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Հայ Կեանք 
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈԻԹԱՅԻՆ ԵԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ 

Նիկոլ Փաշինեան եւ Եմանուէլ Մաքրոն 

ներկայ գտնուեցան Շառլ Ազնաւուրի 

հոգեհանգստեան արարողութեան 

Էնվալիտի (Hotel des Invalides) մէջ։ 
 

          Արարողութեան ներկայ էին Ֆրանսայի նա-
խագահ Էմանուէլ Մաքրոն՝ իր տիկնոջ հետ, Ֆրան-
սայի նախկին նախագահներ՝ Նիքոլա Սարքոզի եւ 
Ֆրանսուա Հոլանտ, Ֆրանսայի վարչապետ Ֆիլիփ 
Էտուար, Ֆրանսայի հասարակական, քաղաքական, 
մշակութային յայտնի գործիչներ եւ Ֆրանսայի հայ 
համայնքի ներկայացուցիչներ: 
 

          Արարողութեան ընթացքին խօսք առին վար-
չապետ Փաշինեան եւ նախագահ Էմանուէլ Մաքրոն: 
 

          Մէջբերումներ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի 
ելոյթէն. 
 

          «Այսօր հաւաքուել ենք մեր խոնարհումը բերե-
լու եւ գնահատանքի մեր տուրքը մատուցելու ֆրան-
սական շանսոնի մեծ վարպետին՝ Շառլ Ազնաւու-
րին: Ութ տասնամեակ այս անունը ժպիտ է փորագ-
րել միլիոնաւոր դէմքերի վրայ, արագացրել կամ 
դանդաղեցրել տասնեակ միլիոնաւոր մարդկանց 
շնչառութիւնը, փայլ է ներարկել հարիւր միլիոնաւոր 
աչքերի մէջ»… 
 

           

          ԵՐԵՒԱՆ, «Արմէնփրես».- Վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեան եւ նախագահ Արմէն Սարգսեան՝ իրենց 
տիկիններով, Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Գարեգին 
Բ․, Արտաքին գործոց նախարար Զօհրապ Մնացա-
կանեան եւ Մշակոյթի նախարար Լիլիթ Մակունց  
ներկայ գտնուեցան աշխարհահռչակ հայազգի 
երգիչ Շառլ Ազնաւուրի հոգեհանգիստեան արարո-
ղութեան, որ տեղի ունեցաւ Փարիզի Հոթել տեզ 
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   Էջ  2 Հայ Կեանք 

Հաւատալով ազատ խօսքի իրա-
ւունքին եւ բազմակարծութեան` 

կ՛ընդունինք, որ հրապարակուած 
գրութիւնները անպայման 

չարտայայտեն հրատարակիչնե-
րուս տեսակէտը։ Հրատարակիչ-
ներուն կը վերապահուի յղուած 

յօդուածները յապաւելու կամ 
չհրատարակելու իրաւասութիւնը։             
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News in 

94 տարեկանին մահացաւ 
աշխարհահռչակ երգիչ  

Շառլ Ազնաւուրը 

          Աշխարհահռչակ երգիչ-երգահան Շառլ Ազնաւուր մահացաւ: 
Ան 94 տարեկան էր: Գոյժը հաղորդեց AFP գործակալութիւնը: 
 

          Շահնուր Վաղինակ Ազնաւուրեան  ծնած է 22 Մայիս 1924-ին, 
Փարիզի Սէն ժերմէն արուարձանին մէջ: Շառլ Ազնաւուրի հայրը` Մի-
շան, ծնած է Վրաստանի Ախալցխա քաղաքը, մայրը` Թուրքիոյ Իզմիր 
քաղաքը: Շառլի ընտանիքը ամուր կապուած էր ազգային սովորոյթնե-
րուն, մայրենի լեզուին, եկեղեցիին: Ծնողները կը մասնակցէին հայերու 
կազմակերպած թատերական ներկայացումներուն, որոնց ներկայ 
կ՛ըլլար նաեւ Վաղինակը: Մանկութենէն մեծ հետաքրքրութիւն ունէր 
արուեստի նկատմամբ: Կը յաճախէր թատերական դպրոց: Ծնողներուն 
օգնելու համար պատանի Շառլը ելոյթներ կ՛ունենար փոքր ներկայա-
ցումներու մէջ, կ՛երգէր եկեղեցւոյ մէջ:  

Շառլ Ազնաւուրը ծնողներու Միշա եւ Քնար Ազնաւուրեաններու հետ 
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 Էջ  3     Հայ Կեանք  

ՌԱԿը ԻՐ 100-ԱՄԵԱԿԻ ՍԵՄԻՆ 
   ԱՐԱՄ ՍԵՓԵԹՃԵԱՆ քառորդ դար եւս ծաղկեցաւ հայ գիրն ու գեղարուես-

տը հասնելով իր բարձրակէտին, երեւոյթ մը՝ որ ար-
ժանաւորապէս փոխանցուեցաւ Հայաստանի Գ. ան-
կախ հանրապետութեան: 
 

          Արդարեւ, ամբողջ 70-ամեայ այս շրջանին, 
ՌԱԿը իր բոլոր կառոյցներով,- անդամակցական 
շարքեր, կեդրոնատեղիներ, մամուլ (օրաթերթ, շա-
բաթաթերթ եւ գրական ամսագիր), վարժարաններ 
եւ այլք,- մնացին իրենց դրական բարձրութեան 
վրայ:  
 

          Հայրենիքի անկախութեան այս շրջանին, փո-
խանակ օգտուելու տիրող ժողովրդավարական  
«նպաստաւոր» կարգավիճակէն, սփիւռքահայը իր 
քաղաքական միտքն ու կամքը չկարողացաւ ներ-
դաշնակել հայրենաբնակ պետական մտածողու-
թեան հետ: Հոս, թող ներուի ինծի տալ անձնական 
օրինակ մը, երբ 2002 Յունիսի 17-ին, Հայաստանի 
Գրողներու Միութեան կազմակերպած առաջին 
համահայկական համաժողովին, յիսնեակէ մը աւելի 
գրողներս, հիւրաբար գտնուեցանք Ազգային Ժողովի 
դահլիճներէն ներս, ուր յատենի նախագահը Պրն. 
Արմէն Խաչատրեան, իր ելոյթէն ետք պատասխա-
նեց ներկաներէն ոմանց հարցումներուն: Իբրեւ վեր-
ջին առիթ, տողերս ստորագրողին այն հարցին՝ թէ 
անկախութեան առաջին տասնամեակին արտա-
գաղթի հոսանքէն հայրենիքը լքած էին աւելի քան 
ՄԷԿ միլիոն բնիկ հայեր: Ջրվիժային այս հոսքին 
դիմաց,-զոր սպիտակ արիւնահոսութիւն կը կոչենք,-
մինչ մենք կը մտատանջուինք, հայրենի պետու-
թիւնը չի՞ մտահոգուիր արդեօք: ԱԺ նախագահը իր 
պատասխանին մէջ չդատապարտեց արտագաղթի 
երեւոյթը, այլ գոհացաւ մեկնողներուն կողմէ առա-
քուած նիւթական բարիքներով (Հմմտ. մեր «Ժամա-
նակայոյզ Խոհեր» հատորը, էջ 65, Պէյրութ 2005): 
 

          Ներկայիս, կը գտնուինք ՌԱԿի 100-ամեակի 
սեմին: Հարկ է, որ ամէն գնով ձերբազատուինք 
արդարացումներ փնտռելու եւ գտնելու մեր մղձա-
ւանջէն: Պէտք է ամէն գնով՝ վերագտնենք մեր նա-
խորդ շրջաններու (նախ քան 1995) մեր ներքին 
միասնականութիւնն ու պայծառ մթնոլորտը: Եւ 
ամէն գնով՝ ՌԱԿի 100-ամեակին, Հայ ժողովուր-
դի պատմութեան դատաստանին ներկայանալ 
պարկեշտ հայ մարդու բաղձալի դիմագիծով: 

          ՌԱԿի 100-ամեակը հանգրուան մըն է, 

որ ունի առանցքային նշանակութիւն հայ ժողովուր-
դի վերջին մէկուկէս դարու պատմութեան մէջ, այն-
տեղ՝ երբ 1885-ին հայ քաղաքական միտքը ծնունդ 
կու տար «Արմենական Կազմակերպութեան»՝ հիմ-
նադիր երեք Մկրտիչներու (Խրիմեան-Փորթուգա-
լեան-Աւետիսեան) անխախտ հաւատքով, որմէ ետք 
ծնունդ առին ՍԴՀԿ եւ ՀՅԴ կուսակցութիւնները: 
 

          Արդարեւ, ՌԱԿի բաղկացուցիչ տարրերը՝ 
ըլլալով հարազատ զաւակները Արմենական քաղա-
քական մտածողութեան, իբրեւ սփիւռքահայ իրա-
կանութեան մէջ գոյառնող առաջին կուսակցութիւն, 
խորքին մէջ հաւատարմօրէն շարունակեցին Արմե-
նականներու հայրենասիրական գիտակից յանձնա-
ռութիւնները, յատկապէս շեշտադրելով խորաթա-
փանց մտածողութիւնը իբրեւ գործելաոճ՝ փոխան 
զգացական պոռթկումներու: Եւ այս՝ երբ Խորհրդա-
յին կարգերը դեռ չէին բոլորած իրենց առաջին տա-
րին: Անստոյգ ներկայ եւ ապագայ՝ ընկերվարական 
Հայաստանի համար, որուն հանդէպ սփիւռքահայ 
«ռամկավար մտածողութեան համակրանքը»՝ իբրեւ 
արտասովոր երեւոյթ պիտի դիտուէր ոմանց կողմէ:  
 

          ՌԱԿի համար պահպանումը այս հաւասարա-
կըշիռ  քաղաքականութեան, իբրեւ արթուն խղճմը-
տանքը մեր ազգային ու պատմական ժառանգու-
թեանց եւ Հայրենիք-Սփիւռք մշակութային փոխա-
դարձ կապերու ամրագրման, յատկապէս՝ ընդդիմա-
նալով մեր ներազգային ու եկեղեցական հարցերու -
«քաղաքականացում»ին օտարահաճոյ թիավարում-
ներուն, ՌԱԿի ղեկավարութեան ու մտաւորակա-
նութեան իրաւունք տուին ԻՐԱՒԱԽՈՀՈՒԹԵԱՄԲ 
գրել ու գործել, ջանալով հեռու մնալ ծայրայեղու-
թեան վտանգալից երեւոյթներէն:  
 

          Իսկապէս, անուրանալի է ԴՐԱԿԱՆ այն մեծ 
ԴԵՐԸ զոր կատարեցին ՌԱԿի առաջին 70-ամեակի 
ղեկավարներն ու մտաւորականները (գրող, խմբա-
գիր) Հայրենիք-Սփիւռք փոխյարաբերութեանց ծի-
րէն ներս: Մեր գրողներն  ու խմբագիրները իրաւա-
ցիօրէն կը թելադրէին հայրենի յատենի իշխանաւոր-
ներուն՝ կառչած մնալ մեր դարաւոր հայրենիքի սըր-
բութեանց ու ժառանգութեանց: Յիշեցումի կարգով՝ 
հայրենադարձի շարժումն ու «Սասունցի Դաւիթ» 
հրասայլային նուիրահաւաքը կը մնան անմոռանալի: 
 

          Ահա թէ ինչու' կարողացանք հաւասարակշռել 
մեր «Ազգային գաղափարախօսութիւն»ը եւ «Պե-
տական մտածողութիւն»ը, երբ միջազգային պայ-
մանները թոյլատու գտնուեցան ու Ծիծեռնակաբեր-
դի բարձունքին հայրենի պետութիւնը բարձրացուց 
1915-ի Ցեղասպանութիւնը խորհրդանշող բացառիկ 
յուշակոթող-թանգարանը: Այդ տարիներերէն ետք, 
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   Էջ  4 Հայ Կեանք  

 Շարունակութիւն  էջ  1-էն        

Նիկոլ Փաշինեան եւ Եմանուէլ Մաքրոն 

ներկայ գտնուեցան Շառլ Ազնաւուրի 

հոգեհանգստեան արարողութեան 

զգացել է երեսուն տարի առաջ տեղի ունեցած մեծ 
երկրաշարժի ժամանակ, Հայաստանի անկախու-
թեան բոլոր դժուարին օրերին: Շառլ Ազնաւուրն 
անտարբեր չմնաց նաեւ Հայաստանում տեղի 
ունեցած ոչ բռնի, թաւշեայ, ժողովրդական յեղափո-
խութեան նկատմամբ եւ ինձ ուղղուած վերջին նա-
մակում, մասնաւորապէս, գրել էր. «Հենց որ առող-
ջութիւնս թոյլ տայ, ջերմօրէն փափաքում եմ այցելել 
այս նոր Հայաստանը եւ ծանօթանալ այն առողջ 
ուժերին, որոնք ձեւաւորելու են մեր ազգի գալիքը»: 

 

          «Մեծ Վարպետը պատրաստւում էր Հայաս-
տան այցելել, Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմա-
կերպութեան տասնեօթերորդ գագաթնաժողովի 
առիթով, եւ նրան խոստացել էի ծանօթացնել Նոր 
Հայաստանի հետ, խոստացել էի, որ նա միանգամից 
կը զգայ Նոր Հայաստանի յաղթանակած քաղաքա-
ցու լաւատեսութիւնն ու ոգին»: 
 

          Մէջբերումներ Ֆրանսայի նախագահ Էմա-
նուէլ Մաքրոնի ելոյթէն․ 
 

          «Տարիներու ընթացքին Շառլ Ազնաւուրի 
ձայնի հնչերանգը մեզ միաւորած է՝ անկախ մեր 
տարիքէն եւ ընկերային աստիճանէն: Ազնաւուրը 
միաւորեց մեզ եւ դարձաւ Ֆրանսիայի ականաւոր 
դէմքերէն մէկը: Ազնաւուրի երգերն առաջին հերթին  

          «Շառլ Ազնաւուրի նախնիները Հայոց Ցեղաս-
պանութիւնից մազապուրծ՝ դեգերեցին աշխարհում 
եւ, ի վերջոյ, հանգրուանեցին հարիւր հազարաւոր 
հայերի օթեւան ու յոյս տուած Ֆրանսիայում, որտեղ 
էլ ծնուեց Վաղինակ Ազնաւուրեանը, որ յետոյ պիտի 
դառնար մեծն Շառլ Ազնաւուր»: 
 

          «Կրելով անասելի դժուարութիւններ, Վաղի-
նակ-Շառլը, ի վերջոյ, գտաւ իր կոչումը, բայց այդ 
կոչումին, բացի իրենից, չէր հաւատում ոչ ոք: Բոլորը 
նրան համոզում էին, բացատրում, որ բեմն իր գործը 
չէ, երգելն իր կոչումը չէ, որ ճակատագիրն առանց 
այն էլ շռայլ է գտնուել իր նկատմամբ՝ իր ծնողին 
փրկելով Ցեղասպանութեան աղէտից: 
          Բայց Վաղինակ Ազնաւուրեանին կարեկցանք 
չէր հարկաւոր, այլ առաքելութիւն, եւ նա գիտէր իր 
առաքելութիւնը, եւ այդ առաքելութիւնը Շառլ Ազնա-
ւուր դառնալու աներեւակայելի ճանապարհն էր: Եւ 
նա երգեց ու գրեց, եւ նա գրեց ու երգեց դատարկ եւ 
կիսադատարկ դահլիճներում, եւ նա երգեց անյոգնել 
ու աննահանջ եւ մարդկութեանը տուեց ժամանակ՝ 
հասկանալու եւ գիտակցելու, որ մի մեծ աստղ է ծա-
գել համաշխարհային մշակոյթի երկնակամարում, 
որ դեռ մի քանի տասնեակ տարիներ պէտք է «պայ-
թեցնի» աշխարհի ամենահեղինակաւոր դահլիճնե-
րը»… 
 

          «Ազնաւուրն այն մարդն է, ով հայի անունը 
հասցրել է նոր բարձունքների, ով հայի հպարտու-
թեանը մի նոր շունչ է տուել ու մի նոր երանգ, ով 
կարողացել է ապրել իր պատմական հայրենիքի եւ 
իր ժողովրդի ցաւերով, հոգսերով ու երազանքներով: 
Նաեւ այս է պատճառը, որ Շառլ Ազնաւուրին շնոր-
հուել է Հայաստանի Ազգային հերոսի կոչում: Բայց 
նա այդ կոչումը վաստակել է ոչ միայն շանսոնյէի իր 
հանճարով, այլեւ Հայաստանի Հանրապետութեան 
կայացման գործում ունեցած անուրանալի վաստա-
կի համար»… 
 

          «Նա ապրում էր Հայաստանի հոգսերով, եւ 
մեր ժողովուրդը նրա հոգատարութիւնը տեսել ու 
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 Էջ  5            Հայ Կեանք  

Խոհեր ՌԱԿի կազմութեան 97-ամեակին առիթով 
1 Հոկտեմբեր 1921 – 1 Հոկտեմբեր 2018  

  ԱՐԱ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ լծուեցաւ Հայրենիք-Սփիւռք կապերու կամրջումին 
եւ ամրապնդման սրբազան գործին, որովհետեւ ան 
կը հաւատայ, որ հայ ժողովուրդի գոյատեւման հիմ-
նական ու անփոխարինելի երաշխիքներէն կարեւո-
րագոյնն էր ան: Ու այս բոլորը ՌԱԿը ըրաւ հակա-
ռակ այն իրողութեան, որ այդ տարիներուն հայրե-
նիքի մէջ տիրող իրաւակարգը խոտոր կը համեմա-
տէր անոր դաւանած քաղաքական սկզբունքներուն: 
 

          Ամեակներու վրայ տարածուող իր գործունէու-
թեանց ընթացքին, ՌԱԿը մերժեց ընթանալ միջազ-
գային լպրծուն եւ վտանգալից քաղաքական ուղինե-
րէ, որքան ալ գրաւիչ կայծեր նետուած ըլլային 
անոնց վրայ, որովհետեւ հայրենիքի շահերը աւելի 
կենսական էին, քան կազմակերպութեան շահերը: 
Անցեալին ՌԱԿը գործակցեցաւ ու պիտի շարու-
նակէ գործակցիլ բոլոր այն անհատ հայրենասէր-
ներու, կազմակերպութիւններու եւ միութիւններու 
հետ, որոնք անշահախնդիր գործունէութեամբ 
լծուած էին հայրենիքի վերելքին, հզօրացման եւ 
բարգաւաճման ու ներկայիս եւս չեն դադրած իրենց 
նուիրեալ եւ անսակարկ գործունէութիւններով ամ-
րապնդելէ հայրենիքի անկախութիւնը ու սատարելէ 
հայրենի ժողովուրդի բարգաւաճման: 
2 

          ՌԱԿը նոյն ոգիով ու հաւատքով այսօր եւս 
կառչած կը մնայ իր հաւատոյ հանգանակին ու կը 
շարունակէ իրեն ժառանգ մնացած հայրենասէր 
գործը: Եթէ փորձենք փնտռել գաղտնիքը ՌԱԿի 
նկատմամբ ժողովրդային համակրանքին, հաւատ-
քին ու վստահութեան, անմիջապէս պիտի  յանգինք 
այն եզրակացութեան, թէ ՌԱԿը անցեալին չէ փոր-
ձած խաբել ժողովուրդը, ո՛չ ներկայիս եւ ո՛չ ալ ապա-
գային: Անոր իրարայաջորդ ղեկավարները պիտի 
շարունակեն ընթանալ այն լուսաւոր ուղիէն եւ հե-
տեւիլ այն սկզբունքներուն, որոնք ժառանգ մնացած 
են հիմնադիր ղեկավարներէն: 
 

