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Նորակազմ Կառավարութեան Կապակցութեամբ
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Լիբանանի շարք մը պաշտօնատարներ 
լաւատեսութիւն յայտնեցին ազգային միասնական 
նորակազմ կառավարութեան կապակցութեամբ: 
Ի դէպ, նորանշանակ նախարարները բարձրա-
ձայնեցին իրենց ապագայի ծրագիրներն ու հե-
ռանկարները՝ ի նպաստ երկրի բարգաւաճումին, 
ժողովուրդի կենսամակարդակի բարձրացումին եւ 
տնտեսական անելանելի կացութեան հանգուցա-
լուծումին:

Իր կարգին, մարոնի համայնքի պատրիարք 
Պշարա Ռաաի ջերմօրէն շնորհաւորեց Հանրապե-
տութեան նախագահ Միշէլ Աունը եւ վարչապետ 
Սաատ Հարիրին այս կարեւոր նուաճումին համար: 
Այս մասին կը նշուի մարոնի եկեղեցւոյ հրապա-
րակած յայտարարութեան մէջ:

«Ռաաի յոյս յայտնեց, որ նորակազմ կառա-
վարութիւնը յաջողապէս պիտի կատարէ իր պար-
տականութիւնները 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 դերա-
կատարութեամբ:

ԱՄՆ պետական գերատեսչութեան հրապարա-
կած յայտարարութեան մէջ մտահոգութիւն կը 
յայտնուի, թէ Հըզպալլան, որ ԱՄՆ կը համարէ 
ահաբեկչական խմբաւորում, ընդգրկուած է նորա-

կազմ կառավարութեան մէջ եւ ստանձնած է առող-
ջապահութեան նախարարութիւնը:

«Մենք կոչ կ'ուղղենք նոր կառավարութեան, որ 
սոյն նախարարութեանց ծառայութիւնները որեւէ 
կերպ աջակցութիւն չցուցաբերեն Հըզպալլային»,- 
ըսուած է մամլոյ փոխխօսնակ Ռոպերթ Փալլա-
տինոյի յայտարարութեան մէջ:  

Մաքրոն Կ'ողջունէ Լիբանանի Նոր 
Կառավարութեան Կազմաւորումը

 Ֆրանսայի Հանրապետութեան նախագահ 
Էմանուէլ Մաքրոն ողջունեց Լիբանանի Հանրա-
պետութեան նոր կառավարութեան այնքան սպաս-
ւած կազմաւորումը՝ վերահաստատելով Ֆրանսայի 
զօրակցութեան անխափան շարունակականու-
թիւնը Լիբանանին:

«Նախագահ Էմանուէլ Մաքրոն վերահաստա-
տեց Լիբանանի ինքնիշխանութեան, կայունու-
թեան եւ անվտանգութեան իր յանձնառութիւնը՝ 
ընդգծելով համամասնական քաղաքականութեան 
եւ ահաբեկչութեան դէմ պայքարի կարեւորու-
թիւնը»,- ըսուած է Ֆրանսայի նախագահական 
պալատի հրապարակած յայտարարութեան մէջ:

«Անցնող մի քանի ամիսներուն Ֆրանսան միշտ 
կանգնած է Լիբանանի ժողովուրդի եւ պաշտօ-
նատարներու կողքին՝ գործընկերութեան եւ բա-
րեկամութեան ոգիով խթանելու եւ յառաջ մղելու 
կառավարութեան կազմաւորումի գործընթացը»,- 
կը նշուի յայտարարութեան մէջ: Աւելին, այդտեղ 
մասնաւորաբար կ'ընդգծուի, որ Ֆրանսայի Հան-
րապետութիւնը հետամուտ է հետեւելու Լիբանանի՝ 
Սիտըր խորհրդաժողովին հետ կապուած տնտե-
սական եւ ընկերային բարեփոխումներ իրակա-
նացնելու գործընթացին:  

Պաշտօնական այցով Գերմանիոյ Դաշնային 
Հանրապետութիւն գտնուող վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեան Փետրուար 1-ին հանդիպած է Գեր-
մանիոյ վարչապետ Անկելա Մերքելի հետ:

ԳԴՀ վարչապետի նստավայրին մէջ տեղի 
ունեցած է դիմաւորումի պաշտօնական արարո-
ղութիւն. բարձրացուած են  ԳԴՀ, ՀՀ եւ ԵՄ դրօշ-
ները, եւ կարմիր ուղեգորգի երկայնքով շարուած 
են Պատուոյ պահակախումբի զինուորները եւ 
զինուորական նուագախումբը: Հայաստանի Հան-
րապետութեան եւ Գերմանիոյ Դաշնային Հան-
րապետութեան պետական օրհներգերու կատա-
րումէն ետք ԳԴՀ վարչապետը ՀՀ վարչապետը 
հրաւիրած է Պատուոյ պահակախումբի ստուգայցի:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ կա-
ռավարութեան տեղեկատուութեան եւ հասարա-
կայնութեան հետ կապերու վարչութենէն կը 
տեղեկացնեն, որ ձեռքսեղմումէ եւ արարողակար-
գային 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 պաշտօ-
նական այցը Գերմանիա՝ վստահութիւն յայտնելով, 
որ անիկա նոր ազդակ կը հաղորդէ հայ-
գերմանական բարեկամական գործակցութեան: 
Անկելա Մերքել նշած է, որ Գերմանիան շահա-
գըրգռուած է Հայաստանի հետ յարաբերութիւննե-
րու 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

