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«Ջուրը
Ջաղացքը
Տարեր Է Մենք Չախչախը
ՀՀ Կառավարութեան Հերթական Նիստը
Տեղի
Ունեցաւ
Նախարարական
Յանձնաժողովի
ԵրկրորդԵպիսկոպոսները
Մարոնի
Կը Փնտռենք»
Կը Կայանայ Մէկ Օր Կանուխ Ալէյի
Նիստը՝
Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան
Մտորումներ Հայ Մամուլի Համահայկական
Դէպքերուն Վերաբերեալ Կտրուկ
Մասին Յայտարարութեան
Համար
Համագումարի Ընթացքին

Գործողութիւններ Կը Պահանջեն

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փետըրուար 6-ին:
Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի
ՆՍՕՏՏ Արամ Ա. Վեհափառի նախաձեռնութեամբ եւ օրհնութեամբ
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասակազմակերպուած Հայ Մամուլի Համահայկական Համագումարը իր
զանազան նպատակներուն առընթեր նաեւ ունի կարեւոր պաշտօն մը,
րակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն:
որն է միեւնոյն դաշտին մէջ աշխատող գործընկերներու իրար
կը մեկնարկէ
ժամը օր
11:00-ին:
Մարոնի եպիսկոպոսներուՆիստը
խորհուրդը
Չորեքշաբթի
Լիբանանի կածանօթացում, որ ընկերայինէն անդին կ՛ընդգրկէ նաեւ իրարմէ բան
ռավարութեան կոչ ըրաւ՝ կտրուկ քայլեր ձեռնարկելու Ալէյի մէջ տեղի ունեցած
սորվելու հաւանականութիւնը:
Կիրակի օրուան բախումներուն
գծով, որպէսզի վերականգնեն
ժողովուրդին
ԱԺ Նախագահն
Ու Հայաստանի
Մէջ
Այս ծիրէն ներս, երկու օր առաջ ծանօթացայ հետաքրքրական
վստահութիւնը։
ընկերոջ մը՝ ան Դաւիթ Յակոբեանն է: Երկիր Մետիայի տնօրէնը:
Ճափոնի
Քննարկած Են Երկկողմ
Խորհուրդը իր հերթական
ժողովը Դեսպանը
գումարեց նախագահութեամբ
Մարոնի
Ընկերային հաւաքի մը ընթացքին, կէս կատակ կէս լուրջ, մթնոլորտի
պատրիարք
Պշարա
Ռայի,
եւ
ներկայութեամբ
Մարատա
հոսանքի
առաջնորդ
Գործակցութեան
Հեռանկարները
մը մէջ իրմէ լսեցի հետեւեալ ասացուածքը, որ մօտաւորապէս կ՛ըսէ.- «
Լիբանանի Հանրապետութեան վարչապետ նախարարներ պաշտօնապէս
ստանձնեցին
Սլէյման
Ֆրենժիէիիրենց
եւ երեսփոխան
Ֆարիտ Հայքալ
Խազենի:
Հայաստանի
Հանրապետութեան
Ազգային ժոՋուրը ջաղացքը տարեր է մենք անոր չախչախը կը փնտռենք...»
Սաատ
Հարիրիի
գլխաւորութեամբ
տեղի
ունեցաւ
նոր
պաշտօնները:
Այս ասացուածքը մտքիս մէջ հորիզոններ բացաւ եւ մտածեցի, որ
ղովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան Փետրուար
¾ç 08
նախարարական
նիստը՝
Պաապտայի
պալատին մէջ նախագահական
եթէ ասացուածքըյանձնաժողովի
մեր ներկան ինչ,2-րդ
որ չափով
կը բնութագրէ
ապա մենք
5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի արնորակազմ
կառավարութեան
վարելիք
քաղաքահարցերով նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի ստանձնեց
կանգնած ենք
համահայկական
լուրջ խնդրի
մը առջեւ:
ՌԱԿ-ի Լուրեր տակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան:
կանութեան
մասին
ամբող- է...
իրԵթէ
նոր
Արդեօ՞ք ջուրը
մերյայտարարութիւնը
ջաղացքը իրապէս տարած
այո,պաշտօնը
ե՞րբ պիտի իր իսկ նախորդէն՝ Փիեռ Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային
ջացնելու
համար:
մասին հաղորդեց նախագահական
հասկնանք
այս դառն իրականութիւնը... ե՞րբՌաֆուլէն:
պիտի Այս
դադրինք
ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կա«Հայաստանի Ազգային
Գրադարանի Անցեալի Հարուստ
մանրուքներ
փնտռելէ...
ե՞րբ պիտի շաբաթալրջանանք եւ
ձեռնարկենք նոր
Ըստ տեղական
լրատուամիջոցներու՝
տեղեկատուական
գրասենեակը:
պերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ
ջաղացքին
շինութեան:
վերջին կազմուած սոյն յանձնաժողովին անդամ
Ժառանգը եւ Ներկայի
Հրատապ
Յանձնառութիւններ»
Միրզոյեան
նշած
է, որ դիւանագիտական յարանախ աչք մըպիտի
նետենք
հայրենիքին
վրայ.
10 Եկէք
նախարարները
քննարկեն
Ռուսիոյ
Ռաֆուլ յաջողութիւն մաղթեց Ժրեյսաթիին՝ իր
բերութիւններու
հաստատումէն
ի վեր Հայաստանի
-Շուրջ 30 տարուայ
անկախ գաղթականներու
երկիր արդէն:
Դաշնութեան՝
2018-ի Յուլիսին
նոր առաքելութեան մէջ, մինչ նոր նախարարը
եւ
Ճափոնի
միջեւ
կապերը
կայուն
եւ արագ կը
-Երեք նախագահներ՝
անբարունակ
տունդարձը
իրականացնելու
նպատակովվախճանով:
յառա- բարձր գնահատեց Ռաֆուլի տարած աշխատանքը
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի
-30 տարի ետք Երեւանի կեդրոնէն 2 քառ. քլմ. եթէ դուրս գանք՝
ջադրած նախաձեռնութիւնը վերստին կեանքի պաշտօնավարութեան ամբողջ շրջանին:
խօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուաարդէն, գաւառ է իր ամենախեղճ իմաստով:
կոչելու հնարաւորութիւնը՝ այս մէկը ընդրգկելով
կանին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու բացումը
-Տարիներէ ի վեր կեղեքուած ժողովուրդ:
կառավարութեան
քաղաքականութեան
յայտարա- անաշխատանք
Աշխատանքի
նախկին նախարար Մուհամմատ
-Ժողովուրդ, որուն
շատերուն պարագային
ապրիլ
նոր լիցք հաղորդած է երկկողմ կապերու ամրարութեան
մէջ:
Քապպարա
ըսաւ,
որ իր իրաւայաջորդը՝ Քամիլ
ուզելը բնականոն
երեւոյթ է: Անոնք անշխատանք կ՛ուզեն
ապրիլ
եւ լաւ
պընդումին:
Նորակազմ
կառավարութեան
քաղաԱպու
յաջողութիւն պիտի
ապրիլ,
հակառակ
պարագային՝վարելիք
«սերժիկին
մերը»
կամՍլեյմանը,
գուցէ օրանտարակոյս
մըն
Հովանաւորութեամբ՝
քականութեան
մասինպիտի
յայտարարութիւնը
պիտի արձանագրէ այս նոր պաշտօնին
վրայ՝ շնորհիւ ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան, Հայ
ալ «Նիքոլին մերը»
անիծեն...:
Ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձած
Մամուլի տարուան
առիթով Չորեքշաբթի, 3 Յուլիս 2019ի երեկոյեան ժամը
ընդգծէ
շարք մը խնդիրներ՝նախնական
Հըզպալլայիլոզունգներու
զինա- տարիներու
իր փորձառութեան,
եւ պիտի
-Ժողովրդականութեան
վրայ հիմնուած՝
է խորհրդարանական յարաբերութիւններու զար7:30ին,
Թէքէեան
իբր թէ,
յեղափոխութիւն:
նոցը,
Սուրիոյ
Հանրապետութեան հետ յարաբե- ապացուցէ, որ այս նախարարութիւնը
կ'աշխատի Կեդրոնին մէջ ներկայութեամբ հետաքրքրասէր
գացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն
հանրութեան
որոնց մէջ կը յատկանշուէր մեծ թիւով երիտասարդներու
-Զաւեշտի
վերածուած
Ազգային
Ժողովի
շարք
մը
նիստեր:
րութիւններու կարգաւորումը՝ Հըզպալլայի եւ անոր անխտիր բոլոր լիբանանցիներուն օգտին,մը,
ինչպէս
կը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամա-Ինքնահաստատումի
խնդիրներ
ունեցող
կարգ
ճահել ազգային
նախա- լրատուական
թիւ մը, «Զարթօնք»ի
դաշնակիցներուն
պահանջով,
աւելի քան
1 միլիոն
կը մը
հաղորդէ
գործակալու- կազմակերպութեամբ տեղի ունեցաւ Հայաստանի
կան խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ
րարներ: գաղթականներու ապագան եւ ՍԻՏԸՐ թիւնը:
Ազգային Գրադարանի Անցեալի Հարուստ Ժառանգը եւ Ներկայի Հրատապ
սուրիացի
պատգամաւորներ հետաքրքրուած են Ճափոնի
-Սեւ եւ սպիտակով
ատող հասարակութիւն:
Յանձնառութիւններ
խորհրդաժողովին
կողմէբեւեռացուած,
պահանջուածիրար
բարեփոհետ բարեկամութեամբ:
-Հակառակ կարծիքին հանդէպ վայրագ անհանդուրժողականութիւն:
խորագրով
օգտաշատ
եւ հետաքրքրական զրոյց-հանդիպումի մը:
խումները՝ փրկելու համար երկրի տնտեսական
Տնտեսութեան եւ առեւտուրի
նախարար
ՄանՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը իր երախտա-Օտար հանրային կարծիքը վատ տպաւորող ու մեր ժողովուրդին
Ձեռնարկին
ողջոյնի
խօսքով
հանդէս եկաւ Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսվատթար վիճակը:
սուր Պթեյշ ընդգծեց, որ իր նպատակը պիտի ըլլայ
գիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան
նկատմամբ աննպաստ գաղափար ձեւաւորող՝ ընկերային համացանցի
եան: Օրուայ
ստեղծել
արդիւնաւէտ տնտեսութիւն
մը: գլխաւոր
Միաժա- զեկուցողն էր Հայաստանի Ազգային Գրադարանի
վրայ խայտառակ գրառումներ եւ տոնքիշոթական
ճակատամարտեր,
զարգացումի աջակցութեան ծիրէն ներս տարբեր
Տնօրէնի
Գիտական
Հարցերու Տեղակալ Տիկին Հայկանոյշ Ղազարեան:
Շարունակուեցաւ
Նախարարական
մանակ
ան
կոչ
ուղղեց
բոլոր
քաղաքական
գործիչիսկ վերջը՝ «իրավիճակ է փոխուել»:
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակուՁեռնարկը
եզրափակեց
Պաշտօններու Փոխանցումը
ներուն գործակցելու՝ դիմագրաւելու
առկայ
դժուա- Սեւակ Յակոբեան ներկաներուն ներկայացնելով
թեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:
¾ç 02
ՌԱԿի ելեկտրոնային
Նախարարական պաշտօններու փոխանցումի րութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
երկրիգրադարանի ծրագիրը:
ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ
Մանրամասնութիւններուն պիտի անդրադառնանք յաջորդիւ: ¾ç 03
ու բարգաւաճումը:
գործընթացին 2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը կայունութիւնն
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«Ջուրը Ջաղացքը Տարեր Է Մենք Չախչախը
Կը Փնտռենք»