          Մեր կազմակերպութիւնը չխաբեց ժողովուր-
դը, երբ ան երգեց ազատութեան երգը, չխաբեց, երբ 
արծարծեց զէնքի սէրը, եւ գաղափարի հրաշունչ 
ներշնչումով գրուեցան լուսաշող ու փառաւոր էջեր: 
 

          Անիրականալի երազներ չէ ունեցած երբեք 
ՌԱԿը: 
 

          Այսօր եթէ յետադարձ ակնարկ մը նետելով 
պրպտենք ՌԱԿի անցեալ 97 տարիներու պատմու-
թիւնը, ո՛չ միայն ուրախութեան, այլեւ հպարտու-
թեան պահեր պիտի ապրինք, որովհետեւ՝ 
 

          – Այսօր ազատ ու անկախ հայրենիքին ու հայ-
րենի պետականութեան մէջ ՌԱԿը կը տեսնէ իրա-
կանացումը հայ ժողովուրդի դարաւոր երազին, ինչ-
պէս անցեալին ու ներկայիս եւս ՌԱԿը յանձնառու 
պիտի ըլլայ իր կարելիութիւնները ի սպաս դնելու 
Հայրենիքի հզօրացման, անկախութեան ամրապնդ-
ման, Հայրենիք-Սփիւռք յարաբերութիւններու բարե-
լաւման եւ հայ ժողովուրդի արդար դատին ու իրա-
ւունքներու հետապնդման: 

          Պահ մը եթէ փորձենք գնահատումներ կա-

տարել Ռամկավար ազատական կուսակցութեան 
անցնող 97 տարիներու վրայ տարածուող գործու-
նէութեանց, առաւելաբար պէտք է ծանրանալ ազ-
գային եւ միջազգային հարցերու եւ դէպքերու ու 
հանգամանքներու նկատմամբ որդեգրած ՌԱԿի 
հեռատես քաղաքական կեցուածքներու, ազգային 
գերագոյն շահերէ թելադրուած կողմնորոշումներու, 
ինչպէս նաեւ իրապաշտ դիրքորոշումներու վրայ: 
 

          Պատմութիւնը մեզի սորվեցուցած է, թէ քա-
ղաքական կեանքի մէջ կան միայն յաւիտենական 
շահեր եւ անհաւանական չէ, որ այդ շահերը օր մը 
ըլլան հայ ժողովուրդին ի նպաստ: 
 

          1920-ին Հայաստանի խորհրդայնացումէն 
շուրջ տարի մը ետք, ծնունդ կ’առնէր Ռամկավար 
ազատական կուսակցութիւնը՝ միաձուլումովը ժողո-
վըրդավարական սկզբունքներու հաւատացող հո-
սանքներու եւ կազմակերպութիւններու: 
 

          ՌԱԿի հիմնադիր ղեկավարները համոզուած 
էին, որ այդպիսով իրականացած պիտի ըլլար երազը 
Աւետիսեաններու, Խրիմեան Հայրիկներու եւ Փոր-
թուգալեաններու, որոնք հանդիսացեր էին կերտիչ-
ները «Արմէնական» գաղափարախօսութեան, որուն 
դրօշակակիրը ըլլալու պարտականութիւնը ստանձ-
նած էր Ռամկավար ազատական կուսակցութիւնը: 
 

          Մնալով միշտ հաւատարիմ հայրենի հողին, 
որովհետեւ հայրենիքը իր ժողովուրդով միակ ապա-
հովութիւնն է հայ ժողովուրդի յաւերժութեան եւ 
հաստատ կռուանը Հայկական դատին: ՌԱԿը այս-
պէս գործեց  97 տարիներ եւ այսպէս պիտի գործէ 
միշտ: 
 

          Պատմական Հայաստանի մէկ փոքր հողաշեր-
տին վրայ գոյութիւն առած հայրենի պետութիւնը 
վերջնական ոչնչացումէ փրկուած Սարդարապատի 
փառահեղ յաղթանակով միակ երաշխիքն է հայ ժո-
ղովուրդի գոյատեւման: Սակայն անաւարտ է հայ 
ժողովուրդի սրբազան առաքելութիւնը, անաւարտ է 
իր Մեծ երազին իրականացումը ու անոր համար ալ 
խոր գիտակցութենէ բխող անժամանցելի որպէս 
հրամայական՝ ՌԱԿը ամբողջ 97 տարիներ, ազգա-
յին մեր տեսլականը գերիվեր նկատելով, միշտ տէր 
մնաց ու պիտի մնայ հայ ժողովուրդի պահանջատի-
րութեան: 
 

          Այսօրուան մեր սերունդն է ժառանգորդը եւ 
պահանջատէրը մեր արդար դատին, ու անոր ան-
խոնջ հետապնդումը մեր ազգային ամէնէն սրբա-
զան նպատակը պէտք է նկատել: 
 

          Անցնող 97 տարիներուն ՌԱԿը անզիջող 
վճռակամութեամբ հետապնդեց հայ ժողովուրդի 
պահանջատիրութիւնը, արդար իրաւունքներ, ցե-
ղասպանութեան ճանաչումն ու հատուցումը: Ան 
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   Էջ  6 Հայ Կեանք  

ՀՀ Անկախութեան 27-րդ տարեդարձին նուիրուած 

պաշտօնական ընդունելութիւն  

Թայլանտի Թագաւորութեան մէջ  

տոս Արթօ Արթինեանը անդրադարձաւ միասնակա-
նութեան եւ փոփոխութեան կարեւորութեան, ան 
մասնաւորապէս ըսաւ. «Այսօր համայն հայութիւնը, 
Հայաստանի եւ սփիւռքի մէջ միասնական է եւ 
հաստատակամ՝ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի նոր 
ղեկավարութեան կողքին, պատրաստ՝ աշխատելու 
եւ նպաստելու հայ ազգի շարունակական աճին եւ 
զարգացման, ազգի մը՝ որ ականատեսը եղաւ իշ-
խանութեան կազմին մէջ տեղի ունեցած սերնդա-
փոխութեան, իշխանութիւն, որ կը ձգտի երկիրը 
առաջնորդել նորարարական զարգացման, զայն 
հասցընելու տնտեսական եւ քաղաքացիական հա-
սարակութեան առաջընթացի նոր մակարդակի»: 
  

          Խօսքը ուղղելով Թայլանտի գործարար հա-
մայնքին, Արթօ Արթինեանը ըսաւ. «Կը հրաւիրենք 
ուսումնասիրելու այն հնարաւորութիւնները, որոնք 
Հայաստանը կ'առաջարկէ, նպաստելով զանազան 
բնագաւառներու մէջ, ինչպէս՝ ՏՏ ոլորտի, զբօսաշր-
ջութեան, գիւղատնտեսութեան եւ այլ ոլորտներու 
մէջ արդիւնաւէտ համագործակցութեան, որ կը 
խթանէ երկկողմանի առեւտուրը»,-իր խօսքի աւար-
տին ըսաւ պատուաւոր հիւպատոսը: 
 

          Պաշտօնական ընդունելութիւնը արժանացաւ 
բարձրաստիճան պաշտօնեաներու գնահատանքին, 
որոնք ուրախութեամբ վայելեցին արուեստի եւ 
մշակոյթի հայաբոյր մթնոլորտը, հայկական ճաշա-
տեսակները, ներկրուած հայկական գինին ու 
քոնեակը, ինչպէս նաեւ Երեւան մայրաքաղաքի  
2800-ամեակին նուիրուած ցուցահանդէսը, պատ-
մական նկարները, որոնք կ'արտացոլէին հին ու նոր 
մայրաքաղաքի պատմական ժառանգութիւնն ու 
հմայքը: 
 

Մամլոյ Հաղորդագրութիւն 
Պանքոք - 27 Սեպտեմբեր, 2018 

          Չորեքշաբթի, 26 Սեպտեմբերին, Թայլանտի 
Թագաւորութեան մէջ Հայաստանի Հանրապետու-
թեան հիւպատոսութիւնը, Պատուաւոր հիւպատոս 
Արթօ Արթինեանի եւ տիկին Սիրին Արթինեանի 
հրաւէրով, պաշտօնական ընդունելութեամբ մը նշեց 
Հայաստանի Հանրապետութեան Անկախութեան  
27-րդ տարեդարձը, որ տեղի ունեցաւ Սէն Ռեճիս 
Պանքոք հիւրանոցին մէջ: 
  

          Միջոցառումը մասնաւորապէս նուիրուած էր 
Երեւան մայրաքաղաքի հիմնադրման 2800-ամեա-
կին, որուն շրջանակէն ներս կազմակերպուած էր 
լուսանկարներու ցուցահանդէս, որ կը ներկայացնէր 
մայրաքաղաքի պատմութիւնն ու ժամանակագրու-
թիւնը: Ցուցահանդէսը իրականացուած էր Արթօ 
Արթինեանի հովանաւորութեամբ եւ Երեւանի քա-
ղաքապետարանի զբօսաշրջութեան բաժնի պետ 
Գէորգ Օրբելեանի աջակցութեամբ, եւ կը ներկայաց-
նէր Երեւանի տեսարժան վայրերը, զբօսայգիները, 
պատմամշակութային արժէք ներկայացնող կոթող-
ները, պատմական շէնքերը, ինչպէս նաեւ ներկայա-
ցուած էր 2018-ի Հոկտեմբերին Երեւանի մէջ կայա-
նալիք փառատօները՝ «Եկէք տօնենք միասին» կար-
գախօսի ներքոյ հիւրերուն կոչ ընելով այցելել Երե-
ւան եւ մասնակցիլ այդ փառատօներուն: 
  

          Պաշտօնական ընդունելութեան հրաւիրեալնե-
րու շարքին էին Թայլանտի Թագաւորութեան ար-
տաքին գործոց նախարարութեան ներկայացուցիչ-
ներ, կառավարութեան տան ներկայացուցիներ, 
դիւանագիտական եւ հիւպատոսական ներկայա-
ցուցչութիւններու ղեկավարներ, դեսպաններ, 
պատուաւոր հիւպատոսներ, երկկողմանի առեւտը-
րաարդիւնաբերական պալատներու ղեկավարներ, 
անուանի գործարարներ, Թայլանտի գործարար 
ղեկավարներ, լրատուամիջոցներու ներկայացուցիչ-
ներ, համայնքի ղեկավարներ եւ թայլանտահայ 
համայնքի անդամներ։ 
  

          Ողջոյնի իր խօսքին մէջ Պատուաւոր հիւպա-
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Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան դիմաւորեց 

Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպութեան  

17-րդ գագաթնաժողովի մասնակիցները 

ժէքները ու բազմազանութիւնը՝ իբրեւ խաղաղու-
թեան եւ բարօրութեան հիմք ֆրանկոֆոն տարա-
ծաշրջանի»:  
 

          Որպէս Ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ գագաթնաժո-
ղովի լոկո ընտրուած է նուռը՝ ի նշան ամբողջ ֆրան-
կոֆոն տարածքի խաղաղութեան եւ բարգաւաճ-
ման։ 

          Հոկտեմբեր 11-ին, Երեւանի մէջ մեկնարկեց 
Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպութեան 
17-րդ գագաթնաժողովը: 
 

          Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը, իր տիկնոջ  
Աննա Յակոբեանի, ՖՄԿ գլխաւոր քարտուղար 
Միկայէլ Ժանի եւ նրա ամուսնու հետ, Կարէն Դեմիր-
ճեանի անուան մարզահամերգային համալիրի 
մուտքին դիմաւորեցին Հայաստան ժամանած 
ֆրանկոֆոն երկրներու պատուիրակութիւններու 
ղեկավարները:  
 

          Այնուհետեւ գագաթնաժողովի պաշտօնական 
բացումէն առաջ տեղի ունեցաւ պատուիրակութիւն-
ներու ղեկավարներու համատեղ լուսանկարահա-
նումը: 
 

          Գագաթնաժողովի ընթացքին ՀՀ վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեանի եւ Ֆրանսայի նախագահ Էմա-
նուէլ Մաքրոնի կողմէ մարուեց մէկ նամականիշով 
գեղաթերթիկ՝ նուիրուած «Աշխարհահռչակ հայեր. 
Շառլ Ազնաւուր» նիւթին։ 
 

          Ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ գագաթնաժողովին 
մասնակցելու համար Հայաստան ժամանած են 84 
երկիրներու պատուիրակութիւններ եւ 38 երկիրնե-
րու ղեկավարներ: 
 

          Հոկտեմբերի 11-12 Ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ 
գագաթնաժողովի օրակարգի մէջ է նաեւ Ֆրանկո-
ֆոնիայի միջազգային կազմակերպութեան գլխաւոր 
քարտուղարի ընտրութեան հարցը: 
 

           Գագաթնաժողովի նիւթն է «Ապրիլ միասին՝ 
յարգելով համերաշխութիւնը, մարդասիրական ար-
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94 տարեկանին մահացաւ աշխարհահռչակ 
երգիչ Շառլ Ազնաւուրը 

 Շարունակութիւն  էջ  2-էն        

 

          1995-էն ՀՀ նախագահի յատուկ յանձնարա-
րութիւններու գծով պատուաւոր դեսպանն էր, 
ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի մէջ Հայաստանի մշտական պատուի-
րակ: 2009-ին նշանակուած էր ՀՀ արտակարգ եւ 
լիազօր դեսպան Զուիցերիոյ մէջ: 
 

          Արժանացած է Հայաստանի ազգային հերոսի 
կոչման, պարգեւատրուած ԼՂՀ «Գրիգոր Լուսաւո-
րիչ» եւ Թեքէեան մշակութային միութեան ադա-
մանդակուռ «Արարատ» շքանշաններով, Ֆրանսայի 
Պատուոյ լեգէոնի 2 շքանշանով:  
 

          2009 -ին ճանչցուած է XX դարու լաւագոյն 
երգիչ: 
 

          Գրած է «Ազնաւուրը Ազնաւուրի մասին» -
(1975), «Անցած օրեր» (2004 ) յուշագրութիւնները:  
 

          Ազնաւուրի անունով կոչուած են հրապարակ 
Երեւանի, Վաղարշապատի դրամատիկական թատ-
րոնը, իսկ 2000-ին Գիւմրիի մէջ` անոր անուան հրա-
պարակին մէջ, կանգնեցուած է յուշարձանը:  
 

          Ազնաւուրի մոմէ արձանը 2004-ին դրուած է 
Մատամ Թիւսոյի թանգարանին մէջ: 2009-ին Երե-
ւանի մէջ բացուած է Ազնաւուրի թանգարանը: 

          Աւելի ուշ սկսած է երգեր գրել ժամանակի 
յայտնի երգիչներու համար: 1946-ին ծանօթացած է 
հանրայայտ երգչուհի Էտիթ Փիաֆի հետ, եւ անոնք 
միասին շրջագայած են համերգներով: Սկզբնական 
շրջանին երգած է Փիեռ Ռոշի հետ: Համընդհանուր 
ճանաչման արժանացած է 1959-ին` Փարիզի «Օլիմ-
փիա» համերգասրահին մէջ իր ունեցած ելոյթէն 
ետք: Երգած է աշխարհի գրեթէ բոլոր լաւագոյն հա-
մերգասրահներու մէջ, համերգներ ունեցած է նաեւ 
Երեւանի մէջ: 
 

          Ազնաւուր գրած է 1400-է աւելի երգեր` «Սա է 
վերջը», «Մամա», «Իզապել», «Երկու կիթառ», «Սի-
րուց յետոյ», «Ջահելութիւն» եւայլն: Անոր երգերու 
սկաւառակները թողարկուած են միլիոնաւոր օրի-
նակներով, բանաստեղծութիւնները թարգմանուած 
եւ լոյս տեսած են առանձին գիրքերով: Ան իր երգե-
րու լաւագոյն կատարողն է: Ազնաւուրը երգած է 
Լուչիանօ Փաւարոթիի, Փլասիտօ Տոմինկոյի, Լայի-
զա Մինելիի, Միրէյ Մաթէոյի, Փաթրիսիա Քաասի 
հետ: Դստեր` Սեդայի հետ կատարած է Սայաթ 
Նովայի «Աշխարհումս» երգը: Գրած է նաեւ օփերե-
թային երաժշտութիւն: 
 

          Ազնաւուր նկարահանուած է 60-էն աւելի 
ֆիլմերու մէջ` «Հռենոսի անցումը», «Սատանան եւ 
տասը պատուիրանները», «Հայր Կորիօ» եւ այլն, 
իսկ «Գլուխը` պատը» ֆիլմին համար արժանացած է 
«Բիւրեղեայ աստղ» մրցանակի: Ուշագրաւ է անոր 
դերակատարումը Ատոմ Էկոյեանի «Արարատ» 
ֆիլմին մէջ, որ նուիրուած է Հայոց Ցեղասպանու-
թեան: 
 

          1988-ի Սպիտակի երկրաշարժէն ետք ան 
բազմիցս այցելած է Հայաստան, եղած է աղէտի 
գօտիին մէջ: Փարիզի մէջ ստեղծած է երկրաշար-
ժէն տուժածներու օգնութեան «Ազնաւուրը Հայաս-
տանին» հիմնադրամը, որու ներկայացուցչութիւնը 
բացած է Երեւանի մէջ: Երգիչ եւ երաժշտահան 
Ժորժ Կառվարենցի հետ գրած է «Քեզ համար, Հա-
յաստան» երգը, թողարկած է տեսահոլովակ` Ֆրան-
սայի 90 երգիչի ու դերասանի մասնակցութեամբ: 
Քուպայի մէջ Չ. Վալտեսի հետ թողարկած է ալպոմ 
(2007-ի շնորհանդէսը` Մոսկուայի մէջ):  

Ուրբաթ,  12  Հոկտեմբեր  2018    
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Էրտողանի կողմնակից հանրածանօթ պոլսահայը 

զբաղած է թրքամէտ քարոզչութեամբ 

  ՅԱՐՈՒԹ ՍԱՍՈՒՆԵԱՆ 
  «Քալիֆորնիա Քուրիըր» թերթի  
    հրատարակիչ եւ խմբագիր 

առանց մինարէի, այդպէս ալ կարելի չէ եկեղեցի 
ունենալ առանց խաչի», ըստ փոխանցուած տեղե-
կութիւններուն՝ Էրտողանին ըսած է Շիրինօղլու։ Ան 
պնդած է, թէ «Էրտողան մէկ գիշերուան ընթացքին 
խաչ տեղադրել տուաւ Աղթամարի եկեղեցւոյ վրայ»: 
 

          Եթէ Շիրինօղլու իսկապէս այդքան ազդեցիկ 
էր, ապա ինչո՞ւ չէր խնդրած վերականգնել Աղթա-
մարի կարգավիճակը՝ իբրեւ հայկական եկեղեցի, 
«թանգարան»ի փոխարէն, թոյլ տալու համար, որ 
կրօնական արարողութիւններ իրականացուին գէթ 
տարին անգամ մը…: Շիրինօղլու նաեւ անտեսած է 
այն փաստը, որ հայեր եւ ուրիշներ, ամբողջ աշխար-
հի մէջ, ներառեալ՝ Պոլսոյ հայոց պատրիարքը, պա-
հանջած էին խաչի տեղադրումը եկեղեցւոյ գմբէթին 
վրայ: Այնպէս որ, միայն Շիրինօղլու չէր, որ դիմած էր 
նման խնդրանքով։ 
 

