութեան օրերուն:
Ան իր պատմուածքներուն մէջ ընդհանրապէս
նկարագրած է իր օրերու Պոլսոյ համեստ դասակարգի ապրուստի համար տարած դժնդակ պայքարը, ուր սովորաբար դպրոցի երես չտեսած դերակատարներու պարզութիւնը եւ սրտցաւ անկեղծութիւնը
Երուխանին գրութիւնները անսովոր ձեւով յուզիչ
եւ սրտառուչ կը դարձնեն:
«Սէրինա»-յին մէջ ան կը պատմէ երկու սրտակից « թուլումպաճի» կամ ջրհանկիր բարեկամներու՝ Լութիկի եւ Սերոբի մասին դրուագ մը, որմէ
ստորեւ տեղադրուած հատուածը կ'արժէ կարդալ
եւ հաճոյքի վայրկեաններ վայելել:
Բարի վայելում
Կ. Պ.
***

- Պռաւօ՛, կեցցէ՛, կը պոռային չորս կողմէն ... Ու
աղջիկը կը պարէր, ինքն ալ գինովցած, վերացած,
երջանիկ:
Սերոբ, աթոռի մը կռթնած, այս դիւթական տեսարանէն յափշտակուած, կը դիտէր, ալքոլէն բռնկած իր
բիբերը Սէրինային շարժումներուն կը հետեւէին
հիբնոսացած: Քիչ մը անդին՝ իր երկար հասակը ցցած,
կը նայէր Լութիկ: Անյագաբար ըղձանքի շողերը կը
կայծկլտային իր աչքերուն մէջ: Արդեօք կրնա՞ր
յաւերժանալ այդ պարը, այդ հեշտանքը:
Ու պարը դադրեցաւ: Առնացի կուրծքեր լայն շունչերով թեթեւցան ու չորցած կոկորդները թրջեցան:
Լութիկ Սերոբի մօտեցաւ:
- Ընտո՞ր էր, Սերո՛բ:- էս լմնցայ. եո՞ւն:
- Քանի մը օրէն խելքս կլոխս չի գար:
Պահ մը իրարու աչքերու մէջ նայեցան: Նախանձի
ժանտ օձը տեսան:
- Ապան էրեցի՞ր, ինչ,- ըսաւ Լութիկ՝ Սերոբին
ուսին զարնելով:
- Էս աս աղջիկը պիտի առնեմ,- ըսաւ Սերոբ խուլ
ձայնով մը:
- Է՛ս պիտի առնեմ, պատասխանեց Լութիկ, զսպըւած մռնչիւնի մը պէս:
Անխօս ու տեսակ մը զարմացումով, երկու բարեկամները զիրար դիտեցին, կարծես իրարու հոգի
կարդացին:
- Ձգէ՛, Լութիկ, աս գործին մի՛ խառնուիր, ուրիշ
աղջիկ չիկա՞:
- Էս ինչու ձգեմ, դուն ձգէ,- ըսաւ Լութիկ արհամարհանքով: Հեմ Սէրինան քեզի չառնէր...
- Վա՛յ, ինծի չառնէր ... ինչէ՞ն կիտցար՝ ....խաղացած
ատենը ինտո՞ր ինծի կը նայէր կոր ....անուշ անուշ....
Լութիկ քահ-քահ խնդաց եւ դառնալով՝ բաժնուեցաւ գնաց օղիի սեղանին մօտ, մինչ Սերոբ, կատաղութեամբ պեխերը ոլորելով՝ «վա՛յ Լութիկ, վա՛յ ասանկ,
հէ՞» կը մրմռար:
Գլուխները չափազանց տաքցած ըլլալով, ոչ ոք

Սէրինա
կրցաւ նշմարել այն յանկարծական ցրտութիւնը, որ
առաջ եկած էր երկու բարեկամներու միջեւ: Արշալոյսին, երբ հրաւիրեալները կարմրած աչքերով եւ տատանեով դուրս ելան, դիտուեցաւ, որ Լութիկ եւ
Սերոբ՝ փոխանակ թեւ-թեւի երգելով երթալու, ինչպէս
կ'ընէին սովորաբար, առանձին- առանձին մեկնեցան, տարբեր ուղղութեամբ:
Ինչպէ՞ս եղաւ այդ բանը, իրենք ալ չկրցան հասկընալ: Իրենց բարեկամութիւնը, իրենց կեանքին
սնունդը գրեթէ մարած էր պղպջակի մը դիւրութեամբը, աղջկայ մը նայուածքին տակ:
Հետեւեալ օրը, տարբեր գինետուներու մէջ, երկու
հերոսները, զատ զատ, շարունակեցին իրենց գինարբուքը՝ արտասովոր մոլեգնութեամբ: Իրենց այս
ընթացքը օրուան խօսակցութեան նիւթը եղաւ
Չըքսաղընի ժողովրդական շրջանակներուն մէջ:
- Ի՞նչ է ան, Սերո՛բ կ'ըսէին, ո՞ւր է Լութիկ:
Եւ Լութիկ, իբրեւ պատասխան, ձեռքը օդին մէջ
արհամարհանքով կը շարժէր՝ դէմքի նշանակալից
ծամածռութեամբ մը:
- Ի՞նչ է ան, Լութի՛կ, - կ'ըսէին, - ո՞ւր է Սերոբը:
Եւ Սերոբ գրեթէ նոյն շարժումը կ'ընէր, նոյն ծամածռումով:
- Թոհա՛ֆ բան, թոհա՛ֆ բան, - կ'ըսէին ծանօթները:
Եւ Չըքսաղընի այն դասակարգը, որուն կը պատկանէին Սերոբ եւ Լութիկ, նմանապէս բաժնուեցաւ
երկուքի, երկու բանակներու, իրարու հակառակորդ
երկու զօրավարներու ղեկավարութեան տակ: Սակայն Սերոբ եւ Լութիկ , լռին համաձայնութեամբ մը,
խնամքը ունեցան ոչ մէկուն յայտնելու իրենց բարեկամութեան խզման շարժառիթը: Մինչ ընդհակառակը՝ բաւական կարեւոր վէճեր ծագեցան Լութիկեաններու եւ Սերոբեաններու միջեւ, կծու նախատինքներու
եւ համեմաւոր հայհոյանքներու ընկերակցութեամբ:
Պզտիկ ծեծկըվուքներ իսկ պատահեցան գինետուներու մէջ, հրդեհներու ատեն, երբ երկու կուսակցութիւններէն իւրաքանչիւրը կ'ուզէր ինքը տիրանալ
ջրհանին եւ վզել երթալ հրդեհին վայրը:
Յետոյ երբ խզումը կատարեալ եղաւ, Լութիկ եւ
Սերոբ բնականաբար մտածեցին՝ իւրաքանչիւրը իր
հաշւոյն, գերել սիրտը Սէրինային, որ առանց ուզելու,
կտրտած էր այդ երկու ազնիւ ու արի սրտերը իրար
կապող կապը:
Լութիկ, որ անվեհերութեան անձնաւորումն էր,
նապաստակի պէս դողդողաց այն մտածումին առջեւ,
թէ Սէրինային աչքը մտնելու կամ անոր սիրտը գրաւելու համար ստիպուած էր առտու իրիկուն անոր
տանը առջեւէն անցնիլ եւ ժպիտ մը կամ ակնարկ մը
նետել անոր, կամ փողոցէն անոր ետեւէն իյնալ, կամ
.... վերջապէս, յիմարութիւններ, որոնք իր քաջ հոգին
սարսուռով կը համակէին: Այնքան վատութիւն տեսաւ
այս բոլոր տղայական ու վարնոց հնարքներուն մէջ,
որ նոյնիսկ երբ դիպուածով փողոցը հանդիպեցաւ
Սէրինային, իսկոյն քովի փողոցը դարձաւ:
- Ինչ ընելու է, ընտո՞ր ընելու է, կը մտածէր խեղճ
երիտասարդը բռունցքը մոլեգնօրէն սեղմելով:
Երակներուն մէջ արիւնը կ'եփէր, երբ կը
մտաբերէր այն պարագան, ուր Սերոբ կրնար իրմէ
առաջ յաջողիլ եւ Սէրինան առնել: Ի՜նչ հարուած իրեն
համար, իր արի ու պատուախնդիր մարդու արժանապատուութեանը համար: Կամ փախչելու էր թաղէն,
մինչեւ իսկ Պոլսէն, կամ անձնասպան ըլլալու: Կ'ուզէր
լրտեսել Սերոբը, բայց այս ա իրեն նողկանք պատճառող բան մըն էր: Կե զգար , որ իր խաղաղ անամպ ու
շէնշող կեանքին մէջ յանկարծ մռայլ տխրութիւն մը
մտած էր ու դառնութեան րոպէներու, Սէրինային այն
պարը, այն դիւթական տատանումը կը թուէր իրեն
գալարումը օձի մը, որ իր էութենէն ներս սողոսկէր էր:

Եւ Լութիկ զայրոյթով եւ զարմանքով ալ հաստատեց, թէ Սէրինային սիրտը գրաւելու եւ անոր տիրանալու ամենէն տարրական միջոցներէն լիովին զուրկ
էր ինքը, եւ մանաւանդ իսկոյն համոզուեցաւ, որ քանի մը գռեհիկ հնարքներն ալ որոնց ձեռնհաս կը
զգար ինքզինքը, սահմանուած էին ապարդիւն մնալ
Սէրինայի պէս հպարտ եւ մեծամիտ աղջկան մը առջեւ: Անոր արդուզարդն իսկ, քալուածքը, նայուածքն
իսկ անհնարին կը դարձնէին որեւէ մերձեցում իր եւ
անոր միջեւ:
Այս տագնապներուն մէջ զիղջը շուտով սկսաւ իր
ներկայութիւնը հաստատել:
- Թո՛ւ, ինչ ապուր կերայ,- կ'ըսէր ինքնիրեն Լութիկ՝ ձեռքը գլխուն զարնելով:
- Ծօ՛, ատ աղջիկը ինծի պէս թուլուպաճիին կու
տա՞ն ... էս վո՞վ էմ քի.... պալըխճի ի մը կտոր ... ամմա
քիչ մը շատ փարա կը վաստկիմ էղեր ... աղէկ ամմա,
ատ ախճիկը փոթուլու մարդ կ'առնէ՞. վո՞վ կիտէ՝ աչկը
ուր տեղուանքն է ....
Բայց իսկոյն աչքին առջեւ գալով նորէն նազելաշուք պարուհին, օդին մէջ երկարած մարմարակերպ
բազուկներով ու կանգնագեղ հասակին մեղմերեր
տատանումովը, Լութիկ կը վերանար, աչքերը կը
գոցէր, հետեւելու համար, անվերջօրէն, այդ անմահական պատկերին:
- Չէ՛, առնելու փախցնելու, տանելու է աս աղջիկը,կը վճռէր:
Սերոբի հոգեկան վիճակը գեթէ նոյն եւ նման էր:
Յափշտակութեան առաջին թափին մէջ ինքզինքը
ձեռնհաս կարծեր էր ամէն ասպետական յանդգնութիւններու:
Մանաւանդ հաւատացեր էր, որ Լութիկ, ֆիզիքական ուժի իր մրցակիցը, այս անգամ, սիրոյ գետնին
վրայ, ուզած- չուզած, տեղի պիտի տար իրեն: Վերջապէս ինք աւելի կորովի էր, աւելի առնական. Սէրինան
անո՞ր պիտի հաւնէր, թէ իրեն. այս մասին կարելի՞ էր
տարակուսիլ: Բայց երբ իր նպատակին հասնելու
համար գործնական քայլեր առնելու եկած էր կարգը,
Սերոբ, շուարած չորս կողմը նայեր էր անստոյգ:
Քանի մը անգամ, յիմարաբար խմելէն ետքը,
Սէրինային տանը առջեւէն անցաւ, պեխերը ոլորած,
ուշադրութիւն գրաւելու ձեւով: Բայց ափսոս, կրցաւ
մինչեւ իսկ հաստատել, որ Սէրինան, պատուհանին
առջեւ նստած, հազիւ անուշադիր ակնարկ մը նետեց՝
իրեն, անտարբեր անցորդին:
Այս անյաջողութիւնը կատղեցուց Սերոբը: Պահ
մը կարծեց, թէ Սէրինան, ամբողջովին Լութիկով
գրաւուած, իրեն երես կը դարձնէր: Յաղթանակը
ուրեմն տարեր էր Լութիկ: Ոճրի կայծեր անցան իր
գանկէն: Ողջամտութեան րոպէներու, սակայն , իր
առջի սիրական ընկերոջ կեանքին իսկ դէմ սադրել
ուզած եղեռնէն ամօթահար, ձեռքը գլխուն կը զարնէր
այդ յիմար սէրը իր մէջ արծարծած եւ իր պատուական
Լութիկէն բաժնուած ըլլալուն համար:
- Ծօ՛, հեմ էս վո՞վ եմ քի ատանկ ախճկան մը կը
սիրահարուիմ կոր. ինծի կու տա՞ն. ինծի կ'առնէ՞.
ինչի՞ս, որի ըսեմ նէ՝ վրաս կը խնդան: Թուլումպաճի
ն շատ- շատ պալըխճի ին ախճիկը կ'առնէ: Սէրինան
ըսես, տարին մինակ չորս հատ ֆիսթան կ'ուզէ :
Ինչո՞վս պիտի առնեմ ... թո՛ւ ատ գիշերը բարովխերով չէինք գացեր այդ մարդուն տունը ... Լութիկէս
ալ չէի ըլլար:
Լութիկէս այո՛, իր Լութիկէն, որուն կարօտովը
սաստկապէս կը տոչորէր երբեմն Սերոբի մանկական
եւ ազնիւ հոգին:
- Ամմա է՞ս ըրի, ա՛ն ըրաւ,- կը մտածէր նորէն,- ինչ
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Իտալական որակով ու արցախեան ջերմութեամբ՝ Ստեփանակերտի մէջ արդէն 5 տարիէ
հագուստ կ'արտադրուի: «Կրեյթ Փարթներս»-ը
«Ղարմետաքսկոմբինատ»-ի տարածքին աշխատող
հինգ կազմակերպութիւններէն մէկն է: Հագուստ
կը կարէ իտալական յայտնի ընկերութիւններուն
պատուէրով: Գրեթէ 5 տարիէ կ'աշխատի: Արտադրական գործընթացը արդէն հաստատուն հիմքերու վրայ դրուած է: «Այս պահուն չորս լիարժէք
հոսքագիծ կ'աշխատի: Միաժամանակ յայտնենք,
որ նոր աշխատակիցներու կարիք ունինք: Նորեկներու հաւաքագրումը արդէն ընթացքի մէջ է:
Անոնք ալ հինգերորդ հոսքագիծին վրայ պիտի
աշխատին»,- կը պատմէ եւ ցոյց կու տայ «Կրեյթ
Փարթներս» ՓԲԸ գլխաւոր արհեստագէտ Աննա
Ղուկասեանը:

Լիարժէք աշխատող չորս հոսքագիծի վրայ
շուրջ 230 դերձակ կ'աշխատի մինչեւ 120 հազար
դրամ աշխատավարձով: Ընկերութեան մէջ սա
5-ամեայ աշխատանքի ամենամեծ արդիւնքը կը

Իտալական Հագուստ՝ Արցախեան Ջերմութեամբ
համարեն: «Աշխատողներու տարիքը կը սկսի 18
տարեկանէն ու կ'անցնի 60-ը: Սակայն վստահ
կրնանք ըսել, որ ճնշող մեծամասնութիւնը երիտասարդները կը կազմեն: Եթէ անցեալին աւելի քիչ
կը դիմէին, ապա տարիներու թաւալումին հետ
այդ մօտեցումը ահաւասիկ կը փոխուի,- կը նշէ
ընկերութեան աշխատակազմի ղեկավար Նելլի
Պաղտասարեանը:- Եւ սա մեզ կ'ուրախացնէ, քանի որ նոր աշխատակիցներու կարիք ունինք»: Ընկերութիւնը լրացուցիչ աշխատատեղերու մասին
կը յայտարարէ. 120 նոր դերձակի կարիք ունի:
Աւանդական պահանջները՝ աշխատանքային փորձ,
վարպետութիւն, այստեղ պարտադիր չեն: Պարտադիր է միայն երկու պայման՝ ըլլալ 18 տարեկանէն բարձր եւ ունենալ աշխատելու ցանկութիւն:
«Սա միայն գովազդային յայտարարութիւն չէ:
Մենք, իսկապէս, չենք պահանջեր աշխատանքային
փորձ, ինչը իրատեսական է. նոյնիսկ աւագ սերունդի դերձակներուն համար վերապատրաստման
որոշակի փորձ կը նախատեսենք, որպէսզի կարողանանք մեր ակնկալած որակը ստանալ: Այնպէս որ, նորեկներուն կամ սկսնակներուն համար
ուսուցման փուլը պարտադիր է: Վերջինս նոյն
տեղը կը կազմակերպուի՝ մեր լաւագոյն վարպետներուն կողմէ»,- կը պատմէ Նելլի Պաղտասարեանը:
Ուսուցումը 1-3 ամիս կը նախատեսուի՝ կախւած անհատական վարպետութենէն: Անկէ ետք
աշխատանքն է ընդհանուր հոսքագիծին վրայ: Որ
ասիկա կարելի է, արդէն Աննա Ղուկասեանը իր
փորձով ապացուցած է. 4 տարի առաջ սկսնակ
դերձակ էր, այսօր ընկերութեան արտադրանքի
որակի գլխաւոր պատասխանատուներէն մէկն է:

«Մենք այսօր հոսքագիծին վրայ դերձակներ ունինք, որոնք մասնագիտութեամբ կենսաբան են,
լեզուաբան: Ես ալ մասնագիտութեամբ թուագէտ
եմ,- ժպիտը չի թաքցներ «Կրեյթ Փարթներս» ՓԲԸ
գլխաւոր արհեստագէտ Աննա Ղուկասեանը:- 4
տարի առաջ եկայ եւ այստեղ սկսայ կարել սորվիլ:

Իրաւամբ կրցայ գլուխ բերել գործը»: Աննան
ընկերութեան շատ աշխատակիցներու պէս արդէն
նաեւ իտալերէնին կը տիրապետէ: Սա ալ իտալացի
գործընկերներու հետ մշտական շփումի արդիւնքն
է: Արտադրանքի որակի վերահսկողութեան խընդրով նաեւ իտալացի մասնագէտները կը զբաղին:
Գոհ են: «2018-ի Ապրիլէն Արցախ են: Որպէս
արտադրութեան որակի պատասխանատու կ'աշխատիմ: Որակի մասին կրնամ ըսել, որ անիկա չի
զիջիր եւրոպականին: Անցած տարիներուն այս
ընկերութիւնը հասցուցած է բարի համբաւ ձեռք
բերել»,- կը վստահեցնէ իտալացի ներկայացուցիչը:
Արտադրանքը ամբողջութեամբ կ'արտահանուի:
Արցախի մէջ արտադրուած բաճկոններու գինը եւրոպական շուկային մէջ կը տատանի 350-400
եուրոյի միջակայքին:

Արցախի Արտաքին Գործոց Նախարարը Ամփոփած Է 2018 Թուականը
Յունուար 14-ին ասուլիս գումարած է Արցախի
արտաքին գործոց նախարար Մասիս Մայիլեանը:
Առիթը 2018-ի արտաքին քաղաքականութեան
արդիւնքները գնահատելն էր, սակայն արտաքին
գործոց նախարարը նաեւ օրուան մարտահրաւէրներուն եւ ընելիքներու մասին խօսած է:

Մնացականեան-Մամետիարով հանդիպումներու շարքը կրնայ նպաստել, որ առաջնագիծին վրայ
իրավիճակը աւելի կայուն դառնայ: Արցախի մէջ
առաջին հերթին սա կը կարեւորեն: «Մենք շահագրգռուած ենք պատերազմի հեռանկարի բացառումով եւ կայունութեան պահպանումով»,ընդգծած է Մասիս Մայիլեանը:
Արցախի արտաքին գործոց նախարարը Յունւար 12-ին Երեւանի մէջ հանդիպած է հայաստանեան գործընկերոջ հետ: Անգամ մը եւս իրենց
ընելիքները ճշդած են: Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի
արտաքին գործոց նախարարներու՝ Յունուար 16ին նախատեսուող հանդիպումէն ալ արմատական
բեկում չ'ակնկալեր Մասիս Մայիլեանը: Լրատուամիջոցներուն ալ կ'առաջարկէ շատ մեծ տեղ չտալ
Պաքուի լաւատեսական, բայց իրականութենէն