Մտորումներ Հայ Մամուլի Համահայկական Համագումարի Ընթացքին

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Ցաւակցութիւն
Կը Յայտնէ Ամէ-Ի Շարժայի Շէյխին

¾ç 01
-Հակասութիւններ ամէն բանի մէջ: Օրինակ, մինչ կը յայտարարուի,
որ Հայաստանեան կողմը Արցախի հիմնախնդրի կարգաւորման
հարցով, միջազգային սեղանի վրայ Արցախի ներկայացուցիչներուն
մասնակցութիւնը կենսական կը նկատէ, նոյն այդ կողմը, Արցախի
երկու նախագահներու երաշխաւորութիւնը բանի տեղ չդնէր:
Ի տես վերոնշեալին, կարելի է լիաբերան ըսել, թէ ինչ որ սխալ բան
կայ հոն: Չէ՞ սիրելի ընթերցող:
Հիմա վերցնենք Սփիւռքը.
-Եկէք ընդունինք, որ Սփիւռքը իր հայկականութենէն կը պարպուի:
-Ղեկավարութեան կարեւոր մէկ մասին մօտ մօտ տեսիլքի պակասը կայ:
-Քիչ չէ թիւը աթոռ-աթոռ խաղցող, այսպէս կոչուած պատասխանատուներու:
Լիբանանը վերցնենք որպէս օրինակ, նկատի ունենալով, որ ըսուած
է թէ Լիբանանը սփիւռքի սիրտն է: Եկէք տեսնենք սիրտը ի՞նչ վիճակի
մէջ է:
-Վերջին քանի մը տասնամեակներուն թիւով 60ը նուաճած դպրոցներու թիւի նօսրացում եւ յառաջիկայ վերամուտին արդէն ընդամէնը 16
դպրոցով համայնք: Այս անկումը կարելի է արդարացնել անշուշտ
համայնքի թիւի նօսրացումով արտագաղթի պատճառով, սակայն ի
վերջոյ այդ մարդիկը չհամբարձան: Անոնք գաղթեցին հիմնականօրէն
արեւմուտք: Հիմա մէկը կրնա՞յ ըսել, որ նոյն համեմատութեամբ դպրոցներ բացուեցան արեւմուտքի մէջ: Ո՛չ չբացուեցան: Այլ՝ ընդհա-կառակը:
-Նոյնն է մամուլի պարագան: Լիբանանի մէջ միաժամանակ լոյս
տեսնող 50 անուն հրատարակութիւնները, այսօր չեն անցնիր երկու
ձեռքի մատներու համրանքը:
Ամփոփելով, եթէ մամուլը իրապէս 4րդ իշխանութիւն կը համարենք
եւ սոյն համաժողովին մասնակիցներս հասուն մարդիկ ենք, ապա
լրջօրէն պէտք է մտածենք, որ կրնայ ըլլալ ջաղացքը իրապէս ջուրին
հետ գացած է արդէն: Ի տես այս թէկուզ յոռետես իրականութեան մենք
պէտք չէ չախչախը փնտռենք այլեւս: Այդ մէկը անհեթեթ է: Մենք
միասնաբար պէտք է ծրագրենք եւ ձեռնարկենք նոր եւ ամուր ջաղացքի
մը հաստատումին:
êºô²Î Ú²Îà´º²Ü
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Մհեր Մկրտչեան

Չորեքշաբթի, 3 Յուլիս 2019-ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս ցաւակցագիր
նամակ մը յղեց Արաբական Միացեալ Էմիրութեանց Շարժայի Շէյխ Սուլթան Պըն
Մուհամմատ Ալ-Քասիմին` յայտնելով իր խորազգաց ցաւակցութիւնը անոր
որդւոյն` Խալետ Պըն Սուլթան Ալ-Քասիմին մահուան առիթով։
Ցաւակցագիրին մէջ Նորին Սրբութիւնը ցաւ յայտնեց երիտասարդ տարիքին
անակնկալ կերպով հեռացած տաղանդաւոր Ալ-Քասեմի մահուան համար՝
աղօթելով, որ Աստուած օրհնէ եւ զօրացնէ անոր ընտանեկան պարագաները։

Մհեր Մկրտչեան (4 Յուլիս, 1930, Լենինական,
Հայաստան, ԽՍՀՄ - 29 Դեկտեմբեր, 1993,
Երեւան, Հայաստան), նշանաւոր հայ դերասան,
ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, շարժանկարի եւ
թատրոնի մեծ կատակերգու։
Մհեր Մկրտչեան ծնած է Գիւմրի, 1930-ին։
Հայրը ծագումով մշեցի էր, իսկ մայրը՝ վանեցի։
Գիւմրիի մէջ սորված է նկարչական ու
երաժշտական դպրոցներու մէջ, միաժամանակ
յաճախած է թատերական ինքնագործ խմբակ։
1945-1946 ուսանած է Մռաւեանի անուան
թատրոնին կից արուեստանոցին մէջ, աւարտելէն
եք, 1947-ին, ընդգրկուած է նոյն թատրոնի
հիմնական խումբին մէջ։ Այս թատրոնին մէջ Մհերը խաղցած է տասնեակէ աւելի մեծ ու փոքր
դերեր՝ ցուցաբերելով իր տարիքին համար
անսովոր վարպետութիւն։
1951-1956 ուսանած է Երեւանի պետական
գեղարուեստա-թատերական
ուսումնարանին
մէջ (ղեկավար՝ Վաղարշ Վաղարշեան)։
1956-ին տեղափոխուած է Գաբրիէլ Սունդուկեանի անուան ազգային ակադեմիական թատրոն:
1959-ին բեմադրիչ Համասի Մարտիրոսեանը
զինք հրաւիրած է նկարահանուելու «01-99» կարճ
ֆիլմին մէջ, ուր Մհերը ստեղծած է հիւթեղ կերպար մը, որ մինչեւ այժմ ալ հանդիսատեսը չի
մոռնար։
Բարձր մասնագիտացումը, կերպարին ազգային դէմք ու դիմագիծ հաղորդելու կարողութիւնը,
պաստառի ճշմարիտ զգացողութիւնն ու շատ այլ