          Շիրինօղլու ժխտած է արեւմտեան զանազան 
զեկոյցներ, որոնք կը նշեն, թէ հայերու կրօնական 
իրաւունքները սահմանափակուած են Թուրքիոյ մէջ, 
այդ զեկոյցները անուանելով՝ «կեղծ դիպաշարեր»: 
67 տարեկան Շիրինօղլու հետեւեալը ըսած է թրքա-
կան թերթին. «Իմ մանկութեան տարիներէն ի վեր 
հայերը որեւէ խնդիր չեն ունեցած»։ 
 

          Երբ թուրք լրագրողը յիշեցուցած է Շիրինօղ-
լուին, որ հայերը դժգոհ են իր խօսքերէն, ան պա-
տասխանած է. «Երբ չես խօսիր իրենց ուզածին 
պէս, անոնք թշնամաբար կը տրամադրուին: Ես 
կանգնած եմ պետութեան կողքին: Ես չեմ դաւաճա-
ներ իմ սեփական երկրին: Ես հայ եմ, սակայն Թուր-
քիոյ հայրենակից: Մեր հաւատքը մեզի կը պատուի-
րէ հաւատարիմ ըլլալ պետութեան: Մեր Աստուածա-
շունչը նոյնը կը քարոզէ»։ 
 

          Շիրինօղլուի ամէնէն վիճայարոյց դատողու-
թիւնները կը վերաբերին Հայոց Ցեղասպանութեան 
մասին իր կատարած սխալ մեկնաբանութեան: Ան 
յայտարարած է, որ «կասկածներ ունի 1915-ի (հայ 
զոհերու) թիւին վերաբերեալ: Ան աւելցուցած է, որ 
«այդ ժամանակաշրջանին հայերը, հրեաները եւ 
յոյները հարուստ էին, հետեւաբար, այդ իսկ պատ-
ճառով թշնամանք կար անոնց հանդէպ: Ներկայիս 
հայ բնակչութիւնը աստիճանաբար կը նուազի: 
Ծնելիութեան մակարդակը ցած է, մահացութեան 
մակարդակը՝ բարձր: Կան նաեւ խառն ամուսնու-
թիւններ»։ 
 

          Երբ թուրք լրագրողը հարցուցած է Շիրինօղ-
լուին, թէ արդեօք հայերը, յոյները եւ հրեաները հա-
մակարծի՞ք են իրեն, Շիրինօղլու դրական պատաս-
խան տուած է եւ աւելցուցած. «Մենք համաձայն 
չենք միայն 1915-ի դէպքերու կապակցութեամբ: 
Յոյն պատրիարք Բարդուղիմէոս ունի վերապահ եւ 
սկզբունքային դիրքորոշում, նաեւ պետութեան վե-
րաբերեալ: Հրեաները նոյնպէս, կը սիրեն պետու- 

          Հակառակ Թուրքիոյ մէջ արձանագրուած 

հայկական մշակութային եւ կրօնական իրաւունքնե-
րու բազմաթիւ խախտումներուն, Պոլսոյ մէջ կարգ 
մը հայեր կը գովաբանեն թրքական վարչակարգը եւ 
յատկապէս անոր ֆաշիստ նախագահ Ռեչեփ Թա-
յիփ Էրտողանը։ 
 

          Էրտողանի կողմնակից այս փոքրաթիւ հայե-
րը, որոնք կ՛օգտուին յատուկ արտօնութիւններէ եւ 
մուտք ունին բարձրաստիճան թուրք պաշտօնեանե-
րու մօտ, իրենք զիրենք կը ներկայացնեն իբրեւ տեղ-
ւոյն հայկական համայնքի շահերու պաշտպաններ: 
Սակայն, իրականութեան մէջ, անոնք ունին շահա-
դիտական դրդապատճառներ: Անոնք անձնական 
գործարքային շահեր ունին կաշառակեր թուրք ղե-
կավարներու հետ, կամ կը ձգտին պահպանել իրենց 
ոչ արժանի դիրքերը՝ հայկական համայնքային հաս-
տատութիւններու մէջ: Այսպիսի անհատներէն մէկը 
Պոլսոյ հայկական Սուրբ Փրկիչ հիւանդանոցի վար-
չութեան նախագահ Պետրոս Շիրինօղլուն է: 
 

          Վերջերս, «ԱՄՆ Ֆորում» թուրք-ամերիկեան 
թերթի լրագրող Փինար Իշիք Արտորի հետ ունեցած 
հարցազրոյցին մէջ, Շիրինօղլու շարք մը կեղծ յայ-
տարարութիւններ ըրաւ Թուրքիոյ հայ համայնքին 
մասին եւ խեղաթիւրեց Հայոց Ցեղասպանութեան 
փաստերը։ 
 

          Ըստ Պոլսոյ «Մարմարա» թերթին՝ Շիրինօղ-
լուի խօսքերը «ցնցիչ էին»: Շիրինօղլու «ԱՄՆ Ֆո-
րում» թերթին ըսած է, որ հայերը երբեք նման բարե-
կեցիկ կեանքով չեն ապրած այնքան, որքան Էրտո-
ղանի իշխանութեան օրով…: Ան նաեւ սխալ յայտա-
րարութիւններ ըրած է Հայոց Ցեղասպանութեան 
մասին‘ նշելով. «1915 թուականի դէպքերը կազմա-
կերպուած էին արտաքին ուժերու կողմէ՝ Օսմա-
նեան կայսրութիւնը կործանելու եւ տապալելու 
նպատակով»: 
 

          Բացի վերոնշեալէն, Շիրինօղլու նաեւ ըսած է 
«ԱՄՆ Ֆորում»ին. «Էրտողանէն առաջ, մենք նոյ-
նիսկ չենք կրցած ներկել կամ վերանորոգել մեր եկե-
ղեցիները: Մենք այդ կրցանք ընել, երբ պետութիւնը 
ձեւացուց, թէ չի նկատեր նման գործողութիւններ»: 
Շիրինօղլու բազմիցս պնդած է, որ ան բարի գործեր 
ըրած է Թուրքիոյ հայ համայնքին համար, եւ թէ քա-
նի մը տարի առաջ ինք տեսակցութիւն խնդրած է 
Էրտողանի հետ եւ անմիջապէս դրական պատաս-
խան ստացած է: Հանդիպման ընթացքին ինք խնդ-
րած է Էրտողանէն թոյլատրել, որ խաչ տեղադրուի 
Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցւոյ գմբէթին վրայ: 
 

          «Ինչպէս որ դուք չէք կրնար մզկիթ ունենալ 
 Շարունակութիւնը  էջ  10        
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   Էջ  10 Հայ Կեանք  

 Շարունակութիւն  էջ  9-էն        կան միջոցներուն ըսաւ. «1915-ը ուրիշ բան չէր, եթէ 
ոչ երրորդ կողմի հրահրած թշնամանք՝ երկու զիրար 
սիրող բարեկամներու միջեւ»: Ան աւելցուցած էր, որ 
իր «մեծ հայրը զոհերու շարքին էր, սակայն այդ զո-
հերուն մէջ նաեւ շատ թուրքեր կային»։ 
 

          Տակաւին 2010-ին էր, որ պոլսահայերը դիմում 
ներկայացուցին՝ յայտարարելով, որ Շիրինօղլու 
իրենց առաջնորդը չէ եւ չի ներկայացներ հայ հա-
մայնքը: Շիրինօղլուի յայտարարութիւններէն զայրա-
ցած՝ դիմումը ներկայացնողները նաեւ ընդգծեցին. 
«Մենք կ՛ապրինք մէկ ուրիշ Թուրքիոյ», այլ ոչ թէ 
Շիրինօղլուի նկարագրած Թուրքիոյ մէջ… 
  

Արեւելահայերէնի թարգմանեց՝ 
ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԱՒԱԳԵԱՆ 

Արեւմտահայերէնի վերածեց՝ 
ՍԵԴԱ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ 

թիւնը, սակայն անոնք եւս սկզբունքային են: Անոնք 
չեն հրաժարիր իրենց սկզբունքներէն: Հոս ապրող 
հրեաները թէեւ չեն դաւաճաներ Թուրքիոյ, բայց 
կապուած են Իսրայէլի»։ 
 

          Վերջաւորութեան, Շիրինօղլու պատասխա-
նած է վերջերս տեղի ունեցած թրքական լիրայի ար-
ժեզրկման մասին: Կրկնելով՝ հարցումին տրուած -
Էրտողանի նոյն պատասխանը, Շիրինօղլու մեղադ-
րած է արտաքին ուժերը՝ «թրքական տնտեսութեան 
դէմ այս խաղը» կազմակերպելնուն համար։ 
 

          Առաջին անգամը չէ, որ Շիրինօղլու Հայոց 
Ցեղասպանութեան մասին նման յայտարարութիւն-
ներ կ՛ընէ: Օրինակ, 2010-ին, վարչապետ Էրտողանի 
հետ տեսակցութենէն ետք ան թրքական լրատուա-

Էրտողանի կողմնակից հանրածանօթ պոլսահայը 

զբաղած է թրքամէտ քարոզչութեամբ 

Կլենտէյլի մէջ բացումը կատարուեցաւ 
«Արցախ» փողոցին 

եկեղեցւոյ հովիւ Տէր Վազգէն Քհնյ. Աթմաճեանը, 
օրհնութեան աղօթքով կատարելու բացումը թաղա-
մասին։ 
 

          Իսկ Քալիֆորնիոյ Ծերակոյտի անդամ Էնթընի 
Փորթանթինօ, որ վերջերս վերադարձած էր Արցա-
խէն, կիսեց իր բացառիկ տպաւորութիւնները։ 
 

          Խօսք առին նաեւ ԱՄՆ-ի մէջ Արցախի ներկա-
յացուցիչ Ռոպերթ Աւետիսեան, Կլենտէյլի Քաղաքա-
յին խորհուրդի անդամներ Արա Նաճարեան, Փօլա 
Տիվայն, Վրէժ Աղաջանեան եւ Վարդան Կարապե-
տեան։ 
 

          Նշենք, թէ Արցախ փողոցը կը գտնուի Ուիլսըն 
եւ Հարվըրտ փողոցներուն միջեւ. նախկին Մէրի-
լենտ փողոցին մէկ հատուածն է։ 
 

Արա Ահարոնեան 
Լոս Անճելըս  

          Քաղաքին կեդրոնը գտնուող «Արցախ» պողո-
տային բացումը կատարուեցաւ Երեքշաբթի օր, 
ներկայութեամբ մեծ թիւով հայրենակիցներու, Կլեն-
տէյլի քաղաքապետարանի անդամներու եւ Քալի-
ֆորնիոյ խորհրդարանի ներկայացուցիչներու մաս-
նակցութեամբ։  
 

          Քաղաքի համայնքային յարաբերութեանց պա-
տասխանատու Տէն Պէյի ողջոյնի խօսքէն ետ, բաց-
ման խօսքով հանդէս եկաւ քաղաքապետ Զարեհ 
Սինանեանը, որ իր խօսքին մէջ յիշեց, թէ կէս դար 
առաջ հայեր եկան ու հաստատուեցան այս քաղաքը, 
նպաստելով անոր զարգացումին ու աճումին։ Ան 
յատկանշական համարեց «Արցախ» անունին տե-
ղադրումը, որովհետեւ Արցախը հայութեան համար 
կը խորհրդանշէ անկախութիւն եւ ազատութիւն։  
 

          Ապա հրաւիրեց Կլենտէյլի Սբ. Աստուածածին 
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ԱՄՆ-էն Արցախ ժամանած բժիշկները 

կ’իրականացնեն անվճար հետազօտութիւններ  

եւ վիրահատութիւններ 

          Յատուկ առաքելութեամբ Ամերի-
կայի Միացեալ Նահանգներէն Արցախի 
Հանրապետութիւն ժամանած բժիշկնե-
րու խումբը կ՛իրականացնէ ընդհանուր 
եւ անօթային վիրաբուժական, ակնա-
բուժական, քաթարաքթ, վնասուածքա-
յին օրթոպեդիկ, սրտաբանական մի-
ջամտութիւններ, էնտոսքոփիա եւ 
քոլոնոսքոփիա, կանացի հիւանդու-
թիւններու վիրահատութիւններ: Այս 
մասին կը հաղորդէ Artsakhpress.am-ը։ 
 

          «Հանրապետական բժշկական 
կեդրոն»ի գործադիր տնօրէն Արմէն 
Խաչատրեան նշած է, որ շուրջ երեք 
ամիս է՝ Արցախի բժիշկները տեսակապ 
հաստատած են ժամանած հիւրերուն 

հետ, եւ այդ ընթացքին նախապէս ներկայացուած է արձանագրուած հիւանդներու ցուցակը: 
 

          «Ծրագիրով նախատեսուած է, ընդհանուր առմամբ, կատարել մօտ 220-240 վիրահատութիւն, որոնց-
մէ 70-ը՝ աչքի, 20-25-ը՝ ընդհանուր վիրաբուժական, 16-ը՝ յօդի եւ այլն, ինչպէս նաեւ 13 սրտի եւ գլխուղեղի 
հետ կապուած հետազօտութիւններ՝ անկիոկրաֆիք բաժանմունքին մէջ: Որքան կը կարենանք այս ծաւալի 
վիրահատութիւններ իրականացնել, ցոյց կու տայ ժամանակը: Բերուած է մօտ 240․000 տոլարի սարք եւ  
80․000 տոլարի դեղորայք ու բժշկական պարագաներ»,- ըսած է Ա. Խաչատրեան: 
 

          Անոր խօսքով՝ Արցախի մէջ առաջին անգամ ժամանած բժիշկները պիտի կատարեն գլխու անկիո-
կրաֆիք հետազօտութիւն:   
 

          «Adventist Health Glendale» բժշկական կեդրոնի դեղագէտ Ռոմիկ Իսքանտարեան նշած է, որ արդէն 
չորրորդ տարին է, որ նշեալ ծրագիրով կ’այցելեն Հայաստան եւ առաջին այցը Արցախ: 

Մահացած է  
Արայիկ Խանդոյեանը՝ 

միայնակ գայլը 

դիր խորհրդարան» կազմակերպութեան եւ «Սասնա 
Ծռեր» խըմբաւորման անդամ Արայիկ Խանդոյեան՝ 
«Միայնակ Գայլը»: Այս մասին՝ յայտնած է «Սասնա 
ծռեր» խումբի անդամ Վարուժան Աւետիսեանը: 
 

          2016-ի, 17 Յուլիսի առաւօտեան «Սասնա 
Ծռեր» խմբաւորման հետ ան մասնակցած է ՊՊԾ 
գնդի գրաւմանը՝ զինեալ խումբի անդամներուն հետ 
պահանջելով ՀՀ իշխանութիւններու եւ յատկապէս  
ՀՀ նախագահի պաշտօնը զբաղեցնող Սերժ Սար-
գըսեանի հրաժարականը, ՀՀ-ի բոլոր քաղաքական 
բանտարկեալներու ազատ արձակումը, Արցախի 
Հանրապետութեան ամբողջականութեան պահպա-
նումը։  
 

          Խումբի անդամներու հետ բանտարկուելէ ետք 
ու երկու տարի բանտին մէջ մնալէ յետոյ, 17 Օգոս-
տոս 2018-ին ազատ արձակուած է: 
 

          Արայիկ Խանդոյեանը ունէր 5 երեխայ: 

          Հոկտեմբերի 10-ին մահացած է Արցախեան 
պատերազմի մասնակից-ազատամարտիկ, «Հիմնա-
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Քիւրթ։  

          Յաւելեալ տեղեկութեանց համար, այցելել 

www.fresnostate.edu/armenianstudies կայքէջը: 

          Քալիֆորնիոյ նահանգային համալսարանի 

Ֆրեզնոյի մասնաճիւղին մէջ գործող հայագիտական 

ծրագիրին նախաձեռնութեամբ, Հոկտեմբեր 12-13 

տեղի պիտի ունենայ Երիտթուրքերու հիմնադրու-

թեան, գաղափարաբանութեան եւ կառոյցին նուի-

րուած միջազգային գիտաժողով մը։ 

          Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 12-ին, երեկոյեան ժամը 

7-ին, նոյն համալսարանի գործարարական բաժան-

մունքի «Փիթըրզ» սրահին մէջ (թիւ 191), հայագի-

տական ծրագիրը համակարգող փրոֆ. Պարլօ Տէր 

Մկրտիչեանի բացման խօսքով պիտի սկսի գիտա-

ժողովը, որմէ ետք «Երիտթուրքերու իշխանութիւ-

նը» նիւթով պիտի բանախօսէ դոկտ. Ռէյմըտ Գէոր-

գեանը՝ Փարիզէն։ Ապա, Սիտնի համալսարանէն 

Հանս Լուքաս Քայզըր պիտի ներկայացնէ «Թալէաթ 

փաշա եւ Զիա Կոքալփ» նիւթը, մինչ Փրինսթընի 

համալսարանէն Տողու Քոշքունթունա պիտի բանա-

խօսէ Երիտթուրքերուն մօտ հայրենիքի եւ ազգի 

հասկացողութեան մասին՝ հիմնուած անոնց յուշագ-

րութիւներուն վրայ։ 
          Գիտաժողովը պիտի շարունակուի Շաբաթ, 
Հոկտեմբեր 13-ին, համալսարանի «Քոնի» արուես-
տի շէնքի թիւ 101 սրահին մէջ, առաւօտեան ժամը 
10-ին։ Նիստը պիտի համակարգէ հիւրընկալ հա-
մալսարանէն դոկտ. Սերճիօ Լա Փորթա, իսկ անոր 
ընթացքին ուսումնասիրութիւններ պիտի ներկա-
յացնեն Եքթան Թիւրքեըլմազ՝ Պերլինէն (Երիտթուր-
քերու եւ Դաշնակցութեան միջեւ կապերուն մասին), 
Տիգրան Խալիկեան՝ Պոսթընի համալսարանէն (Երբ 
յեղափոխականները կը գտնուին կառավարելու 
պարտադրանքին տակ, նիւթով) եւ հիւրընկալ հա-
մալսարանի հիւր դասախօս դոկտ. Ումիթ Քիւրթ 
(Երիտթիւրքերը Այնթապի մէջ, նիւթով)։ 

          Գիտաժողովին կազմակերպումը ստանձնած 

են փրոֆ. Պարլօ Տէր Մկրտիչեան եւ դոկտ. Ումիթ 

Երիտթուրքերու պատմութեան եւ 
գաղափարաբանութեան նուիրուած միջազգային 

գիտաժողով Ֆրեզնոյի մէջ  

Դոկտ. Ռէյմըտ Գէորգեան Հանս Լուքաս Քայզըր 

Հայ դիրքապահները 
ձերբակալեցին Նախիջեւանէն 

Երասխ մտնել փորձող 
սահմանախախտ մը 

          ԵՐԵՒԱՆ, «Թերթ».- Հայ դիրքապահները Նա-
խիջեւանի եւ Երասխ սահմանային հատուածին 
վրայ յայտնաբերեցին սահմանախախտ մը: 
          Այս մասին «ֆէյսպուք»-ի իր էջէն վրայ կը տե-
ղեկացնէ Հայաստանի պաշտպանութեան նախա-
րարութեան մամլոյ քարտուղար Արծրուն Յովհան-
նիսեան՝ աւելցնելով, որ այս պահուն մանրամասնու-
թիւններ չի կրնար տալ: 
          Նշենք, որ Հայաստանի Հանրապետութեան 
պաշտպանութեան նախարար Դաւիթ Տօնոյեան, 
Զինուած ուժերու սպայակոյտի պետ զօրավար 
Արտակ Դաւթեանի ուղեկցութեամբ, Ուրբաթ, 5 
Հոկտեմբերին, այցելեց նախիջեւանեան սահմանի 
տարբեր հատուածներ: 

