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Լիբանանի Պաշտօնատար Անձինք Յոյս Կը Յայտնեն Մերքել Եւ Փաշինեան Պեռլինի Մէջ Քննարկած
Են Գործակցութեան Օրակարգը. Կողմերը
Նորակազմ Կառավարութեան Կապակցութեամբ
Տրամադրուած Են Աւելի Խոր Եւ Թիրախային
Դարձնել Զայն

Լիբանանի շարք մը պաշտօնատարներ
լաւատեսութիւն յայտնեցին ազգային միասնական
նորակազմ կառավարութեան կապակցութեամբ:
Ի դէպ, նորանշանակ նախարարները բարձրաձայնեցին իրենց ապագայի ծրագիրներն ու հեռանկարները՝ ի նպաստ երկրի բարգաւաճումին,
ժողովուրդի կենսամակարդակի բարձրացումին եւ
տնտեսական անելանելի կացութեան հանգուցալուծումին:
Իր կարգին, մարոնի համայնքի պատրիարք
Պշարա Ռաաի ջերմօրէն շնորհաւորեց Հանրապետութեան նախագահ Միշէլ Աունը եւ վարչապետ
Սաատ Հարիրին այս կարեւոր նուաճումին համար:
Այս մասին կը նշուի մարոնի եկեղեցւոյ հրապարակած յայտարարութեան մէջ:
«Ռաաի յոյս յայտնեց, որ նորակազմ կառավարութիւնը յաջողապէս պիտի կատարէ իր պարտականութիւնները եւ, ի գին ամէն զոհողութեան,
պիտի կարենայ վերացնել անցնող ինը ամիսներուն
ծայր առած նորանոր խնդիրներու փաղանգը»,ըսուած է յայտարարութեան մէջ:

ԱՄՆ Կը Շնորհաւորէ Լիբանանը,
Բայց Մտահոգութիւն Կը Յայտնէ
Հըզպալլայի Խնդրով

Ամերիկայի Միացեալ Նահանգները երէկ
ողջունեց Լիբանանի նորակազմ կառավարութեան
կազմաւորումը, բայց միաժամանակ զգուշացուց,
թէ ինք մտահոգ է Հըզպալլայի՝ վարչապետ Սաատ
Հարիրիի կառավարութեան մէջ ունենալիք դերակատարութեամբ:
ԱՄՆ պետական գերատեսչութեան հրապարակած յայտարարութեան մէջ մտահոգութիւն կը
յայտնուի, թէ Հըզպալլան, որ ԱՄՆ կը համարէ
ահաբեկչական խմբաւորում, ընդգրկուած է նորա-

կազմ կառավարութեան մէջ եւ ստանձնած է առողջապահութեան նախարարութիւնը:
«Մենք կոչ կ'ուղղենք նոր կառավարութեան, որ
սոյն նախարարութեանց ծառայութիւնները որեւէ
կերպ աջակցութիւն չցուցաբերեն Հըզպալլային»,ըսուած է մամլոյ փոխխօսնակ Ռոպերթ Փալլատինոյի յայտարարութեան մէջ:

Մաքրոն Կ'ողջունէ Լիբանանի Նոր
Կառավարութեան Կազմաւորումը
Ֆրանսայի Հանրապետութեան նախագահ
Էմանուէլ Մաքրոն ողջունեց Լիբանանի Հանրապետութեան նոր կառավարութեան այնքան սպասւած կազմաւորումը՝ վերահաստատելով Ֆրանսայի
զօրակցութեան անխափան շարունակականութիւնը Լիբանանին:
«Նախագահ Էմանուէլ Մաքրոն վերահաստատեց Լիբանանի ինքնիշխանութեան, կայունութեան եւ անվտանգութեան իր յանձնառութիւնը՝
ընդգծելով համամասնական քաղաքականութեան
եւ ահաբեկչութեան դէմ պայքարի կարեւորութիւնը»,- ըսուած է Ֆրանսայի նախագահական
պալատի հրապարակած յայտարարութեան մէջ:

«Անցնող մի քանի ամիսներուն Ֆրանսան միշտ
կանգնած է Լիբանանի ժողովուրդի եւ պաշտօնատարներու կողքին՝ գործընկերութեան եւ բարեկամութեան ոգիով խթանելու եւ յառաջ մղելու
կառավարութեան կազմաւորումի գործընթացը»,կը նշուի յայտարարութեան մէջ: Աւելին, այդտեղ
մասնաւորաբար կ'ընդգծուի, որ Ֆրանսայի Հանրապետութիւնը հետամուտ է հետեւելու Լիբանանի՝
Սիտըր խորհրդաժողովին հետ կապուած տնտեսական եւ ընկերային բարեփոխումներ իրականացնելու գործընթացին:

Պաշտօնական այցով Գերմանիոյ Դաշնային
Հանրապետութիւն գտնուող վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեան Փետրուար 1-ին հանդիպած է Գերմանիոյ վարչապետ Անկելա Մերքելի հետ:
ԳԴՀ վարչապետի նստավայրին մէջ տեղի
ունեցած է դիմաւորումի պաշտօնական արարողութիւն. բարձրացուած են ԳԴՀ, ՀՀ եւ ԵՄ դրօշները, եւ կարմիր ուղեգորգի երկայնքով շարուած
են Պատուոյ պահակախումբի զինուորները եւ
զինուորական նուագախումբը: Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Գերմանիոյ Դաշնային Հանրապետութեան պետական օրհներգերու կատարումէն ետք ԳԴՀ վարչապետը ՀՀ վարչապետը
հրաւիրած է Պատուոյ պահակախումբի ստուգայցի:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ կառավարութեան տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն կը
տեղեկացնեն, որ ձեռքսեղմումէ եւ արարողակարգային լուսանկարահանումէ ետք ՀՀ վարչապետ
Նիկոլ Փաշինեան եւ ԳԴՀ վարչապետ Անկելա
Մերքել բանակցութիւնները շարունակած են
աշխատանքային ճաշի ծիրէն ներս:
ԳԴՀ վարչապետ Անկելա Մերքել ողջունած եւ
կարեւորած է Հայաստանի վարչապետի պաշտօնական այցը Գերմանիա՝ վստահութիւն յայտնելով,
որ անիկա նոր ազդակ կը հաղորդէ հայգերմանական բարեկամական գործակցութեան:
Անկելա Մերքել նշած է, որ Գերմանիան շահագըրգռուած է Հայաստանի հետ յարաբերութիւններու հետագայ զարգացումով եւ պատրաստ է
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Մերքել Եւ Փաշինեան Պեռլինի Մէջ Քննարկած Են Գործակցութեան Օրակարգը. Կողմերը Տրամադրուած
Են Աւելի Խոր Եւ Թիրախային Դարձնել Զայն
քննարկելու երկկողմ կապերու ընդլայնումի հեռանըկարները: Ողջունելով 2018 թուականի խորհըրդարանական ընտրութիւններու յաջող կայացումը`
ԳԴՀ վարչապետը նշած է, որ Գերմանիան ուշադրութեամբ կը հետեւի Հայաստանի մէջ տեղի ունեցող գործընթացներուն եւ պատրաստ է նպաստելու
երկկողմ յարաբերութիւններու խորացումին, աջակցելու բարեփոխումներուն տարբեր ոլորտներու մէջ:
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան շնորհակալութիւն յայտնած է Գերմանիա այցելելու հրաւէրին եւ
ջերմ ընդունելութեան համար՝ կարեւորելով վարչապետ Մերքելի հետ կրկին հանդիպելու եւ հայգերմանական յարաբերութիւններու ամրապնդումին ուղղուած կարեւոր քննարկումները շարունակելու
հնարաւորութիւնը։ «Հայաստան կատարած Ձեր

այցը կարեւոր խթան հանդիսացաւ հայ-գերմանական գործակցութեան զարգացումին համար։ Ուրախութեամբ, նաեւ հպարտութեամբ կ'արձանագրեմ, որ իմ այցս կը կայանայ Ձեր այցէն ընդամէնը
հինգ ամիս ետք։ Սա կը նշանակէ, որ մենք
երկուստեք տրամադրուած ենք հիմք դնելու հայգերմանական աւելի խոր եւ թիրախային գործակցութեան», - նշած է ՀՀ վարչապետը: Կառավարութեան ղեկավարը վստահութիւն յայտնած է, որ
այսօր աւելի, քան երբեւէ առկայ են նախապայմաններ հայ-գերմանական գործակցութեան օրակարգը նոր բովանդակութեամբ լեցնելու համար:
Նիկոլ Փաշինեանի խօսքով՝ եւրոպական ուղղու-