յատկանիշներ Մհեր Մկրտչեանին հնարաւորութիւն տուին դասուելու շարժանկարի արուեստի
ինքնատիպ անուններու շարքին։ Այդ ամէնը հիանալի դրսեւորուեցան Արսէն («Նուագախմբի
տղաները»), Գասպար («Եռանկիւնի»), Իշխան
(«Մենք ենք, մեր սարերը»), Հայրիկ («Հայրիկ»),
Ամիրօ («Նահապետ»), Գրիգոր աղա («Կտոր մը
երկինք»), Իսայի («Խաթաբալա») դերերուն մէջ։
Մհեր Մկրտչեանը եթե «Հայֆիլմ»-ի մէջ
յաջողութեամբ կը մարմնաւորէր դրամատիկական
կերպարներ, ինչպէս Նիկոլը («Հին օրերի երգը»),
ուստի այլ շարժանկարի արուեստանոցները զինք
կը հրաւիրէին բացառապէս կատակերգական
դերերու համար։ Ան նկարահանուեցաւ «Կովկասի
գերուհին», «Այբոլիտ-66», «Միմինօ», «Ալի բաբան եւ քառասուն աւազակները», «Ունայնութիւն
ունայնութեանց» ժապաւէններուն մէջ, որոնց մէջ
խաղցուած դերակատարումները գնահատուեցան
պետական բարձր պարգեւներով։
Մհեր Մկրտչեան մահացած է 1993-ին։ Գիւմրիի մէջ կը գործէ Մհեր Մկրտչեանի թանգարանը,
ուր կան հարուստ նիւթեր դերասանի կեանքին,
ստեղծագործութեան վերաբերեալ, ինչպէս նաեւ
անոր անձնական իրերը։
Մկրտչեան ունեցած է երկու անուն, առաջինը
Մհեր. այսպէս անոր դիմած են տան մէջ, երկրորդը՝ Ֆրունզ. զինք անուանած են այդպէս՝ ի
պատիւ յայտնի քաղաքացիական պատերազմի
հերոս Միխայիլ Ֆրունզէի: Անձնագրի մէջ մէջ
դերասանը ստորագրած է իբրեւ Ֆրունզ Մկրտչեան, ուրիշ անձնագրի մը մէջ՝ Մհեր Մկրտչեան:
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Ամբոխայինէ Եւ «Էսթեպլիշմընթային»-է Անդին` Կու Գա՞յ
Ժամանակը «Պարզ Հասկանալու»
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ
Պարզ հասկանալ մեր երկիրը, մեր
ժողովուրդը, մեր գրականութիւնը, մեր
պատմութիւնը ու մեր յիշատակարանները: Մինչեւ
այժմ նրանք խօսել են մեր սրտի հետ, եւ մենք
սիրել ենք զգացումով, անխտիր, յախուռն, առանց
հասկանալու, թէ ի՛նչ ենք սիրում եւ ինչո՛ւ: Այժմ
գալիս է ժամանակը` նրանց էութեանը ներհմուտ
լինելու, նրանց լեզուն հասկանալու:
ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԹՈՒՄԱՆԵԱՆ
Երէկ, չեմ գիտեր` ինչպէ՛ս, յայտնուեցայ Երեւանի
Արամ Խաչատրեանի տուն-թանգարանը: Օրօրոցային երգերու սկաւառակ մը ներկայացուեցաւ:
Այդ առիթով տաղանդաւոր փոքրիկներ ալ երգեցին
եւ նուագեցին, ո՛չ մանկական երգ ու նուագ, ո՛չ ալ
ժամանակակից արդիականութեան աղմկարարութիւն: Երգեցին ու նուագեցին մեծերու պէս` փաստելով ազգի եւ անոր ինքնութիւնը պահող իրաւ
որակի ժառանգութեան շարունակութիւնը: Վաղւան երաշխիք, որ փողոց եւ կիրք չէ:
Սրահին մէջ չկային ո՛չ պոռչտացող ցուցարարները, ո՛չ հեռատեսիլային կայաններու իմաստուն-չիմաստուն տեսաբանները, ո՛չ ալ խօսափողներու առջեւէն չհեռացող բազմագոյն էսթեպլիշմընթներու
աստղերը: Այս մանուկ վիրթուոզները ազգի վերականգնման եւ տեւականացման անեղծ ուժականութիւնն էին, այնքա՜ն տարբեր եւ այնքա՜ն հեռու
հայկական ընկերութիւնը կրծող էսթեպլիշմընթային
փառքի, աթոռ-աթոռակի, պատկերի եւ ընչաքաղցութեան ախտէն:
Ելքին տեսայ օփերայի երգիչի մանրանկար
տասներեք տարեկան տաղանդաւոր մանչուկը: Անոր
ըսի, «Ապրի՛ս» եւ աւելցուցի, «Եթէ ծնողքդ անգամ
երկրէն հեռանան, դուն մի՛ հետեւիր իրենց»…
Ծնողքը լսեցին եւ ըսին. «Մենք չենք երթար
այստեղէն»…
Վերադարձիս, մենախօսելու պէս, զրոյց սկսայ
Յովհաննէս Թումանեանի հետ` միամտօրէն հաւատալով, որ էսթեպլիշմընթն ալ նոյնը կ՛ընէ, անոր
150-ամեակին առիթով բարձրախօսներու առջեւ
շորորալէ տարբեր մօտեցումով, Հայաստան եւ
սփիւռքներ, «պարզ հասկանալու» ազնիւ արկածախնդրութեան տրուելով, սաւառնելով ներկայի եւ
ժամանակի վրայ: Արդարեւ, մեր եսերուն եւ
մոլորակը վարարող նիւթապաշտութեան անձնատուր, կարծէք, անկարող դարձած ենք պարզ
հասկանալու, որ եկած է ժամանակը ներհմուտ
լինելու, ինչպէս ըսած է իմաստուն Թումանեան:
Բայց անէծքի պէս կը շարունակուի էսթեպլիշմընթի թեր-դէմ շրջանակին մէջ աթոռ-աթոռակ գրաւելու ինքնանպատակ արշաւը, այս` Հայաստան եւ
սփիւռք(ներ): Ո՛չ ազգն է նպատակ, ո՛չ ալ մշակոյթը,
այլ` դիրքը, իշխանութիւնը, երեւելիապաշտութիւնը:
Արեւուն տակ տեղ մը ունենալու ցանկութիւնը յաճախ մոռացութեան կու տայ արժէք եւ բարոյական,
որ եթէ չէ յանգած դատարկութեան, հոն պիտի
հասնի, քանի որ աղմկարարութիւն եւ դրամ, անտեսելով ներհմուտը եւ պարզ հասկանալու իմաստութիւնը, դարձած են իրաւունքի եւ իշխանութեան
հանդէս:
Պատմութենէն փշրանքներ եւ մշակոյթի գործիչի անուն լսած ըլլալ, կարծէք, բաւարար դարձած
են քաղաքականութիւն խաղալու եւ բանգէտի փետուրներով զարդարուելու, որպէսզի կարեւորութիւն
ունենանք, բեմ ունենանք: Խանգարուած է գիտակ-