Ուրբաթ,  12  Հոկտեմբեր  2018    
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ԵՐԵՔ ՏԱՍՆԱՄԵԱԿ ԲԱՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ… 

ԵՒ ՅԵՏՈՅ Ի՞ՆՉ 
   ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ 

թեան դիմաց կանգնելով, քաղաքակիրթ աշխարհը 
ի՞նչ կրնայ ըսել թրքացուած Սուրբ Սոֆիա քրիստո-
նէական տաճարի մասին, զոր գրաւող Սուլթանը վե-
րածեց մզկիթի, ապա ան դաձաւ թանգարան, հիմա 
կրկին Թուրքիոյ Խորհրդարանին մէջ առաջարկներ 
կը լսուին այդ քրիստոնէական տաճարը մզկիթի 
վերածելու: Եւ քաղաքակիրթ կոչուած աշխարհը 
հանդիսատես է: 
 

Կատարուած իրողութիւնը ոչ ճշմարտութիւն է 
եւ ոչ ալ իրաւունք: 

 

          Քանի որ «երէց եղբայր» Թուրքիան յաջողած է 
բռնագրաւել եւ իւրացնել, ինչո՞ւ նոյնը պիտի չընէ 
Ատրպէյճանը: Միթէ՞ օրին թափանցիկ չէր Թուրքիոյ 
ցանկութիւնը՝ մաս կազմելու հաշտարար ՄԻՆՍՔ-ի 
խումբի համանախագահներուն, յափշտակողի եւ 
իւրացնողի քաղաքականութիւնը կրկնելու համար: 
 

          Թուրք-Ազերիները գիտեն, թէ ի՛նչ կ’ուզեն: 
Պատմական փորձով գիտեն, թէ միջազգային հա-
մայնքը չանհանգստանալու համար կը նահանջէ, 
նահանջ՝ որուն անունը պատմութեան մէջ «Միւնիխ 
երթալ» է, երբ երկրորդ աշխարհամարտի նախօ-
րեակին դաշնակիցները տեղի տուին եւ հանդուրժե-
ցին հիթլերական բռնագրաւումները, առանց կարե-
նալ փրկելու խաղաղութիւնը: Ի՞նչ է հաշուեկշիռը 
ՄԻՆՍՔ-ի խումբի համանախագահներու երեք տաս-
նամեակներու «մաքոք»-ի քաղաքականութեան, 
երթեւեկին: Մինչեւ ե՞րբ պիտի շարունակուի քաղա-
քական-դիւանագիտական «տուրիզմ»-ը: 
 

Հարկ է նաեւ խօսիլ մեր «մսկոտութեան» 
մասին: 

 

          Ինչո՞ւ չյաջողեցանք եւ չենք ուզեր միջազգայ-
նացնել Սումկայիթի նախճիրը, որ բնիկ ժողովուրդի 
մը դէմ գործուած ցեղասպանութիւն էր: Ո՞վ կրնայ 
արգիլել որ այդ նախճիրը ներկայացուի միջազգային 
արդարադատութեան ատեանի մը: Ինչո՞ւ Ատրպէյ-
ճանի ղեկավարները եւ ՄԻՆՍՔ-ի խումբի համանա- 

          Արցախի հարցով բանակցութիւնները կը 

նմանին տնավարի խօսակցութիւններու: Լրատուա-
միջոցներուն նիւթ կը մատակարարեն: Նոյն բառե-
րը, նոյն խօսքերը: Հարցի էականութիւնը չմիջազ-
գայնացուեցաւ: Պատմութեան գնացքին մէջ ճամբու 
կէսին մտած են ՄԻՆՍՔ-ի խումբի նախագահները 
եւ կը կարծեն, որ իրենցմով կը սկսի պատմութիւնը: 
Այդպէս է նաեւ Ատրպէյճանի տրամաբանութիւնը: 
 

          Քաղաքականութիւն եւ բանակցութիւն կը 
նմանին դատարկ ջաղացքի չախչախին, ոչ ցորեն 
կրնան աղալ ոչ ալ ալիւր արտադրել, եթէ տեւաբար 
չվերադառնան պատմութեան, ճշմարտութեան եւ 
իրաւունքին: Արցախի հակամարտութիւնը արուես-
տական է, որ կը հետամտի բռնութեամբ խոստովա-
նուած-չխոստովանուած շահակցութիւններ բաւա-
րարելու, կրկին ժողովուրդ մը իրաւազրկելով՝ ժխտե-
լով պատմութիւնը: 
 

          Պատմութիւնը առասպել չէ: Քաղաքականու-
թեան իրաւութեան ենթահողն է: 
 

          Այսօր ազերի կոչուած մարդոց նախնիները 
ե՞րբ հասած են աշխարհի այս շրջանը որ հայերով 
բնակուած էր, տէր ունեցող աշխարհ, ուր անոնք 
ստեղծած էին մշակոյթ, շինած էին եկեղեցիներ, 
վանքեր, կամուրջներ, դպրոցներ: 
 

Եկուորները ներխուժողներ էին, օտար էին: 
 

          Պատմութեան եւ քաղաքականութեան զար-
տուղութիւնները ուզած էին եւ կ’ուզեն իրաւունք 
դարձնել: Արցախի այսպէս կոչուած հակամարտու-
թիւնը լուծել փորձելէ առաջ, պատմութիւն հասկնա-
լու ճիգ պէտք է ընեն: 
 

          Առաջարկուեցա՞ւ, փորձ եղա՞ւ, քննչական-
հետախուզական մասնագիտական արշաւ մը կազ-
մակերպել պատմութեան եւ Արցախ աշխարհի մէջ.  
ո՞ր ժողովուրդը բնակած է հոն, ի՞նչ կ’ըսեն պատմու-
թեան արձանագրութիւնները, ի՞նչ կ’ըսեն քարեղէն 
վկայութիւնները: Ճշդուա՞ծ է, թէ ո՞վ եղած է այդ 
աշխարհի բնիկը եւ ո՞վ եղած է ներխուժողը, եկուո-
րը, որ իրաւազրկած է բնիկը եւ այսօր կ’ուզէ այդ 
իրաւազրկումին հագցնել օրինականութեան շապիկ: 
 

          Նիւ Եորքի ՄԱԿ-ի շէնքին մէջ հանդիպիլ 
ՄԻՆՍՔ-ի խումբի համանախագահներուն ապահո-
վաբար մէկ քայլ առաջ չի կրնար տանիլ բանակցու-
թիւնները, անոր համար, որ բանակցութիւններու 
առարկան որոշ չէ, աւելի ճիշդ՝ կեղծիք է: Պատմու-
թիւնը չի կրկնուիր, բայց իրադարձութեանց միջեւ 
կ’ըլլան հանգունակութիւններ: Ատրպէյճանը, իր 
պաշտպանին, Թուրքիոյ օրինակին կը հետեւի, անոր 
որ գրաւած է ուրիշ քաղաքակրթութեան մը եւ ուրիշ 
ժողովուրդներու հայրենիքները: Այսօր, պատմու-

 Շարունակութիւնը  էջ  14        
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   Էջ  14 Հայ Կեանք  

 Շարունակութիւն  էջ  13-էն        վէրք չէ, բժիշկները կը խօսին abcès de fixation-ի 
մասին, լուծման համար այլընտրանք չունի. պատ-
մական ճշմարտութիւնը եւ մշակութային անժխտելի 
ներկայութիւնը պիտի ըլլան դատաւոր, ոչ կազի եւ 
նաւթի խողովակները: 
 

          Բայց այս նախ մենք պէտք է ըսենք, առանց 
ներգրաւուելու այլապէս շահախնդրուածներու խա-
ղին մէջ, որոնք դեռ երեսուն տարի ալ պիտի շարու-
նակեն իրենց մէկ մեխին մէկ պայտին խփելու խաղը 
եւ քաղաքական «տուրիզմ»-ը: 
 

          Եւ Ատրպէյճանի «մեծ եղբայր Թուրքիան» 
պիտի շարունակէ իր ժողովուրդներ իրաւազրկող 
ծաւալապաշտի խաղը, մրցակցութիւններու անձ-
նատուր միջազգային կամաւոր կուրութեան դիմաց: 
 

          Մեր «բարեկամ»ներէն պիտի կարենա՞նք 
պահանջել, որ վերջ տան իրենց ճապկումներու 
խաղին: Նաեւ նախ մենք դադրինք այդ խաղին մէջ 
մնալէ: 
 

          Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի Արտաքին գոր-
ծոց նախարարները կրկին իրարու պիտի հանդի-
պին: Հետաքրքրական է գիտնալ, թէ ի՞նչ պիտի ըսեն 
իրարու, որ մինչեւ այսօր իրարու ըսած չըլլան: 

խագահները կը խօսին թուրք-ազերի գաղթական-
ներու մասին, եւ լուռ կը մնան Պաքուի երեք հարիւր 
հազար հայ գաղթականներու մասին, մարդիկ՝ 
որոնց ինչքը կողոպտուած եւ բռնագրաւուած է իշ-
խանութիւններու մեղսակցութեամբ: 
 

          Համանախագահներ եւ հակամարտութեան 
մասին խօսող երկիրներ վստահաբար գիտեն, թէ 
բանակցութիւնները ամլութեան կը դատապարտեն, 
դատապարտած են, մոռնալով պատմութիւն, ճշմար-
տութիւն եւ իրաւունք: Հայաստան, Արցախ եւ հե-
ռուէն մօտէն հարցը արծարծող Սփիւռքը, քաղաքա-
կան կոչուած «թարանթելլա»-յին պէտք է վերջ տան 
եւ հրապարակ գան միջազգային իրաւունքի եւ ամե-
նուրեք ջատագովուող բարոյականութեան խօսքով: 
 

          «Իրաւարար»ները անկեղծիք կերպով ըսի՞ն 
թէ Արցախը հայու հող եւ հայրենիք չէ: 
 

          Մեր քաղաքագէտները եւ «բարեկամ»ները 
հարցը ինչո՞ւ այս յստակութեամբ եւ պարզութեամբ 
չեն ներկայացներ: 
 

          Ինչ որ կը կոչեն «Արցախի հակամարտու-
թիւն», եթէ այլազան հաշիւներով ձգձգուող բաց 

ԵՐԵՔ ՏԱՍՆԱՄԵԱԿ ԲԱՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ… 

ԵՒ ՅԵՏՈՅ Ի՞ՆՉ 

Նիկոլ Փաշինեան եւ Եմանուէլ Մաքրոն 

ներկայ գտնուեցան Շառլ Ազնաւուրի 

հոգեհանգստեան արարողութեան 

կանալով պաշտպանել այն մարդկանց արժանապա-
տուութիւնը, որոնց փորձած են լռեցնել: Հաւատա-
րիմ մնալով իր արմատներուն՝ ան մեզ ցոյց տուաւ 
իր նուիրումը ֆրանսային։ Իր շնորհիւ Հայաստանը 
շատ բան տուած է Ֆրանսային: Նրա միջոցով այսօր 
առիթ է յիշելու, թէ մենք՝ որպէս ազգ որքան պար-
տական ենք բոլոր այն հայերուն, ովքեր ստիպուած 
լքեցին իրենց երկիրը եւ եկան ապաստան գտնելու 
մեզ մօտ»...:   

բանաստեղծութիւններ են, որոնց բառերը կ’երթան 
ուղակի դէպի մեր սիրտը, այդ բանաստեղծութիւն-
ներուն վերնագրերը ու երգերու կրկներգերը դար-
ձած են մեզ համար ժառանգութիւն»․ ․․ 
 

          «Բոլոր առաքինութիւններէն ան կը նախըն-
տրէր հաւատարմութիւնը. հաւատարիմ էր ծնող-
ներուն, կնոջը, ընտանիքին, բարեկամներուն, 
ընկերներուն, ծանօթներուն եւ անծանօթներուն, ան 
հաւատարիմ էր նաեւ Հայաստանին: Ազնաւուրը 
Հայաստանի զաւակն էր, բարեկամը, դեսպանը, 
նաեւ այն առատաձեռն զաւակը, որ օգնութեան 
ձեռք մեկնեց 1988 թուականի երկրաշարժէն տու-
ժածներուն: Իր այդ յանձնառութիւնն այսօր կը 
շարունակէ «Ազնաւուր» հինադրամը՝ ի նպաստ 
հայերու, Հայաստանի, ֆրանսա-հայկական բարե-
կամութեան»… 
 

          «Չնայած այն ցաւին, որ թողեց Ցեղասպանու-
թիւնը՝ Ազնաւուրը շարունակեց իր աշխատանքները  
եւ ձեւաւորեց իր պայքարը: Ազնաւուրը մշտապէս 
երգած է Հայաստանի, հայ ժողովրդի մասին՝ ցան-

 Շարունակութիւն  էջ  4-էն        
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 Էջ  15    Հայ Կեանք  

Aznavour, ‘Hero’ of Two Countries,  
Hailed by Macron, Pashinian at Farewell Ceremony 

menians a new pride.” 
 

“A free and happy Armenia will be our response to the 
work you did for the Armenian people,” said 
Pashinian, who came to power after leading protests 
against the long-entrenched leadership of the former 
Soviet republic. 
 

“I bow before you — a great Frenchman, a great Ar-
menian, a great artist, and a great humanist,” he said. 
“Rest in peace, dear master.” 
 

After a moment of silence, Aznavour’s coffin was car-
ried out of the Invalides to the strain of one of his most 
famous songs, Emmenez-moi (Carry Me Away). 
 

Aznavour will be buried in a private ceremony on Oc-
tober 6 in accordance with his family’s wishes, French 
newspaper Le Monde reported. 

PARIS (RFE/RL) — French President Emmanuel Ma-
cron and Armenian Prime Minister Nikol Pashinian 
hed led a moving memorial service for Charles Azna-
vour in the famed Armenian-French singer-songwri-
ter’s native Paris. 
 

Aznavour, who died on October 1 at the age of 94, 
was commemorated in the courtyard of Les Invalides, 
a complex of buildings and monuments related to 
French military history. 
 

The ceremony at Les Invalides began with Aznavour’s 
coffin, draped in the French tricolor flag, being carried 
into the cobbled courtyard while to the sound of haunt-
ing music played from a duduk, a traditional Armenian 
flute. An army band then played the national anthems 
of Armenia and France. 
 

“Some heroes become French by spilling their blood. 
This son of Armenian immigrants, who never went to 
secondary school, knew instinctively that our most sa-
cred sanctuary was the French language,” and used it 
like a poet, Macron said at the ceremony 
 

“In France, poets never die,” he added, standing be-
fore the coffin draped in the French national flag. 
 

The French president also praised Aznavour’s “loyalty 
to his roots.” “Armenians of all countries, today I am 
thinking of you,” he said. “He was supposed to be one 
of us next week in Yerevan, his absence will leave a 
giant void.” 
 

Macron said the singer had shown “loyalty to his roots” 
by throwing himself into helping Armenia recover from 
a devastating earthquake in 1988 and becoming an 
ambassador for the country to the United Nations. 
 

Aznavour “carried the scar of the genocide of his peo-
ple” in his heart and for that reason knew suffering, 
Macron said, adding that “for millions his songs were a 
balm, a comfort and a cure.” 
 

Pashinian, who had called the singer a “national hero,” 
said “every Armenian thinks of him as a kind of parent 
who has carried our name to the world and given Ar-
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 17th Summit of La Francophonie 

The 17th Summit of the International Organization of 
La Francophonie kicked off today, 11th October 2018, 
in Yerevan. Prior to the official opening of the Summit, 
Prime Minister Nikol Pashinyan, his spouse Anna Ha-
kobyan, Secretary General of the International Organi-
zation of La Francophonie (OIF) Michaëlle Jean and 
her husband met the heads of Francophone countries’ 
delegations at Karen Demirchyan Sports and Concerts 
Complex, after which a joint photo session took place.  



   Էջ  16 Հայ Կեանք  

Charles Aznavour, 
French-Armenian  

singing star, dies at 94 

nian immigrants. His parents were from Javakhk in 
modern-day Georgia and Smyrna in modern-day Tur-
key. 
  

He has been active for over 60 years, having written 
some of the most memorable French songs of the 
past century and establishing himself as one of the 
classic singers of the chanson genre. Besides his sev-
eral solo tours, he has also performed with some of 
the most famous entertainers of the time, including 
Edith Piaf, Frank Sinatra, Ray Charles, Placido Do-
mingo, Andrea Bocelli, Sting, Youssou N’Dour and 
Bob Dylan. 
 

After the massive earthquake in Armenia in 1988, he 
led a significant humanitarian effort to raise awareness 
and funds for those stricken. 
 

In 2009 he was appointed ambassador of Armenia to 
Switzerland and he also became Armenia’s delegate 
to the United Nations in Geneva. 

French-Armenian musician Charles Aznavour has 
died at the age of 94. 
 

The singer and songwriter, who had returned from a 
concert tour of Japan last month, died in his home in 
Alpilles in south eastern France. 
 

His career spanned over 80 years. His most famous 
songs include She and Dance in the Old Fashioned 
Way. 
 

He sold over 180 million records and was named En-
tertainer of the Century by CNN in 1998. Aznavour 
recorded more than 1.400 songs and appeared in 
more than 60 films. He performed on stage into his 
90s. 
 

He was married three times and had six children. 
 

Among France’s most popular singers, Charles Azna-
vour is known as the country’s Frank Sinatra. He was 
discovered by Edith Piaf, who was so impressed by 
his voice that she took him with her on tour. 
  

Aznavour was born in Paris, France. He was born -
Shahnour Vaghinag Aznavourian, the son of Arme-

(File photo) Charles Aznavour and former mfa Eduard Nalbandyan, with the Armenian Ambassadors,  
Vienna, Embassy of Armenia, 09.12.2017 — with  Arman Kirakosyan, Dikran Balayan, Ashot Hovakimyan,  
Andranik Hovhannisyan, Sergey Minasyan, Edgar Ghazaryan, Fadey Charchoghlyan, Dikran Seyranyan,  
Artak Apitonyan, Gagik Ghalachyan, Tatoul Margaryan, Ashot Smbatyan, Victoria Bagdassaryan, Alexander 
Arzoumanyan, Hasmik Tolmajian and Dikran Mkrtchyan. 
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http://www.allmusic.com/album/40-chansons-dor-mw0000475684
https://www.facebook.com/andranik.hovhannisyan.52
https://www.facebook.com/sergey.minasyan.1
https://www.facebook.com/andranik.hovhannisyan.52
https://www.facebook.com/artak.apitonian


 Էջ  17    Հայ Կեանք  

AGBU Marks the Loss of Charles Aznavour,  
Pride of the Armenian Nation 

that he had no intention of retiring. “I will continue to 
perform on stage as I once wrote, ‘as long as my heart 
beats! (Laughs). To read the full interview, visit 
agbu.org/news-item/frances-favorite-son.  
 