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

Յարութիւն Շմաւոնեան (1750, Շիրազ, Պարս-
կաստան - 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-

կերէն եւ արաբերէն լեզուներ ու գրականութիւն, 
փիլիսոփայութիւն, աստուածաբանութիւն, սոր-
ված է արհեստներ։

1784-ին որպէս աւագ քահանայ ուղարկուած է 
Մատրաս։ Տեղի հայութեան ծանօթացուցած է 
բրուտագործութեան, ձիթհանութեան եւ այլ ար-
հեստներու։ 1789-ին հիմնադրած է Մատրասի 
երկրորդ հայկական տպարանը, իսկ 1794-ին` 
«Ազդարար»-ը։

1809-էն տպարանը յանձնած է իր աշա-
կերտներուն, ամբողջապէս նուիրուած է գաղութի 
հասարակական-լուսաւորական կեանքին։ Ունե-
ցած է ընդգծուած ռուսամէտ կողմնորոշում, սերտ 
կապերու մէջ եղած է Ռուսիոյ եւ Հայաստանի 
յառաջադէմ շրջանակներուն հետ, հանգանա-
կութիւններ կազմակերպած է ի նպաստ կրթական 
եւ մշակութային գործին։
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Մերքել Եւ Փաշինեան Պեռլինի Մէջ Քննարկած Են Գործակցութեան Օրակարգը. Կողմերը Տրամադրուած 
Են Աւելի Խոր Եւ Թիրախային Դարձնել Զայն
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քննարկելու երկկողմ կապերու ընդլայնումի հեռա-
նըկարները: Ողջունելով 2018 թուականի խորհըր-
դարանական ընտրութիւններու յաջող կայացումը`   
ԳԴՀ վարչապետը նշած է, որ Գերմանիան ուշադ-
րութեամբ կը հետեւի Հայաստանի մէջ տեղի ունե-
ցող գործընթացներուն եւ պատրաստ է նպաստելու 
երկկողմ յարաբերութիւններու խորացումին, աջակ-
ցելու բարեփոխումներուն տարբեր ոլորտներու մէջ:

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան շնորհակալու-
թիւն յայտնած է Գերմանիա այցելելու հրաւէրին եւ 
ջերմ ընդունելութեան համար՝ կարեւորելով վար-
չապետ Մերքելի հետ կրկին հանդիպելու եւ հայ-
գերմանական յարաբերութիւններու ամրապնդու-
մին ուղղուած կարեւոր քննարկումները շարունակելու 
հնարաւորութիւնը։ «Հայաստան կատարած Ձեր 

այցը կարեւոր խթան հանդիսացաւ հայ-գերմանա-
կան գործակցութեան զարգացումին համար։ Ու-
րախութեամբ, նաեւ հպարտութեամբ կ'արձանագ-
րեմ, որ իմ այցս կը կայանայ Ձեր այցէն ընդամէնը 
հինգ ամիս ետք։ Սա կը նշանակէ, որ մենք 
երկուստեք տրամադրուած ենք հիմք դնելու հայ-
գերմանական աւելի խոր եւ թիրախային գործակ-
ցութեան», - նշած է ՀՀ վարչապետը: Կառավարու-
թեան ղեկավարը վստահութիւն յայտնած է, որ 
այսօր աւելի, քան երբեւէ առկայ են նախապայ-
մաններ հայ-գերմանական գործակցութեան օրա-
կարգը 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 կարե-
ւոր է։ 

Զրուցակիցները քննարկած են հայ-գերմա-
նական յարաբերութիւններու օրակարգին վերա-
բերող հարցեր՝ երկկողմ ու բազմակողմ ձեւա-
չափով գործակցութիւն, Հայաստան-Եւրամիութիւն 
յարաբերութիւններ, միջազգային եւ տարածա-
շըրջանային հարցեր:

Նիկոլ Փաշինեան նշած է, որ նախորդ տարուան 
Դեկտեմբեր 9-ին կայացած խորհրդարանական 
արտահերթ ընտրութիւնները Հայաստանի պատ-
մութեան մէջ բացառիկ էին օրէնքի տառին, մի-
ջազգային չափանիշներուն համապատասխանելու 
առումով, ինչը անգամ մը եւս կը վկայէ կառա-
վարութեան յանձնառութեան մասին՝ ամրապնդե-
լու իրաւունքի գերակայութիւնը, ապահովելու 
մարդու իրաւունքներու պաշտպանութեան աւելի 
բարձր մակարդակ, անկախ դատական համա-
կարգ՝ յաջողելու փտածութեան դէմ պայքարին 
մէջ: «Խորհրդարանական ընտրութիւններով աւար-
տած է յեղափոխութեան առաջին փուլը: Հայաս-
տան յառաջ կը շարժի ժողովրդավարական 
արժէքներու եւ հիմնարկներու հզօրացումի ճամ-
բով: Այժմ կառավարութեան օրակարգին տնտե-
սական յեղափոխութիւնն է` մեր քաղաքացիներու 

բարեկեցութիւնը զարգացնելու համար», - նշած է 
ՀՀ վարչապետը:

Անդրադառնալով հայ-գերմանական տնտեսա-
կան գործակցութեան խորացումին` Նիկոլ Փաշին-
եան եւ Անկելա Մերքել քննարկած են տեղեկատ-
ւական արհեստագիտութիւններու, բնապահպանութեան 
եւ այլ ոլորտներու մէջ համատեղ ծրագիրներու 
ընթացքը, ինչպէս նաեւ նոր նախաձեռնութիւններու 
հնարաւորութիւնները: Երկուստեք ընդգծուած է, 
որ անոնց իրագործումը կը նպաստէ երկու բա-
րեկամ ժողովուրդներուն միջեւ կապերու սերտա-
ցումին 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 կարգաւո-
րումի հարցին շուրջ: Երկուստեք ընդգծուած է 
ԵԱՀԿ Մինսքի խումբի համանախագահութեան 
ծիրէն ներս բանակցային գործընթացի կարեւորու-
թիւնը` որպէս խնդրով զբաղող միակ միջազգային 
լիազօրութիւն ունեցող ձեւաչափ:
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ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Արամ Ա կաթողիկոսի նախաձեռնութիւնը 2019ը 
Հայ Մամուլի տարի հռչակելու ինքնատիպ նախա-
ձեռնութիւն մըն է, հրաւէր՝ նախ մտածելու, ապա 
մեր կարիքներու, հեռանկարներու եւ կարելիութիւն-
ներու 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 ըն-
թերցող հասարակութիւն), այս հարցի մասին պէտք 
է մտածեն ընկերութիւններու եւ քաղաքակակրթու-
թեան  հոլովոյթի լոյսին տակ, ճշդեն մամուլի տեղը, 
դերը, բովանդակութիւնը՝ կարելիութիւնները եւ 
անկէ սպասուածը եւ տալիքը: Ժողովուրդներ եւ եր-
կիրներ 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 տեղե-
կութիւն կը ստանայ հայկական թերթերէն, անջա-
տելով հայագիրը եւ օտարագիրը, յաւելեալ յստա-
կութեան 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: Հայկա-
կան 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, մահազդնե-
րը, հոգեհանգիստները: Կը կարդացուին առաջին 
էջի մեծատառ վերնագիրները եւ հեռագրալուրերը:

Այսինքն թերթին gazette-ի մասի անմիջականու-
թիւնը կը հետաքրքրէ զանգուածը: Իսկ այս նուա-
զագոյնն ալ սահմանափակուած է, քանի որ ձայ-
նասփիւռ եւ հեռտեսիլ այդ դերը կը կատարեն 
հասնելով իւրաքանչիւրին իր յարկին տակ, առանց 
յաւելեալ ճիգ պահանջելու: Եթէ գումարենք հա-
մացանցով 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 պա-
րագան, 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 ծանու-
ցումներու 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 ընդ-
հանուր կացութեան լոյսին տակ, ինչ որ չեն կրնար 
ընել ոչ ձայնասփիւռը, ոչ հեռատեսիլը, ոչ համացան-
ցը: Ոչ ալ օրաթերթը՝ որ հարկատու է անմիջականի:

Այս տրամաբանութեամբ ալ, ասկէ առաջ խոր-
հած 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 ընկե-
րութեան, 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 արտա-
յայտութիւնները անմիջական խնդիրներու մասին. 
թեր, դէմ:

. Տարիներ առաջ հեռաւոր երկիր մը ապաս-
տանած ահաբեկիչի ձերբակալութիւնը. յիշեցումներ:

. Քաղաքական երկու անձերու կենդանագիրը եւ 
անոնց առաջարկները:

. Դրամի եւ տնտեսութեան հարցը՝ համաշխար-
հային կացութեան մէջ նախատեսուող վտանգներ, 
պետութիւններու անլուծելի պարտքերը:

. Ժողովրդական ընդվզումներ իշխող ընտրանիին 
դէմ եւ ընդվզեցուցիչ եկամուտներ:

. Համաշխարհային պատերազմի ձգած ընկե-
րային 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 իմաստա-
սիրել:

. 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 ըն-

թերացողը շաբաթավերջին ընթերցման նիւթ ունի, 
առանց բանտարկուած մնալու կրկնուող հեռագ-
րալուրերու ուռկանին մէջ: Կը բացուի իր մտահո-
րիզոնը: 100 էջերուն մէջ չենք հանդիպիր մանկա-
պարտէզի 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 միջոց-
ները, 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 ստո-
րագրողին, չըլլայ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով 
ապսպրուած:

Ընթերցող զանգուածը նուազած է, թերթի տպա-
քանակը նուազած է, ընթերցողը կամ կը գոհանայ 
հեռատեսիլով կամ կը դիմէ օտարալեզու թերթերու:

Հայ մամուլը, անոր ետին կանգնած ղեկավա-
րութիւնները, անմիջական շահերէ եւ մրցակցութիւն-
ներէ 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 բաւարար-
ման, 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», «անփո-
խարինելիներով»…

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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Յովհաննէս  Թումանեանի  Ծննդեան 150-Ամեակի Գրական 
Մշակութային Անդրանիկ Տօնակատարութիւնը Ժընեւի Մէջ

«Սասուցիներու Պար»ը Պոլսոյ 
Հան  դի   սատե  սին Հա  մար

Ուշագրաւ Հրատարակութիւն Մը Համ   շէ       նահա   յերէ   նի Մասին

Մշակութային Արձագանգ

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 թե-
րեւս 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 Թու-
մանեանական գրական բացառիկ երեկոյ, յատկա-
պէս այս առիթով Պէյրութէն իբրեւ գլխաւոր բանա-
խօս հրաւիրելով «Ծաղիկ» գրական ազգային 
շաբաթաթերթի խմբագրապետ եւ բանաստեղծ 
Յակոբ Տիւնեայեանը (Ասպետ Ռուբինեան՝ գրական 
անունով), իսկ Պոլիսէն՝ մեծանուն արուեստագի-
տուհի Տիկին Սիլվա Կոմիկեանը, Հայ «Ասմունքի 
Իշխանուհին»:

Արդարեւ, Հ.Բ.Ը.Մ.ի Ժընեւի մասնաճիւղի վաս-
տակաշատ  ատենապետուհի Տիկին Թալին Ուզուն-
եան-Աւագեան, որ աւագ դուստրն է Հ.Բ.Ը.Մ.ի Կեդ-
րոնական վարչութեան երկարամեայ նախկին 
փոխատենապետ եւ ազգային-հասարակական-
մշակութային գործիչ Հայկաշէն Ուզունեանի (1920-
2006) ու Թէքէեան Մշակութային Միութեան «Հայ-
կաշէն Ուզունեան» Գրական Մրցանակի յանձնաժողովի 
նախագահը, ամէն ճիգ ի գործ դրած է սոյն միջո-

ցառման տալու փառաշուք փայլք, երբ, ինչպէս 
վերջերս ալ ՀՀ մշակոյթի նախարարի պարտակա-
նութիւնները կատարող Նազելի Ղարիբեանը մա-
մուլի 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 Ընդ-
հանուր Միութեան սրահին մէջ, ուր հրաւիրուած է 
գրասէր հասարակութիւնը: Յայտագիրը կ’ընդգրկէ 
նաեւ գեղարուեստական բաժին:

Այժմէն յայտնի դար  ձած է, թէ սոյն տա  րուայ 
Մարտ ամի  սը պոլ  սա   հայու  թեան հա  մար մշա  կու  թա-
  յին գետ  նի վրայ պի  տի ըլ  լայ բա  ւակա  նին բե  ղուն։ 
Թեր  թիս նա  խորդ թի  ւով անդրա  դար  ձած էինք թէ 
Աւե  տիկեան բա  ռարա  նի նա  խաձեռ  նութեամբ հան -
րա   ծանօթ կա  տակեր  գակ Վա  հէ Պեր  պե   րեան քա -
ղաքս պի  տի այ  ցե   լէ ։ 6-7 Մար  տի այդ ներ  կա  -
յացումնե  րէն ետք այս ան  գամ Տա  տեան վար  ժա   րանի 
յո  բելեանի յանձնա  խումբի նա  խաձեռ  նութեամբ տե -
ղի պի  տի ու  նե   նայ Մա  ժակ Թո  շիկեանի վեր  ջին յօ -
րինու  մին՝ «Սա  սունցի  ներու պար» ի ներ  կա   յացու  մը 
26 Մարտ երեք  շաբթի, Պա  քըր  գիւղ Լէյ  լա Կեն  ճէ   րի 
անու  ան օփե  րայի դահ  լի   ճին մէջ։

Ինչպէս պի  տի յի  շեն «Ակօս»ի ըն  թերցող  նե   րը 
Գէորգ Էմի  նի այնքան ժո  ղովրդա  կանա  ցած «Սա -
սունցի  ներու պար»ը բա  նաս  տեղծու  թեան վրայ կա -
տարու  ած այդ յօ  րինու  մը իր առա  ջին ներ  կա   յացու  մը 
ու  նե   ցած էր Երե  ւանի մէջ եւ այժմ Թո  շիկեան կը 
պատ  րաստու  ի այս խիստ պա  տուա  բեր ներ  կա  -
յացու  մը կրկնել Պոլ  սոյ հան  դի   սատե  սին հա  մար։

Մա  ժակ Թո  շիկեանի դէ  պի երաժշտա  կան բնաշ -
խարհ վե  րադար  ձը հայ եր  գին պար  գե   ւեց կո  թողա -
յին գոր  ծեր, նախ Հրանդ Տին  քի ձօ  նուած օրա -
թորիայի եւ ապա «Սա  սու  ցի   ներու պար» պա  լէի 
մի  ջոցաւ։ Եր  կու գոր  ծերն ալ կը պա  հան  ջէին 
երաժշտա  կան բարձր գի  տելիք եւ ճա  շակ, որոնցմով 
օժ  տու   ած է Թո  շիկեանը։ Եր  կուքն ալ կը պա  հան  ջէին 
նաեւ երաժշտա  կան վիթ  խա   րի աշ  խա   տու  թիւն, որ 
եւս ի կա  տար եկաւ շնոր  հիւ Հայաս  տա   նի երաժշտա-
 կան լուրջ կու  տա   կու  մին։ Առա  ջին ան  գամ չէ որ 
սփիւռքի արու  ես  տա   գէտը կ՚օգ  տու   ի այդ կու  տա   կու -
մէն եւ հայ  րե   նի երկրի վրայ կը գտնէ այն գոր  ծընկեր-
 նե   րը որոնց հետ կա  րելի պի  տի ըլ  լայ յաղ  թա   հարել 
նման բնոյ  թով կո  թողա  յին գոր  ծե   րու բե  մադ  րութիւ -
նը։ Մնաց որ Մա  ժակ Թո  շիկեան հա  րուստ է նաեւ 
իր Պոլ  սոյ մի  ջավայ  րով, քա  նի որ ան այս քա  ղաքին 
մէջ եւս ու  նի իրեն հետ հա  մագոր  ծակցե  լու տրա -
մադիր բազ  մա   թիւ գոր  ծընկեր  ներ։ Այս բո  լորը 
առան  ցին բա  րեբախ  տութիւններ են ցան  կա   ցած 
երաժշտի հա  մար։