ցութեան ենթահողը, եւ զարմանալի չէ, որ կանոն
դարձած են տեղատուութիւններն ու նահանջները:
Թումանեան ըսած է. «Այժմ գալիս է ժամանակը`
նրանց էութեանը ներհմուտ լինելու, նրանց լեզուն
հասկանալու»: Կը խորհիմ, որ այսօր է այդ ժամանակը, եւ վաղը ուշ կրնայ ըլլալ: Այդ «լեզուն
հասկանալու» համար պէտք է անոնց մօտենալ`
առանց աչքի կապանքներու, ունենալով գալիքի
ըմբռնումը, առանց խրելու անցելապաշտութեան եւ
կարգախօսներու մէջ, որոնք հետեւանքներն են
խորքի եւ առաքինութեան պակասի: Խորքը մարդու
եւ ազգի պատկանելիութեան գիտակցութիւնն է,
իսկ առաքինութիւնը` եսի գերանցումը, առաքինութիւն` միշտ հռոմէական իմաստով, հոգիի ուժ,
virtus:
«Պարզ հասկանալու ժամանակը»…
Իսկ ի՞նչ բան է այդ «հասկանալ»-ը, ի՞նչ բան,
ինչպէ՞ս:
Յովհաննէս Թումանեան կը խօսի հոգեվերլուծողի պէս: Ուշադրութեամբ պէտք է լսել. «Մինչեւ
այժմ նրանք խօսել են մեր սրտի հետ, եւ մենք սիրել
ենք զգացումով, անխտիր, յախուռն, առանց հասկանալու, թէ ի՛նչ ենք սիրում եւ ինչո՛ւ», այսինքն`
հայը, հայերը այդպէս եղած են: Իսկ դար մը առաջ,
երբ Հայաստանը սոսկ աշխարհագրական բացատրութիւն էր, Թումանեան հասկցած էր, որ «մեր
գրականութիւնը, մեր պատմութիւնը, մեր յիշատակարանները» ոչ թէ պէտք է սիրել, այլ` «հասկանալ»:
Հասկնալ խորքը, ինք կը գործածէ «ներհմուտ»
բառը, որ աւելին է գիտութենէն:
Ազգի առաջնորդութեան կոչուած էսթեպլիշմընթները, Հայաստան եւ սփիւռքներ, «ներհմուտ» վերաբերում ունի՞ն մեր գրականութեան, մեր պատմութեան եւ յիշատակարաններուն հանդէպ:
Էսթեպլիշմընթը իրաւունք չունի անոնց վերաբերելու, ինչպէս այդ կ՛ընէ զանոնք չարաշահելով եւ
շոուի (show) վերածելով, ուրիշի գրածով բեմ
բարձրանալով, խաբելու համար հանրութիւնը: Իսկ
այս կարգի կեղծիքով վերականգնում կարելի չէ
իրականացնել: Գիտակից հանրութիւնը, մասնաւորաբար` մտաւորականութիւնը, լուռ պէտք չէ
մնայ, պէտք չէ մնար: Չորրորդ իշխանութիւն կոչւած մամուլը, եթէ չէ ստրկացուած, դիմակազերծ
պէտք է ընէ ամէն կարգի եսի ծառայող կեղծիք:
Այսինքն այլեւս չենք հասկնար մեր գրականութեան,
պատմութեան եւ յիշատակարաններու լեզուն: Եթէ,
հետեւելով Թումանեանի, ուզենք եւ կարենանք
«հասկանալ» անոնց լեզուն, մեր կեանքը իրապէս
կը փոխուի:
Ըլլալու համար հայրենատէր եւ ազգատէր, ոչ
միայն հայասէր:
Ինչե՜ր կրնանք հասկնալ եւ սորվիլ, եթէ «հասկանալ»-ու ատակ ըլլանք, այդ ճիգը ընենք:
Երբեմն կը յիշեմ Յակոբ Օշականի դառն
իմաստութիւնը, երբ ակնարկելով քարերու վրայ
գրուած անուններով անմահանալու մասին` ըսած
է. «Մագաղաթը աւելի կ՛ապրի, քան` մարմարը»,

այսինքն` ինքնութիւն խտացնող գիրը, գիրքը,
գրականութիւնը: Այսօր կարդացի, որ հայաքաղաք
դարձած Կլենտէյլի մէջ գրախանութ մը կը փակուի:
Ինչպէ՞ս պիտի չփակուի, երբ գիրքերը կը տպուին
գրողին կամ անոր շրջապատին հաճոյք պատճառելու համար: Միշտ կարդացէ՛ք այն էջը, ուր գրուած
կ՛ըլլայ տպաքանակը:
Հայաստան պէտք է գալ եւ քիչ մըն ալ շրջիլ`
մտահոգուելու համար: Երեւանը զբօսաշրջիկին
հպարտութիւն կը ներշնչէ, բայց հայը պէտք է մտահոգէ, երբ ան մեծ քաղաքը կը զետեղէ երկրի
քարտէսին վրայ եւ բաղդատութիւններ կ՛ընէ: Եւ
ինչպէս կրկին չյիշեմ Ի. դարու հայ ազգային իրաւութեամբ գրողը` Վիգէն Խեչումեան, որ ըսած է`
«Մի քաղաքով` ի՛նչ երկիր, դու միաւորիր ամբողջը»:
Հայաստան այսօր միաքաղաք երկիր է, եւ գալիք
սերունդները պիտի տեսնեն, որ համաշխարհայնացման եռուզեռի պատճառով Հայաստան պիտի
գան եւ բնակութիւն հաստատեն այլացեղ մարդիկ`
օր մը Հայաստանը դարձնելու համար այլ:
Եթէ մենք ամբողջը միաւորելու համար հայաբընակ չդարձնենք Հայաստանի իւրաքանչիւր թիզ հողը:
Մտածումս կ՛երթայ նոյն Վիգէն Խեչումեանի
իմաստութեան, զոր պէտք է «հասկանալ»: Ան ըսած
է. «Օտարի դրանը քեզ կը կոչեն հիւր, որպէսզի
չասեն ծառայ»: Սփիւռք(ներ)ի միլիոնները «կը
հասկանա՞ն» ինչ որ ըսած է գրականութիւնը, «կը
հասկանա՞ն» արտագաղթողները, արտագաղթածները եւ արտագաղթի թեկնածուները: «Կը հասկանա՞ն» որ Կլենտէյլը եւ Շանկհայը, Լիբանանը եւ
Ֆրանսան, Ռուսիան եւ Աւստրալիան հայրենիք
չեն: Անոնք հիւրանոց են, մինչեւ որ պատշաճինք,
մերուինք եւ նոր հայրենիքի մաս կազմենք:
Հայաստանէն արտագաղթող հայ մայր մը
օդանաւին մէջ իր աղջնակին կ՛ըսէր` «Քեզ քու նոր
հայրենիքդ կը տանիմ»…
Ի՞նչ ընել եւ ինչպէ՞ս, որպէսզի մեր տասը միլիոնը
աշակերտէ Յովհաննէս Թումանեանի: Կարդալ
կրկին` «ներհմուտ» ըլլալու եւ «հասկանալ»-ու ճիգով, հարիւր տարիներու վրայէն անցնելով մեզմէ
իւրաքանչիւրին ուղղուած խօսքը, որպէսզի կասեցընենք «ծագումով հայ» ըլլալու նահանջականութիւնը.
«Պարզ հասկանալ մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը,
մեր գրականութիւնը, մեր պատմութիւնը ու մեր
յիշատակարանները: Մինչեւ այժմ նրանք խօսել են
մեր սրտի հետ, եւ մենք սիրել ենք զգացումով,
անխտիր, յախուռն, առանց հասկանալու, թէ ի՛նչ
ենք սիրում եւ ինչո՛ւ: Այժմ գալիս է ժամանակը`
նրանց էութեանը ներհմուտ լինելու, նրանց լեզուն
հասկանալու»:
«Հասկանալ» գրականութիւնը, որ լեզու է, պատմութիւնը` առանց որուն քաղաքականութիւնը նպարավաճառութիւն է, յիշատակարաններն ալ զբօսաշըրջիկները զուարճացնելու կոչուած գեղօրներ չեն:
Նրանց էութեանը ներհմուտ լինել, նրանց լեզուն
հասկանալ…
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Հայ Մամուլի Համահայկական Համագումար
Հայ Մամուլի Համահայկական Համագումարը Կը Շարունակէ Իր Աշխատանքները

Հայ Մամուլի Համահայկական Համագումարը
իր աշխատանքները շարունակեց 3 Յուլիս 2019ին, առաւօտեան ժամը 9։30-ին, նախագահութեամբ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին։