President of AGBU Berge Setrakian, speaking on be-
half of the global organization as well as on a personal 
note, remarked that “Charles Aznavour’s amazing pro-
fessional accomplishments will be chronicled and 
celebrated for many days and weeks to come. But it is 
his genuine spirit of compassion and instinct for con-
necting with the masses on an emotional level that 
makes every Armenian stand prouder knowing he is 
one of our own.  While his passing may seem sudden, 
he was blessed with a long and fortunate life, which he 
filled to capacity bringing joy, solace and hope to oth-
ers. Charles Aznavour was a force of nature that shall 
not pass this way again.” 

One of the most universally celebrated vocalists and 
lyricists of his times, 94-year old Charles Aznavour 
passed away on October 1st at his home in Alpilles, 
France. While the world mourns the loss of this legen-
dary entertainer whose love ballads captured the 
hearts of music lovers across the world, Aznavour, 
born Shahnour Varinag Aznavourian to Armenian 
genocide survivors, will remain a national treasure not 
only to his native France but also to the Armenian Na-
tion. For many years, he stood apart as the quintes-
sential Armenian success story, rising from humble 
beginnings to the pinnacle of international fame. Yet 
he never seemed to forget his ancestral ties and al-
ways found ways to give back to the Armenian people 
as both a cultural icon, humanitarian and diplomat.  
 

Considered a national hero in Armenia, Aznavour lev-
eraged his international stature in its behalf, beginning 
with the 1988 earthquake and later serving as Arme-
nia’s ambassador to Switzerland. He further cemented 
his legacy by establishing the Aznavour Foundation, 
dedicated to social and cultural projects that inspire 
youth. Just last May, he stated his solidarity for Arme-
nia’s Velvet Revolution, signaling that he was still en-
gaged and inspired, despite his failing health.   
 

Even in the last chapters of his life, Aznavour contin-
ued to dazzle the world with his original brand of ro-
mantic ballads and songs, playing to sold-out audien-
ces well into his ninth decade. In 2017, he was hon-
ored with a star on the Hollywood Walk of Fame and, 
this year, was scheduled to perform live in Armenia at 
the 2018 Francophonie Summit, hosted in Erevan 
starting next week.  
 

In a recent exclusive interview conducted by AGBU 
News magazine in July of this year, Aznavour insisted 

Charles Aznavour at Royal Albert 
Hall, London.  

Charles Aznavour with His Holiness Karekin II, AGBU President Berge Setrakian 
and Mrs. Vera Setrakian with dignitaries and guests at the AGBU Centennial at 
Château de Versailles on December 11, 2006. 

Charles and Nicolas Aznavour, founders of the Aznavour 
Foundation.  
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   Էջ  18 Հայ Կեանք  

President Armen Sarkissian Receives EastWest  

Institute’s John Edwin Mroz Global Statesman Award  

 

The EastWest Institute is committed to the develop-
ment of innovative and creative solutions to solve cur-
rent problems and get ready for the future challenges. 
Individuals like Sarkissian make our efforts possible.” 
 

The President of the Tavitian Foundation, the Arme-
nian-American benefactor Aso Tavitian spoke of Ar-
menia’s role as a bridge between the East and the 
West. The President of the Carnegie Corporation Var-
tan Gregorian presented his vision of Armenia’s future. 
 

The President of Armenia expressed his thanks for the 
award and noted in his speech that the award is very 
important for him while the EastWest Institute is not 
just a think tank among many in the world but a spe-
cial institution. According to the President, when there 
is an idea, an important one, the Institute participates 
in its implementation. “You have this great energy of 
thinking about something, believing in something and 
going to implement and trying to make that small but 
very important change.” 
 

“It’s a great honor for me to represent my nation and 
my state here. I really have a dream or a vision for the 
future and that dream or a vision which includes also 
the fact or the reality that we are facing. i.e. where this 
world is moving to,” President Sarkissian noted. 

NEW YORK — On October 3, in New York took place 
the Annual Awards Gala ceremony of the EastWest 
Institute which was attended by famous state, public, 
and political figures, ambassadors, entrepreneurs, re-
nowned members of the Armenian-American commu-
nity. 
 

This reputable international institution bestows its an-
nual awards on the individuals who have been singled 
out for their exceptional leadership, innovative spirit 
and ability to be game changers. Among the awardees 
of the EastWest Institute are the 41st President of the 
United States George Bush, former Secretary of State 
Henry Kissinger, former Prime Minister of the United 
Kingdom Tony Blair, former German Chancellor Hel-
mut Kohl, former President of the Czech Republic Va-
clav Havel, former President of Finland, winner of the 
Noble Peace Prize for year 2008 Martti Ahtisaari, and 
others. 
 

This year, the John Edwin Mroz Global Statesman 
Award, which is named in the honor of a Co-Founder 
of the Institute, American diplomat John Mroz, was 
bestowed upon the President of Armenia Armen Sark-
issian. 
 

At the official award ceremony, the Chairman of the 
Board of Directors of the EastWest Institute Ross Pe-
rot in his welcoming remarks said: 
 

“We are honored to hand the John Edwin Mroz Global 
Statesman Award to the representative of Armenia, 
His Excellency Armen Sarkissian for his long-lasting 
career and achievements in statesmanship as well for 
considerable contribution to global development. 
 

The selection of the President of the Republic of Ar-
menia has come to augment his vast experience in the 
areas of Physics, private sector, and state administra-
tion. In the times, when Armenia is going through the 
period of great changes, Sarkissian was entrusted 
with ensuring stability and creation of a new vision for 
his country which, we are confident, he will lead to-
wards a more democratic and prosperous future. 
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Armenian President, PM and parliament Speaker 
discuss domestic political situation 

President of Armenia Armen Sarkissian initiated consul-
tations with the leadership of the Government and the 
National Assembly. 
 

As ARMENPRESS was informed from the press ser-
vice of the President’s Office, Armen Sarkissian held 
meetings with Prime Minister Nikol Pashinyan and 
President of the National Assembly Ara Babloyan. 
 

The interlocutors discussed the domestic political situa-
tion in the country and the ways to overcome the prob-
lems, highlighting the insurance of stability in the coun-
try and the atmosphere of tolerance in that context. 
 

President Sarkissian welcomed the negotiation process 
of the previous days and emphasized that the only way 

to overcome the situation and solve the existing problems is dialogue. 
 

The President of the Republic hoped that the public and the political forces will continue to display reasonability 
and will be guided by the interests of the country, the Constitution and the laws. 

Armenian ready to  
expand humanitarian  

mission in Syria   

Armenia is ready to expand the humanitarian mission 
in Armenia to meet the urgent needs of the local Ar-
menian community, Foreign Minister Zohrab Mnatsa-
kanyan said at a meeting with Staffan de Mistura, 
UN’s Special Envoy for Syria. 
 

The interlocutors held a detailed discussion on the 
developments in Syria and exchanged views on the 
humanitarian situation and the possible steps aimed at 
its improvement. 
 

Minister Mnatsakanyan noted that Armenia has re-
peatedly expressed its concern over the crisis in Syria 
and the security of our compatriots. 
 

He noted that Armenia is ready to expand the humani-
tarian mission in Armenia to meet the urgent needs of 
the local Armenian community  

Monastery of Geghard  
to be granted UNESCO  

Enhanced Protection status 

PanARMENIAN – Monastery of Geghard and the -
Upper Azat Valley will be granted an Enhanced Pro-
tection status by UNESCO, according to a decision 
adopted by the organization. 
 

Enhanced protection is a mechanism established by 
the 1999 Second Protocol to the 1954 Hague Conven-
tion for the Protection of Cultural Property in the Event 
of Armed Conflict. It aims to ensure full and effective 
protection of specifically designated cultural property 
during international or non-international armed con-
flicts. 
 

The monastery of Geghard contains a number of 
churches and tombs, most of them cut into the rock, 
which illustrate the very peak of Armenian medieval 
architecture. 
 

The complex of medieval buildings, which is already 
on World Heritage List, is set into a landscape of great 
natural beauty, surrounded by towering cliffs at the 
entrance to the Azat Valley. 
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Aurora Humanitarian Initiative announces scholarship 
in honor and in gratitude to Charles Aznavour 

lished in gratitude to the people of the countries that 
offered shelter and food to those displaced by the Ar-
menian Genocide more than a century ago. Aznavour 
was one of those people and he found refuge and 
fame in France. 
 

The new scholarship will be awarded annually to stu-
dents from France and francophonie countries  who 
will have the opportunity to study at UWC Dilijan. This 
scholarship will bring together Aznavour’s two worlds  
France and Armenia and it is a small way for us to me-
morialize those links and to continue to thank him 
through the generations. 
 

Noubar Afeyan, Vartan Gregorian,  
Ruben Vardanyan Co-Founders,  

Aurora Humanitarian Initiative 

Charles Aznavour personified the Armenian story, the 
child of refugees became a global idol who delivered 
messages of humanity through his music and his huge 
personality.  His charisma, his worldliness, his genuine 
love for people took him around the world and we will 
all remember him for what he gave us love, energy, 
faith in ourselves and our fellow man. He did this as 
an entertainer and philanthropist. He will not be forgot-
ten and we will miss him. 
 

Aznavour lent his name and his energy to the Aurora 
Humanitarian Initiative from the beginning. He was an 
important part of the first two Aurora Prize ceremonies 
in 2016 and 2017.  
 

In his memory, the Aurora Humanitarian Initiative will 
launch a new annual scholarship as part of the Grati-
tude Scholarship Program. This program was estab-

Robot Sophia to be keynote speaker  
at Francophonie forum in Armenia 

          Sophia, a social humanoid robot powered by artificial intelli-
gence (AI), arrived in Armenia to take part in the Francophonie Eco-
nomic Forum in capital Yerevan on 10 October. 
          Sophia the Robot is one of the keynote speakers at the busi-
ness forum to be hosted by the Tumo Center for Creative Technolo-
gies, and will also take part in a Q&A session, Deputy Minister of Eco-
nomic Development and Investments Mane Adamyan told a news 
conference on Tuesday. 
          Sophia has became the world’s first robot citizen after being 
granted citizenship of Saudi Arabia in 2017. 

Adamyan said Open-Root CEO Louis Pouzin, the inventor of datagram and designer of an early packet com-
munications network, will also be a keynote speaker at the business forum. 
          The forum organized on the sidelines of the XVII Summit of the International Organisation of La Franco-
phonie is held in Armenia for the first time. The event is expected to bring together some 360 attendees, inclu-
ding businessmen from the Francophonie area. 
          The official said the forum participants take part in business tours on 9 October, attend the DigiTec Expo, 
which attracts around 70.000 people annually, as well as visit the Yerevan Ararat Brandy Factory. 
          The two-day forum is focusing on high technologies, sustainable development and commercial ties. The 
organizers of the business forum also plan to create a network of IT ministers of the Francophonie member 
states. 
          Armenia hosted the Francophonie summit on 7-12 October. 
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Operation Van – Paris, 1981 

 

Then the letters of Charles Aznavour and Ashot Mala-
kian (Henri Verneuil) were read exposing the anti-Ar-
menian genocidal policy of the Turkish authorities. The 
French justice sentenced all four Armenians to seven 
years of imprisonment. 
 

Three of the four freedom fighters made it through the 
years of imprisonment – Aram Basmajian committed 
suicide in 1985. He was buried in Paris at the Père 
Lachaise Cemetery. Vasken, Kevork, and Hagob were 
paroled on August 5, 1986. Later in the same month, 
they returned to Lebanon. 
 

Years later, they settled in Armenia. During the years 
of the Nagorno-Karabakh War, Kevork Guzelian was 
the commander of the detachment “Metsn Murad.” 
Vasken Sislian also fought in the war. 

On September 24, 1981, in Paris, four young Armeni-
ans aged 20-24 – Vasken Sislian, Aram Basmajian, 
Hagob Dzhulfayan, and Kevork Guzelian – armed with 
pistols, submachine guns, and explosives, captured 
the Turkish consulate in mere minutes, taking 60 hos-
tages. 
 

During the shootout, one of the Turkish guards was 
killed and two fighters along with a vice-consul were 
wounded. Thus, the Armenian Secret Army for the 
Liberation of Armenia (ASALA) commenced the op-
eration codenamed “Van”. 
 

Operation Van was a new phenomenon in the activi-
ties of ASALA and in general in the history of the Ar-
menian national liberation movement. The trial of the 
young men would also become a historical event. 
 

The trial of the four young men that took place from 
January 24 to January 31, 1984, was special. This 
was the first political process after the trial of Sogho-
mon Tehlirian in 1921. The trial turned into a tribune 
for the accusation of Turkey. The interests of the Ar-
menian people were brilliantly defended by lawyers 
Leclerc, Teijan, Signar, Patrick Devedjian, Aslanyan, 
and Pestimaljyan. 
 

The widow of the national hero of France Missak 
Manouchian, Meline gave a speech at the trial, con-
demning the Armenian Genocide committed by Turkey 
in 1915. She also asked the permission of the presid-
ing judge to kiss the four young Armenians on the 
forehead. Meline was allowed to do so as an excep-
tion. 

TUMO Paris Opens Its Doors to Its First Students 
TUMO’s first international center, opened its doors to 
the youth of Paris. Half of the center’s 1.500 students 
are joining the TUMO Paris program this year, and 
the other half will be admitted by January. 
 

“We have come to know Armenia as a country that 
has a long tradition of science, technology and edu-
cation.  
Through TUMO, we will give young Parisians the 
tools they need to create the world of the future.” 
said Paris Mayor Anne Hidalgo, who visited the cen-
ter with TUMO’s Head of Development, Pegor Pa-
pazian. 
 

TUMO Paris is free of charge. It offers the standard 
TUMO program translated into French and adapted 
to the French context. Close to a third of the regis-
tered students come from low-income households 
and 40% are girls. 
 

TUMO Paris is located in Forum des Images, in the 
central Les Halles district of Paris. The official open-
ing ceremony for the center will take place on Octo-
ber 16th.  
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AGBU Participates in Unparalleled Exhibition  
of International Contemporary Art in Yerevan 

menia “Open Sounds of Contemporary Art,” the other 
one, served as an opportunity for local artists to sub-
mit their artwork through an open call. ICAE 2018 also 
offers Arts and Business Symposium and a rich pro-
gram of educational presentations and workshops. 
 

The high caliber talent and cultural significance of the 
exhibition have attracted such patrons as the Cana-
dian Government, the Government of Quebec, Arme-
nia’s Ministry of Culture, and the Ministry of Cultural 
Heritage and Activities of Italy, a project of the Italian 
Foreign Ministry “Vivere all’Italiana” and the Embassy 
of Italy in Armenia. Institutional partners include 
AGBU, along with the Ministry of Foreign Affairs of 
Armenia, the Armenian Tourism Agency and the EU 
Delegation in Armenia. 
 

As an institutional partner, AGBU provided infrastruc-
tural support for the implementation of ICAE 2018. 
“AGBU has always supported cultural, educational 
and development projects which contribute to the 
prosperity of Armenia. This initiative is following the 
same philosophy, creating the link between our history 
and the future,” explained Anna Gargarian, the cultural 
and creative programs officer at AGBU Armenia. She 
also pointed out that the AGBU Gallery displays the 
works of established contemporary artists as well as 
major modernists, like French-Armenian Leon Tutund-
jian, whose surrealist works helped changed the cour-
se of modern art. In light of this year’s Francophonie 
Summit, 50 percent of the works shown at the AGBU 
Gallery represent Francophone artists.  
 

A comprehensive two-volume catalogue of ICAE2018 
has been published by Manfredi Edizioni. The first  
volume is dedicated to "Soundlines of Contemporary 
Art" and the second to "Open Sounds of Contempo-
rary Art.” 
 

For more information about ICAE2018, please visit 
www.icaearmenia.org.   

On September 28, Yerevan opened its doors to the 
contemporary art of over 70 established and reputable 
artists from 25 countries in a city-wide event titled 
“International Contemporary Art Exhibition: Armenia 
2018” (ICAE2018). The exhibition spans seven major 
cultural venues throughout Yerevan, including the 
AGBU Gallery at the Armenia headquarters of the Ar-
menian General Benevolent Union (AGBU). The exhi-
bition will run through October 25 and is listed as a 
coinciding cultural event of the Francophonie Summit 
2018, hosted by Armenia.   
 

The scope of the exhibition includes an array of gen-
res of the visual arts: Painting, sculpture, photography, 
video, installation of iconic pieces on loan from the 
world’s top galleries and collections, as well as com-
missioned works in situ which are produced specifi-
cally for the site in which they are on display.  
 

“Our idea was to bring artists from as many countries 
as possible, let them interact with local talents and 
engage with the country, understand Armenian culture 
and traditions and then serve as its ambassadors,’’ 
said Fabio Lenzi, CEO of Shaula International, a Yere-
van-based consulting firm which organized ICAE 
2018. With this project, Shaula International aims to 
make Armenia “a hub for arts in the region’’ and put it 
on the world map of contemporary art.  
 

ICAE 2018, a two-part exhibition, is curated by experi-
enced curators Mazdak Faiznia and Marine Hakob-
yan. According to Faiznia, both were specifically de-
signed for Armenia, “because the works that were se-
lected and artists that came have a very specific ex-
change with this country.”  
 