հեռու գնահատականներուն. «Ինչի մասին որ
անոնք պայմանաւորուին, կը գրուի Մինսքի խումբի համանախագահներու յայտարարութեան մէջ:
Պաշտօնական աղբիւրը կարելի է սա համարել: Եւ
իմ շփումներէս ալ գիտեմ, որ հիմնականօրէն կը
խօսին միջավայրի ձեւաւորման, հաւանական վտանգները նուազեցնելու կամ յաջորդ հանդիպումի նախապատրաստութեան մասին»:
Թաւշեայ յեղափոխութենէն ետք պաշտօնական
Երեւանը պարբերաբար բարձրաձայնած է բանակցութիւններուն Արցախի լիարժէք մասնակցութիւնը վերականգնելու անհրաժեշտութեան մասին: Արցախի արտաքին գործոց նախարարը կը
վերահաստատէ, որ ատիկա կը համապատասխանէ
պաշտօնական Ստեփանակերտի դիրքորոշումին:
Հեռանկարը, թէ Պաքուն ալ կրնայ որպէս հակակշիռ բանակցային սեղանի մօտ բերել այսպէս
ըսած ազրպէյճանական համայնքի ներկայացուցիչները՝ Մասիս Մայիլեանը անթոյլատրելի կը համարէ: Որպէս հասարակական կազմակերպութիւն՝
այդ կառոյցին ներկայացուցիչները կրնան խօսիլ
Արցախի հասարակական ոլորտին հետ: «Փորձել
հաւասարեցնել հասարակական կազմակերպութիւնը կայացած պետութեան հետ, որ Արցախի
Հանրապետութիւնն է, անլուրջ է: Ես այդ մասին
համանախագահներուն ալ ըսած եմ»,- ընդգծած է
Արցախի արտաքին գործոց նախարարը:
Արցախի արտաքին քաղաքականութեան կարեւոր ուղղութիւններէն մէկը կը մնայ ապակեդրոն
գործակցութիւնը: 2018-ի Մայիսին Աւստրալիոյ
Ռայթ քաղաքը ճանչցած է Արցախի անկախութիւնը:
4 ֆրանսական եւ 2 լիբանանեան քաղաքներ Ար-

ցախի համայնքներուն հետ բարեկամութեան
յուշագիրեր ստորագրած են: Միւս կողմէ՝ քայլեր
կ'առնուին արդէն ձեռք բերուած պայմանաւորուածութիւնները ուղղակի ծրագիրներու վերածելու
ուղղութեամբ: 2018 թուականին շարք մը ծրագիրներ իրականացուած կրթութեան, ենթակառուցւածքներու, զբօսաշրջութեան եւ այլ ոլորտներու
մէջ: Աւելի շատ ծրագիրներ կը նախատեսուին
2019-ին:

Կը շարունակէ աճիլ Արցախ այցելող օտարերկրացիներու թիւը: Վիճակագրութեան արտաքին
գործոց նախարարութիւնը կը հետեւի, քանի որ
նոյնինքն արտաքին գործոց նախարարութիւնը
կու տայ մուտքի արտօնագիրը: 2018-ին 88 երկրէ
ժամանած է աւելի քան 28 հազար արտասահմանցի
զբօսաշրջիկ, այսինքն՝ 5000-ով աւելի շատ, քան
2017-ին: Զբօսաշրջիկներուն լաւ նորութիւններ կը
սպասուին 2019-ին. մուտքի արտօնագիրի վճարումը կը հանուի: Այս խնդիրը կը լուծուի մինչեւ
զբօսաշրջային տարեշրջանի մեկնարկը:
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Խաղաղութեան Գործընթացը Երկար Տարիներ Պիտի Պահանջէ. Մնացականեան-Մամետիարով
Հերթական Հանդիպումը Ստեփանակերտի Մէջ Կը Գնահատեն Զգուշաւոր Լաւատեսութեամբ
Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարի
պաշտօնակատար Զոհրապ Մնացականեան եւ
Ազրպէյճանի արտաքին գործոց նախարար Էլմար
Մամետիարով Յունուար 16-ին չորրորդ անգամ
հանդիպեցան: Ըստ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարութեան կատարած հաղորդագրութեան՝ աւելի քան չորս ժամ տեւած հանդիպումին
զրուցակիցները անդրադարձած են խաղաղ գործընթացին առնչուող հարցերու: Ստեփանակերտի
մէջ ամէնէն առաջ հանդիպումներու բուն փաստը
կը կարեւորեն: «Յստակ ընդգծուած է բանակցային
խաղաղ գործընթացի շարունակականութեան
ապահովման կարեւորութիւնը: Սա շատ լաւ է»,կը գնահատէ ԱՀ նախագահի աշխատակազմի
տեղեկատուութեան գլխաւոր վարչութեան պետ
Դաւիթ Պապայեանը: Քննարկուած հարցերուն
մասին Երեւանի եւ Պաքուի արտաքին գործոց
նախարարութիւններու հաղորդագրութիւնները կը
համընկնին: Անոնցմէ չի տարբերիր նաեւ Մինսքի
խումբի համանախագահներուն կատարած յայտարարութիւնը: Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի արտաքին գործոց նախարարները համաձայնութեան
եկած են, որ կարեւոր է յստակ քայլերու ձեռնարկել
երկու ժողովուրդներու խաղաղութիւնը նախապատրաստելու համար: «Այստեղ կարեւոր է ընդգըծել, որ պատրաստել խաղաղութեան եւ ոչ թէ
վերջնական կարգաւորման: Կարգաւորումը կարե-

լի է պատկերացնել միայն, երբ կողմերը արդէն
պատրաստ կ'ըլլան խաղաղութեան: Իսկ Ազրպէյճանի պարագային ատիկա աւելի երկար ժամանակ պիտի պահանջէ, որովհետեւ արդէն 30 տարի
այդ պետութիւնը հայատեացութիւնը հասցուցած է
պետական գաղափարախօսութեան մակարդակի»,- կը հիմնաւորէ Դաւիթ Պապայեան: Ան չի
հաւատար, որ Պաքուն իսկապէս խաղաղութեան
կը պատրաստուի: Անոր գործողութիւններն ու
յայտարարութիւնները ճիշդ հակառակը կը յուշեն:
«Յայտարարութիւնները պէտք է նաեւ զուգահեռ
քայլերով ամրապնդուին: Մենք ատիկա չենք
տեսներ,- ակնյայտօրէն մատնացոյց կ'ընէ Դաւիթ
Պապայեանը:- Նոյնիսկ երբ կ'ըսեն, որ պատրաստ
են խաղաղ կարգաւորումի, Ազրպէյճանի ներկայացուցիչները միշտ ալ կը շեշտեն, որ չեն պատկերացներ Արցախը Ազրպէյճանի կազմէն դուրս»:
Համաձայն համանախագահներու յայտարարութեան՝ հանդիպումներուն արտաքին գործոց
նախարարներուն հետ ուսումնասիրած են բանակցային ընթացիկ գործընթացի հիմնական սկզբունքներն
ու չափորոշիչները: Արտաքին գործոց նախարարներն ու համանախագահները ուսումնասիրած են
նաեւ բանակցութիւններուն ուժեղ խթան հաղորդելու նպատակով Հայաստանի ու Ազրպէյճանի
ղեկավարներուն միջեւ հաւանական հանդիպումին