Համագումարի Ե. նիստին նիւթն էր «Տեղեկատուական անվտանգութիւնը եւ լրատուութեան
հաւաստիութիւնը»։ Նիստին ատենապետն Արա
Պուլուզեան հակիրճ տողերով ներկայացուց նիւթը
ու դիտել տուաւ, թէ տեղեկատուութիւնը զէնք է, որ
կարելի է օգտագործել քաղաքական, ազգային եւ
տարբեր նպատակներով եւս՝ միշտ յարգելով կարմիր գիծերը, որոնց շրջանցումը նոր վտանգներու
դէմ յանդիման կրնայ դնել մեզ։ Առաջին զեկուցաբերը՝ Նորեկ Գասպարեանը ներկայացուց «Սեփական ստորագրութեան հաւաստիութիւնը» նիւթը։
Գասպարեան շեշտը դրաւ քառօրեայ պատերազմի
ընթացքին լրագրութեան ասպարէզին մէջ գործողներուն զգօնութեան, միասնականութեան եւ շինիչ
դերակատարութեան վրայ՝ հաստատելով, որ
անոնք փաստեցին, թէ խօսքը զէնքի ուժգնութիւն
ունի, ուստի պէտք է լաւապէս տիրապետել անոր,
գիտակցիլ, որ այլապէս անիկա կրնայ հակառակ
ազդեցութիւն ունենալ։ Երկրորդ զեկուցաբեր Արտակ Ալեքսանեան անդրադարձաւ «Տեղեկատուութեան անվտանգութիւններու լրատուութեան հաւաստիութիւնը հեռարձակուող մամուլին մէջ»
նիւթին։ Ալեքսանեան շեշտեց, որ պէտք է միշտ
գիտակցիլ, որ թշնամին կը հետեւի մեզ, ուստի զգոյշ
պէտք է ըլլալ։ Արա Գոչունեան յաջորդ զեկուցաբերն
էր, որ ներկայացուց «Հայ մամուլը որպէս աշխարհատարած ցանց» նիւթը՝ շեշտելով, թէ այսօր,
աշխարհով մէկ սփռուած ըլլալով, իւրաքանչիւրը
ունի իր աշխատելադաշտը, սակայն անհրաժեշտ
նկատեց տարբեր որակի ու մակարդակի ցանցի
ստեղծման աշխատանքի լծուիլ։ Այս ծիրին մէջ, ան
ըսաւ, որ միասնաբար պէտք է գործենք մարդուժի
պատրաստութեան, գովազդներու ապահովման,

լեզուի պահպանման ուղղութեամբ՝ արեւմտահայերէնի ճակատագիրին տէրը միայն Սփիւռքը չնկատելով։ Ե. նիստի վերջին զեկուցաբերը՝ Թա¬թուլ
Յակոբեանը անդրադարձաւ «Արցախին մէջ հող
յանձնելու թեման հայկական լրատուամիջոցներու
մէջ» նիւթին, որ, ըստ անոր, յաճախ օգտագործուած
է անհարկի ատելութիւն սերմանելու այս կամ այն
ղեկավարին դէմ, զայն քննադատելու եւ անոր դէմ
անվստահութիւն ստեղծելու։ Ան շեշտեց, որ Արցախի հողային զիջումներու լուրերուն վերաբերող
մամլոյ հաղորդագրութիւններուն մէջ կան իրականն
ու ոչ իրականը, սակայն այս բոլորին մեկնաբանման
ձեւերն ու լուրի փոխանցման ոճերը կը տարբերին՝
իւրաքանչիւր թերթի որդեգրած քաղաքականութենէն մեկնած։ Վերջապէս, ան դիտել տուաւ, որ
այս մթնոլորտը ներհայկական տիրոյթին մէջ բանավէճի եւ կառուցողական բանավէճի առիթ չի
ձգեր։

Կարճ դադարէ ետք ժողովը սկսաւ իր Զ. նիստին՝
«Համահայկական խնդիրներ եւ միջազգային հանրային կարծիքի ձեւաւորում» նիւթով՝ Սեւակ Յակոբեանի ատենապետութեամբ։ Ան խօսեցաւ արտաքին եւ ներքին ճակատի վրայ հայաստանեան
եւ սփիւռքահայ լրատուամիջոցներուն ունեցած դերակատարութեան՝ շեշտելով, որ մանրամասնութիւններով զբաղելու եւ անոնցմով տարուելու
փոխարէն, պէտք է թափանցել խորքային հարցերուն էութեան մէջ եւ ըստ այնմ աշխատանքի լծուիլ՝
միասնաբար, համակարգուած կերպով։
Աննա Կարապետեան լուսարձակի տակ առաւ
«Համացանցային կայքէջեր եւ մամուլի խնդիրներ»ը՝
յայտնելով, որ լրատուական միջոցներու տեղեկատւութիւնը ունի երեք բաժին՝ հայերէնով լուրեր,
օտար լեզուով լուրեր, որոնք կ'ընթերցուին հայերէն
չգիտցող հայերուն կողմէ, նաեւ օտար լեզուով
հայկական լուրեր, որոնց թիրախը օտար հանրային
կարծիքն է ու անդրադարձաւ լրատուական դաշ-

տերուն մէջ թշնամիին մեզի դէմ կազմակերպուած
եւ հետեւողական աշխատանքին։ Յաջորդ զեկուցաբերը՝ Արտաշէս Շահպազեանը խօսեցաւ «Միասնական հայ մամուլը համահայկական խնդիրների
հետապնդման ճակատում» նիւթին մասին։ Ան
շեշտեց, որ Հայաստան-Արցախ-Սփիւռք եռամիասնութեան փարոսը պէտք է իր դերը ունենայ նաեւ
հայկական լրատուադաշտին մէջ՝ նշելով, թէ ատիկա կարելի է, իսկ փաստը՝ Սուրիոյ պատերազմական
վիճակին մէջ գտնուող հայութեան ապրած վիճակին, Քեսապի գրաւումին արձագանգելու ատեն
որդեգրուած համահայկական ուղեգիծն էր, որ իր
շինիչ դերակատարութիւնը ունեցաւ նաեւ արտաքին աշխարհին վրայ ազդելու առումով։ Այս նիստին
վերջին զեկուցաբերը՝ Ռոպէր Աթթարեանը լուսարձակի տակ առաւ «Հանրային կարծիքի ձեւաւորումը
եկեղեցական միջավայրէն ներս. փորձեր եւ ձեռքբերումներ» նիւթը եւ ներկայացուց Իտալիոյ մէջ
իրենց կողմէ կատարուած ու յաջողած նախաձեռնութիւնը, որ կը միտէր եկեղեցւոյ ճամբով հասնիլ
հանրային կարծիքին։ Ըստ անոր, հայութեան եւ
Հայոց Ցեղասպանութեան մասին իտալացիները
իրազեկ դարձնելու առաջադրանքով դիմում կատարուած է իտալական հոգեւոր կառոյցներուն՝
խնդրելով, որ 24 Ապրիլի մօտակայ Կիրակի օրը
Հայոց Ցեղասպանութեան նահատակներուն յիշատակը ոգեկոչուի, որ դուռ բացաւ թերթերուն կողմէ
այս մասին արձագանգելու։