Հի  մա մա  տնու  ած ենք ան  համբե  րու  թեան հո -
գեբա  նու  թեան, ըմ  բոշխնե  լու հա  մար Մարտ ամ  սու 
այս խիստ շա  հեկան մշա  կու  թա   յին մի  ջոցա  ռումները։

«Բա   ցի պոլ   սոյ բար   բա       ռէն եւ արեւմտա   հայե  -
րէնէն, հա   յերէ   նի նու   ազա   գոյն երեք բար   բառներ դեռ 
կը խօ   սուին Թուրքիոյ մէջ։

Արթվի   նի Հո   փա եւ Պորչքա գա   ւառ   նե       րու 23 գիւ  -
ղե       րը եւ անոնցմէ ձու   լու       ած ներ   քին սփիւռքը կը խօ   սի 
համ   շէ       ներէն։

Ան   տի       յոքի Սա   ման   տաղ գա   ւառի Վա   քըֆ   լը գիւ   ղը 
եւ հոն   կէ ձու   լու       ած քա   նի մը հա   րիւր հո   գի կը խօ   սին 
Քե   սապի բար   բա       ռով։

Նու   ազ ծա   նօթ է Չան   քը       րըյէն դէ   պի Ամա   սիա եւ 
Արթվին եր   կա       րող ըն   դարձակ տա   րած   քի մը վրայ 
,փո   շաե կամ ,լոմե կո   չուած քոչ   ւոր ժողովուրդի բար-
  բա       ռը։ Այս երեք լե   զու   ներն ալ կո   րուստեան շե   մին 
են։ Երեքն ալ իրա   րու հետ հա   ղոր   դակցե   լու կա  -
րելիու   թիւն չու   նե       նալու աս   տի       ճան օտա   րացած են եւ 
բա   ցի սի   րողա   կան մա   կար   դա       կով քա   նի մը ու  -
սումնա   սիրու   թիւննե   րէ երեքն ալ չեն ստու   գու       ած։ 
Մեր բա   րեկամ Հու   րի       յէ Շա   հին այս պայ   մաննե   րու 
տակ ձեռ   նարկած է հսկա   յական գոր   ծի մը։ Առան  -
ձինն կրցած է պատ   րաստել համ   շէ       նահա   յերէ   նի կա  -

տարեալ քե   րակա   նու   թիւն մը։
Արեւ   մուտքի մէջ ար   դի լե   զուա   գիտու   թիւնը նման 

բնոյ   թի աշ   խա       տու   թիւննե   րով ծաղ   կած է։ Բազ   մա      -
հազար լե   զուա   գէտ   ներ տքնա   ջան աշ   խա       տու   թիւնով 
ու   սումնա   սիրած են քիչ ծա   նօթ խումբե   րու լե   զու   նե      -
րը։ Եթէ ապա   գային Թուրքիոյ մէջ ալ լե   զուա   բանու  -
թիւն կո   չեալ գի   տու   թիւն մը ծաղ   կի, այդ գի   տու   թեան 
առա   ջին օրի   նակ   նե       րը եկած պի   տի ըլ   լան Հու   րի       յէ 
Շա   հինի նման   նե       րուն աշ   խա       տու   թիւնով»։

Սե   ւան Նշա   նեան ահա այս տո   ղերով կը բնու  -
թագրէ եւ կ՚ող   ջունէ նո   րատիպ այն աշ   խա       տու   թիւնը, 
որ ձօ   նուած է համ   շէ       նահա   յերէ   նի քե   րակա   նու   թեան 
եւ հա   զիւ վեր   ջերս մուտք գոր   ծած գրա   խանութնե   րու 
մէջ։

Հու   րի       յէ Շա   հին իբ   րեւ ման   կա       վարժ եր   կար ու 
տքնա   ջան աշ   խա       տան   քով յա   ջողած է գլուխ հա   նել 
այս ու   սումնա   սիրու   թիւնը, որ իր տե   սակին մէջ եզա  -
կի է։ Նախ եւ առաջ այդ լե   զուն օգ   տա       գոր   ծող համ  -
շէնցի   ներ բա   ւական եր   կար վա   րանած էին իրենց 
արտնի լե   զուին ար   ժէք մը ներ   կա       յաց   նե       լու խնդրին 
մէջ։ Այդ է պատ   ճա       ռը, որ ժա   մանա   կի հո   լովոյ   թով 
նու   ազած էր լե   զուի գոր   ծա       ծու   թիւնը եւ նոր սե  -
րունդնե   րը ընդհան   րա       պէս հե   ռացած էին իրենց 
մայ   րե       նիէն։ Միւս կող   մէ սա   կայն գրա   կան գետ   նի 
վրայ լե   զուն վեր   ջերս կ՚ար   ժա       նանար որոշ ու   շադրու-
  թեան։ Այդ է պատ   ճա       ռը, որ ,Արասե հրա   տարակ   չա-
      տու   նը հրա   տարա   կած էր Մա   հիր Էօզ   քա       նի ,Համ   շէ       նի 
հե   քեաթ   ներեը, իր բնա   գիրով եւ հա   յերէն տար   բե      -
րակով։