թիւնը կը շարունակէ մնալ Հայաստանի արտաքին
քաղաքական առաջնահերթութիւններու շարքին,
եւ այս առումով Գերմանիոյ՝ որպէս ԵՄ ծանրակշիռ
անդամներէն մէկուն հետ գործակցութիւնը կարեւոր է։
Զրուցակիցները քննարկած են հայ-գերմանական յարաբերութիւններու օրակարգին վերաբերող հարցեր՝ երկկողմ ու բազմակողմ ձեւաչափով գործակցութիւն, Հայաստան-Եւրամիութիւն
յարաբերութիւններ, միջազգային եւ տարածաշըրջանային հարցեր:
Նիկոլ Փաշինեան նշած է, որ նախորդ տարուան
Դեկտեմբեր 9-ին կայացած խորհրդարանական
արտահերթ ընտրութիւնները Հայաստանի պատմութեան մէջ բացառիկ էին օրէնքի տառին, միջազգային չափանիշներուն համապատասխանելու
առումով, ինչը անգամ մը եւս կը վկայէ կառավարութեան յանձնառութեան մասին՝ ամրապնդելու իրաւունքի գերակայութիւնը, ապահովելու
մարդու իրաւունքներու պաշտպանութեան աւելի
բարձր մակարդակ, անկախ դատական համակարգ՝ յաջողելու փտածութեան դէմ պայքարին
մէջ: «Խորհրդարանական ընտրութիւններով աւարտած է յեղափոխութեան առաջին փուլը: Հայաստան յառաջ կը շարժի ժողովրդավարական
արժէքներու եւ հիմնարկներու հզօրացումի ճամբով: Այժմ կառավարութեան օրակարգին տնտեսական յեղափոխութիւնն է` մեր քաղաքացիներու
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Յարութիւն Շմաւոնեան
Յարութիւն Շմաւոնեան (1750, Շիրազ, Պարսկաստան - 2 Փետրուար 1824, Մատրաս), հայ
հասարակական գործիչ, տպագրիչ, հայ առաջին
պարբերականի՝ «Ազդարար»-ի հիմնադիր։
Ուսում ստացած է ծննդավայրին մէջ, քահանայ
ձեռնադրուած է Ամենափրկիչ վանքին մէջ։ Մինչեւ
1777 թուական պաշտօնավարած է Շիրազի մէջ։
1777-84 թուականներուն անցած է մենակեաց
կեանքի, ինքնուրոյն ուսումնասիրած է պարս-

բարեկեցութիւնը զարգացնելու համար», - նշած է
ՀՀ վարչապետը:
Անդրադառնալով հայ-գերմանական տնտեսական գործակցութեան խորացումին` Նիկոլ Փաշինեան եւ Անկելա Մերքել քննարկած են տեղեկատւական արհեստագիտութիւններու, բնապահպանութեան
եւ այլ ոլորտներու մէջ համատեղ ծրագիրներու
ընթացքը, ինչպէս նաեւ նոր նախաձեռնութիւններու
հնարաւորութիւնները: Երկուստեք ընդգծուած է,
որ անոնց իրագործումը կը նպաստէ երկու բարեկամ ժողովուրդներուն միջեւ կապերու սերտացումին եւ քաղաքացիներու բարեկեցութեան
բարձրացումին: Պայմանաւորուածութիւն ձեռք
բերուած է շարունակելու աշխոյժ երկխօսութիւնը
տնտեսական տարբեր ծրագիրներու իրագործման
ուղղութեամբ: Կողմերը անդրադարձած են նաեւ
Եւրոպական միութեան հետ
արտօնագիրերու
ազատականացումի գործընթացին ուղղութեամբ
աշխատանքներուն:
Զրուցակիցները միտքեր փոխանակած են նաեւ
Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրի կարգաւորումի հարցին շուրջ: Երկուստեք ընդգծուած է
ԵԱՀԿ Մինսքի խումբի համանախագահութեան
ծիրէն ներս բանակցային գործընթացի կարեւորութիւնը` որպէս խնդրով զբաղող միակ միջազգային
լիազօրութիւն ունեցող ձեւաչափ:

¾ç 07
կերէն եւ արաբերէն լեզուներ ու գրականութիւն,
փիլիսոփայութիւն, աստուածաբանութիւն, սորված է արհեստներ։
1784-ին որպէս աւագ քահանայ ուղարկուած է
Մատրաս։ Տեղի հայութեան ծանօթացուցած է
բրուտագործութեան, ձիթհանութեան եւ այլ արհեստներու։ 1789-ին հիմնադրած է Մատրասի
երկրորդ հայկական տպարանը, իսկ 1794-ին`
«Ազդարար»-ը։
1809-էն տպարանը յանձնած է իր աշակերտներուն, ամբողջապէս նուիրուած է գաղութի
հասարակական-լուսաւորական կեանքին։ Ունեցած է ընդգծուած ռուսամէտ կողմնորոշում, սերտ
կապերու մէջ եղած է Ռուսիոյ եւ Հայաստանի
յառաջադէմ շրջանակներուն հետ, հանգանակութիւններ կազմակերպած է ի նպաստ կրթական
եւ մշակութային գործին։
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¾ç 03

Հայ Մամուլի Տարի - Հայ Մամուլի Ապագան՝ Օրինակի Մը Հետքերով
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ
Արամ Ա կաթողիկոսի նախաձեռնութիւնը 2019ը
Հայ Մամուլի տարի հռչակելու ինքնատիպ նախաձեռնութիւն մըն է, հրաւէր՝ նախ մտածելու, ապա
մեր կարիքներու, հեռանկարներու եւ կարելիութիւններու ծիրէն ներս աշխուժացնելու հայ մամուլը,
զայն ծառայեցնելու մեր ժողովուրդի ապագային,
զայն դուրս բերելով իր թաղային, համայնքային,
մասնակի լրատուամիջոցի վիճակէն:
Ղեկավարութիւններ (պետութիւն, կուսակցութիւն,
հրապարակագիր, լրագրող, մտաւորական, եւ ընթերցող հասարակութիւն), այս հարցի մասին պէտք
է մտածեն ընկերութիւններու եւ քաղաքակակրթութեան հոլովոյթի լոյսին տակ, ճշդեն մամուլի տեղը,
դերը, բովանդակութիւնը՝ կարելիութիւնները եւ
անկէ սպասուածը եւ տալիքը: Ժողովուրդներ եւ երկիրներ մամուլ ունին, առանձին չենք: Ներազգային
խոզակի բանտին մէջ մնալով նպատակասլաց եւ
օգտակար մամուլ չենք ունեար:
Մենք սովորաբար հայ մամուլ հասկացողութեան
տակ կ’արձանագրէինք տպագիր թուղթը (օրաթերթ,
շաբաթաթերթ, ամսաթերթ, պարբերական): Երբեք
չենք կրցած հաշուել, թէ աշխարհագրական տուեալ
շրջանի մը հայ բնակչութեան ո՞ր տոկոսը տեղեկութիւն կը ստանայ հայկական թերթերէն, անջատելով հայագիրը եւ օտարագիրը, յաւելեալ յստակութեան համար: Նահանջի մը արտայայտութիւն
օտարագիր հայ մամուլը ի՞նչ օգտակարութիւն
ունեցած է եւ ունի:
Երբեք չենք փորձուած նաեւ բաղդատութիւններ
ընել օտար մամուլին հետ, որպէս բովանդակութիւն,
որակ, կազմակերպութիւն եւ ազդեցութիւն: Հայկական թերթին տպաքանակը չի յայտարարուիր, ոչ ոք
գիտէ, առաւել կամ նուազ ճշդութեամբ, անոնցմէ
իւրաքանչիւրին գնողներուն եւ ընթերցողներուն
թիւը: Ազգային, համայնքային եւ կողմնապաշտական
բարոյական ըմբռնումով կը քաջալերենք հայկական
թերթը, կը քննադատենք, նոյնիսկ երբ չենք կարդար:
Կը պատահի՞ որ խօսինք հայկական թերթի
ընթերցողին հետ եւ հարց տանք, թէ ո՞ր սիւնակները
կը կարդան (հետաքրքրուիլ բառը պերճանք պիտի
ըլլայ): Հարցախոյզ մը եթէ կատարուի, տխուր
եզրակացութեան պիտի հասնինք: Կը կարդացուին
ձեռնարկներու յայտարարութիւնները, մահազդները, հոգեհանգիստները: Կը կարդացուին առաջին
էջի մեծատառ վերնագիրները եւ հեռագրալուրերը:
Այսինքն թերթին gazette-ի մասի անմիջականութիւնը կը հետաքրքրէ զանգուածը: Իսկ այս նուազագոյնն ալ սահմանափակուած է, քանի որ ձայնասփիւռ եւ հեռտեսիլ այդ դերը կը կատարեն
հասնելով իւրաքանչիւրին իր յարկին տակ, առանց
յաւելեալ ճիգ պահանջելու: Եթէ գումարենք համացանցով ստացուած եւ ընկերային ցանցերու
վրայ (réseaux sociaux) տարածուող, կրկնուող եւ
մեկնաբանուող լուրերը, դասական լրատուամիջոց
տպագիր մամուլի ապագան կը դառնայ հարցական:
Կը մնայ հայ տպագիր մամուլի այսպէս կոչուած
ներքին էջերու ընկերային, ազգային, քաղաքական
եւ գրական բովանդակութեան գրութիւններու պարագան, վերլուծական կամ ստեղծագործական: Այս
էջերուն վրայ տեղադրուածները, ստացուած եւ
իւրացուած, գրողը եթէ փափաքի, համացանցով կը
հաստատէ իր կայքը, եւ կ’ունենայ իր ընթերցողները:
Այս ընելու համար ոչ մէկ համադրումի, հսկողութեան,
կամ զտումի կարիք եւ պարտաւորութիւն կայ:
Այս արագ նշումներու լոյսին տակ, կա՞յ կարե-