ուղղուած հետագայ քայլերը: Համանախագահները
ընդգծած են տարածաշրջանի տնտեսական ներուժի իրագործման նպատակով հաւանական փոխադարձ շահեկան նախաձեռնութիւններու կարեւորութիւնն ալ: Դաւիթ Պապայեան կը յիշեցնէ, որ
ժամանակին Ստեփանակերտն ալ նման առաջարկ
ըրած էր, բայց անարդիւնք. խօսքը Սարսանգի
ջուրերը համատեղ օգտագործելու առաջարկին
մասին է, ինչը տարիներ առաջ հնչած էր Ստեփանակերտէն:
Հանդիպումը Փարիզի մէջ անցած է եւ որպէս
ընդունող կողմ ու ԵԱՀԿ համանախագահ երկիր՝
Ֆրանսայի ընդգծուած ներկայացուածութեամբ:
Բանակցութիւններուն արդիւնքները մասնակիցներուն հետ քննարկած է Ֆրանսայի Հանրապետութեան Եւրոպայի եւ արտաքին գործոց նախարարութեան պետական քարտուղար Ժան-Պաթիստ
Լըմուան: Դաւիթ Պապայեանի գնահատմամբ՝ սա
անգամ մը եւս կ'ապացուցէ հակամարտութեան
կարգաւորման գործընթացին մէջ Մինսքի խումբի
ձեւաչափի կենսունակութիւնը:
Համանախագահները յայտարարած են, որ կը
ծրագրեն հանդիպիլ երկու երկիրներու ղեկավարներուն: Փարիզեան հանդիպումի արդիւնքներէն
մէկն ալ Փաշինեան-Ալիեւ հանդիպումի նախապատրաստութեան մասին պայմանաւորուածութիւնն է: Ժամկէտներ դեռ չեն նշուիր:

Պաքուի Ջարդերը՝ Ցեղասպանութեան Շարունակութիւն. Մեղաւորները Կը Մնան Անպատիժ,
Տուժողները Կը Սպասեն Արդարութեան
հետեւած են: Ազրպէյճանի ղեկավարութեան յայ1990 թուականի յունուարեան այս օրերը որպէս
ամօթի խարան մնացին նորանկախ Ազրպէյճանի
պատմութեան մէջ: 1990 թուականի Յունուար 1319 Խորհրդային Ազրպէյճանի մայրաքաղաքին մէջ
կազմակերպուած ու համակարգուած հայերու
կոտորած իրականացուեցաւ: Սպաննուածներու եւ
տուժածներու թիւը արդէն անհնար է պարզել:
Պարզ էր, սակայն, մէկ բան: Այդ օրերուն Պաքուն
ի սպառ հայաթափուեցաւ: Յանցանքը դեռ կը
սպասէ իրաւական գնահատականի, Պաքուի 250
հազար հայութիւնը, որ ցրուեցաւ աշխարհով մէկ,
արդար փոխհատուցումի:

Պաքուի 1990 թուականի յունուարեան ջարդերը
Ազրպէյճանի հայաթափումի ոչ սկիզբն էին, ոչ ալ
աւարտը: Ազրպէյճանը թրքացնելու ճամբուն վրայ
առաջին խոչընդոտը հայութիւնն էր՝ որպէս
ամենաբազմամարդ համայնք: Պաքուի ջարդերը
կազմակերպուած եւ արտօնուած էին պետական
մակարդակով: Սումկայիթի ու Պաքուի մէջ նոյն
ձեռագիրն էր: «Ամէն ինչ մանրամասն կազմակերպըւած էր, ծրագրուած,- չի կասկածիր Մեսրոպ
Մաշտոց համալսարանի կովկասագիտութեան
կեդրոնի գիտաշխատող Յովիկ Ավանեսովը:Կազմուած էր յատուկ քարտէս, ուր նշուած էին այն

վայրերը, ուր հայեր կը բնակէին: Այսպէս էր նաեւ
Սումկայիթի մէջ: Միւս հանգամանքը այն էր, որ
հայերու բնակարաններու պատերուն այսպիսի
գրառումներ կը կատարուէին՝ զդես ժիվյոտ արմենին»:
1990 թուականի Յունուար 13-19 Խորհրդային
Ազրպէյճանի մայրաքաղաքին մէջ կազմակերպուած
ու համակարգուած հայերու կոտորած իրականացուեցաւ, ինչը կանգնեցուց միայն քաղաք մտած
խորհրդային բանակը: Սպաննուածներու եւ տուժածներու թիւը արդէն անհնար է պարզել: Պաքուի
250 հազար հայութիւնը ցրուեցաւ աշխարհով մէկ:
Տասնամեակներով ստեղծածը անցաւ մերօրեայ
Ազրպէյճանին: «Գոյքը, նաեւ ոչ նիւթական ժառանգութիւնը, որ հայերը ձգեցին Պաքուի մէջ, դժուար
է գնահատել: Խօսքը շատ մեծ արժէքներու մասին
է: Ի վերջոյ, երբ դեռ քաղաքական քարտէսի վրայ
Ազրպէյճան կոչուած պետութիւնը չկար, հայերը
ապրած են այդ տարածքին եւ ստեղծած իրենց
ժառանգութիւնը»,- կը յիշեցնէ Յովիկ Ավանեսովը:
Փոխհատուցումի մասին խօսիլը աւելորդ է:
Արցախի մէջ ապաստանած գաղթականները նոյնիսկ միջազգային կազմակերպութիւններու աջակցութենէն օգտուելու հնարաւորութիւն չունին: Արդէն երեք տասնամեակէ անոնց կ'օժանդակէ միայն
Արցախի Հանրապետութիւնը՝ իր սուղ հնարաւորութիւններով: «Մենք գաղթականի կարգավիճակ
չունինք նոյնիսկ: Բնականաբար, միջազգային
կազմակերպութիւններու աջակցութեան հնարաւորութիւն չունինք»,- իրավիճակը կը ներկայացնէ
Արցախի գաղթականներու միութեան նախագահ
Սարասար Սարեանը:
2018-ի քաղաքական զարգացումներուն ալ

տարարութիւններուն, թէ պատրաստ են հայերու
անվտանգութիւնը ապահովելու Ազրպէյճանի կազմին մէջ, Պաքուէն մազապուրծ փրկուածները լուրջ
չեն ընդունիր: «Ինչպէս կ'ըսեն, այդ գնացքը արդէն
անցած է: Անոր մասին խօսք անգամ չի կրնար
ըլլալ: Միայն Արցախի ճանաչումը թոյլ կու տայ
այս տարածաշրջանին մէջ խաղաղութիւն հաստատելու»,- կը կարեւորէ