One exhibition, “The Soundlines of Contemporary Art,” 
which explores themes such as cultural interaction, 
identity, mobility, presence and absence, demonst-
rates how Armenia’s contemporary art aligns with in-
ternational trends.  Located at the Artist’s Union of Ar-

(left to right) Curators Mazdak Faiznia and Marine Hakob-
yan, AGBU Armenia President Vasken Yacoubian, and 
Fabio Lenzi, CEO of Shaula International, during a press 
conference announcing the launch of the contemporary art 
exhibition in Yerevan  

“International Contemporary Art Exhibition: Armenia 2018” 
kicked off in Yerevan on September 28 and will run 
through October 25  
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   Տոքթ. ՍԱՐԳԻՍ ԱՏԱՄ  

 Շարունակութիւնը  էջ  24        

Թարգմանչաց տօնը եւ խորհուրդը 

լեզուի համար սեփական գիրերու անհրաժեշտու-
թիւնը եւ ձեռնարկած է հայ տառերու գիւտին: Ի վեր-
ջոյ, աստուածային յայտնութեամբ կատարելագոր-
ծած է իր աշխատանքը եւ ամբողջացուցած` հայոց 
այբուբենը: Ձեռնարկած է Աստուածաշունչի հայե-
րէն թարգմանութեան: 
 

          Ս. Մեսրոպ առաջին ուսուցիչն է հայ լեզուին 
եւ հիմնադիրը` հայ գրականութեան: Ինքն է հայե-
րէնը գրաւոր լեզու դարձնող ռահվիրան: Թարգման-
չական աշխատանքի կողքին, գրած է շարականներ 
եւ աղօթքներ: 
 

          Մեսրոպ Մաշտոց եղած է հայ ծիսարանի 
առաջին խմբագիրը, որ հետագային ունեցած է իր 
յաւելումները: Այդ գիրքը իր անունով կոչուած է 
«Մաշտոց», որ կը գործածուի մինչեւ այսօր: 
 

          Ս. Մեսրոպ Մաշտոց հայ գիրերու գիւտէն ետք 
հնարած է նաեւ վրացիներուն  այբուբենը: 
 

          Հայ հոգեւորականութիւնը 4-րդ հարիւրա-
մեակին ընթացքին արդէն քաջատեղեակ էր քրիս-
տոնէական գրականութեան սեռերուն ու տեսակնե-
րուն: Միայն կարեւոր էր, որ անոնք հայացուէին, 
այսինքն թարգմանուէին հայերէնի: Այս նպատակին 
պիտի ծառայէին Հայաստանէն դուրս` ասորական 
եւ յունական մշակոյթի մեծ կեդրոններուն մէջ կըր-
թութիւն ստացած այնպիսի հմուտ մտաւորական- 

          Հայոց օրացոյցի Հոկտեմբեր ամսուան ամէ-

նէն աւելի յիշատակուող տօնը՝ Թարգմանչաց տօնն 
է: Թարգմանչացը հայկական մշակոյթի ընդհանուր 
տօնն է: Գիրերու գիւտի, հայերէնի թարգմանութիւն- 
ներու, հայոց լեզուով  ստեղծագործութիւններու, հայ 
դպրոցներու կառուցման ընդհանուր տօնը: Յստակ 
է, թէ Թարգմանչաց տօնը վառ պահելու ամէնէն ազ-
դու ձեւը հայոց լեզուն պահպանելը, սորվիլը, ծաղ-
կեցնելն է: 
 

          Սակայն կայ նաեւ այլ ձեւ մը, որ պատիւ կը 
բերէ մեր թարգմանիչներուն, որոնք հայոց գիրերու 
գիւտէն անմիջապէս ետք լծուեցան Աստուածաշուն-
չի հայերէն թարգմանութեան եւ այդ թարգմանու-
թիւնը եղաւ թարգմանութիւններուն առաջինը, գե-
ղեցկագոյնը, սրբագոյնը, թագուհին եւ կոչուեցաւ 
«Թագուհի թարգմանութեանց»: 
 

          Ո՞րն է թարգմանիչներու յիշատակը փառաբա-
նելու լաւագոյն ձեւը, եթէ ոչ` իրե՛նց իսկ կատարած 
թարգմանութեան հանդէպ ցուցաբերուող հետաքըր-
քրութիւնը, անոր ծանօթանալու, զայն ճանչնալու 
տրամադրութիւնը  եւ անով հպարտանալը, եւ եթէ 
ոչ անոնց մեզի որպէս ժառանգ ձգած հարստութիւն-
ներու պահապանը ըլլալն է: 
 

          Մեսրոպ Մաշտոց, Ղազար Փարպեցի, Մովսէս 
Խորենացի, Եզնիկ Կողբացի, Անանիա Շիրակացի, 
Սուրբ Սահակ Պարթեւ եւ այլ ուրիշ թարգմանիչներ 
եղան հայ մշակոյթի մեր առաջին առաջնորդները, 
որոնց շնորհիւ այսօր մենք` հայերս  հայերէն կը 
գրենք ու կը կարդանք: 
 

          Հայոց գիրերու գիւտէն ետք Մեսրոպ Մաշտո-
ցի գրած առաջին նախադասութիւնն է` «Ճանաչել 
զիմաստութիւն եւ զխրատ, իմանալ զբանս հանճա-
րոյ»: Հոս իմաստութիւնը Քրիստոսն է, բանն Աստու-
ծոյ, իսկ հանճարի խօսքերը Սուրբ Գիրքն է: 
 

          Ս. Մեսրոպ Մաշտոց ծնած է Տարօն գաւառի 
Հացեկաց գիւղը: Սորված է յունարէն, ասորերէն եւ 
պարսկերէն լեզուները: Հայոց Խոսրով Դ. թագաւորի 
պալատին մէջ վարած է զինուորական քարտուղարի 
պաշտօն եւ ճանչցուած է, որպէս գիտնական: Աս-
տուծոյ, ազգին ու եկեղեցիին հանդէպ իր սէրը այն-
քան վառ եղած է, որ թագաւորական պալատը ձգե-
լով` դարձած է կուսակրօն եկեղեցական եւ նուի-
րուած է Ս. Աւետարանի քարոզչութեան: 
 

          Ս. Սահակի նման` ինքն ալ իր շուրջը հաւա-
քած է երիտասարդ կրօնաւորներ եւ անոնց հետ 
շրջած է Հայաստանի զանազան կողմերը` Քրիստո-
սի լոյսը տարածելու համար: Իր ջանքերը եղած են 
արդիւնաւոր: Իր քարոզներուն շնորհիւ` Գողթան 
գաւառին մէջ ջնջուած են հեթանոսական մեղսալի 
սովորութիւնները եւ մարդիկ աստուածապաշտու-
թեան հետեւած են: 
 

          Իր քարոզներուն ընթացքին զգացած է հայ 
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   Էջ  24 Հայ Կեանք  

 Շարունակութիւն  էջ  23-էն        

Թարգմանչաց տօնը եւ խորհուրդը 
կացիի եւ Ներսէս Շնորհալիի եւ այլ հայ գրական 
մշակներու ջանքերու շնորհիւ, հայ կեանքէն ներս 
սկսաւ «Արծաթեայ շրջան» մը, որ տեւեց մինչեւ     
15-րդ դար: Մինչեւ 15-դարու սկիզբները Հայ թար-
գմանութեան լեզուն «Գրաբար» էր, «Արծաթի դար» 
ու վերջաւորութեան «Գրաբար»էն հեռանալով 
«Աշխարհաբար հայերէն»ի հակում մը սկսաւ եւ հայ 
գրականութիւնը եւ մշակոյթը թեւակոխեց «Զար-
թօնքի շրջան», որուն ընթացքին իրենց շնորհալի 
ծառայութիւնները բերին Մխիթարեան հայրեր 
Մխիթար Աբբահայր Սեփաստացի, Ղեւոնդ Ալիշան 
եւ ուրշներ: Հայ գրականութիւնը այսպէսով  իր 
գիրքերու ու բառերու հարստութեան առընթեր  
ունեցաւ լեզուի ալ աւելի ճոխ ու նուրբ հարստու-
թիւնը : 
 

          Ըստ իս, թարգմանչաց տօնը, հայ կեանքի մէջ 
ամէնանշանական տօներէն, իսկ թարգմանչաց 
շարժումն ալ անկիւնադարձային իրադարձութիւն-
ներէն  մին է: Թարգմանչաց տօնին հայ ժողովուրդը , 
կը յայտնէ, հայ գիրի գիւտարար եւ մայրենի լեզուի 
առաջին ուսուցիչ Մեսրոպ Մաշտոցի, Սահակ Պար-
թեւի եւ Թարգմանչաց վարդապետներու նկատմամբ 
ունեցած իր երախտագիտական զգացումները եւ կը 
յիշէ անոնց անմոռանալի վաստակը ու խնկելի յիշա-
տակը, «Թարգմանչաց Տօն եւ Մշակոյթի Օրեր» 
անուան  տակ: 
 

          Հայ աշխարհը ամէն տարի Հոկտեմբեր-Նոյեմ-
բեր ամիսներուն կը նշէ այս տօնը հաւատարիմ մնա-
լով հայ գիրին, լեզուին իր հաւատքին ու կը վերանո-
րոգէ իր ուխտը: 
 

          Մենք Մաշտոցներու,Սահակ Պարթեւներու եւ 
Սուրբ Թարգմանիչներու շնորհիւ է որ, այսօր,որպէս 
անհատներ կ՛ապրինք հայ, կը գրենք ու կը կարդանք 
հայերէն: 
 

          Մենք պատմութեան ելեւէջներէն անցնելով 
ու փորձանքներ, տարապանքներ ապրելով, մեծ 
կորուստներ ունենալով հասանք մեր այս օրերուն , 
պահելով մեր մշակոյթի գանձերը գագաթնակէտի 
վրայ,մնացինք միշտ պինդ ու ուժեղ: Մեր հարուստ 
մշակոյթը կը ցոլացնէ մեր հոգին, մեր ցաւերը, մեր 
ներաշխարհը ու մեր իրականութիւնը. 
 

          Չարենց կ՛ըսէ թէ,«Մեր ազգային ուժը ,մեր 
միասնականութեան մէջն է»: Ըստ իս, մեր միասնա-
կանութիւնը ամուր պահող ուժերն ալ Հայ Դպրոցը, 
Հայ Եկեղեցին, Հայ Մշակոյթը եւ Հայ Պետականու-
թիւնն է: Եթէ մենք մեր բարոյական ու մշակութային 
արժէքներէն հեռու մնանք, կը տկարանանք: 
 

          Եթէ, կ՛ուզենք հայ մնալ, պարտականութիւնը 
ունինք հայ մշակոյթին, հայ գիրին, եկեղեցիին եւ 
ազգային բարոյական արժէքներուն տէր կանգնիլ ու 
պարծանքով յիշել 301, 404, 451 եւ 1991 թուական-
ները. 
 

          Ըստ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ օրացոյցի, հայ 
աշխարհը 2018 թուակիր տարուան մէջ, Թարգման-
չաց Տօնը կը նշէ 13 Հոկտեմբեր 2018 թուականին: 

ներ, որոնց կը կոչէին «երէց» թարգմանիչներ: 
Ասոնցմէ էին` Մեսրոպ Մաշտոց, Սահակ Պարթեւ 
կաթողիկոս, Յովսէփ Վայոցձորեցի, Ղեւոնդ Երէց, 
Եզնիկ Կողբացի, Կորիւն, Յովհան Խոստովանող եւ 
ուրիշներ: 
 

          Թարգմանչաց շարժումը  տարածուած է, հայ 
գիրերու գիւտէն անմիջապէս ետք, 405 թուականին, 
նպատակ ունենալով երկիրը յունական ազդեցութե-
նէն ազատել, հայոց դպրոցներ հիմնելու, քրիստո-
նէական կարեւոր գիրքերը հայերէնի թարգմանելու, 
եկեղեցական ծէսերը հայկականացնելու, ինքնուրոյն 
հայալեզու դպրութիւն սկզբնաւորելու միջոցով: 
Թարգմանչաց շարժումը նաեւ պետական շահեր 
ունէր, կը հետապնդէր հայոց գիրերու գիւտով թու-
լացած Արշակունեաց գահի պաշտօնական գրու-
թիւններու լեզուն յունարէնէն եւ ասորերէնէն հայե-
րէնի վերածել: Իսկ  հայալեզու դպրոցն ու գրակա-
նութիւնը, հայալեզու եկեղեցւոյ միջոցով պէտք էր 
նեցուկ դառնային հայոց պետականութեան ու ժողո-
վուրդի ինքնութեան պաշտպանումին: 
 

          5-րդ դարու թարգմանական գրականութիւնը 
հայ ինքնուրոյն աստուածաբանական, դաւանաբա-
նական, իմաստասիրական ու պատմական եւ այլ 
գրականութեան ստեղծման համար հիմք է, այս դա-
րուն սկսաւ հայ մշակոյթի «Ոսկեդարեան շրջանը»: 
 

          Հայ թարգմանչական շարժումի նուաճումնե-
րէն մին ալ «Մաշտոցեան դպրոցներ»ու հիմնումն է, 
որոնք դարձան գրականութեան, քաղաքակրթու-
թեան, գիտութեան ու մշակոյթի յետագայ զարգաց-
ման, հայ ժողովուրդի ինքնութեան պահպանման 
հիմքերը: 
 

          Ս. Գիրքի թարգմանութիւնը կարեւոր դեր 
խաղցած է հայ իմացական կեանքին մէջ: Հայոց 
մատենագրութիւնը սկսած է այդ թարգմանութեամբ: 
Ասով է, որ քրիստոնէական ոգին իր աւետարանա-
կան ու փիլիսոփայական ողջ տարողութեամբ կը 
թափանցէ հայ ժողովուրդի գիտակցութեան մէջ, եւ 
որպէս դասագիրք այբբենարան` կը ձգուի դէպի 
միւս ազգերու քաղաքակրթութիւնը: Իր պատմու-
թիւններով, երգերով ու քրիստոնէական աւանդու-
թիւններով, Աստուածաշունչը կը ստեղծէ ամուր 
մտայնութիւն` կեանքի, անցեալի ու ներկայի մասին 
եւ միաժամանակ յոյս կը ներշնչէ հայութեան տոկա-
լու եւ յարատեւելու: 
 

          Հայերէն եկեղեցական լեզուն, որ թարգմանու-
թիւններու միջոցով մշակուելով ու յղկուելով` կը 
դառնայ գրական լեզու, կը կոչուի ԳՐԱԲԱՐ: Գրաբա-
րը դարերու ընթացքին կ՛ունենայ իր զարգացումը, 
կը կրէ փոփոխութիւններ, բայց հիմնականին մէջ կը 
պահպանէ լեզուական այն կառոյցը, որով գրած են 
հայ առաջին թարգմանիչները: 
 

          Վարդանանց պատերազմի աւարտէն տարի-
ներ վերջ, հայ գրականութիւնը ապրեցաւ «անկում» 
մը, սակայն Անանիա Շիրակացիի, Գրիգոր Նարե-
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  Դոկտ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ 

Ամէնէն երկար թռիչքը 
կարեւոր մասը Իրաքէն հաստատուած է Նոր Զելան-
տա: Այս իմաստով, իրաքահայ գաղութին մէկ փոքր 
տարբերակն է, որ հիմնուած է, բայց այս անգամ` 
Նոր Զելանտայի մէջ: «Հայերը 1990-ական թուա-
կաններէն սկսան գալ այս նոր աշխարհը: Միակ 
երկիրն ու կարելիութիւնն էր, որ մեր առջեւը բա-
ցուեցաւ Իրաքէն դուրս գալու համար», ըսաւ Ռիմա 
Համբարձումեանը, որ բժշկագիտական տարրալու-
ծարանի մէջ կ՛աշխատի: Զարմանալի չէ Իրաքէն այս 
հոսքը դէպի Նոր Զելանտա: Յակոբ Եըլտըզեանը 
այս իրականութեան տուաւ քիչ մը կատակնշմար մը: 
«Շնորհակալ ենք Սատտամէն, որ պատճառ եղաւ 
բոլորիս այս գեղեցիկ երկիրը հաստատուելու»: Բայց 
Յակոբին կատակ-տրամադրութեան մէջ կար նաեւ 
կարօտը եւ անոր զգացումը: «Իրաքը իմ տունս է, ես 
հոն ծնայ: Իրաք յարգեց մեզ` հայերս, եւ առիթը 
տուաւ կառուցելու մեր կեանքերը` եկեղեցի, դպրոց 
ու տակաւին…», ըսաւ Յակոբ: «Բայց երեւի ասկէ 
ետք պէտք է լուրջ կերպով մտածել, թէ ո՛ւր պէտք է 
ծախսել մեր գաղութին կեանքերը շինելու համար: 
Հոն, ուր պիտի մնա՞նք… Բայց ո՞ւր պիտի մնանք», 
եզրափակեց Յակոբ: 
 

          Հայուն սփիւռքեան կեանքին մէկ մեծ որոշում-
մարտահրաւէ՞րը. «Ո՞ւր պիտի մնալ ու ապրիլ»: 
Հերմիկ Սուքիասեանը եկած է Պարսկաստանէն: 
1979 թուականին հաստատուած է նախ Միացեալ 
Նահանգներ, որմէ ետք` Նոր Զելանտա: «Ամուսինս  
չկրցաւ Ամերիկայի կեանքին ընտելանալ», ըսաւ 
Հերմիկ: Այս իմաստով, ընտանիքը մնացած է բաժ-
նուած` սփիւռքեան այս իրականութեան մէջ: Հերմի-
կին տղան նախընտրած է մնալ Ամերիկա, իսկ իրենք 
եկած են Նոր Զելանտա: Սփիւռքեան նոր կեանքի 
համար մղուած պայքարը այնքան ալ դիւրին չէ: Երե-
ւի սփիւռքեան կեանքերը ընտանիք միացնող չեն ալ: 
Մնացած է հայկական գաղութը որպէս միացնող 
օղակ: «Գաղութը պզտիկ է, բայց մեզ իրար կը միաց-
նէ», ըսաւ Հերմիկ` քիչ մը քաջալերուած: Ռիման ալ 
համաձայն է այս իրականութեան հետ: «Հայութիւնը 
արմատ է ինծի համար: Ասիկա իմ կեանքիս համար 
հպարտութիւն է: Գաղութի կեանքին այս կապուա-
ծութիւնը մեր հայութիւնը կը պահէ», եզրափակեց 
Ռիման: 
 

          Նոր Զելանտայի կառավարութիւնը նախան-
ձախնդիր է, որ փոքրամասնութիւններ իրենց մայ-
րենին պահպանեն այս երկրին մէջ: Այս իմաստով, 
կառավարութիւնը ամէն միջոց կ՛ընծայէ, որպէսզի 
փոքրամասնութիւնները «տոկան» եւ «գոյատեւեն» 
իրենց ինքնութեան մէջ: «Հայաստանէն ապսպրե-
ցինք եւ շուտով պիտի ղրկեն յուշակոթող մը, ուր մեր 
այբուբենը զետեղուած է, եւ որ պիտի տեղադրենք 
գաղութային այս կեդրոնին մէջ», ըսաւ Նուպարը` 
ցոյց տալով այն հողաշերտը, որ տրամադրուած է 
հայկական ընկերակցութեան, որպէսզի զետեղեն 
յուշակոթողը, եւ որպէսզի հայը «տոկայ» եւ շարու-
նակէ «գոյատեւել»…Բայց առկայ էին նաեւ հայն ու  

«Հաւատացի արդարութեան արժէքին,  
քանի շատ անարդարութիւն տեսայ,  

երբ կը մեծնայի»: 
 

          Իմ աշխատանքային ասպարէզիս վերջին 

երեսուն տարիները, մինչեւ այսօր, եղած են ճամբոր-
դութիւններով լեցուն: Եթէ ճամբորդութիւնները ընդ-
գըրկեցին աշխարհի տարբեր կողմերը` ներառելով 
թռիչքներ տարբեր ուղղութիւններով եւ ժամերով, 
բայց չէի կրնար պատկերացնել, որ նաեւ պիտի կա-
տարէի ամէնէն երկար թռիչքը` ըստ վիճակագրա-
կան տուեալներու: Քաթարէն մինչեւ Նոր Զելանտա` 
աւելի քան տասնութ ժամ: Այս բոլոր ժամերը օդին 
մէջ վերածուած են տարբեր տարողութեամբ կեան-
քի մը, ապրուած վիճակի մը: 
 

          Նոր Զելանտա, Օգոստոս 2018: Եթէ Ուէլինկ-
թընը անոր մայրաքաղաքն է, բայց Օքլանտը անոր 
կարեւոր եւ խոշորագոյն քաղաքներէն է: Զելանտայի 
«նորը» եթէ պիտի ընդգրկէր նոր աշխարհի հասկա-
ցողութիւնը, բայց նոյնքան նաեւ` անոր բնութեան 
գեղեցկութիւնը, որ շնչահեղձ ընելու աստիճան կը 
գրաւէ ամբողջ էութիւնդ: Մէկ կողմէ անոր կանաչ եւ 
խիտ անտառները, բայց նաեւ` լեռներն ու ովկիանո-
սը: Տակաւին լիճերը` սփռուած տարբեր հովիտնե-
րու մէջ: Իւրաքանչիւր քայլափոխի պիտի կարենաս 
կանգ առնել եւ ըսել` «Այս որքա՜ն շատ գեղեցկու-
թիւն` երկրի մը համար»: 
 

          Դէպի Նոր Զելանտա թռիչքը ամէնէն երկարն 
է, բայց կարծես այս երկարութի՞ւնը զինք հեռացու-
ցած է մնացեալ աշխարհէն… Ստեղծելով ինք իր 
աշխա՞րհը… Ներկայ օրերու աշխարհի այս թոհուբո-
հին մէջ կը զգաս, որ Նոր Զելանտան հեռու է այդ 
բոլորէն եւ տակաւին ներկայ աշխարհի «տակնուվ-
րայութիւնները» չեն հասած հոն… 
 