լիութիւն հայ տպագիր մամուլի տեւականացման
համար: Պարզ է, որ հայ տպագիր մամուլը, ինչպէս
այսօր, վաղն ալ իր տպաքանակով եւ ընթերցողներու
համրանքով պիտի չգոյատեւէ: Կը մնայ ծանուցումներու պարագան, որոնք շնչառութեան թոք են,
առանց բաւարար ըլլալու:
Հայ տպագիր մամուլը, փաստ է այսօր, կ’ապրի
այս կամ այն կողմի պատկանելիութեամբ, անոր
օժանդակութեամբ եւ յատկացումներով, իր վճարող
ընթերցողներն ալ ընդհանրապէս կը պատկանին
աւանդական կողմերէն մէկուն կամ միւսին:
Հարկ է քննել այն պայմանները, որոնք կրնան
հայ տպագիր մամուլը աշխուժացնել, ընել այնպէս
որ ընթերցողները իրենք փնտռեն թերթը՝ իր
բովանդակութեան համար, որ աւելին բերէ իրեն
քան ընթացիկ կազէթը, ձայնասփիւռը, հեռատեսիլը,
համացանցը: Ընթերցողը լուրը կ’իմանայ զանազան
լրատուամիջոցներէ, որոնք կը կրկնուին մէկ կամ
միւս աղբիւրի պարագային: Հայ թերթը լուրին վրայ
կամ անոր հետ աւելին պէտք է բերէ: Այդաւելին
տեղեկութեան իմաստաւորումն է պատմութեան,
քաղաքակրթութեան, միջազգային եւ ազգային ընդհանուր կացութեան լոյսին տակ, ինչ որ չեն կրնար
ընել ոչ ձայնասփիւռը, ոչ հեռատեսիլը, ոչ համացանցը: Ոչ ալ օրաթերթը՝ որ հարկատու է անմիջականի:
Այս տրամաբանութեամբ ալ, ասկէ առաջ խորհած եւ ըսած եմ, որ ընդհանրապէս օրաթերթի
ապագան, նաեւ հայ օրաթերթի, շաբաթաթերթն է,
իր վերամտածուած հայկական եւ ժամանակակից
քաղաքակրթական-քաղաքական-մշակութային
բովանդակութեամբ:
Աչքի առաջ ունիմ ոչ-հայկական շաբաթաթերթ մը:
. 100 էջ
. 25 էջ ծանուցում
. 22 յօդուածներուն առնչուող նկարազարդում
. Հրատարակութեան կէսը գեղեցիկ եւ գունաոր
նկարներ ունի, որոնք էջերուն շնչառութիւն կու
տան, ընթերցումը դիւրացնելով
. Շաբաթաթերթը կը սկսի երկրին համար
անմիջական իրադարձութեան մը մասին երկու
սիւնակով, էջին 2/3ը, դէպքի ընկերաքաղաքական
հասկնալի եւ լուսաբանող բացատրութեամբ:
. Էջ մը յատկացուած է քաղաքական-ընկերային
հարցի մը, որ կը վերաբերի ժամանակակից ընկերութեան, երկրին մէջ եւ երկրէն դուրս: Ընթերցողը
կը հասկնայ, որ իր եւ իր երկրի հարցերը մաս կը
կազմեն ընդհանուրի մը, բերելով դատումի տարրեր:
. Էջի մը 2/3ով կը խօսուի բջիջային հեռախօսի
ներկայութեան մասին, որ քաղաքական կեանքի
ազդակ դարձած է, մրցակցութիւններ, լրտեսութիւն,
հսկողութիւն, եւայլն:
. Երկրի քաղաքական դէմքերու հակիրճ արտայայտութիւնները անմիջական խնդիրներու մասին.
թեր, դէմ:
. Տարիներ առաջ հեռաւոր երկիր մը ապաստանած ահաբեկիչի ձերբակալութիւնը. յիշեցումներ:
. Քաղաքական երկու անձերու կենդանագիրը եւ
անոնց առաջարկները:
. Դրամի եւ տնտեսութեան հարցը՝ համաշխարհային կացութեան մէջ նախատեսուող վտանգներ,
պետութիւններու անլուծելի պարտքերը:
. Ժողովրդական ընդվզումներ իշխող ընտրանիին
դէմ եւ ընդվզեցուցիչ եկամուտներ:
. Համաշխարհային պատերազմի ձգած ընկերային եւ հոգեբանական հետքերը:
. Եկեղեցին եւ մանկասիրութեան հարցերը:
. Պատերազմէն ետք Եւրոպայի վերակառուցման
թաքուն երեսը:

. Այլ երկիրներ:
. Վեզիւվ հրաբուխի լավային տակ թաղուած
Փոմփէի պեղումները, լուսանկարներով:
. Իմաստասիրութեան էջ մը. ինչպէ՞ս իմաստասիրել:
. Բնութիւնը եւ նախնական համարուած Ամազոնի
ցեղախումերը:
. Բժշկութիւն եւ բնութիւն:
. Գրականութիւն. վիպասան մը:
. Շարժանկար եւ դերասաններ:
. Նոր գիրքեր: Տեղական եւ միջազգային:
. Թատրոն. նորութիւններ եւ բեմադրութիւններ:
. Նորոյթի մասին կարծիք:…
Այս յիշեցումները կ’ընեմ, ըսելու համար, որ ընթերացողը շաբաթավերջին ընթերցման նիւթ ունի,
առանց բանտարկուած մնալու կրկնուող հեռագրալուրերու ուռկանին մէջ: Կը բացուի իր մտահորիզոնը: 100 էջերուն մէջ չենք հանդիպիր մանկապարտէզի հանդէսներու նկարագրութեան, այս կամ
այն անձի, այս կամ այն կողմի գովերգութեան:
Ընթերցողին համար գրուած են էջերը եւ ոչ այս կամ
այն իշխանին ծառայելու:
Ի հարկէ, այս ընելու համար սիրողականութիւնը
չի բաւեր: Բանիմաց եւ անկախ անձնակազմ պէտք է:
Միամիտ չեմ խորհելու համար, որ մենք միջոցները, մարդիկը եւ իմաստութիւնը ունինք սեղանիս
վրայ գտնուող թերթին հետ մրցելու: Բայց առնուազն
կրնանք մտածել օրինակի արժէքի մասին, լոյս
տեսած էջը պէտք է ծառայէ ընթերցողին եւ ոչ ստորագրողին, չըլլայ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով
ապսպրուած:
Ընթերցող զանգուածը նուազած է, թերթի տպաքանակը նուազած է, ընթերցողը կամ կը գոհանայ
հեռատեսիլով կամ կը դիմէ օտարալեզու թերթերու:
Հայ մամուլը, անոր ետին կանգնած ղեկավարութիւնները, անմիջական շահերէ եւ մրցակցութիւններէ անդին, այս հիմնահարցերը պէտք է քննեն,
եզրակացնեն, կազմակերպեն եւ ուղղութիւն ճշդեն:
Բայց նախ լսեն մամուլի իսկական տէր ընթերցողը,
որ թերթը կը կարդայ, որ թերթը չի տեսներ,
կ’անտեսէ: Այսինքն գիտական հարցախոյզով
կացութեան ախտաճանաչումը պէտք է ընել, սրահ
յուզելու կոչուած ճառի փոխարէն:
Եւ ի հարկէ հայ մամուլը պէտք չէ պատուանդան
ըլլայ անմիջուկ փառասիրութիւններու բաւարարման, որ հայկական հին աւանդութիւն է, որուն
մասին կը վկայէ Յակոբ Պարոնեան՝ իր «Ազգային
ջոջեր»ով: Ո՞վ այսօր կը կարդայ «Ազգային Ջոջեր»ը՝
հայելիին մէջ նայելու պէս:
Այժմ՝ «մարգարէներով», «նուիրեալներով», «անփոխարինելիներով»…
Այս հարցերուն մասին պէտք է խօսիլ եւ զանոնք
քննել առանց վերապահութիւններու, հանրային
շահը եւ գալիքը նկատի ունենալով:
Ինչպէ՞ս, ո՞ւր…
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Մշակութային Արձագանգ
Յովհաննէս Թումանեանի Ծննդեան 150-Ամեակի Գրական
Մշակութային Անդրանիկ Տօնակատարութիւնը Ժընեւի Մէջ
2019-ի ընթացքին, այլ յոբելեաններու շարքին,
համայն հայութիւնը Հայաստանի, Սփիւռքի եւ
Արցախի մէջ կը նշէ «Ամենայն Հայոց Բանաստեղծ»
Յովհաննէս Թումանեանի ծննդեան 150-ամեակը:
Մեծ բանաստեղծին յոբելեանին նուիրուած թերեւս անդրանիկ տօնակատարութեան ազդանշանը,
անոր ծննդեան թուականէն 10 օր առաջ, ինչպէս
կ’երեւի, կու տայ Զուիցերիոյ Ժընեւ քաղաքը, ուր
Հայկական Բարեգորական Ընդհանուր Միութեան
մասնաճիւղը 9 Փետրուարին կը կազմակերպէ Թումանեանական գրական բացառիկ երեկոյ, յատկապէս այս առիթով Պէյրութէն իբրեւ գլխաւոր բանախօս հրաւիրելով «Ծաղիկ» գրական ազգային
շաբաթաթերթի խմբագրապետ եւ բանաստեղծ
Յակոբ Տիւնեայեանը (Ասպետ Ռուբինեան՝ գրական
անունով), իսկ Պոլիսէն՝ մեծանուն արուեստագիտուհի Տիկին Սիլվա Կոմիկեանը, Հայ «Ասմունքի
Իշխանուհին»:
Արդարեւ, Հ.Բ.Ը.Մ.ի Ժընեւի մասնաճիւղի վաստակաշատ ատենապետուհի Տիկին Թալին Ուզունեան-Աւագեան, որ աւագ դուստրն է Հ.Բ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական վարչութեան երկարամեայ նախկին
փոխատենապետ եւ ազգային-հասարակականմշակութային գործիչ Հայկաշէն Ուզունեանի (19202006) ու Թէքէեան Մշակութային Միութեան «Հայկաշէն Ուզունեան» Գրական Մրցանակի յանձնաժողովի
նախագահը, ամէն ճիգ ի գործ դրած է սոյն միջո-

ցառման տալու փառաշուք փայլք, երբ, ինչպէս
վերջերս ալ ՀՀ մշակոյթի նախարարի պարտականութիւնները կատարող Նազելի Ղարիբեանը մամուլի ասոլիսի ժամանակ յայտարարեց, ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի
յոբելենական իրադարձութիւններո օրացոյցին մէջ
ներառնուած են Յովհաննէս Թումանեանի եւ
Կոմիտաս Վարդապետի ծննեան 150-ամեակները:
Մեծանուն բանաստեղծին ծննդեան 150-ամեակի
գրական մշակութային միջոցառումը տեղի պիտի
ունենայ Շաբաթ, 9 Փետրուարի երեկոյեան ժամը
6:30-ին, Ժընեւի Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան սրահին մէջ, ուր հրաւիրուած է
գրասէր հասարակութիւնը: Յայտագիրը կ’ընդգրկէ
նաեւ գեղարուեստական բաժին:

Ուշագրաւ Հրատարակութիւն Մը Համշէնահայերէնի Մասին

«Բացի պոլսոյ բարբառէն եւ արեւմտահայե
րէնէն, հայերէնի նու ազագոյն երեք բարբառներ դեռ
կը խօսուին Թուրքիոյ մէջ։
Արթվինի Հոփա եւ Պորչքա գաւառներու 23 գիւ
ղերը եւ անոնցմէ ձուլու ած ներքին սփիւռքը կը խօսի
համշէներէն։
Անտիյոքի Սամանտաղ գաւառի Վաքըֆլը գիւղը
եւ հոնկէ ձուլու ած քանի մը հարիւր հոգի կը խօսին
Քեսապի բարբառով։
Նու ազ ծանօթ է Չանքըրըյէն դէպի Ամասիա եւ
Արթվին երկարող ընդարձակ տարածքի մը վրայ
,փոշաե կամ ,լոմե կոչուած քոչւոր ժողովուրդի բար
բառը։ Այս երեք լեզուներն ալ կորուստեան շեմին
են։ Երեքն ալ իրարու հետ հաղորդակցելու կա
րելիութիւն չունենալու աստիճան օտարացած են եւ
բացի սիրողական մակարդակով քանի մը ու
սումնասիրութիւններէ երեքն ալ չեն ստուգու ած։
Մեր բարեկամ Հուրիյէ Շահին այս պայմաններու
տակ ձեռնարկած է հսկայական գործի մը։ Առան
ձինն կրցած է պատրաստել համշէնահայերէնի կա

տարեալ քերականութիւն մը։
Արեւմուտքի մէջ արդի լեզուագիտութիւնը նման
բնոյթի աշխատութիւններով ծաղկած է։ Բազմա
հազար լեզուագէտներ տքնաջան աշխատութիւնով
ուսումնասիրած են քիչ ծանօթ խումբերու լեզունե
րը։ Եթէ ապագային Թուրքիոյ մէջ ալ լեզուաբանու
թիւն կոչեալ գիտութիւն մը ծաղկի, այդ գիտութեան
առաջին օրինակները եկած պիտի ըլլան Հուրիյէ
Շահինի նմաններուն աշխատութիւնով»։
Սեւան Նշանեան ահա այս տողերով կը բնու
թագրէ եւ կ՚ող ջունէ նորատիպ այն աշխատութիւնը,
որ ձօնուած է համշէնահայերէնի քերականութեան
եւ հազիւ վերջերս մուտք գործած գրախանութներու
մէջ։
Հուրիյէ Շահին իբրեւ մանկավարժ երկար ու
տքնաջան աշխատանքով յաջողած է գլուխ հանել
այս ուսումնասիրութիւնը, որ իր տեսակին մէջ եզա
կի է։ Նախ եւ առաջ այդ լեզուն օգտագործող համ
շէնցիներ բաւական երկար վարանած էին իրենց
արտնի լեզուին արժէք մը ներկայացնելու խնդրին
մէջ։ Այդ է պատճառը, որ ժամանակի հոլովոյթով
նու ազած էր լեզուի գործածութիւնը եւ նոր սե
րունդները ընդհանրապէս հեռացած էին իրենց
մայրենիէն։ Միւս կողմէ սակայն գրական գետնի
վրայ լեզուն վերջերս կ՚արժանանար որոշ ուշադրու
թեան։ Այդ է պատճառը, որ ,Արասե հրատարակչա
տունը հրատարակած էր Մահիր Էօզքանի ,Համշէնի
հեքեաթներեը, իր բնագիրով եւ հայերէն տարբե
րակով։
Միաժամանակ կը հրատարակուի ,Կորե պար
բերականը, որ իր կարգին կը փորձէ ընդլայնել
համշէնի բարբառի գոյատեւումը։ Բոլոր այս յատ
կութիւններով ող ջունելի գործ մըն է, որ լոյս աշ
խարհ կու գայ շնորհիւ Հուրիյէ Շահինի։