Միաժա   մանակ կը հրա   տարա   կուի ,Կորե պար  -
բե       րակա   նը, որ իր կար   գին կը փոր   ձէ ընդլայ   նել 
համ   շէ       նի բար   բա       ռի գո   յատե   ւու   մը։ Բո   լոր այս յատ  -
կութիւննե   րով ող   ջունե   լի գործ մըն է, որ լոյս աշ  -
խարհ կու գայ շնոր   հիւ Հու   րի       յէ Շա   հինի։



¾ç 05Þ³µ³Ã / 2.2.2019 

Շնորհակալ 
Նախաձեռնութիւն«Առձեռն Բառարան»ը Վերահրատարակուած

Հայկ Նագգաշեանի Անուան Գրական Գնահատանքի 
Հիմնադրամ

ՀՀ ԱԻՆ-ը Արցախի 
Արտակարգ Իրավիճակներու 
Պետական Ծառայութեան 
Փոխադրամիջոցներ Պիտի 
Նուիրաբերէ

 «Հայաստան» Հիմնադրամը Տարբերանշանի Մրցոյթ կը Յայտարարէ

Մշակութային Արձագանգ

Թրքա հայ Ու սուցչաց Հիմն արկը վերհրա  տարա -
կեց Մխի  թարեան Միաբա  նու  թեան վաս  տա   կաւոր 
ու  սուցիչ  նե   րէն Հայր Արիս  տա   կէս Վար  դա   պետ Պօհ-
 ճա   լեանի «Առ  ձեռն բա  ռարան»ը։

Հայր Արիս  տա   կէս Պօհ  ճա   լեան այս աշ  խա   տասի-
 րու  թիւնը առա  ջին ան  գամ հրա  տարա  կած էր 1975-
ին Մխի թարեան Միաբա նու թեան հիմն ա դիր Մխի-
թար Սե բաս տա ցիի ծննդեան 300-ամեակին առ թիւ։

Պօհ ճա լեան նման հրա տարա կու թեան մը կա-
րիքը նկա տած էր, երբ կ՚աշ խա տակ ցէր Հայր Հմայ-
եակ Համ բա րեանի մե ծածա ւալ եւ ար ժէ քաւոր հա-
յերէ նէ հա յերէն բա ռարա նին։ Այն ատեն մտադ րած 
էր աշա կերտնե րու հա մար աւե լի գոր ծա ծական առ-
ձեռն բա ռարա նի մը, որ մօտ 45 տա րի է կը ծա ռայէ 
պոլ սա հայ դպրո ցական նե րուն։

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

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամը կը 
յայտարարէ Հիմնադրամի տարբերանշանի եւ վերա-
ոճաւորման (rebranding) առաջարկներու բաց մրցոյթ։

Ըստ «Արմէնփրես»ի «Հայաստան» համահայկա-
կան հիմնադրամի մրցոյթը նպատակ ունի վերաի-
մաստաւորելու Հիմնադրամին դերը իբրեւ Համա-
հայկական ամբողջական ներուժը միաւորող, մեր 
Հայրենիքի հանդէպ հոգատարութիւն դրսեւորող 
կառոյց։ Տարբերանշանի վերաոճաւորման հայեցա-
կարգը պէտք է ներառնէ Հիմնադրամին անուանումը 
հայերէն («Հայաստան» համահայկական հիմնադ-
րամ) եւ անոր կիրառման հնարաւորութիւն տայ 
նաեւ անգլերէն, ռուսերէն եւ ֆրանսերէն լեզուներով։ 
Տարբերանշանը պէտք է ըլլայ ժամանակակից ու 
նորարարական լուծումներով, արտայայտէ Հիմնադ-
րամի առաքելութիւնը։

Ըստ աղբիւրին՝ մրցոյթին կրնան մասնակցիլ 
բոլոր հետաքրքրուած կազմակերպութիւնները կամ 
անձիք՝ անկախ բնակութեան վայրէն, մասնագիտու-
թենէն եւ քաղաքացիութենէն։ Մշակուած առաջարկի 
փաթեթը պէտք է ներառնէ տարբերանշանի էսքիզն 
ու անոր կիրառման հնարաւոր տարբերակները։ 
Անիկա պէտք է ներկայացուի ելեկտրոնային եղա-
նակով՝ հայերէն կամ անգլերէն, առաւելագոյնը 10 
էջէ բաղկացած Adobe Acrobat Reader (PDF) ձեւա-
չափով, որ պէտք չէ գերազանցէ 20 ՄՊ-ը։

Յայտի փաթեթը պէտք է կազմուած ըլլայ շարք 

սփիւռքահայ գրողներու հայերէն նորատիպ գրա-
կան-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։

ՀՀ արտակարգ իրավիճակներու նախարարու-
թեան պատկանող 27 միաւոր փոխադրամիջոցներ 
պիտի նուիրաբերուին Արցախի Հանրապետութեան 
արտակարգ իրավիճակներու պետական ծառա-
յութեան: Այս մասին որոշման նախագիծը, ըստ 
Armenpress.am-ի, ընդունուած է կառավարութեան 
այսօրուան նիստին ընթացքին:

«Սոյն նախագիծին ընդունումով կը նախատեսուի 
Արցախի Հանրապետութեան արտակարգ իրավի-
ճակներու պետական ծառայութեան կողմէ փաստ-
ացի շահագործուող գոյքը նուիրաբերել, որ 
հնարաւորութիւն պիտի տայ ԱՀ արտակարգ իրա-
վիճակներու պետական ծառայութեան իրակա-
նացնելու գոյքի տնօրինման իրաւազօրութիւնը»,- 
ըսուած է հիմնաւորման մէջ:

մը բաղադրիչներէ, ինչպէս՝ տարբերանշանի էսքիզ, 
ունենայ կիրառման հնարաւոր լուծումներ (գունաւոր, 
մոնոխրոմ, մեծ չափերով՝ պաստառի վրայ, փոքր 
չափերով՝ այցեքարտի համար, տարբեր այլ կիրառ-
ման հնարաւորութիւններ), գաղափարի հակիրճ 
նիւթի նկարագրութիւն, գաղափարի հեղինակներու 
մասին տեղեկատւութիւն, ինչպէս նաեւ իւրաքան-
չիւրի մասնակցութիւնը ներկայացուած փաթեթի 
մշակման գործին մէջ։

Նշենք, որ յայտերը կ՝ընդունուին մինչեւ Փետըր-
ւար 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 ժա-
մանակահատուածին: Հանրային քննարկումը պի-
տի կայանայ Փետրուար 23-27-ի ընթացքին: Վերջ-
նական տարբերանշանի ընտրութիւնը տեղի պիտի 
ունենայ Մարտ 8-ին:
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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 դաշնա-
մուր մը: Քոյրս արդէն դպրոցական էր, մայրս ալ 
ամէն օր աշխատանքի կ՚երթար: Ես տան մէջ 
մինակ կը մնայի մեծ մօրս հետ, որ ոչինչ կը հասկը-
նար: 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 եր-
գերը: Այս առթիւ ան ըսած է.

Կ՚ուզէի փորձել ատիկա, ինչպէս նաեւ՝ յաղ-
թահարել ամօթխածութիւնս։ Քանի մը տարի հան-
դիսատեսին կռնակով նստած նուագելէ յետոյ որո-
շեցի 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 Լըկ-
րանի 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 անձնա-
ւորութիւն 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 ժամա-
նակ 73 տարեկան էր, երկու տարի էր, որ բաժնուած 
էր վերջին ամուսինէն, վերջին կնոջմէն բաժնուած 
էր նաեւ Լըկրան: Արուեստագէտները խոստովանած 
են, որ հակառակ իրենց տարիքին՝ յարաբերութ-
իւններու 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 շար-
ժանկարային փառատօնին մասնակցելու, պատ-
ւիրակութեան 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՝ որո-
շելով խեղդել իրենց զգացումները, չցաւցնել ըն-
տանիքի անդամներուն սիրտերը: Յիսուն տարի 
շարունակ անոնք կը հետեւէին իրարու յաջողու-
թիւններուն՝ 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 եկեղեցա-
կան ծէսով՝ ընկերներու, բարեկամներու, ընտանե-
կան անդամներու ներկայութեամբ: Միշել Լըկրան 
երեք երեխայ ու թոռներ ունէր, Մաշա Մերիլ պաշ-
տօնապէս 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 նախա-
պատրաստուած 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, վա-
յելեց 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: Ութսու-
նին 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 երաժշտու-

թեան 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 ընդլայն-
ման գործին մէջ: Մաէսթրոյին արուեստը սիրուած է 
Հայաստանի հանդիսատեսին կողմէ:

Խորին ցաւակցութիւն կը յայտնեմ Միշել Լըկ-
րանի ընտանիքին, հարազատներուն եւ անոր երա-
ժշըտութեան 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 մտերիմ-
ներուն։
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՅՑ
ԿԱՐԷՆ ԱՂԱՄԵԱՆ
(1946)
«Համբոյրի սպասելով»

Կարէն Աղամեանը անհատական ցուցահանդէս-
ներ ունեցած է Փարիզի եւ Թուլուզի մէջ: Անոր աշ-
խատանքներէն կը ցուցադրուին Թուլուզի ժաման-
ակակից արուեստի թանգարանին մէջ:

2019
öºîðàô²ð2

Միմի  Յարութիւնեանի Յիշատակին
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Հայաստանի Համար Ժողովրդավարութիւնը Անշրջելի Է. ՀՀ Վարչապետը Հանդիպած Է ԳԴՀ 
Խորհրդարանի Նախագահին

¾ç 02

Շուրջ  քառասուն  օր առաջ ցուրտ հողին  յանձ-
նեցինք վաստակաշատ  Միմի  Յարութիւնեանի  
յոգնաբեկ  մարմինը:

 Միմի Յարութիւնեանը կը պատկանէր  յետե-
ղեռնեան սերունդի պատկառելի այն փաղանգին, 
որուն ողջ էութիւնը պարուրուած էր հայ հաւատքի, 
ընտանիքի, ազգի, մշակոյթի աւանդութեանց ան-
կորնչելի արժէքներով:

Հայ  եկեղեցին անբաժան էր Միմիին  առօրեայ 
սնունդէն, որոնց լուրերէն մաս եւ բաժին կը հանէր 
իր շրջապատին եւ բարեկամներուն: Հայ եկեղեց-
ւոյ պայծառութիւնը, բարգաւաճումը, հայ հաւատքի  
ամրապնդումը համոզում էր Միմիին համար:  
Ճիշդ այդ պատճառով ալ  երկար տարիներ  ձեռ-
ներէցօրէն 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 անդամ-
ներուն, այլեւ  զինք  ճանչցող  լայն   շրջանակներուն:

Երկար տարիներու իր ատենապետութեան  
շրջանին, Միմին վարչականուհիներուն հետ, հա-
մախմբումին   հանրօգուտ  ծառայութիւնները  հաս-
ցուց  բարձրագոյն   մակարդակի:  Աւելի  ջերմ եւ  
անմիջական դարձան  Ս. Էջմիածնի  եւ անոր  գա-
հակալութեան  հետ Համախմբումին յարաբերու-
թիւնները՝ 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: 

Գերմանիոյ Դաշնային Հանրապետութիւն այցի 
ծիրէն ներս Փետրուար 1-ին Հայաստանի վարչա-
պետ Նիկոլ Փաշինեան հանդիպած է Գերմանիոյ 
խորհրդարանի նախագահ Ուոլֆկանկ Շոյպլէին:

Խորհրդարանի նախագահ Ուոլֆկանկ Շոյպլէն 
նշած է, որ մեծ պատիւ է Գերմանիոյ մէջ հիւրըն-
կալել Հայաստանի վարչապետը եւ քննարկել եր-
կու 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 ընտրու-
թիւններով աւարտած է յեղափոխութեան առաջին 
փուլը Հայաստանի մէջ, եւ այժմ տնտեսական յե-
ղափոխութեան ժամանակն է: «Հայաստանի հա-
մար ժողովրդավարութիւնը անշրջելի է: Քաղա-
քական փոփոխութիւններից յետոյ պէտք է 
իրականացնենք տնտեսական փոփոխութիւններ, 
քանի որ յեղափոխութեան յաջողութեան յաջորդ 
կարեւոր բաղկացուցիչը տնտեսական զարգա-
ցումն է»,- նշած է վարչապետը:

Զրուցակիցները բարձր գնահատած են երկու 
երկիրներուն միջեւ քաղաքական երկխօսութեան 
մակարդակը եւ հայ-գերմանական միջպետական 

Միմին բուռն  ջատագովն էր հայ գիրի եւ գրա-
կանութեան, նաեւ մեկենաս բազմաթիւ հրատա-
րակութիւններու: Ամուսնոյն՝ Արմէն  Յարութիւն-
եանի հետ   հիմնեց «Արմէն եւ Միմի  Յարութիւնեան»  
հիմնադրամը՝ մեկենասելով 59 գիրքերու  հրատա-
րակութեան: 

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  նուիրու-
մով ծառայեց Հայ եկեղեցիին, ժողովուրդին եւ հայ-
րենիքին:

Միմին մեր յիշողութեան պաստառին վրայ լքեց 
անմոռանալի եւ  քաղցր  յիշատակներ:

Խունկ եւ աղօթք անոր յիշատակին:
ՍՈՒՐԲ  ԷՋՄԻԱԾՆԻ  ԿՐՕՆԱՍԷՐ ՏԻԿՆԱՆՑ  

ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄ

յարաբերութիւններու զարգացումի գործին մէջ 
կարեւոր համարած են  միջխորհրդարանական 
կապերու սերտացումն ու խորացումը: Նիկոլ Փա-
շինեան նշած է, որ Հայաստանը անցում կատարած 
է լիարժէք խորհրդարանական կառավարման 
համակարգի, եւ այս առումով Գերմանիոյ՝ որպէս 
կայացած խորհրդարանական աւանդոյթներ ունե-
ցող երկրի փորձը օրինակելի է, իսկ գերմանացի 
խորհրդարանականներու հետ շփումներու աշ-
խուժացումը՝ կարեւոր։ Ուոլֆկանկ Շոյպլէն, իր 
հերթին, նշած է, որ Հայաստանը կարեւոր գործ-
ընկեր է Գերմանիոյ համար, եւ Գերմանիան պատ-
րաստ է բաժնեկցելու խորհրդարանական կառա-
վարման ոլորտէն ներս իր կուտակած փորձը եւ 
յաջողութիւնները:

ՀՀ վարչապետը եւ ԳԴՀ խորհրդարանի նա-
խագահը քննարկած են Հայաստան-Եւրոմիութիւն 
գործակցութեան ամրապնդումի հեռանկարները, 
որ ՀՀ-ԵՄ Համապարփակ եւ ընդլայնուած գործ-
ընկերութեան համաձայնագիրի  ստորագրումէն 
ետք նոր փուլ մտած է: Նիկոլ Փաշինեան ընդգծած 
է հնարաւորինս սեղմ ժամկէտներու մէջ ԵՄ 
անդամ-երկիրներու կողմէ համաձայնագիրի վա-
ւերացումի կարեւորութիւնը:

Կողմերը միտքեր փոխանակած են հայ-գեր-
մանական գործակցութեան հետագայ ընդլայնու-

մին, Հայաստան-Եւրոմիութիւն յարաբերութիւննե-
րու զարգացումին, Համապարփակ եւ ընդլայնուած 
գործընկերութեան համաձայնագիրին վերաբերող 
հարցերուն շուրջ:

Վարչապետ Փաշինեան բարձր գնահատած է 
2016-ին ԳԴՀ խորհրդարանին կողմէ Հայոց ցե-
ղասպանութիւնը դատապարտող բանաձեւին ըն-
դունումը:
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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, Նախ-
նիկեան 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:

	

	

	

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` 
 

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 

 

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

Միջազգային Èáõñ»ñ

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:

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 ընտրու-
թիւնները 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: 