Սարասարը եւ իր բախտակիցներուն հետ կը
հաւատայ, որ օր մը բանակցութիւններու լիարժէք
ձեւաչափը կը վերականգնուի եւ գաղթականներու
թեման ալ գործնական բանակցութիւններու օրակարգ կը մտնէ:
Յ.Գ. Պաքուի՝ 1990 թուականի ջարդերը լիովին
կը տեղաւորուին «ցեղասպանութիւն» եզրին մէջ:
Այդ թեմայով պարբերաբար միջոցառումներ կը
կազմակերպուին տարբեր երկիրներու մէջ, յայտարարութիւններ կը կատարեն պետական հիմնարկներ եւ իրաւապաշտպան կառոյցներ: Այս
տարի ալ Պաքուի ջարդերու հերթական տարելիցին կապակցութեամբ յայտարարութիւններ կատարած են Արցախի Ազգային ժողովը եւ Արցախի
Մարդու իրաւունքներու պաշտպանը:
Ստեփանակերտ
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2018 Թուականի Հայաստանի Դրոշմաթուղթերը
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ
Անցեալ տարի լրացաւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետութեան ազգային արժոյթի 25-ամեակը:
Այդ նիւթով թողարկուած դրոշմաթուղթը միւս
դրոշմաթուղթերէն կը տարբերի իր ձեւով: Ան կլոր
է եւ ամբողջութեամբ ձեւաւորուած է ոսկեայ մետաղադրամի տեսքով:
«12-րդ նոյնատիպ թողարկում. Հայոց այբուբեն»
նիւթով «ՀայՓոստ»ը ունի աւանդական շարք մը,
որ 2012-ին սկիզբ առած է ու նուիրուած հայոց
այբուբենին: 2018-ին թողարկուեցան այդ նիւթին
նուիրուած վերջին 3 դրոշմաթուղթերը: Եւ, Օ, Ֆ
տառերու պատկերներով դրոշմաթուղթերը հայոց
այբուբենի հերթական փառաբանութիւնն են եւ կը
համալրեն հայկական տառով դրոշմաթուղթերու
հաւաքորդներուն հաւաքածոները:
«ՀայՓոստ»ի այս շարքը խորհրդանշական
ձեւով կը ներկայացնէ Հայոց այբուբենը, իբրեւ
աղօթք, որ կը սկսի զԱստուած խորհրդանշող «Ա»
տառով եւ կ՚աւարտի Քրիստոսի անուան սկզբնատառով՝ «Ք» տառով: Ծանօթ է, որ սկզբնապէս
հայոց այբուբենը բաղկացած էր 36 տառէ, իսկ
աւելի ուշ՝ Միջնադարուն, աւելցած է երեք տառ եւս:
2018 թուականի յունիս ամսուն Հայաստանի
մէջ շրջանառութեան դրուած է «Աւրորա» մարդասիրական նախաձեռնութիւն. «Աւրորա» մրցանակի
դափնեկիրներ. Թոմ Քաթինա» դրոշմաթուղթը,
որու վրայ պատկերուած է «Աւրորա» մրցանակի
երկրորդ դափնեկիր բժիշկ Թոմ Քաթինան, որ
փրկած է հազարաւոր կեանքեր՝ գտնուելով Սուտանի Նուպա լեռներուն մէջ եւ պատերազմէն ու
սովէն քայքայուած Քարտոֆա նահանգի միակ
վիրաբոյժը եղած է: Նշանաւոր կաթոլիկ միսիոնար
ու բժիշկ Թոմ Քաթինային 2017-ին մրցանակը
Երեւանի մէջ յանձնած էր Շարլ Ազնաւուր: Թղթատարական դրոշմաթուղթին հետ «ՀայՓոստ»ը
թողարկած է նաեւ 150 հայկական դրամի արժողութեամբ նուիրատուութեան կտրոն մը, որուն վաճառքէն գոյացած հասոյթը «ՀայՓոստ»ը կը
փոխանցէ «Աւրորա» մարդասիրական նախաձեռնութեան:
2018 թուականին կեանքէն հեռացած մեծանուն
Ազնաւուր, բնականաբար, նոյնպէս դուրս չէ մնացած «ՀայՓոստ»ի ուշադրութենէն: Անոր նուիրւած է «Աշխարհահռչակ հայեր» շարքին անցած
տարուան թողարկումը. 2018 թուականի հոկտեմբերի 11-ին, ի պատիւ աշխարհահռչակ հայազգի
երգիչ Շարլ Ազնաւուրին, Ֆրանսախօսութեան միջազգային կազմակերպութեան 17-րդ գագաթաժողովի ծիրէն ներս, Կարէն Տեմիրճեանի անուան
մարզահամերգային համալիրին մէջ կնքուեցաւ եւ
շրջանառութեան դրուեցաւ դրոշմաթուղթով գեղաթերթիկ մը: Անոր վրայ պատկերուած է ֆրանսահայ առասպելական երգիչ, երգահան, դերասան, հասարակական գործիչ եւ Հայաստանի
ազգային հերոս Շարլ Ազնաւուրը՝ Շահնուր Վաղինակ Ազնաւուրեանը: Գեղաթերթիկին վրայ կայ
լուսանկար մըն ալ՝ Երեւանի Հանրապետութեան
հրապարակին վրայ 2006 թուականի սեպտեմբերի
30-ին տեղի ունեցած անոր համերգէն: Հայաստանի եւ Ֆրանսայի նախագահներուն եւ աւելի
քան 250 հազար հանդիսատեսի ներկայութեամբ
տեղի ունեցած այդ անմոռանալի համերգը այսօր
արդէն պատմական իրադարձութիւններու շարքին
է: 2018 թուականի հոկտեմբերի 1-ին Ազնաւուր
հեռացաւ կեանքէն՝ խոր վիշտի մէջ ձգելով իր
արուեստի երկրպագուները:

Անցեալ տարի Հայաստանի մէջ տեղի ունեցած
իրադարձութիւններէն էր նաեւ Ֆրանսախօսութեան
միջազգային գագաթաժողովը, որու ձեռնարկներու
ծիրէն ներս, կրկին Կարէն Տեմիրճեանի անուան
մարզահամերգային համալիրին մէջ, կնքուեցաւ եւ
շրջանառութեան դրուեցաւ դրոշմաթուղթով գեղաթերթիկ մը «Ֆրանսախօսութեան միջազգային
կազմակերպութեան գագաթաժողովը Երեւանի
մէջ» նիւթով:
Դրոշմաթուղթը իր մէջ կը ներառնէ հատուած
մը՝ գեղաթերթիկին վրայ պատկերուած ֆրանսահայ ականաւոր նկարիչ Ժան Գառզուի (Գառնիկ
Զուլումեան) «Բեռնամբարձիչ նաւեր» (1983) եւ
մեծանուն հայ նկարիչ Մարտիրոս Սարեանի
«Հայաստան» (1923) կտաւներէն: Գեղաթերթիկին
վրայ նաեւ պատկերուած է Ֆրանսախօսութեան
միջազգային կազմակերպութեան 17-րդ գագաթաժողովին խորհրդանիշն ու «Ապրիլ միասին»
կարգախօսը՝ հայերէնով եւ ֆրանսերէնով:
Բնութեան տեսարանները, կենդանական եւ
բուսական աշխարհը միշտ ալ եղած են դրոշմաթուղթերու նիւթերէն: «ՀայՓոստ»ը նախորդ բոլոր
տարիներուն անպայման դրոշմաթուղթեր թողարկած է այս նիւթերով: Անցեալ տարի ալ ժամանակակից Հայաստանի բուսական եւ կենդանական
աշխարհը ներկայացնելով՝ «ՀայՓոստ»ը թողարկած է նռնենի բոյսի եւ Սեւանի կողակ ձկան նկարներով դրոշմաթուղթերը:
Անդրադարձներ կան նաեւ հին աշխարհի
բուսական եւ կենդանական աշխարհին. նոյնպէս
անցեալ տարի պատրաստուած են հին աշխարհի
կենդանիներէն «արգենտինոզաւր»ի նկարով եւ
տապեժարա բոյսի պատկերով երկու դրոշմաթուղթեր:

Գրական Ամպիոն

Սէրինա
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կ'ըլլար պէ, թող Սէրինան ինծի ձգէր... կը մեռնէ՞ր ...
Ու աչքին առջեւէն կ'անցնէր Սուրբ- Յակոբի
գիշերուան պարուհին, իր արձանակերտ ու դողդողացող զիստերուն տատանումովը, շուշանաթոյր եւ
պսպղուն դաստակներուն ճօճումովը եւ բովանդակ
քաղցր ու նրբահիւս մարմնին սաւառնածքովը, որ
թունդ-թունդ հաներ էր իր հոգին, որ խենթեցուցեր,
խելայեղեր էր զինքը: Ո՜հ , եթէ ան ըլլար, իր կինը, եւ
երեկոյթներու մէջ կարենար պարել անոր հետ, ձեռքձեռքի կամ դէմ-դիմաց, ընդհանուր հիացման մէջտեղ:
Եւ կը մոռնար ամէն բան, Լութիկ, բարեկամութիւն,
պայմաններու անհնարութիւն, ու կը մռնչէր իր
սեղմուած ակռաներուն մէջէն.
- Չըլլար, ես Սէրինան առնելու եմ, ամմա չեն
իտար եղեր. օրին մէկը օմուզս զարկածիս պէս ...
Կիրքեր չէր յարուցաներ այլեւս, նախանձի կրակը
չէր արծարծեր: Մանուկներու երազին մէջ երեւցող
ճերմակ յուշկապարիկն էր ան, որ կ'որորէ, կը շոյէ,
կը զուարթացնէ, կ'երջանկացնէ: Իւրաքանչիւրը իր
յաւերժահարսը ունէր, մարմինով ու հոգիով անջատ,
թերեւս շատ նման դէմքով ու ձեւով: Իրարու երես ալ
նայեցան, աչք-աչքի, հէք նախկին բարեկամները,
մինչեւ իսկ քաղցրօրէն, ներողամտօրէն: Իրարու
ետեւէ ալ նայեցան ու մեղքցան զիրար փոխադարձաբար:
- Զաւալլը՜, Լութիկ:
- Զաւալլը՜, Սերոբ:
Բայց չխօսեցան իրարու հետ, չբարեւեցին զիրար,

Բնութեան նիւթով կը շարունակուի Շիկահողի
արգելոցին նուիրուած դրոշմաթուղթով. 1958 թուականին Սիւնիքի մարզին մէջ հիմնուած այս արգելոցը յայտնի է լեռնային գետակներով, հանքային
աղբիւրներով, ընտիր անտառային պտուղներով,
հազուագիւտ մամուռներով, այստեղ կը գտնուին
նաեւ Կարմիր գիրքին մէջ արձանագրուած բազմաթիւ կենդանիներ:
Անցած տարուայ ընթացքին «ՀայՓոստ»ը
դրոշմաթուղթեր նուիրած է նաեւ Հայաստանի եւ
Հնդկաստանի պարերուն: Այս մէկը համատեղ
թողարկում մըն է. առաջին դրոշմաթուղթին վրայ
հայկական «Հով արէք» պարը կայ, իսկ երկրորդին
վրայ՝ հնդկական «Մանիպուրի» պարը:
Միջազգային շարքէն թողարկուած է «Եւրոպա
2018. Կամուրջներ» խորագրով դրոշմաթուղթը,
որու վրայ կայ Հայաստանի Գեղարքունիքի մարզի
Ծակքար գիւղին մէջ գտնուող բնական կամուրջը:
2018 թուականին ԱՊՀ-ի մշակութային մայրաքաղաք հռչակուած Գորիս քաղաքը նոյնպէս «ՀայՓոստ»ի թողարկումներուն մէջ է։ Անցած տարի
մէկ տարիով մշակութային մայրաքաղաք եղած էր
Գորիսը, ուր տեղի ունեցած էին բազում ձեռնարկներ։ Դրոշմաթուղթը կը ներկայացնէ ձորերու ու
լեռներու գիրկին մէջ ծուարած Գորիս քաղաքի
հրաշագեղ պատկերը:
Հարուստ եղած է «ՀայՓոստ»ի դրոշմաթուղթերու նիւթը՝ 2018 թուականին: Վստահ ենք, որ պաշտօնական դրոշամաթուղթերու մենաշնորհ ունեցող
ընկերութիւնը նոյնքան հարուստ եւ բազմազան
դրոշմանիշներ կը թողարկէ նաեւ 2019 թուականին:
«Ժամանակ»/ Պոլիս
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գինետունը դէմ- դիմաց նստած՝ օղի խմեցին ժամերով, մտախոհ, լուրջ, տրտում: Երբեք այլես ոչ ոք
միտքէն անցուց այդ երկու նախկին բարեկամները
իրարու մօտեցնել, իրարու գիրկ նետել, հաշտեցնել:
Իբր թէ անոնք երբեք ճանչցած չըլլային զիրար:
Սակայն, ձմերուան տխուր եւ ցուրտ գիշեր մը,
երբ Լութիկ իր օղիին շիշի առջեւ կը խոկար ըստ
սովորականին, Սերոբ մէկէն ի մէկ ներս մտաւ
գինետունէն եւ շիտակ իր նախկին բարեկամին քով
գնաց եւ անոր ուսին զարկաւ.
- Լութի՛կ, ե՛լ երթանք,- ըսաւ անյողդողդ ձայնով
մը, ըսելիք ունիմ:
Լութիկ վեր նայեցաւ ապշահար, բայց իսկոյն
ոտքի ելաւ ու հետեւեցաւ Սերոբի ու երկուքը մէկ՝
դուրս եկան գինետունէն:
Չըքսաղընի բարձունքին վրայ քամին կ'ոռնար
ողբագին, սառնաշունչ: Ձիւնի ճերմակ ծուէններ կը
դառնային խոր մթութեան մէջ: Ու երկու բարեկամները
կ'երթային քով-քովի, անխօսուկ:
- Իմացա՞ր,- ըսաւ վերջապէս Սերոբ, երբ հասան
բնակութիւններէ դուրս տեղ մը:
- Ի՞նչ:
- Սէրինան աս գիշեր կը կարգուի կոր:
- Իրա՞ւ:
Մութին մէջ, դէմ- դիմաց, երկու բարեկամներ
իրարու կը նայէին:
- Ազատեցա՛նք, Սերոբ, - ըսաւ Լութիկ աղեխարշ
հառաչով մը:
- Ազատեցա՛նք, կրկնեց Սերոբ:
Ու երկու բարեկամները ինքնաբերաբր իրարու
ճիտ նետուեցան, համբուրեցին զիրար, լացին, հեկեկալով լացին, տղու պէս, երկարօրէն վերէն իջնող
ձիւնի ճերմակ, ծուէններուն մէջ:
Երուխան 1870—1915
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•2000 դրամ