«Սասուցիներու Պար»ը Պոլսոյ
Հանդիսատեսին Համար

Այժմէն յայտնի դար
ձած է, թէ սոյն տա
րուայ
Մարտ ամիսը պոլսահայութեան համար մշակութա
յին գետնի վրայ պիտի ըլլայ բաւականին բեղուն։
Թերթիս նախորդ թիւով անդրադարձած էինք թէ
Աւետիկեան բառարանի նախաձեռնութեամբ հան
րածանօթ կատակերգակ Վահէ Պերպերեան քա
ղաքս պիտի այցելէ ։ 6-7 Մարտի այդ ներկա
յացումներէն ետք այս անգամ Տատեան վարժարանի
յոբելեանի յանձնախումբի նախաձեռնութեամբ տե
ղի պիտի ունենայ Մաժակ Թոշիկեանի վերջին յօ
րինումին՝ «Սասունցիներու պար» ի ներկայացումը
26 Մարտ երեքշաբթի, Պաքըրգիւղ Լէյլա Կենճէրի
անու ան օփերայի դահլիճին մէջ։
Ինչպէս պիտի յիշեն «Ակօս»ի ընթերցողները
Գէորգ Էմինի այնքան ժողովրդականացած «Սա
սունցիներու պար»ը բանաստեղծութեան վրայ կա
տարու ած այդ յօրինումը իր առաջին ներկայացումը
ունեցած էր Երեւանի մէջ եւ այժմ Թոշիկեան կը
պատրաստու ի այս խիստ պատուաբեր ներկա
յացումը կրկնել Պոլսոյ հանդիսատեսին համար։
Մաժակ Թոշիկեանի դէպի երաժշտական բնաշ
խարհ վերադարձը հայ երգին պարգեւեց կոթողա
յին գործեր, նախ Հրանդ Տինքի ձօնուած օրա
թորիայի եւ ապա «Սասուցիներու պար» պալէի
միջոցաւ։ Երկու գործերն ալ կը պահանջէին
երաժշտական բարձր գիտելիք եւ ճաշակ, որոնցմով
օժտու ած է Թոշիկեանը։ Երկուքն ալ կը պահանջէին
նաեւ երաժշտական վիթխարի աշխատութիւն, որ
եւս ի կատար եկաւ շնորհիւ Հայաստանի երաժշտա
կան լուրջ կուտակումին։ Առաջին անգամ չէ որ
սփիւռքի արու եստագէտը կ՚օգտու ի այդ կուտակու
մէն եւ հայրենի երկրի վրայ կը գտնէ այն գործընկեր
ները որոնց հետ կարելի պիտի ըլլայ յաղթահարել
նման բնոյթով կոթողային գործերու բեմադրութիւ
նը։ Մնաց որ Մաժակ Թոշիկեան հարուստ է նաեւ
իր Պոլսոյ միջավայրով, քանի որ ան այս քաղաքին
մէջ եւս ունի իրեն հետ համագործակցելու տրա
մադիր բազմաթիւ գործընկերներ։ Այս բոլորը
առանցին բարեբախտութիւններ են ցանկացած
երաժշտի համար։
Հիմա մատնու ած ենք անհամբերութեան հո
գեբանութեան, ըմբոշխնելու համար Մարտ ամսու
այս խիստ շահեկան մշակութային միջոցառումները։
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Մշակութային Արձագանգ
«Առձեռն Բառարան»ը Վերահրատարակուած
Թրքահայ Ուսուցչաց Հիմն արկը վերհրատարա
կեց Մխիթարեան Միաբանութեան վաստակաւոր
ուսուցիչներէն Հայր Արիստակէս Վարդապետ Պօհ
ճալեանի «Առձեռն բառարան»ը։
Հայր Արիստակէս Պօհճալեան այս աշխատասի
րութիւնը առաջին անգամ հրատարակած էր 1975ին Մխիթարեան Միաբանութեան հիմն ադիր Մխի
թար Սեբաստացիի ծննդեան 300-ամեակին առթիւ։
Պօհճալեան նման հրատարակութեան մը կա
րիքը նկատած էր, երբ կ՚աշխատակցէր Հայր Հմայեակ Համբարեանի մեծածաւալ եւ արժէքաւոր հա
յերէնէ հայերէն բառարանին։ Այն ատեն մտադրած
էր աշակերտներու համար աւելի գործածական առ
ձեռն բառարանի մը, որ մօտ 45 տարի է կը ծառայէ
պոլսահայ դպրոցականներուն։
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Շնորհակալ
Նախաձեռնութիւն
ՀՀ ԱԻՆ-ը Արցախի
Արտակարգ Իրավիճակներու
Պետական Ծառայութեան
Փոխադրամիջոցներ Պիտի
Նուիրաբերէ

Հայկ Նագգաշեանի Անուան Գրական Գնահատանքի
Հիմնադրամ

Սփիւռքահայ արձակագիր եւ հասարակական
գործիչ Հայկ Նագգաշեանի ընտանիքը 2017ին հիմնեց «Հայկ Նագգաշեանի գրական գնահատանք»
անունով հիմնադրամը, արժեւորելու հայրենի եւ

սփիւռքահայ գրողներու հայերէն նորատիպ գրական-գեղարուեստական երկերը:
Հիմնադրամը կը յայտարարէ, որ կազմուած է
հնգանդամ գնահատիչ մարմին մը, որ ստացուած
գրական նիւթերէն մասնագիտական ընտրութիւն
կատարելէ ետք, եզրափակիչ հաղորդագրութիւն
պիտի հրապարակէ 2019 Հոկտեմբերին՝ Հայ
մշակոյթի ամսուան հանդիսութեանց օրերուն:
Հետաքրքրուած հեղինակներէն կը խնդրուի
2018ին իրենց լոյս ընծայած գիրքերէն հինգական
օրինակ եւ նոյնին PDF տարբերակը մինչեւ 2019
թուականի Ապրիլ 30 առաքել Սօսի Նագգաշեանին,
հետեւեալ հասցէներով՝
Sossie Naccashian
11848 Rue Filion, Montreal, Quebec, H4J 1T3
CANADA
կամ՝ n.sossie@yahoo.ca։

«Հայաստան» Հիմնադրամը Տարբերանշանի Մրցոյթ կը Յայտարարէ
«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամը կը
յայտարարէ Հիմնադրամի տարբերանշանի եւ վերաոճաւորման (rebranding) առաջարկներու բաց մրցոյթ։
Ըստ «Արմէնփրես»ի «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի մրցոյթը նպատակ ունի վերաիմաստաւորելու Հիմնադրամին դերը իբրեւ Համահայկական ամբողջական ներուժը միաւորող, մեր
Հայրենիքի հանդէպ հոգատարութիւն դրսեւորող
կառոյց։ Տարբերանշանի վերաոճաւորման հայեցակարգը պէտք է ներառնէ Հիմնադրամին անուանումը
հայերէն («Հայաստան» համահայկական հիմնադրամ) եւ անոր կիրառման հնարաւորութիւն տայ
նաեւ անգլերէն, ռուսերէն եւ ֆրանսերէն լեզուներով։
Տարբերանշանը պէտք է ըլլայ ժամանակակից ու
նորարարական լուծումներով, արտայայտէ Հիմնադրամի առաքելութիւնը։
Ըստ աղբիւրին՝ մրցոյթին կրնան մասնակցիլ
բոլոր հետաքրքրուած կազմակերպութիւնները կամ
անձիք՝ անկախ բնակութեան վայրէն, մասնագիտութենէն եւ քաղաքացիութենէն։ Մշակուած առաջարկի
փաթեթը պէտք է ներառնէ տարբերանշանի էսքիզն
ու անոր կիրառման հնարաւոր տարբերակները։
Անիկա պէտք է ներկայացուի ելեկտրոնային եղանակով՝ հայերէն կամ անգլերէն, առաւելագոյնը 10
էջէ բաղկացած Adobe Acrobat Reader (PDF) ձեւաչափով, որ պէտք չէ գերազանցէ 20 ՄՊ-ը։
Յայտի փաթեթը պէտք է կազմուած ըլլայ շարք