Ճաշի դադարէն ետք հայ մամուլի նուիրուած
համահայկական համագումարը վերսկսաւ իր աշխատանքներուն` իբրեւ նիւթ ունենալով «Հայ
մամուլի դերը հայ ինքնութեան պահպանման մէջ լեզու եւ մշակոյթ», իսկ ատենապետն էր Անի
Եփրեմեան։ Ան յայտնեց, որ հայ կեանքի հայելին է
հայ մամուլը, մեր հաւաքական խիղճին ձայնը, նաեւ
յուսատու փարոսը, որ պէտք է դէպի ապահով եւ
առողջ ափ առաջնորդէ ժողովուրդը։ Առաջին
զեկուցաբերն էր Հրաչ Սեփեթճեան, իսկ նիւթը՝
«Արեւմտահայերէնի խնդիրները եւ այսօրուան հայ
մամուլը»։ Ան դիտել տուաւ, որ արեւմտահայերէնին
ապրուստի միջավայրերն են տունը, դպրոցը, եկեղեցին եւ մամուլը՝ նշելով, թէ այսօր որոշ նահանջ
կայ ամէնուրեք, թէեւ տարածաշրջանի համաձայն
այդ անկումի մակարդակը կը տարբերի՝ նշելով, որ
սփիւռքահայ մամուլին պարագան տարբեր է,
որովհետեւ իր ոտքին տակ չունի հայրենի հողը եւ
պետութիւն մը։ Սէփէթճեան յայտնեց, որ լեզուն
պէտք է հարստացնել, ուստի ան առաջարկեց
ստեղծել համակարգող եւ մնայուն յանձնախումբ
մը, որ այս առնչութեամբ աշխատանք տանի, նկատի ունենալով սերնդափոխութիւնը եւ քայլ պահելով
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Հայ Մամուլի Համահայկական Համագումար
Հայ Մամուլի Համահայկական Համագումարը Կը Շարունակէ Իր Աշխատանքները
¾ç 04
նորօրեայ զարգացումներուն հետ։ Յակոբ Պալեանի նիւթն էր «Հայ մամուլը (հայաբարբառ եւ
օտարաբարբառ) յանձնառու ինքնութեան պատւանդան»։ Ան ըսաւ, որ ինքնութեան պահպանման
համար գրաւոր եւ մնայուն մամուլը կարեւոր է՝
անդրադառնալով ընդհանրապէս մամուլին եւ
լրագրողի կերպարին։ Պալեան շեշտը դրաւ յատկապէս հայ մամուլին վրայ՝ ընդգծելով, որ ան պէտք
է պահպանէ առարկայականութիւնն ու բարոյական
ըմբռնումը, մանաւանդ որ ունի ընկերաքաղաքական
կարեւոր դեր, կը հանդիսանայ ինքնութեան,
մշակոյթի ու լեզուի պահպանման կռուան։ Գերշ. Տ.
Վարուժան Արք. Հերկելեան ներկայացուց «Եկեղեցական մամուլի ի սպաս հայ լեզուի եւ մշակոյթի
պահպանման եւ զարգացման» նիւթը։ Ան դիտել
տուաւ, որ առողջ ժողովուրդ կը նշանակէ առողջ
ոգի, առողջ միտք, ինչպէս նաեւ առողջ վարք ու
լեզու, որոնք կ՚ապահովեն առողջ ապագայ, իսկ
հոգեւոր գրականութիւնը չի սահմանափակուիր
Աստուածաշունչի եւ Աւետարանի դասերէն կամ
սուրբերու կեանքէն օրինակներ քաղելով, այլ հոն
կը թարգմանուի Աւետարանի ոգին, որ ուղղակի ու
անուղղակի կերպով ենթահող կը հանդիսանայ
հայ մարդակերտումին։ Է. նիստի վերջին զեկուցաբեր Աւետիս Փօշողլեան անդրադարձաւ «Մամուլը,
լեզուն եւ մշակոյթը» նիւթին։ Ան հաստատեց, որ
մամուլը, լեզուն եւ մշակոյթը անքակտելի են՝
յատկապէս լուսարձակի տակ առնելով մամուլին
դերակատարութիւնը մայրենիին եւ մշակութային
արժէքներու պահպանման մէջ։ Ապա, անդրադարձաւ այն երեւոյթին, որ այսօր մամուլի լեզուն
երկընտրանքի առջեւ է՝ կա՛մ բարձրորակ լեզու, որ
կրնայ մատչելի չըլլալ նոր սերունդին, եւ անորակ,
պարզունակ լեզու, որ ընդունելի կրնայ չըլլալ
ընթերցողներու զանգուածին կողմէ, ու շեշտեց, որ
մամուլը առաքելութիւն է լեզուին եւ մշակոյթին
նկատմամբ։

բարդ եղած է, սակայն միշտ ալ կարելի եղած է
տարբեր ձեւերով լուծումներ գտնել։ Օհանեան
խօսեցաւ հիմնական երեք ժամանակաշրջաններու
մասին՝ Խորհրդային տարիներ, երբ անազատութեան եւ վախի մթնոլորտ կը տիրէր, 1991-էն ետք,
երբ ազատութեան գինն ու արժէքը գիտցան ո՛չ
միայն լրագրողները, այլ նաեւ ժողովուրդը, եւ

վերջին տարիներուն։ Զարմիկ Պօղիկեան խօսեցաւ
«Ազատ խօսքի ընկալման հարցեր»ուն մասին՝
նախ անդրադառնալով սփիւռքահայ մամուլի յառաջացման ու զարգացման տուն տուած պատճառներուն, անցած ուղիին։ Ան նշեց, թէ սփիւռքահայ
մամուլը միշտ ալ ունեցած է ազատ խօսելու եւ
գործելու տարածք՝ նպատակ ունենալով քննական
միտք պատրաստել, մշակոյթ ու լեզու պահպանել

Երկրորդ օրուան վերջին նիստին նիւթն էր «Հայ
մամուլն ու բազմակարծութեան կարեւորութիւնը խօսքի ազատութեան խնդիրներ», ատենապետը՝
Դաւիթ Յակոբեան։ Ան յայտնեց, որ իբրեւ աշխարհասփիւռ ժողովուրդ, որ կ՚ապրի տարբեր երկիրներու մէջ, հայկական մամուլը եւս ունի տուեալ
երկրին համապատասխան պայմանները, պահանջները, առաջադրանքները, պատասխանատւութիւնները, իսկ Հայաստանի մէջ միշտ ալ մամուլի
ազատութիւն գոյութիւն ունեցած է։ Առաջին զեկուցաբերն էր Արմինէ Օհանեան «Խօսքի ազատութեան կայացման 30-ամեայ ուղին. հանրային
աջակցութիւն եւ իշխանութեան դիմադրութիւն»
նիւթով։ Ան ըսաւ, որ 30 տարուան ուղին բաւական

ու տարածել։ Ապա անդրադարձաւ ազատ խօսքի
ընկալման տարբեր երեսներու, քննադատելու եւ
քննադատութիւն ընդունելու երեւոյթներուն։ Երուանդ
Ազատեանի նիւթն էր «Նշումներ սփիւռքահայ
մամուլին մասին»։ Ան ըսաւ, որ մամուլին դերը
միայն իրադարձութիւններուն մասին իրազեկել չէ,
այլ անկէ անդին է, համախմբել է ընթերցողը հաւաքական որոշ նպատակներու շուրջ, մղիչ ոյժ
հանդիսանալ եւ հայութեան ձգտումներուն ծանօթացնել։ Ապա սփիւռքահայ մամուլին մասին մանրամասն տուեալներ փոխանցեց՝ զայն բաժնելով
երկու գլխաւոր խումբերու. կուսակցական մամուլ
եւ անկախ-այլընտրանքային։

Նշենք, որ իւրքանչիւր նիստի կը յաջորդէին լայն
քննարկումներ։
Համագումարը իր նիստերը պիտի փակէ վաղը։

Հայ Մամուլի Համահայկական Համագումար
2-4 Յուլիս, Անթիլիաս
Նախագահութեամբ՝

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին
Կազմակերպութեամբ՝

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան
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«Mayilyan Handmade»-ը Բարբառային Գրութեամբ Հետաքրքրական
Նուէրներ Կը Պատրաստէ
տարի առաջ, շատ քիչ ժամանակ անց ալ՝ յաճախորդներէս մէկուն առաջարկով՝ փորձեցի նաեւ
գաւաթի վրայ իւրայատուկ պատկերներ նկարել:
Գաւաթներու գաղափարը շատ արագ արձագանգ
ստացաւ, որուն վկայութիւնը մինչեւ այսօր անընդհատ ընդունուող պատուէրներն են»,- աւելցուցած է
Լ. Մայիլեան:

«Mayilyan handmade» անուանումով մակնիշը
արդէն երկու տարի է կը գործէ Ստեփանակերտի
մէջ:
Այս մասին, ըստ Artsakhpress.am-ի, ըսած է
«Mayilyan handmade»-ի հիմնադիր Լիլիթ Մայիլեան:
Խօսելով նման աշխատանքով զբաղելու
մտայղացման մասին՝ Լ. Մայիլեան պատմած է, որ
ամէն ինչ սկսած է բացիկներ պատրաստելով:
Ամանորեայ տօներուն ինքը՝ մտերիմներու
համար բացիկներ կը պատրաստէր, կը նուիրէր ու
կ՝ոգեւորէր անոնց:

«Այդ գաղափարէն ալ յառաջացաւ մտայղացումը,
երբ նկատեցի, որ խանութներու մէջ չկան ձեռագործ
բացիկներ, եւ ես որոշեցի ատոր պահանջարկը
լրացնել: Առաջին բացիկը պատրաստեցի երկու

Անդրադառնալով բարբառային գրութեան, ան
ըսած է, որ իր գործին համար այդ գաղափարը
դարձած է առանցքային նպատակներէն մէկը,
քանի որ բարբառով գրածն է, որ գաւաթը կը
դարձնէ իւրայատուկ:
Երկու
տարիներու
ընթացքին
Լիլիթը
պատրաստած է 300-էն աւել գաւաթ, եւ աւելի քան
200 բացիկ: Յաճախորդները մեծ մասամբ կը
նախընտրեն գաւաթ պատուիրել:
Ան կը նկարազարդէ նաեւ թէյնիկներ, ծաղկամաններ, ափսէներ եւ սպասքի այլ պարագաներ:
«Կ՝աշխատիմ տան մէջ: Բացիկներս սկզբնական
շրջանին կը տեղադրէի ծաղիկի խանութներու մէջ,
բայց հիմա՝ ժամանակի սղութեան պատճառով՝
միայն պատուէրով կ՝աշխատիմ: Մեր Facebook-ի
էջին տեղադրուած են իմ՝ գրեթէ բոլոր գործերը: Կը
ձգտիմ արագ արձագանգել պատուիրատուներու
նամակներուն եւ էջը աշխոյժ պահել: Տարբեր
տօներու առիթներով կը կազմակերպուին մրցոյթ-