Ներկայացում

«Թթուածին» մենատրամա

•22/01/2019 19:00
•Երեւանի թատրոնի եւ շարժապատկերի պետական հիմնարկ

•Ամիրեան փող., 26, Հեռ.
(+37460) 271 020
•
1000 դրամ
«Թթուածին»
Ըստ Իվան Վիրիբայեւի համանուն փիեսին
Դերակատար՝ Դաւիթ Աբրահամեան
Բեմադրիչ՝ Նատեժտա Իսրայէլեան

Համերգ

By The Way Band Mezzo-ի մէջ
•23/01/2019 21:30
•«Մեցցօ» ակումբ

Աշոտ Արաբաճեան - երգեցողութիւն, պաս կիթառ
Տիանա Ազարեան - երգեցողութիւն
Էտկար Խաչատրեան - ստեղնաշար
Էդուարդ Վարդանեան - ելեկտրոն կիթառ
Աշոտ Կորգանեան - Հարուածային գործիքներ
Դանիէլ Երաժիշտի հետ
•26/01/2019 16:00
•«Նարեկացի» արուեստի միու-

թիւն
•Վարդանանց 16/1 +(374 10) 580 105
•Մուտքը ազատ է
Յունուար 26-ին՝ ժամը 16:00-ին,
«Նարեկացի» արուեստի միութեան
մէջ տեղի կ'ունենայ «Դանիէլ Երաժիշտի հետ» ծրագրի հերթական
հանդիպումը` նուիրուած Կոմիտասի

150-ամեակին:
Միջոցառումը կը կրէ Ուիլլի Սարգըսեան - «Կոմիտասիանա» խորագիրը:
Հանդիպումին կը ներկայացուին
Կոմիտասի երգերը՝
Ուիլլի Սարգըսեանի դաշնամուրային փոխադրութեամբ:

Շրջանային Լուրեր

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Ահաբեկչական Պայթում
ՀՀ Նախագահի Հրամանագիրով Նշանակուեցան Կառավառութեան 12 Դամասկոսի Քաֆարսուսա
Շրջանին Մէջ
Նախարարները
¾ç 01

•Արտակ Զէյնալեան` արդարադատութեան
նախարար,
•Արսէն Թորոսեան` առողջապահութեան նախարար,
•Զարուհի Բաթոյեան` աշխատանքի եւ ընկերային հարցերու նախարար,
•Սուրէն Պապիկեան` տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարար,
•Արայիկ Յարութիւնեան` կրթութեան եւ գիտութեան նախարար

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՅՑ

21

2019

ՅՈՒՆՈՒԱՐ

Պայթում մը գրանցուած է Դամասկոսի Քաֆարսուսա շրջանին մէջ։ Այս մասին լուրը հաղորդեց «Սանա» լրատուական գործակալութիւնը։
Աղբիւրը նաեւ յայտնեց, որ, ըստ նախնական տուեալներուն, պայթումը արդիւնք է ահաբեկչական գործողութեան մը, որ պատճառ դարձած է մարդկային
կորուստներու։
Զոհերու կամ վիրաւորեալներու թիւին մասին
ճշգրիտ տուեալներ ցարդ չեն փոխանցուիր։
Յիշեցնենք, որ անցնող վեց ամիսներուն ընթացքին այս առաջին ահաբեկչական դէպքն է, որ
կը գրանցուի։

¾ç 08

ԱՐՇԱԿ ԹՈԼՎԱՆԵԱՆ (1880-1969)
«Երիտասարդ Գեղեցկուհի»
Արշակ Թոլվանեան Հայոց ցեղասպանութեան տարիներէն ետք հանգրուանած է
Ֆրանսա, նկարչութիւն ուսանած է Փարիզի Ժիւլիան ակադեմիոյ մէջ:

¾ç 08

ºñÏáõß³µÃÇ / 21.1.2019

Շրջանային Լուրեր
¾ç 07

Մոսկուա Եւ Անգարա Պիտի Քննարկեն Սուրիոյ
Մէջ «Ապահովական Գօտի» Ստեղծելու
Մանրամասնութիւնները

Հովանաւորութեամբ

ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի Շրջանակային Յանձնաժողովին
Կազմակերպութեամբ

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ –ի Կեդրոնական Վարչութեան

ՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ
«ՄԵԹՐ ՀՐԱՉԵԱՅ ՍԵԴՐԱԿԵԱՆ ՄԱՐԴՆ ՈՒ ԳՈՐԾԸ »
Կազմեց Եւ Խմբագրեց՝ ՊԱՐՈՅՐ Յ. ԱՂՊԱՇԵԱՆ
Հատորը Կը Ներկայացնէ՝ ԴՈԿՏ. ԶԱՒԷՆ ՄՍԸՐԼԵԱՆ

Խօսք Կ'առնեն
ՀԲԸՄ-ի Նախագահ ՊԵՐՃ ՍԵԴՐԱԿԵԱՆ
Հատորին Խմբագիր ՊԱՐՈՅՐ ԱՂՊԱՇԵԱՆ

Հրատարակուած Գիրքի Մակագրութիւն Եւ Հիւրասիրութիւն
Տեղի Կ'ունենայ Ուրբաթ, 1 Փետրուար 2019, Երեկոյեան Ժամը 8-Ին,
ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան Կեդրոնին Մէջ

Թուրքիան կը շարունակէ բանակցութիւնները Ռուսիոյ հետ՝ Սուրիոյ
հիւսիսը անվտանգութեան գօտիի ստեղծման վերաբերեալ: Այս մասին
յայտարարած է Թուրքիոյ ԱԳՆ պաշտօնական ներկայացուցիչ Համի Ասքոյը,
կը հաղորդէ «TASS»-ը:
«Մենք շատոնց խօսած ենք գաղթականներու անվտանգութեան
ապահովման համար գօտի ստեղծելու անհրաժեշտութեան մասին, սակայն
այդ ժամանակ մեր առաջարկը չընդունեցին,- նշած է ան:- Այս թեմայով մենք
կը շարունակենք մեր շփումները մեր ռուս գործընկերներուն հետ:
Նախագահներ Էրտողանը եւ Փուլին կը քննարկեն այդ հարցը Յունուար 23ին Ռուսիոյ մէջ»։
Ասքոյի խօսքերով՝ Անգարան նաեւ «կը շարունակէ բանակցութիւնները
Ուաշինկթընի հետ՝ ռազմական եւ քաղաքացիական մակարդակներու վրայ»:
«Թուրքիոյ ԱԳՆ պատուիրակութիւնը, արտաքին գործոց փոխնախարար
Սետաթ Օնալի գլխաւորութեամբ, այս հարցը ամերիկացի գործընկերներու
հետ կը քննարկէ Փետրուար 5-ին Ուաշինկթընի մէջ կայանալիք այցի
ընթացքին»,- ընդգծած է արտաքին քաղաքական գերատեսչութեան
ներկայացուցիչը»:

ՀՐԱՒԷՐ

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 եկեղեցական արարողութիւններուն,յարգելու համար խնկելի յիշատակը մեր
ննջեցեալներուն:
Ս.Քառասնից Մանկանց եկեղեցի
Ս.Փրկիչ եկեղեցի
Հայ Աւետարանական եկեղեցի

Յաւարտ Ս.Պատարագի
ժամը 10:00
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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