մը բաղադրիչներէ, ինչպէս՝ տարբերանշանի էսքիզ,
ունենայ կիրառման հնարաւոր լուծումներ (գունաւոր,
մոնոխրոմ, մեծ չափերով՝ պաստառի վրայ, փոքր
չափերով՝ այցեքարտի համար, տարբեր այլ կիրառման հնարաւորութիւններ), գաղափարի հակիրճ
նիւթի նկարագրութիւն, գաղափարի հեղինակներու
մասին տեղեկատւութիւն, ինչպէս նաեւ իւրաքանչիւրի մասնակցութիւնը ներկայացուած փաթեթի
մշակման գործին մէջ։
Նշենք, որ յայտերը կ՝ընդունուին մինչեւ Փետըրւար 16-ը ներառեալ: Յայտը պէտք է ուղարկել d.
banuchyan@himnadram.org ելեկտրոնային փոսթի
հասցէին՝ վերնագիր (subject) տողին վրայ նշելով
New Himnadram Re-Branding բառակապակցութիւնը։
Լաւագոյն երեք տարբերանշաններուն ընտրութիւնը
տեղի պիտի ունենայ Փետրուար 18-22 ինկած ժամանակահատուածին: Հանրային քննարկումը պիտի կայանայ Փետրուար 23-27-ի ընթացքին: Վերջնական տարբերանշանի ընտրութիւնը տեղի պիտի
ունենայ Մարտ 8-ին:

ՀՀ արտակարգ իրավիճակներու նախարարութեան պատկանող 27 միաւոր փոխադրամիջոցներ
պիտի նուիրաբերուին Արցախի Հանրապետութեան
արտակարգ իրավիճակներու պետական ծառայութեան: Այս մասին որոշման նախագիծը, ըստ
Armenpress.am-ի, ընդունուած է կառավարութեան
այսօրուան նիստին ընթացքին:
«Սոյն նախագիծին ընդունումով կը նախատեսուի
Արցախի Հանրապետութեան արտակարգ իրավիճակներու պետական ծառայութեան կողմէ փաստացի շահագործուող գոյքը նուիրաբերել, որ
հնարաւորութիւն պիտի տայ ԱՀ արտակարգ իրավիճակներու պետական ծառայութեան իրականացնելու գոյքի տնօրինման իրաւազօրութիւնը»,ըսուած է հիմնաւորման մէջ:
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Փառքը Եւ Սէրը Լիուլի Ապրած
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ
Տասը տարեկան էի, երբ ան մահացաւ, բայց կը
յիշեմ, որ միշտ կը խօսէր իր գիւղին, իր ընտանիքին
մասին, որ մասնատուեցաւ, քայքայուեցաւ: Ան
միշտ ներկայ եղած է մանկութեանս մէջ:
Մեծ հայրս ինծի ձգած էր հին ու մաշած դաշնամուր մը: Քոյրս արդէն դպրոցական էր, մայրս ալ
ամէն օր աշխատանքի կ՚երթար: Ես տան մէջ
մինակ կը մնայի մեծ մօրս հետ, որ ոչինչ կը հասկընար: Ատիկա այնքան ձանձրալի էր, որ ես ամբողջ
օրը կ՚անցընէի դաշնամուրին դիմացը եւ ատիկա
զիս կը փրկէր:
1960-ականներուն Լըկրան յանկարծ որոշեց
երգել իր գրած երգերը: Կը զգար, որ բան մը կը
պակսէր իր արուեստին մէջ եւ փնտռեց ու գտաւ իր
ձայնը, որ նոյնպէս սիրելի դարձաւ, ինչպէս՝ իր երգերը: Այս առթիւ ան ըսած է.
Կ՚ուզէի փորձել ատիկա, ինչպէս նաեւ՝ յաղթահարել ամօթխածութիւնս։ Քանի մը տարի հանդիսատեսին կռնակով նստած նուագելէ յետոյ որոշեցի շրջիլ եւ հանդիսատեսին հանդիպիլ դէմքով։
Ես մեծ պարգեւ մը ունիմ ներսս, մեղեդին քովս
կը ծնի առանց ջանք գործադրելու:
Որքան շատ կ՚ապրիմ, այնքան շատ կը սորվիմ:
Որքան շատ սորվիմ, այնքան կը գիտակցիմ, որ
իրականութեան մէջ շատ քիչ բան գիտեմ:
Ես իմ տարիքս չեմ զգար: Անիկա ինծի համար
ծանրութիւն չէ:
Եթէ դուն կը զիջիս կեանքի մէջ բան մը շահելու
համար, դուն ինքզինքդ կը դաւաճանես:
Իմ բոլոր ստեղծագործութիւններս ալ սիրելի են,
տարբերութիւն չկայ եւ փոխհատուցում ալ չեմ
սպասեր: «Օսքար»ը ընդամէնը գեղեցիկ արձանիկ
մըն է ինծի համար:

Սէրը

Մօտաւորապէս չորս տարի առաջ ֆրանսական
եւ օտար լրատուամիջոցները սկսան Միշել Լըկրանի անունը հնչեցնել ոչ թէ անոր արուեստին
առթիւ, այլեւ՝ մեծ երաժիշտին անձնական կեանքն
էր լրատուամիջոցներու ուշադրութեան կեդրոնին:
82-ամեայ երաժիշտը վերագտած էր իր երիտասարդ
տարիներու սէրը եւ կ՚ամուսնանար անոր հետ:
Հարսնացուն նոյնպէս ոչ պակաս ծանօթ անձնաւորութիւն մըն էր՝ դերասանուհի Մաշա Մերիլը՝
ծագումով ռուս իշխանական ընտանիքէ, որ ծնած
եւ մեծցած էր Ֆրանսա եւ ուր ալ կերտած էր իր
դերասանական հռչակը: Մաշա Մերիլ այդ ժամանակ 73 տարեկան էր, երկու տարի էր, որ բաժնուած
էր վերջին ամուսինէն, վերջին կնոջմէն բաժնուած
էր նաեւ Լըկրան: Արուեստագէտները խոստովանած
են, որ հակառակ իրենց տարիքին՝ յարաբերութիւններու մէջ սէրն ու կիրքը կը գերիշխեն։ «Ամէն
անգամ երբ հանդիպէինք, մեր սրտերը կը սկսէին
արագ բաբախել, այժմ արդէն կարող ենք տրուիլ
մեր կիրքերուն», ըսած է դերասանուհին:
Միշել Լըկրան եւ Մաշա Մերիլ ծանօթացած են
1964 թուականին: Լըկրան կայացած երաժիշտ էր,
Հոլիվուտ կը մնար, եւ Հոլիվուտը հմայուած էր
իրմով: Ֆրանսական պատուիրակութեան հետ ան
Հոլիվուտէն կը մեկնի Պրազիլ՝ միջազգային շարժանկարային փառատօնին մասնակցելու, պատւիրակութեան մէջ էր նաեւ Մաշա Մերիլ, որ կը
ներկայացնէր «Հիասքանչ սուտլիկը» շարժանկարը:
Անոնք կը սիրահարուին, անմոռանալի օրեր
կ՚անցընեն փառատօնի օրերուն, սակայն Լըկրան
ամուսնացած էր, երեխաներ ունէր, իսկ Մաշա կը