          Բայց ի՛նչ խօսք, որ հայը հասած է հոն: 
Օքլանտ, Նոր Զելանտա: 
 

          Հրաւիրուած էի խօսելու հայկական գաղու-
թին` Օգոստոս 10-ին: Խնդրած էին ինձմէ, որ խօսիմ 
մշակութային արժէքներու եւ կենցաղի պահպանու-
մի կարեւորութեան մասին: Զարմանալի չէր նիւթին 
ընտրութիւնը եւ մտահոգութիւնը: Նոյն հայուն 
սփիւռքեան ապրելու-վերապրելու մտահոգութիւն-
մարտահրաւէ՞րը, այս անգամ Նոր Զելանտայի մէջ: 
 

          «Մօտաւորապէս երկու հարիւր եւ քսան հայ 
կը հաշուէ Նոր Զելանտայի գաղութը», Նուպար 
Եաղուպեանն է խօսողը: Նուպարը ճարտարապետ 
է եւ` Նոր Զելանտայի հայ ընկերակցութեան ատե-
նապետը: Ընկերակցութիւնը ունի պետական ճա-
նաչում եւ հիմնուած է որպէս բարեսիրական կազ-
մակերպութիւն` 1996 թուականին: Հայութեան հա-
րիւր եւ քսան անդամները կ՛ապրին Օքլանտի մէջ, 
իսկ մնացեալները` Ուէլինկթընի: 
 

          Նուպարը կու գայ Իրաքէն: Հայութեան մէկ  Շարունակութիւնը  էջ  26        
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   Էջ  26 Հայ Կեանք  

Ամէնէն երկար թռիչքը 
 Շարունակութիւն  էջ  25-էն        կռահել, որ ան յունական արմատ ունի: Բայց երեւի 

պէտք էր սպասէի անակնկալին… 
 

          «Ես հայ եմ,- ըսաւ Նիքոլա,- իմ մեծ հայրս Փա-
փազեան եղած է եւ Ցեղասպանութեան ժամանակ 
հազիւ փրկուած է ստոյգ մահէ: Ուզած է կեանքը 
փրկել եւ ամուսնացած է յոյն-կիպրացիի մը հետ եւ 
մականունը փոխած` Փափատոփուլոյի»։ Նիքոլա 
շարունակեց պատմել իր պատմութիւնը. «Ես իմ 
ընտանիքիս եւ Ցեղասպանութեան ահաւորութեան 
մասին լսեցի միայն իմ հօրմէս եւ մինչեւ այսօր կը 
փափաքիմ աւելին գիտնալ իմ արմատներուս մա-
սին»: Եթէ Նիքոլայի դէմքին վրայ կար յուզում, բայց 
նոյնքան` ինքնագիտակցութիւն:  
 

          «Ցեղասպանութիւնը ահաւոր բան է, եւ տեղ 
մը եկաւ, որ այլեւս չկրցայ կարդալ ու լսել անոր մա-
սին: Հոգիս չկրցաւ վերցնել այդ ամբողջ դժբախտու-
թիւնը,- ըսաւ ան:- Բայց հիմա ամէն գնով կ՛աջակ-
ցիմ, որ Ցեղասպանութեան ճանաչումի բանաձեւը 
ընդունուի մեր խորհրդարանին մէջ», եզրափակեց 
Նիքոլա: 
 

          Եթէ մէկ կողմէ մեծ անակնկալ էր, որ չէի կըր-
նար պատկերացնել, թէ պիտի հանդիպէի Նիքոլա 
անունով հայու մը ոչ հայկական այս շրջանակին 
մէջ, բայց միւս կողմէ` երբեք զարմացած չէի: Վեր-
ջապէս «կորսուած» եւ կամ «թաքնուած» հայե՞ր, 
որոնց շարունակականութիւնը կրնայ հասնիլ եղեր 
մինչեւ Նոր Զելանտա: Բայց «կորսուած» եւ կամ 
«թաքնուած» այդ վիճակներուն մէջ եւ մէջէն կայ 
ինքնութեան եւ արմատներուն կանչը: Բայց նաեւ` 
գիտակցութիւնը եւ անոր արթնութիւնը: Ու տակա- 

հայկականութիւնը`ոչ հայկական շրջանակի մէջ: 
 

          Չորեքշաբթի, 15 Օգոստոսին պէտք էր խօսէի 
Միջին Արեւելքի եւ Ծոցի տարածաշրջաններուն մէջ 
քրիստոնէական ներկայութեան եւ Աստուածաշունչի 
առաքելութեան մասին: Մայրաքաղաք Ուէլինկթընի 
տեղական եկեղեցիի մը սրահին մէջ հաւաքուած էր 
հոծ բազմութիւն մը: Հետաքրքրական էր, որ եկեղե-
ցիին սրահը զարդարուած էր աշխարհի տարբեր եր-
կիրներու դրօշակներով` նկատի ունենալով, որ այդ 
շաբաթը յատկացուած էր «Միջազգային օրուան» 
յատուկ տօնախմբութիւններու համար: 
 

          Բայց նախ անհրաժեշտ տեսայ խօսիլ ինքնու-
թեանս եւ հայուն պատմութեան մասին` անցնելով 
Ցեղասպանութեան արհաւիրքէն, հասնելու համար 
այն իրականութեան, թէ ինչո՛ւ ես Պէյրութ ծնած եմ: 
 

          Չեմ գիտեր, թէ զուգադիպութի՞ւն էր, թէ՞ ոչ, 
բայց Նոր Զելանտա այցելութիւնս զուգադիպեցաւ 
նոր մէջտեղ եկած Հայ դատի յանձնախումբի ձեռ-
նարկներուն, որ պիտի փորձէր Հայոց ցեղասպանու-
թիւնը ճանչնալու բանաձեւ մը յղել խորհրդարան` 
առ ի վաւերացում: Եւ այս իմաստով, բաւական բան 
սկսած է խօսուիլ Հայոց ցեղասպանութեան մասին 
տեղական մամուլին մէջ: Կ՛երեւի` իմ ներկայութիւնս 
ալ հաստատեց իրողականութիւնը… Որպէս վերապ-
րո՞ղ ու վկայութի՞ւն… 
 

          Դասախօսութենէն ետք միջին տարիքի մարդ 
մը մօտեցաւ ինծի: Ան նախ շնորհաւորեց ելոյթս եւ 
ինքզինք ներկայացուց` ըսելով. «Իմ անունս Նիքոլա 
Փափատոփուլօ է»: Դժուար չեղաւ ենթադրել եւ կամ 
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 Էջ  27          Հայ Կեանք 

 Լեզուաբանական 

Կիրակնօրեայ ընթերցումներ՝  
հագնիլ - հագուիլ  

  Տոթք. ԱՐՄԵՆԱԿ ԵՂԻԱՅԵԱՆ  

 Շարունակութիւնը  էջ  28        

րէն habiller  կամ vêtir, իսկ անգլերէն  to get dres-
sed բայերուն: 
 

          Ծանօթ.-- 1. Ամէն պատճառական բայ կրնայ 
ստանալ ուղիղ խնդիր մը, որմէ զուրկ է այդ նոյն 
բային չէզոքը, այս պարագային՝ հագուիլ-ը: Սա-
կայն, ինչ կը վերաբերի հագուեցնել-ին, չենք կըր-
նար ասոր իբրեւ ուղիղ խնդիր տալ զգեստի մը 
անունը. ճիշդ ինչպէս որ չենք կրնար ըսել հագուստ 
հագուիլ, այնպէս ալ չենք կրնար ըսել՝ հագուստ 
հագուեցնել, տաբատ հագուեցնել եւ նմանները. 
այլ այդ ուղիղ խնդիրը պէտք է ըլլայ զգեստը կրողի՛ն 
անունը, այլ խօսքով՝ հագուիլ բայի ենթակա՛ն, այս-
պէս՝ հագուեցնել  զաւակը, հիւանդը, Թորոսը, 
Մարկոսը եւ այլն (օրինակ՝ տղաս հագուեցաւ եւ  
տղաս հագուեցուցի) համազօր է զգեստաւորե-
ցի-ին: 2. Հագուիլ բայը այլապէս կրնայ ունենալ իր 
լրացումները՝  շատ հագուիլ, քիչ հագուիլ, վայե-
լուչ հագուիլ, անճաշակ հագուիլ, հաստ հա-
գուիլ, բարակ հագուիլ, արագ հագուիլ, դան-
դաղ հագուիլ եւ այլն, որոնք բոլորն ալ պարագա-
յական լրացումներ են: 
 

          Պէտք է լաւ ի մտի ունենալ, որ հագուիլ-ը, 
հակառակ իր ուիլ վերջաւորութեան, կրաւորական 
բայ մը չէ, այլ չէզոք է. այսպիսիները հազուագիւտ են 
հայերէնի մէջ եւ կը կոչուին կրաւորակերպ, այսին-
քըն՝ կերպով, երեւոյթով կրաւորականի կը նմանին, 
սակայն ըստ էութեան կրաւորական չեն: Կրաւորա-
կան բային հիմնական յատկանիշը ներգործող 
խնդիր ունենալն է, իսկ հագուիլ-ը չի կրնար ներ-
գործող խնդիր ունենալ: Տեսականօրէն կրաւորա-
կան կրնայ ունենալ հագուեցնել  բայը, որ է հա-
գուեցուիլ, որը սակայն շատ ապաշնորհ ու խժա-
լուր բառ մըն է, որ փաստօրէն չի գործածուիր: 
 

          «Առձեռն»-ը  չունի հագուիլ: Քիչ անց 1886-ին  
Սամուէլ վ. Գանթարճեան իր «Գաղղիերէն-հայերէն-
տաճկերէն բառարան»-ին  s’habiller բառին կից 
գրած է հագուիլ, մինչ porter-ին կից՝ կրել, իսկ se 
porter-ին կից՝ հագնուիլ: Ուրեմն կատարելապէս 
ըմբռնուած է  հագուիլ-ին եւ հագնուիլ-ին տարբե-
րութիւնը: Քիչ մը զարմանալի է, բայց ահա Յովհ.  
Գազանճեան ետքայլ մը ընելով  հագուիլ-ը կը ներ-
կայացնէ իբրեւ հագնիլ-ին կրաւորականը: 
 

          Աշխարհաբարի բառարաններէն միայն Գայա-
յեան ունի թէ՛ հագնիլ, թէ՛ հագուիլ. այս վերջինին 
համար տրուած հոմանիշները՝ շքուիլ, յարդա-
րուիլ, մոլորեցուցիչ են: Շուքի ու յարդարանքի գա-
ղափարը չկայ այս բային մէջ. ծովազգեստ մը վրան 
եւ գլխարկ մը գլուխը անցընելն ալ հագուիլ է, ար-
քայական ծիրանի կրելն ալ հագուիլ է: 
 

         Հայր Պետրոս Ճիզմեճեան ունի միայն հագնիլ,  

          Այս երկու բայերը մնայուն շփոթի առարկայ 

են արեւմտահայուն համար, որ ընդհանրապէս չի 
զանազաներ ասոնց տարբերութիւնը: 
 

          Ասոնցմէ առաջինը՝ հագնիլ, կը  համապա-
տասխանէ գրաբարի ագանել բային, ֆրանսերէնի՝ 
porter, անգլերէնի to wear բայերուն: Սոսկ ածանցա-
ւոր  բայ է եւ  ունի ածանցական խոնարհում՝ հագայ
-հագար-հագաւ-հագի՛ր: Ներգործական  է եւ առ 
այդ օժտուած է ներգործականութեան երկու հիմնա-
կան յատկութիւններով. ա) կրնայ ուղիղ խնդիր 
ստանալ՝ հագուստ հագնիլ, տաբատ հագնիլ, 
կօշիկ հագնիլ եւ այլն. բ) նաեւ ունի իր կրաւորա-
կանը՝  հագնուիլ. «Այս կօշիկը դեռ կը հագնուի,  
այդ մէկը այլեւս չի հագնուիր»: Ոմանք կ’ըսեն՝ չի 
հագցուիր, ինչ որ սխալ է. չի հագնուիր-ը կը հա-
մապատասխանէ չի տեսնուիր, չի գտնուիր, չի 
զարնուիր ձեւերուն, որոնք անվիճելի են եւ փոխա-
րինելի չեն տեսցուիր, գտցուիր, զարցուիր «տար-
բերակներով»: 
 

          Բայս օժտուած է նաեւ անցողական կամ 
պատճառական սեռով՝  հագցնել, որ կու տայ  
հագցուցի-հագցո՛ւր. օրինակ՝ «Մայրը զաւակին 
կօշիկը հագցուց»: 
 

          Գալով հագուիլ-ին, ապա այս բայը բոլորովին 
աշխարհաբարեան ծագում ունի, կը համապատաս-
խանէ ֆրանսերէնի` s’habiller, անգլերէնի to get 
dressed բայերուն. սեռով չէզոք է (Տե՛ս Այտընեան,   
Քնն. քեր., էջ 65, § 215), հետեւաբար չի կրնար 
ուղիղ խնդիր ստանալ, եւ ճիշդ այս կէտին մէջ է, որ 
ընդհանրապէս կը գործուին սխալները: Կարելի չէ 
ըսել՝  հագուստ կը հագուիմ, կօշիկ կը հագուիմ 
կամ թէ որեւէ այլ առարկայ յիշել իբրեւ ուղիղ խնդիր: 
Հագուիլ կը նշանակէ իր վրայ կրել օրուան կամ 
եղանակին թելադրած զգեստները՝ կօշիկէն մինչեւ 
գլխարկ ի պահանջեալ հարկին. այս առումով՝ ան 
մօտաւոր հոմանիշ է զգեստաւորուիլ կրաւորական 
բային, որ նմանապէս ուղիղ խնդիր չի կրնար առնել. 
Ի՞նչ կ’ընես,-- կը հագուիմ: Հագուեցայ ու ներ-
կայացումի գացի: Տակաւին չեմ հագուած: Ինչ-
պէս նկատելի է, որեւէ առարկայի անուն՝  իբրեւ 
ուղիղ խնդիրի, չտրուեցաւ: Վերջին նախադասու-
թիւնը չի նշանակեր, թէ ենթական մերկ է, այլ 
տուեալ պահի թելադրած պատշաճ իրերը չի կրեր իր 
վրան: Բայիս խոնարհումը կու տայ՝ հագուեցայ-
հագուեցար-հացուեցաւ- հագուի՛ր: Բայս ունի  
պատճառական սեռն ալ՝ հագուեցնել, որ կու տայ 
հագուեցուցի-հագուեցո՛ւր. օրինակ՝ «Մայրը հա-
գուեցուց  փոքրիկները»,_ կը համապատասխանէ 
զգեստաւորել հոմանիշին, ինչպէս նաեւ ֆրանսե-
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   Էջ  28  Հայ Կեանք 

Կիրակնօրեայ ընթերցումներ՝  
հագնիլ - հագուիլ  

 Շարունակութիւն  էջ  27-էն                  --- Հագաւ Դաւիթ զէնք ու զրահ: 
          --- Սեւ ու փայլփլուն կօշիկներ  հագան: 
 

          բ) Ունի նաեւ հագնուել, որ չէզոք է եւ կը հա-
մապատասխանէ արեւմտահայերէնի հագուիլ-ին. 
երկուքն ալ զրկուած են  ուղիղ խնդիր առնելէ. 
օրինակ՝ 
          --- Շտապ հագնուեց ու փողոց վազեց: 
          --- Վասակը սկսաւ արագ հագնուել: 
          --- Ամառ-ձմեռ նա միատեսակ կը հագնուի: 
          --- Ներս մի՛ գար, դեռ հագնուած չեմ: 
          Ասոնց դիմա, ուրեմն, արեւմտահայերէնը կը 
դնէ հագուիլ. այսպէս՝ 
          --- Շտապ հագուեցաւ ու փողոց վազեց: 
          --- Վասակը սկսաւ արագ հագուիլ: 
          --- Ամառ-ձմեռ ան միատեսակ կը հագուի: 
          --- Ներս մի՛ գար, դեռ հագուած չեմ: 
 

          գ) Ուրեմն այս երկուքէն բացի՝ արեւմտահայե-
րէնը ունի հագնուիլ կրաւորականը, որ կը սերի  
հագնիլ  ներգործականէն եւ կը պակսի արեւելահա-
յերէնին. այսպէս՝ 
          --- Այս կօշիկը շատ հին է ու այլեւս չի 
հագնուիր: 
          --- Նման տաք վերարկուն միայն ձմեռը կը 
հագնուի: 

որ սակայն  խոնարհած է հագուեցայ  ձեւով, ինչ որ 
սխալ է. հագնիլ-ը, տեսանք, կու տայ հագայ-հա-
գի՛ր,. իսկ հագուեցայ-ն կատարեալն է հագուիլ-
ին, որ բացակայ է բառարանէն: 
 

          Տէր Խաչատուրեան եւ հայր Կռանեան չունին 
հագուիլ: 

*** 
          Բաղդատական տախտակ արեւելահայերէնի 
ու արեւմտահայերէնի 
 

          ա) Մերիններուն դիմաց արեւելահայերէնը 
ունի հագնել, որ կը համապատասխանէ արեւմտա-
հայերէնի հագնիլ-ին. երկուքն ալ ներգործական են 
եւ կատարեալի մէջ ունին նոյն խոնարհումը՝ հագայ
-հագար-հագաւ-հագի՛ր. օրինակ՝ 
          --- Այսօր նոր զգեստդ հագի՛ր: 
          --- Նրանց կանայք մուշտակ կը հագնեն: 
          --- Հագաւ Դաւիթ զէնք ու զրահ: 
          --- Սեւ ու փայլփլուն կօշիկներ հագան: 
          Ասոնք լրիւ կը համապատասխանեն արեւմը-
տահայերէնին. 
          --- Այսօր նոր զգեստդ հագի՛ր: 
          --- Անոնց կիները մուշտակ կը հագնին: 

 Շարունակութիւն  էջ  26-էն        եղած աշխատանքները տանինք եւ, ըստ պատշաճի, 
գետին պատրաստենք յաջողցնելու համար»: Հուրին 
եւ իր գործընկերները կ՛աշխատին տեղական կու-
սակցութիւններու հետ միատեղ` հասցնելու համար 
Ցեղասպանութեան բանաձեւը խորհրդարան: 
«Հպարտ եմ իմ հայկական ինքնութեամբս եւ այդ կը 
պարտիմ իմ ծնողներուս, որոնք զիս հայ մեծցուցին: 
Ես կ՛ուզեմ յարգել իմ ծնողներուս դաստիարակու-
թիւնը», ըսաւ Հուրի: 
 

          Հուրին նաեւ եղած է Հայաստան: «Երկու տա-
րի ալ սիրողական գործ ըրի հայրենիքին մէջ եւ, այս 
իմաստով, շատ կապուեցայ երկրին: Հիմա հպարտօ-
րէն կ՛ուզեմ ըսել, որ հայ եմ»: 
 

          Թէեւ ամէնէն երկար թռիչքին ձեռնարկեցի, 
բայց ատիկա երբեք հեռու չթուեցաւ, քանի որ հան-
դիպեցայ հայերու, որոնք հպարտօրէն կառչած են 
իրենց արմատներուն եւ ինքնութեան: Բայց նաեւ 
կ՛ուզեն իրենց հպարտ ինքնութիւնը հասցնել իր 
արժանի արդարութեան… 
 