պատրաստուէր ամուսնանալ: Կը բաժնուին՝ որոշելով խեղդել իրենց զգացումները, չցաւցնել ընտանիքի անդամներուն սիրտերը: Յիսուն տարի
շարունակ անոնք կը հետեւէին իրարու յաջողութիւններուն՝ հեռուէն հիանալով իրարմով եւ յիշելով
անցեալի օրերը:
2013 թուականին կրկին կը հանդիպին, երկուքն
ալ արդէն բաժնուած էին եւ կ՚որոշեն այլեւս չլքել
զիրար: Պսակադրութիւնը կը կայանայ եկեղեցական ծէսով՝ ընկերներու, բարեկամներու, ընտանեկան անդամներու ներկայութեամբ: Միշել Լըկրան
երեք երեխայ ու թոռներ ունէր, Մաշա Մերիլ պաշտօնապէս որդեգրած էր իր նախկին ամուսիններէն
մէկուն զաւակը: Երիտասարդութեան տարիներուն
հմայիչ եղած տաղանդաւոր դերասանուհին իր
հմայքը պահած էր նաեւ 73 տարեկանին: Ան ըսած
էր, որ նախկին իր բոլոր ամուսինները իրմէ
երիտասարդ եղած են եւ Միշելը միակ ամուսինն է,
որ իրմէ մեծ է: «Եթէ յիշենք այն ժամանակները,
երբ առաջին անգամ հանդիպեցանք, Մաշան 24,
իսկ ես 32 տարեկան էի։ Մենք շատ երիտասարդ
էինք, սակայն չէինք հասկնար ատիկա: Չէինք
հասկնար, որ կը քալէինք Գլխաւոր Սիրոյ կողքին։
Անցան տարիներ եւ տեսնելով Մաշան՝ յանկարծ
հասկցայ, որ բոլոր անցած տարիներուն նախապատրաստուած էինք իրարու հետ հանդիպումին։
Մենք շարունակած ենք սիրել զիրար եւ մէկը վերէն
մեզի հասկցուց, ցոյց տուաւ այն ճանապարհը, մեզ
միաւորեց թատրոնի մէջ եւ զիս ստիպեց ըսել՝
Մաշա, ամուսնացիր ինծի հետ», իրենց հանդիպման
մասին պատմած է Լըկրան, երբ թատրոնի մէջ,
բեմին վրայ 2013 թուականին տեսած է Մաշան:
Իր կեանքի վերջին չորս տարին Միշել Լըկրան
անցուց իր երիտասարդութեան սիրոյ կողքին, վայելեց ամէն մէկ օրը, անոնք նոյնիսկ օփերա գրեցին
միասին. Մաշա Մերիլ գրեց բառերը, Լըկրան՝
երաժշտութիւնը:
Մերիլ նաեւ գիրքերու հեղինակ է, ֆրանսական
հասարակութեան մէջ ծանօթ են անոր գիրքերը:

Մէկ ամիսէն՝ փետրուարի 24-ին, Լըկրան կը
դառնար 87 տարեկան։ Ան մինչեւ վերջ ապրեցաւ
սիրոյ եւ երաժշտութեան ելեւէջներուն մէջ եւ մինչեւ
վերջին օրը տակաւին կը ստեղծագործէր: Ութսունին մօտեցող դերասանուհի Մաշա Մերիլ մանուկի
պէս խնամեց իր երիտասարդութեան սէրը, իրենց
հետեւողներուն ապացուցելով, որ ոչինչ յօրինուած
է այդ մեծ սիրոյ մէջ:

Արմէն Սարգսեանի Ցաւակցականը

Մաէսթրօ Լըկրան համաշխարհային երաժշտութեան առասպելներէն է, մեծարանքի եւ հիացմունքի
արժանացած արուեստագէտ: Անգնահատելի է
անոր աւանդը ժամանակակից երաժշտութեան
զարգացման ասպարէզէն ներս:
Անուրանալի է անոր ներդրումը հայ-ֆրանսական
մշակութային կապերու ամրապնդման եւ ընդլայնման գործին մէջ: Մաէսթրոյին արուեստը սիրուած է
Հայաստանի հանդիսատեսին կողմէ:
Խորին ցաւակցութիւն կը յայտնեմ Միշել Լըկրանի ընտանիքին, հարազատներուն եւ անոր երաժշըտութեան բազմահազար երկրպագուներուն:

Նիկոլ Փաշինեանի Ցաւակցականը

Մեծ տխրութեամբ ստացայ Միշել Լըկրանի
մահուան լուրը։ Հայ եւ ֆրանսացի ժողովուրդներու
մեծ զաւակը իր գլուխ-գործոցներով միշտ կը մնայ
մեզի հետ, մեր սիրտերուն մէջ: Տասնամեակներ
շարունակ հազարաւոր հայեր Հայաստանի եւ
սփիւռքի մէջ զմայլած են Լըկրանի հիասքանչ
երաժշտութեամբ։ Ան մեզի սորվեցուցած է սիրել
գեղեցիկն ու բարձրաճաշակը, անջնջելի հետք
ձգած մեր արդի երաժշտական ճաշակի ձեւաւորման
վրայ։
Կը ցաւակցիմ եւ իմ զօրակցութիւնս կը յայտնեմ
Միշել Լըկրանի բոլոր հարազատներուն եւ մտերիմներուն։
«Ժամանակ»/Պոլիս
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Միմի Յարութիւնեանի Յիշատակին
Շուրջ քառասուն օր առաջ ցուրտ հողին յանձնեցինք վաստակաշատ Միմի Յարութիւնեանի
յոգնաբեկ մարմինը:
Միմի Յարութիւնեանը կը պատկանէր յետեղեռնեան սերունդի պատկառելի այն փաղանգին,
որուն ողջ էութիւնը պարուրուած էր հայ հաւատքի,
ընտանիքի, ազգի, մշակոյթի աւանդութեանց անկորնչելի արժէքներով:
Հայ եկեղեցին անբաժան էր Միմիին առօրեայ
սնունդէն, որոնց լուրերէն մաս եւ բաժին կը հանէր
իր շրջապատին եւ բարեկամներուն: Հայ եկեղեցւոյ պայծառութիւնը, բարգաւաճումը, հայ հաւատքի
ամրապնդումը համոզում էր Միմիին համար:
Ճիշդ այդ պատճառով ալ երկար տարիներ ձեռներէցօրէն եւ հաւատարմօրէն ծառայեց Սուրբ
Էջմիածնի Կրօնասէր Տիկնանց Համախմբումին,
իբրեւ վարչական, ատենապետուհի եւ ապա պատուոյ

ատենապետուհի:
Միմին, իր հեզահամբոյր, բարեխիղճ եւ
ծառայասէր նկարագիրով, կը վայելէր բոլորին
յարգանքն ու սէրը ոչ միայն էջմիածնական անդամներուն, այլեւ զինք ճանչցող լայն շրջանակներուն:
Երկար տարիներու իր ատենապետութեան
շրջանին, Միմին վարչականուհիներուն հետ, համախմբումին հանրօգուտ ծառայութիւնները հասցուց բարձրագոյն մակարդակի: Աւելի ջերմ եւ
անմիջական դարձան Ս. Էջմիածնի եւ անոր գահակալութեան հետ Համախմբումին յարաբերութիւնները՝ պատիւ բերելով Հայ եկեղեցիին եւ
վարչականուհիներուն:
Միմին տիպար մայր էր: Ընտանեկան ջերմ
բոյն մը կազմած էր ծանօթ բարերար, գրասէր
Արմէն Յարութիւնեանի հետ: Ամոլը ունեցաւ երեք
զաւակ՝ Մայտա, Ռաֆֆի եւ Մուրատ:

Միմին բուռն ջատագովն էր հայ գիրի եւ գրականութեան, նաեւ մեկենաս բազմաթիւ հրատարակութիւններու: Ամուսնոյն՝ Արմէն Յարութիւնեանի հետ հիմնեց «Արմէն եւ Միմի Յարութիւնեան»
հիմնադրամը՝ մեկենասելով 59 գիրքերու հրատարակութեան:
Իր սիրեցեալ ամուսնոյն Արմէն Յարութիւնեանի
մեկնումէն ետք շուրջ վեց ամիս ետք, առաքինի,
բարեպաշտ եւ վեհանձն Միմին կը միանայ անոր,
այն գոհացումով, որ ամենայն սիրով եւ նուիրումով ծառայեց Հայ եկեղեցիին, ժողովուրդին եւ հայրենիքին:
Միմին մեր յիշողութեան պաստառին վրայ լքեց
անմոռանալի եւ քաղցր յիշատակներ:
Խունկ եւ աղօթք անոր յիշատակին:
ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ԿՐՕՆԱՍԷՐ ՏԻԿՆԱՆՑ
ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄ
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Հայաստանի Համար Ժողովրդավարութիւնը Անշրջելի Է. ՀՀ Վարչապետը Հանդիպած Է ԳԴՀ
Խորհրդարանի Նախագահին
Գերմանիոյ Դաշնային Հանրապետութիւն այցի
ծիրէն ներս Փետրուար 1-ին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան հանդիպած է Գերմանիոյ
խորհրդարանի նախագահ Ուոլֆկանկ Շոյպլէին:
Խորհրդարանի նախագահ Ուոլֆկանկ Շոյպլէն
նշած է, որ մեծ պատիւ է Գերմանիոյ մէջ հիւրընկալել Հայաստանի վարչապետը եւ քննարկել երկու երկիրներուն միջեւ գործակցութեան հարցերը:
ՀՀ կառավարութեան տեղեկատուութեան եւ
հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութեան
փոխանցած տեղեկութիւններով՝ Նիկոլ Փաշինեան
ներկայացուցած է մեր երկրին մէջ տեղի ունեցող
գործընթացները` ընդգծելով, որ 2018 Դեկտեմբեր
9-ին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրութիւններով աւարտած է յեղափոխութեան առաջին
փուլը Հայաստանի մէջ, եւ այժմ տնտեսական յեղափոխութեան ժամանակն է: «Հայաստանի համար ժողովրդավարութիւնը անշրջելի է: Քաղաքական փոփոխութիւններից յետոյ պէտք է
իրականացնենք տնտեսական փոփոխութիւններ,
քանի որ յեղափոխութեան յաջողութեան յաջորդ
կարեւոր բաղկացուցիչը տնտեսական զարգացումն է»,- նշած է վարչապետը:
Զրուցակիցները բարձր գնահատած են երկու
երկիրներուն միջեւ քաղաքական երկխօսութեան
մակարդակը եւ հայ-գերմանական միջպետական

յարաբերութիւններու զարգացումի գործին մէջ
կարեւոր համարած են միջխորհրդարանական
կապերու սերտացումն ու խորացումը: Նիկոլ Փաշինեան նշած է, որ Հայաստանը անցում կատարած
է լիարժէք խորհրդարանական կառավարման
համակարգի, եւ այս առումով Գերմանիոյ՝ որպէս
կայացած խորհրդարանական աւանդոյթներ ունեցող երկրի փորձը օրինակելի է, իսկ գերմանացի
խորհրդարանականներու հետ շփումներու աշխուժացումը՝ կարեւոր։ Ուոլֆկանկ Շոյպլէն, իր
հերթին, նշած է, որ Հայաստանը կարեւոր գործընկեր է Գերմանիոյ համար, եւ Գերմանիան պատրաստ է բաժնեկցելու խորհրդարանական կառավարման ոլորտէն ներս իր կուտակած փորձը եւ
յաջողութիւնները:
ՀՀ վարչապետը եւ ԳԴՀ խորհրդարանի նախագահը քննարկած են Հայաստան-Եւրոմիութիւն
գործակցութեան ամրապնդումի հեռանկարները,
որ ՀՀ-ԵՄ Համապարփակ եւ ընդլայնուած գործընկերութեան համաձայնագիրի ստորագրումէն
ետք նոր փուլ մտած է: Նիկոլ Փաշինեան ընդգծած
է հնարաւորինս սեղմ ժամկէտներու մէջ ԵՄ
անդամ-երկիրներու կողմէ համաձայնագիրի վաւերացումի կարեւորութիւնը:
Կողմերը միտքեր փոխանակած են հայ-գերմանական գործակցութեան հետագայ ընդլայնու-

մին, Հայաստան-Եւրոմիութիւն յարաբերութիւններու զարգացումին, Համապարփակ եւ ընդլայնուած
գործընկերութեան համաձայնագիրին վերաբերող
հարցերուն շուրջ:
Վարչապետ Փաշինեան բարձր գնահատած է
2016-ին ԳԴՀ խորհրդարանին կողմէ Հայոց ցեղասպանութիւնը դատապարտող բանաձեւին ընդունումը:
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ԿԱՐԷՆ ԱՂԱՄԵԱՆ
(1946)
«Համբոյրի սպասելով»

Կարէն Աղամեանը անհատական ցուցահանդէսներ ունեցած է Փարիզի եւ Թուլուզի մէջ: Անոր աշխատանքներէն կը ցուցադրուին Թուլուզի ժամանակակից արուեստի թանգարանին մէջ:
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Միջազգային Èáõñ»ñ

Միայն Նոր Ընտրութիւնները Թոյլ Կու Տան Բաւարարելու
Վենեզուելայի Ժողովուրդի Շահերը. Մերքել

Հայկազեան Համալսարանը
Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս
Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին
նուիրուած տեղեկագրին
անգլերէն թարգմանութեան՝

The Adana Massacres
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
Խօսք կ'առնեն`
Գերմանիոյ իշխանութիւնը այն կարծիքին է, որ միայն նոր նախագահական
ընտրութիւնները կրնան բաւարարել Վենեզուելայի ժողովուրդի շահերը: Այդ
մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, Փետրուար 1-ին յայտարարած
է Գերմանիոյ վարչապետ Անկելա Մերքել:
«Մեր գնահատականն է, որ նախագահ Նիքոլաս Մատուրոյի ընտրութիւնները ազատ չէին»,- ըսած է ան Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեանի հետ Պեռլինի մէջ համատեղ մամուլի ասուլիսին:
«Բնականաբար, մենք պատրաստ ենք հնարաւորինս ընելու՝ այդ գործը
գրոհի չհասցնելու համար, այլ որպէսզի Վենեզուելայի ժողովուրդը կարենայ
հասնիլ իր շահերու բաւարարումին»,- նշած է Մերքել: «Սա, ըստ մեզի, կրնայ
յաջողիլ միայն նոր ընտրութիւններուն միջոցով»,- յաւելած է ան:

Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան
Դոկտ. Ա. Կիւրեղեան (Տեղեկագրին թարգմանութեան,
յառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ)
Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան
Երկուշաբթի, 4 Փետրուար 2019, կ.ե. ժամը 4:00ին,
Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան

Ø²Ð²¼¸
Տիկին Ռիթա Անպարճեան եւ զաւակը՝ Գեղամ
Տիկին Սեդա Թագւորեան եւ զաւակները՝ Լենա եւ Վիգէն
Տիկին Հիլտա Տատուրեան եւ զաւակները՝ Թալին եւ Անիթա
եւ համայն Ժամկոչեան, Գասսինի, Բարսեղեան, Գալուստեան, Նախնիկեան եւ Սերմանուկեան ընտանիքներ եւ ազգականներ կը գուժեն
սրտի դառն կսկիծով իրենց եղբօր, մօրեղբօր եւ հարազատին

ԳՐԻԳՈՐ ՎԱՀՐԱՄ ԺԱՄԿՈՉԵԱՆԻ
մահը, որ պատահեցաւ Հինգշաբթի, 31 Յունուար 2019-ին:
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի Շաբաթ,
2 Փետրուար 2019-ին՝ կէսօրուան ժամը 2:00-ին, Սուրբ Նշան մայր
եղեկեցւոյ մէջ, Զոքաք Ըլպլաթ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի
փոխադրուի Ֆըրն Էլ Շըպպէքի ազգային գերեզմանատունը:
Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:
Ցաւակցութիւնները պիտի ընդունուին Շաբաթ, 2 Փետրուարին,
յետթաղման արարողութեան, մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00, ինչպէս
նաեւ Կիրակի, 3 Փետրուարին՝ կ.ա. ժամը 1:00-էն մինչեւ երեկոյեան
ժամը 7:00, եկեղեցւոյ սրահին մէջ:

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Միմի Յարութիւնեանի մահուան քառասունքին առիթով
հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի Կիրակի, 3
Փետրուար 2019-ին Անթիլիասի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր
տաճարին մէջ, յաւարտ սուրբ պատարագի:
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