          Ամէնէն երկար թռիչքը… Բայց այդ թռիչքը 
շատ կարճ եղաւ ինծի համար: Շա՛տ կարճ, որովհե-
տեւ կար հայուն միացնող օղակը… Եւ հայուն միաց-
նող օղակը նոյնինքն հայուն ազգային հպարտու-
թիւնը եւ պահանջատիրութեան արդարութիւնն է: 
Եւ ուր ամէնէն երկար թռիչքը կը վերածուի ամէնէն 
մօտին… 

ւին` «կորսուածը» վերագտնելու արժէքը: 
 

          Նիքոլան ուզեց, որ ունենանք յիշատակի նկար 
մը: Ինք որոշեց, թէ ո՛ւր պէտք է նկարուինք նոյն այդ 
եկեղեցիի սրահին մէջ: «Հո՛ն, այդ խաչին քով, որուն 
տակ կայ թրքական դրօշակը,- ըսաւ Նիքոլան: –
Թուրքը պէտք է այս խաչին քով գայ եւ զղջայ իր 
գործած բոլոր ոճիրներուն համար: Եւ այս նկարն ալ 
մեր հանդիպման յիշատակը, բայց նաեւ պայքարը 
թող ըլլայ»: 
 

          «Հաւատացի արդարութեան արժէքին, քանի 
շատ անարդարութիւն տեսայ, երբ կը մեծնայի»: 
Հուրի Եըլտըզեանը երիտասարդ փաստաբան մըն է, 
որ հազիւ վեց տարեկան հասակին ծնողքին հետ 
Իրաքէն փոխադրուած է Նոր Զելանտա: Արդարու-
թիւնը սիրելով եւ կառչելով այդ արժէքին հասնելու 
գիտակցութեան` ան ընտրած է մասնագիտութիւն 
մը այդ մէկը իրականացնելու համար: Բայց Հուրին 
կը հաւատայ նաեւ իր ժողովուրդին արդարութեանը 
հասնելու գիտակցութեան: Ան անդամ է Նոր Զելան-
տայի նոր կազմուած Հայ դատի յանձնախումբին, որ 
տենդագին աշխատանքի լծուած է։ 
 

          Ցեղասպանութեան ճանաչումի բանաձեւը 
խորհրդարանի կողմէ վաւերացնելու համար: «Չենք 
ուզեր շատ արագ շարժիլ, որ բանաձեւը չմերժուի,- 
ըսաւ Հուրի: – Ժամանակ կու տանք, որպէսզի պէտք 

Ամէնէն երկար թռիչքը 
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 Էջ  29         Հայ Կեանք 

Նոր հրատարակութիւններ 

  Պատրաստեց ԳԷՈՐԳ ԵԱԶԸՃԵԱՆ 

եւ արաբերէն տարբեր նիւթեր): «Գիրքը հրատարա-
կուել է Հ.Հ. պաշտպանութեան նախարար [2018-ի 
Մայիսէն` նախկին – Գ. Ե.] Վիգէն Սարգսեանի հո-
վանաւորութեամբ»: 
 

 Ծովիկեան Կրեկորիօ, «Ղարաբաղի պատ-
մութիւնը հնագոյն շրջանէն մինչեւ անկախութիւն», 
«Nuova Prhomos» հրատարակչութիւն, Սիթա տի 
Քասթելլօ – Իտալիա, 2017, 584 էջ (21 x 29,7 սմ.) 
(Արցախի պատմութեան հանրագիտարանային 
բնոյթի աշխատութիւն` կատարուած ատամնաբոյժ 
հեղինակի կողմէ) (իտալերէն): 

 

 Մարանճի Քրիսթինա, «Հայաստանի 
արուեստը. Ներածութիւն», Օքսֆորտի համալսա-
րանի հրատարակչութիւն, Օքսֆորտ – Անգլիա, -
2018, 272 էջ (15,6 x 23,5 սմ.) (հայկական ճարտա-
րապետութիւնը, քանդակագործութիւնը, մետա-
ղամշակման ու փայտամշակման արուեստները, 
տարազը, մանրանկարչութիւնն ու խեցեգործութիւ-
նը հնագոյն ժամանակներէն մինչեւ 20-րդ դարի -
սկիզբը, 114 սեւ-ճերմակ եւ գունաւոր լուսանկար, 4 
քարտէս, յատուկ անուններու եւ եզրերու ցանկ) 
(անգլերէն): 

 

 Պապեան Կորիւն, «Հոգեմատեան – Բա-
նաստեղծութիւններ, հոգեւոր խորհրդածութիւններ, 
Հայ Եկեղեցւոյ լուսապսակ սուրբեր», խմբագիր` 
Վաղինակ ծայրագոյն վարդապետ Մելոյեան, հրա-
տարակութիւն «Ռիչըրտ եւ Թինա Գարօլան» հիմ-
նադրամի թիւ 23, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկո-
սութեան տպարան, Անթիլիաս, 2018, 592 էջ (16,1 -
x 23 սմ.) (հոգեւոր բովանդակութեամբ բանաստեղ-
ծութիւններ, քարոզներ ու այլ գրութիւններ, Նոր 
Ջուղայի պատմութեան առնչուած հայագիտական 
երեք արժէքաւոր ուսումնասիրութիւններ): 

 

 Սարգսեան Սուրէն Թ., «Մկրտիչ Փորթու-
գալեանի հասարակական-քաղաքական կեանքը եւ 
«Արմէնիա» պարբերականը», Հ.Հ. Գիտութիւններու 
ազգային ակադեմիայի պատմութեան հիմնարկի 
հրատարակութիւն, Երեւան, 2018, 494 էջ: Տպագ-
րութիւնը իրականացած է Ռամկավար ազատական 
կուսակցութեան աջակցութեամբ: 

 

 Ստեփան Կերտող (Ստեփան Ստեփա-
նեան), «Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու գործու-
նէութիւնը առաջին հանրապետութեան տարինե-
րին», Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածինի տպարան, Վաղար-
շապատ, 2018: Հատորը նուիրուած է «1918-ի Մայի-
սեան հերոսամարտերի եւ Հայաստանի առաջին 
հանրապետութեան 100-ամեակին»: Լոյս տեսած է 
«Սարգիս Գաբրիէլեան» հիմնադրամի մեկենասու-
թեամբ: 

 

 Տէր Կարապետեան Յակոբ, «Հայկական 
էթնիկ ինքնութիւնը համաշարադրանքի մէջ. Փոր-
ձառական եւ հոգեկան-ընկերային հեռանկարը», 
Հայկազեան համալսարանի հրատարակչութիւն, 
Պէյրութ, 2018 (հայոց ազգային ինքնութեան հար-
ցերը հոգեկան եւ հասարակական յարաբերութիւն-
ներու տեսանկիւններէ դիտարկող ու վերլուծող 
նիւթերու ժողովածու) (անգլերէն):   

 Ալպօյաճեան Արշակ Ա., «Անհետացող 

դէմքեր – Գրիգոր Զօհրապ (Իր կեանքը եւ իր գոր-
ծը)», խմբագիր` Ժիրայր Դանիէլեան, հրատարա-
կութիւն «Գէորգ Մելիտինեցի գրական մրցանակ»ի 
թիւ 97, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան 
տպարան, Անթիլիաս – Լիբանան, 2018, 312 էջ -
(1919-ին Կոստանդնուպոլսոյ մէջ լոյս տեսած գիրքին 
վերահրատարակութիւնը): 

 

 Առաքելեան Սերկէյ, «Ալեքսանդր Սպեն-
դիարեանի անուան օփերայի եւ պալէթի ազգային 
ակադեմիական թատրոն», «Լուսակն» հրատարակ-
չութիւն, Երեւան, 2017, 656 էջ (21 x 29,7 սմ.) 
(արուեստի այս օճախի մասին հանրագիտարանա-
յին բնոյթի հրատարակութիւն, տարեգրութիւն, կեն-
սագրականներ, գունաւոր եւ սեւ-ճերմակ բազմաթիւ 
լուսանկարներ): 

 

 Արզումանեան Զաւէն աւագ քահանայ, 
«Յիշարժան անդրադարձ – Հովիւի վեց տասնա-
մեակներու ծառայութեան յուշերը», հրատարակու-
թիւն Ա.Մ.Ն.ի արեւմտեան էջմիածնական թեմի, 
Պըրպենք – Ա.Մ.Ն., 2017, 266 էջ (134 էջը` անգլերէն, 
մնացեալը` հայերէն` ոչ նոյնական բովանդակու-
թեամբ) (յուշեր էվերեկցի հօր տարագրութենէն մին-
չեւ ուսումնառութիւնը Անթիլիասի դպրեվանքին մէջ, 
հրաժարումը Կիլիկիոյ Աթոռէն եւ կուսակրօնութե-
նէն ու յիսնամեակէ աւելի քահանայական ծառայու-
թիւնը Ա.Մ.Ն.ի մէջ): 

 

 Գրիգորեան Ստեփան, «Հայկական Թաւ-
շեայ յեղափոխութիւն», «Էտիթ փրինթ» հրատա-
րակչութիւն, Երեւան, 2018, 184 էջ (15 x 20 սմ.) 
(բազմաթիւ գունաւոր լուսանկարներ) (բնագրային 
հայերէն, թարգմանաբար` ռուսերէն եւ անգլերէն 
առանձին տարբերակներով հրատարակութիւն): 

 

             Թամոյեան Ազիզ, Թամոյեան Հասան, «Եզ-
տիների զօրավար Ազիզ Թամոյեանի հրամանատա-
րութեամբ Ճանկիր աղայի անուան եզտիական ռազ-
մական ջոկատը արցախեան պատերազմում (1991-
2016 թթ.)», «Սպիկա» հրատարակչութիւն, Երեւան, 
2018, 200 էջ (14,5 x 20,2 սմ.) (զանազան նիւթեր, 
կենսագրութիւններ, փաստաթուղթերու պատճեն-
ներ, գունաւոր եւ սեւ-ճերմակ բազմաթիւ լուսան-
ըկարներ) (հայերէն, ռուսերէն, անգլերէն, եզտիերէն 
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   Էջ  30  Հայ Կեանք 

 Շարունակութիւն  էջ  29-էն        

Նոր հրատարակութիւններ 

 

 Տէր Մինասեան Վահէ, «Հայաստան – Եր-
րորդ հանրապետութեան ժամանակագրութիւնը», 
«լ’Հարմաթան» հրատարակչութիւն, Փարիզ, 2018, 
452 էջ (15,5 x 24 սմ.) (ֆրանսերէն): 

 

 Քիթապճեան Գրիգոր, «Վերադարձ դէպի 
Կեսարիա – Հարիւր տարուայ ճամբորդութիւն», 
անգլերէնէ թարգմանեց Անի Վարդանեան, «Գասփ-
րինթ» տպարան, Երեւան, 2018, 259 էջ (Մեծ Եղեռ-
նէն վերապրող ականատեսի յուշեր, լուսանկարներ):
 

 Կապ  

Հրատարակութեան հետ:  
hyegyank@gmail.com 

          Մայրաքաղաք Երեւանի հիմնադրութեան 
2800-ամեակին առիթով եւ «Ծաղիկ»ի հիմնադ-
րութեան 15-ամեակին ընդառաջ, հայ «Բանաս-
տեղծութեան իշխան» ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆի 
ծննդեան 140-ամեակին նուիրուած փառաշուք 
հանդիսութիւն։ 
 

          Հովանաւորութեամբ եւ մասնակցութեամբ՝ 
ՀՀ Մշակոյթի նախարարուհի ԼԻԼԻԹ ՄԱԿՈԻՆՑի 
(Գլխաւոր բանախօս — նիւթ՝ «Վահան Թէքէեանի 
վերադարձը նորանկախ Հայաստան»)։ 
 

          Կազմակերպութեամբ՝ Լիբանանի «Ծաղիկ» 
գրական ազգային շաբաթաթերթի եւ համագոր-
ծակցութեամբ՝ Երեւանի «Թէքէեան Կենտրոն» 
հիմնադրամի։ 
 

          Գեղարուեստական յայտագիրի վրայ ելոյթ 
կ’ունենան ասմունքի կատարողութեամբ՝ 
Պոլսահայ մեծանուն արուետագիտուհի, հայ 
«Ասմունքի իշխանուհի» ՍԻԼՎԱ ԿՈՄԻԿԵԱՆ եւ 
Երեւանի Սպենդիարեանի անուան երաժշտական 
մասնագիտական դպրոցի «Ժողովրդական 
նուագարաններ» համոյթը ղեկավարութեամբ 
ՆՈՒՆԷ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆի։ 
 

          Հանդիսութիւնը տեղի կ'ունենայ Շաբաթ, 
13 Հոկտեմբեր 2018-ին, երեկոյեան ժամը 6:00-ին, 
Երեւանի «Թէքէեան Կենտրոն»ի մեծ սրահին մէջ, 
50 Խանջեան փողոց Երեւան: Հ Ր Ա Ւ Է Ր  
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 Էջ  31        Հայ Կեանք  

   ԱՐԱ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ 

Ծննդեան 110-ամեակ Ուիլիամ Սարոյեանի 

Մարդն ու գրողը 

 ԹՄՄ Լոս Անճելըս 

 

          Գարթալեան առաջին հերթին բեմ հրաւիրեց 
ծանօթ ասմունքող՝ Արշօ Մելիքեանը, որ ընթերցէ 
Սարոյեանի գործերէն՝ հայերէնի թարգմանութեամբ, 
ներկաներուն աւելի եւս ծանօթացնելով գրողին 
գրական վաստակը։ 
 

          Ապա, բեմ հրաւիրուեցաւ բանաստեղծ Խաչիկ 
Խաչերը, որպէս ծանօթ Սարոյեանի գրական վաս-
տակին։ Ան իր սրտի խօսքէն ետք, յատուկ այս առի- 

          Թէքէեանականներու եւ գրասէր բարեկամ-

ներու ժամադրավայրն էր Կլենտէյլի Կեդրոնական 
գրադարանի սրահը՝ Ուրբաթ, 28 Սեպտեմբերի երե-
կոյեան, որոնք եկած էին ներկայ գտնուելու ամերի-
կահայ յայտնի գրող՝ Ուիլիամ Սարոյեանի ծննդեան 
110-ամեակին նուիրուած գրական երեկոյին։ Վերջե-
րըս՝ Օգոստոս 31-ին Ֆրեզնոյի մէջ Սարոյեանի բնա-
կարանն ալ դարձած էր տուն-թանգարան, պատշաճ 
արարողութեամբ։ 
 

          Միջոցառման բացումը կատարեց մասնաճիւ-
ղի ատենապետ Բարսեղ Գարթալեանը, որ մէջբե-
րումներ կատարեց Սարոյեանի հրատարակութիւն-
ներէն։ 

Խաչիկ Խաչեր 

 Շարունակութիւնը  էջ  32        

Փրոֆ. Օշին Քէշիշեան 

Սալբի եւ Սօսի Քերքոնեան 
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   Էջ  32 Հայ Կեանք  

 Շարունակութիւն  էջ  31-էն        

սեանը եւ Փրոֆ. Օշին Քէշիշեանը։ 
 

          Յայտագրի աւարտին, ներկաներուն տրա-
մադրուեցան տպագիր օրինակներ Սարոյեանի 
յատուկ համապարփակ հարցազրոյցը բանախօսին 
հետ, կատարուած 70-ական թուականներուն։ 
 

          Աւանդական դարձած հիւրասիրութեամբ 
միջոցառումը իր աւարտին հասաւ, ու ներկաները 
կրցան վայելել Քէշիշեանի կողմէ տրամադրուած 
լուսանկարները, որոնք զետեղուած էին սրահի 
մուտքին։ 

թով ուղարկուած Հայաստանի Հանրապետութեան 
Գրողներու միութեան նախագահ Էտուարդ Մելիտո-
նեանի, ինչպէս նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի Գրողնե-
րու միութեան նախագահ Վարդան Յակոբեանի 
գնահատագիրներու ընթերցումը կատարեց։ 
 

          Գեղարուեստական յայտագիրին իրենց մաս-
նակցութիւնը բերին Սալբի եւ Սօսի Քերքոնեաննե-
րը, սրինգով եւ տաւիղով հրամցնելով երկու ծանօթ 
մեղեդիներ։ 
 

          Սարոյեանի ծննդեան 110-ամեակին դասախօ-
սելու հրաւիրուած էր ծանօթ հրապարակագիր, “The 
Armenian Observer” շաբաթաթերթի խմբագիր՝ 
Փրոֆ. Օշին Քէշիշեանը։ 
 

          Ան անդրադարձաւ Ուիլիամ Սարոյեանի 
կեանքի փուլերուն։ Սարոյեան կորսնցնելով պիթլիս-
ցի իր հայրը երեք տարեկանին, հասակ պիտի առ-
նէր Ֆրեզնոյի մէջ ապաւինելով մօր խնամքին, ու 
առանց աւարտելու երկրորդական վարժարանի 
կրթութիւնը, ինքնաշխատութեամբ պիտի դառնար 
վիպասան։ 
 

          Բանախօսը նաեւ ակնարկեց իր ունեցած ծա-
նօթութեան՝ Սարոյեանի զաւկին՝ Արամին ու դստեր 
հետ, անոր գրական վաստակին եւ թուեց անոր գոր-
ծերէն մաս մը, որոնք համբաւի հասցուցած էին 
ամերիկահայ գրողը։ 
 

          Պէտք է ըսել, թէ Սարոյեան մասնակից եղած 
էր Խորհրդային Հայաստանի մէջ 1935-ին գրողներու 
համագումարին ու այցելած Մոսկուա։ Տարբեր 
առիթներով ան գտնուած էր Խորհրդային Հայաս-
տան ու մօտէն ծանօթացած խորհրդահայ գրողնե-
րուն։ 
 

          73 տարեկանին, երբ կը մահանար ամերիկա-
հայ տաղանդաւոր գրողը, անոր ցանկութեան հա-
մաձայն աճիւններուն կէսը կը փոխադրուի հայրե-
նիք ու 1981 Մայիս 29-ին պաշտօնական արարո-
ղութեամբ մը կը հանգչին գրողներու պանթէոնին 
մէջ, ուր յատուկ յայտագրով իրենց մասնակցութիւնը 
բերած էին Կարէն Դեմիրճեանը, Վարդգէս Պետրո-

Ծննդեան 110-ամեակ Ուիլիամ Սարոյեանի 

Մարդն ու գրողը 

Բարսեղ Գարթալեան 

Արշօ Մելիքեան 
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Միշիկընի Ծերակոյտը 
ճանչցած է Արցախի  

անկախութիւնը 

          Միացեալ Նահանգներու, Միշիկըն նահանգի 
ծերակոյտը բանաձեւ մը ընդունած է, որմով կոչ 
կ’ուղղէ ԱՄՆ նախագահին եւ Քոնկրէսին՝ ճանչնալու 
Արցախի Հանրապետութեան անկախութիւնը, ինչ-
պէս նաեւ տնտեսական եւ մշակութային կապեր 
հաստատելու Արցախի հետ եւ աջակցելու Հարա-
ւային Կովկասի խաղաղութեան ու կայունութեան: 
 

          Նշենք, որ Միշիկընը ԱՄՆ-ի 8-րդ նահանգն է, 
որ կը ճանչնայ Արցախի անկախութիւնը: 