ներ: Տեսականին անընդհատ կ՝ընդլայնուի, որ
նաեւ յաճախորդներու գաղափարները իրագործելու
արդիւնք է: Արտադրանքը վերջին մէկ տարուան
ընթացքին սկսած է ճանաչելի դառնալ նաեւ

Երեւանի մէջ. ըստ վիճակագրական տուեալներուն՝
էջի հետեւորդներուն 30 %-ը ՀՀ-էն են: Կը ծրագրեմ
մօտակայ ժամանակներուն արտադրանքի ձեռքբերումը Երեւանի մէջ դարձնել աւելի մատչելի»,- մասնաւորապէս ըսած է Լիլիթը:
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Գիւմրին ու Կլենտէյլը Պիտի Խորացնեն Համագործակցութիւնը
ՀՀ նախագահ Արմէն Սարգսեանն ու ԱՄՆ
Քալիֆորնիոյ Կլենտէյլի քաղաքապետ Արա Նաճարեան այսօր քննարկած են Հայրենիք-սփիւռք
կապերու ամրապնդումը: Այս մասին կը հաղորդէ
«Մեդիամաքս»-ը։
Նախագահ Սարգսեան Արա Նաճարեանին
առաջարկած է խորացնել քոյր քաղաքներու` Գիւմրիի ու Կապանի հետ համագործակցութիւնը:

Արմէն Սարգսեան, մասնաւորապէս, ներկայացուցած է Գիւմրիի հետ կապուած իր ծրագիրները`
առաջարկելով Կլենտէյկին նուիրուած ձեռնարկ
կազմակերպել Գիւմրիի մէջ եւ Գիւմրիին նուիրուած
ձեռնարկ` Կլենտէյլի մէջ:
Ան պատրաստակամութիւն յայտնած է նախագահական նստավայրին մէջ ձեռնարկ կազմակերպել` նուիրուած Կլենտէյլի մշակութային ժառան-

Հայաստանը Չի Կրնար Բանակցիլ Սպառնալիքի Տակ. ԱԳՆ
ՀՀ ԱԳՆ մամուլի խօսնակ Աննա Նաղտալեան
այսօր՝ Յուլիս 3-ին, ըսած է, որ «այն ենթադրութիւնը,
թէ Հայաստանը կրնայ բանակցիլ սպառնալիքի
տակ, շատ վտանգաւոր է»:
«Խաղաղութեան
նպաստող
միջավայրի
ձեւաւորումը առաջնահերթութիւն է մեզի համար,
քանի որ մենք չենք հաւատար, որ հնարաւոր է
բանակցային գործընթացին մէջ արդիւնաւէտութիւն
արձանագրել, եթէ կայ տեղւոյ վրայ իրադրութեան
լարում»,-լրագրողներու հետ զրոյցի ընթացքին
ըսած է Նաղտալեան:

Ան նկատել տուած է, որ Հայաստանը միշտ
խօսած է խաղաղութեան, ինչպէս նաեւ բոլորին
համար ընդունելի լուծում գտնելու անհրաժեշտութեան դիրքերէն, «սակայն ասիկա չի նշանակեր,
որ Հայաստանը խաղաղութեան համար պատրաստ
է երթալու միակողմանի զիջումներու, որոնք
վտանգի տակ կը դնեն Արցախի ինքնորոշման
իրաւունքն ու անվտանգութիւնը»:
ԱԳՆ խօսնակը յիշեցուցած է, որ ուաշինկթընեան
հանդիպման ժամանակ հիմնական շեշտադրումը
եղած է հանդիպման նախորդած ժամանակաշրջանին սահմանին տեղի ունեցած լարուած իրավիճակը

գութեանն ու բազմազանութեան:
Արա Նաճարեան ընդունած է նախագահի
առաջարկները` նշելով, որ իր հնարաւորութիւններով
պիտի ձգտի նպաստել անոնց իրագործման:
մեղմելուն վրայ եւ վերադարձ այն իրավիճակին, որ
հնարաւոր եղած էր ձեւաւորել Տուշանպէի մէջ ձեռք
բերուած պայմանաւորուածութիւններու արդիւնքով:
«Այդ պայմանաւորուածութեան մէջ միջադէպերու կանխարգիլման եւ անոնց արձագանգման
տարրեր կան եւ անհրաժեշտութիւն յառաջացած է
ամրապնդելու այդ մեքանիզմը եւ հրադադարը»,նշած է ան։
Աննա Նաղտալեան տեղեկացուցած է, որ վաղը
պիտի մեկնարկէ ՀՀ արտաքին գործոց նախարար
Զոհրապ Մնացականեանի աշխատանքային այցը
Արցախ:
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Բակօ Սահակեան Ընդունած է ՀՀ Զինուած Ուժերու Գլխաւոր Շտաբի Պետ Արտակ Դաւթեանը

Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ
Սահակեան, Յուլիս 3-ին, ընդունած է Հայաստանի
Հանրապետութեան զինուած ուժերու գլխաւոր
շտաբի պետ Արտակ Դաւթեանը:
Արցախի Հանրապետութեան նախագահի աշխատակազմի տեղեկատւութեան գլխաւոր վարչութեան

փոխանցած տեղեկութիւններով՝ հանդիպման
ընթացքին, որուն կը մասնակցէր ԱՀ պաշտպանութեան նախարար Կարէն Աբրահամեան, քննարկըւած են բանակաշինութեան եւ այդ ոլորտէն ներս
հայկական երկու հանրապետութիւններուն համագործակցութեան վերաբերող շարք մը հարցեր:

Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորեան Թեհրանի Մէջ Հանդիպում Ունեցաւ Իրանի Նախագահին Հետ
Իրանի նախագահ Հասան Ռոուհանին ընդունեց
ՀՀ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորեանը: Ինչպէս
կը հաղորդէ «Արմենփրես»-ը, այս մասին կը յայտնէ
իրանական Mehr գործակալութիւնը:
Հանդիպման ընթացքին կողմերը քննարկած են
շարք մը հարցեր, ներառեալ` երկկողմ կապերը եւ
միջազգային ու տարածաշրջանային վերջին
իրադարձութիւնները:
ՀՀ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորեանի գլխա0ւորած պատուիրակութիւնը Թեհրանի մէջ մասնակցած է Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Իրանի
Իսլամական Հանրապետութեան միջկառավարա-

կան համատեղ յանձնաժողովի 16-րդ նիստին:
Նիստի ընթացքին յանձնաժողովի անդամները
քննարկած են երկկողմ հետաքրքրութիւն ներկայացնող ոլորտներու մէջ համագործակցութեան
խորացման հարցը, անդրադարձած ուժանիւթի,
բնապահպանութեան, փոխադրամիջոցներու, ֆինանսական, առեւտրատնտեսական, կրթութեան,
մշակոյթի եւ շարք մը այլ ոլորտներու մէջ յարաբերութիւններու զարգացման հնարաւորութիւններուն: Նիստի աւարտին տեղի ունեցած է Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Իրանի Իսլամական
Հանրապետութեան միջկառավարական համատեղ
յանձնաժողովի 16-րդ նիստի մասին փոխըմբռնման
յուշագրի ստորագրման արարողութիւնը:
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Քըլըչտարօղլուն Էրտողանին Առաջարկած է Հանրաքուէ Կազմակերպել
«Զարթօնք», Պէյրութ – Թուրքիոյ Հանրապետաժողովրդական կուսակցութեան ղեկավար Քեմալ
Քըլըչտարօղլու՝ կուսակցութեան նիստին ժամանակ
ունեցած իր ելոյթին մէջ՝ խօսք ուղղած է Թուրքիոյ
նախագահ
Ռեճեփ
Թայիփ
Էրտողանին՝
առաջարկելով հանրաքուէ կազմակերպել:
Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնպրես»-ը,
յայտնած է թրքական «Milliyet»-ը:
Քըլըչտարօղլուն նախ ընդգծած է, որ հանրապետութեան նախագահը պէտք է անկողմնակալ ըլլայ,
ապա իր խօսքը հասցէագրելով Թուրքիոյ նա-

խագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանին, հայտարարած. «Որեւէ կուսակցութեան ղեկավար չի կրնար
նաեւ պետութեան ղեկավարը ըլլալ: Եկո՛ւր,
Սահմանադրութեան այս յօդուածը փոփոխենք:
Անկողմնակալութեան սկզբունքին հիման վրայ
կառուցենք բոլոր օրէնքները: Դուն ալ անկողմնակալ
նախագահ դարձիր, ատիկա այս ազգի պահանջն
է: Եթէ չես հաւատար իմ խօսքերուն, ուրեմն կրնանք
հանրաքուէ կազմակերպել, եւ այդ ժամանակ մեր
քաղաքացիներուն միջոցով կապացուցուի իմ խօսքերուն ճշմարտացիութիւնը»:
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ԺԱՔ ԻԽՄԱԼԵԱՆ

(30 Յունիս, 1922, Պոլիս, Օսմանեան
կայսրութիւն – 1 Ապրիլ, 1978, Մոսկուա, ԽՍՀՄ),
հայ նկարիչ, լրագրող։

«Երկու Ծաղրածու»

Ծնած է Կ. Պոլիս, ուր ստացած է մասնագիտական կրթութիւն։ 1929-ին
յաճախած է տեղի միջնակարգ դպրոց, այնուհետեւ մասնաւոր ֆրանսական
կաթոլիկ ուսումնարան։ 1936-ին նկարչութիւն սորված է թուրք նկարիչ
Ապիտինա Տինոյի մօտ։
1939-ին մասնակցութիւն ունեցած է յեղափոխական աշխատանքներուն,
դարձած թրքական կոմունիստական կուսակցութեան անդամ։ 1942-ին
ընդունուած է Պոլսոյ գեղարուեստի ակադեմիայի կերպարուեստի բաժին։ Չորսամեայ դասընթացը աւարտած է երկու տարուան մէջ։ 1944-ին
համայնավարական հայեացքներու, քաղաքական գործունէութեան համար
հալածուած եւ բանտարկուած է, ապա՝ տարագրուած։
1949-ին արտագաղթած է Սուրիա, ապրած է Լիբանանի մէջ, Պէյրութ: 1956-ին
ընտանիքով տեղափոխուած է Լեհաստան, աշխատած շարժապատկերներու
արուեստանոցի մէջ։ 1959-ին տեղափոխուած է Չինաստան, բնակած եւ ստեղծագործած է Փեքինի մէջ, զբաղած
է լրագրողական գործունէութեամբ։ 1961-ին Մոսկուա տեղափոխուելով՝ իբրեւ խմբագիր-ոճաբան աշխատած
է ռատիոյի մէջ։ 1963-ին, թրքերէն դասաւանդած է Մոսկուայի արեւելեան լեզուներու ուսումնարանին մէջ։
Նկարած է գերազանցապէս արեւելեան տիպեր եւ բնական տեսարաններ՝ Լիբանանէն, Թուրքիայէն,
Սուրիայէն։ Զբաղած է կահոյքի գեղանկարչութեամբ, ձեւաւորած է մանկական սենեակներ։ Ֆրանսացի նկարիչ
Սիմոն Պալդոգսոյի հետ կատարած է Պէյրութի օդակայանի մեծ դահլիճին որմնանկարը «ժողովուրդներու
բարեկամութեան» թեմայով։
Անհատական ցուցահանդէսներ ունեցած է 1968, 1969, 1973, 1974 թուականներուն, վերջինս՝ Վիլնիւսի
մէջ։ Նկարազարդած է Միխայիլ Պուլկագովի «Վարպետը եւ Մարգարիտան» վէպը։ Լաւագոյն գործերէն են
Նիկոլայ Կոկոլի, Վիքթոր Հիւկոյի, Փեդեֆիի եւ այլ դիմանկարներ: 1974-էն մինչեւ իր մահը եղած է ԽՍՀՄ
նկարիչներու միութեան անդամ:
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Միջազգային Èáõñ»ñ

Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ
Արաբական Թերակղզի

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

Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ
Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական
թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։
Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ կիրակնօրեայ
աւանդական քարոզի ժամանակ ան ԱՄԷ իր այցը համարած է «կարճ, բայց
ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý
կարեւոր
ճամբորդութիւն»։Èáõñ»ñ
Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի
իր էջին վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ
¾ç 01 կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան
երկիրը
էջ «Խորհուրդը
մը եւ միասինկոչ
անցնինք
խաղաղութեան
արահետներով։
Աղօթեցէ՛ք ինծի
կ՝ընէ պետութեան՝
իրականացնելու
արդարադատութիւն
համար»։
եւ
օրէնք բոլոր անոնց դէմ, որոնք կանգնած են նշեալ բախումներուն ետին։
Այցը պիտի
տեւէ
մինչեւ Փետրուար
5՝ Ապու վերաբերեալ
Տապիի թագաժառանգ,
Շեյխ
Այդպիսով
պիտի
կանխուի
անվտանգութեան
եղած քաոսը
եւ
Մուհամմատ
պին
Զայետ
Ալ
Նահիանի
հրաւէրով։
Այցին
Հռոմի
պապը
կը
փողոցներուն մէջ զինեալներու ներկայութիւնը, եւ որ պիտի ազդէ պետութեան
մասնակցի «Մարդկային
եղբայրութիւն»
միջազգային
միջկրօնական
հանդիլիազօրութիւններուն
եւ ժողովուրդի
վստահութեան
վրայ»,ըսուած է նիստէն
պումին։
ետք
տարածուած համատեղ յայտարարութեան մէջ:

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

Ուքրանիոյ
ԿԸՅ-ն
Նախագահի
28 Թեկնածու
Յանձնախումբը
Կասեցուած
Յօդուածներուն
Վերաբերեալ
Բանակցութիւններ
Կը
Վարէ
Հեռահաղորդակցութեան
Գրանցած Է
Նախարարութեան եւ «Օժերօ»-ի Հետ

Խորհրդարանի ելեւմուտքի եւ պիւտճէի յանձնախումբը Չորեքշաբթի օր
գումարեց ժողով մը՝ քննարկելու 2019-ի պետական պիւտճէի նախագիծի
Արդէն 74 հոգի
փաստաթուղթեր
ներկայացուցած է Ուքրանիոյ
կեդրոնական
կասեցուած
յօդուածները՝
հեռահաղորդակցութեան
նախարարութեան
եւ
ընտրական
յանձնաժողովին՝
երկրի նախագահի
թեկնածու գրանցուելու
«Օժերօ»
պետական
հեռահամակարգին
հետ։
համար,
որմէ 28-նօրուան
գրանցուած
է, իսկ
28-ի թեկնածութիւնը՝
ոչ, ինչպէս կը
Չորեքշաբթի
նիստին
կըմիւս
մասնակցէր
հեռահաղորդակցութեան
հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելով
«ՌԻԱ
նովոսթի»-ին,
ԿԸՅ-էն
նախարար Մհամէտ Շուքէյր: Այս մասին հաղորդեց յանձնախումբի նախագահ
յայտնած
է
ուքրանական
«Փրիամոյ»
հետուստաալիքի
թղթակիցը։
երեսփոխան Իպրահիմ Քանաան։
«Ընդամէնը
գրանցուածհաւանութիւն
է 28 թեկնածու։
22 թեկնածու
մերժումեւստացած
է:
Կոմիտէն
Երկուշաբթի
տուած
է ելեւմտական
արտաքին
Ընդհանուր
առմամբ,
փաստաթուղթեր
յանձնած
է
74
հոգի»,տեղեկացուցած
գործոց նախարարութիւններուն պիւտճէներուն եւ հեռահաղորդակցութեան
է թղթակիցը։
նախարարութեան
պիւտճէի մէկ մասին։ Մնացեալ նախարարութիւնները
Երէկ՝ Փետրուար
3-ը, ԿԸՅ թեկնածուներուն համար փաստաթուղթեր
տակաւին
պիտի քննարկուին:
յանձնելու
վերջին օրն էր։ պիւտճէն պատրաստ պիտի ըլլար այս շաբթուան
Ըստ երեսփոխանին՝
Ուքրանիոյ
մէջ անցնի
նախագահական
ընտրութիւնները
պիտի ունենան
սկիզբը, որպէսզի
խորհրդարան
եւ վաւերացուիտեղի
ընդհանուր
ժողովին
Մարտ
31-ին։
Նախընտրական
արշաւը
սկսած
է
Դեկտեմբեր
31-ին։
կողմէ։
«Ռեյթինկ» ընկերաբանական
խումբի հարցախոյզին
Երկուշաբթի
առաւօտեան յանձնաժողովի
նստաշրջանէնտուեալներով՝
ետք, թէեւ
թեկնածուներուն
միջեւ
վարկանիշի
յառաջատարը
Զելենսքին է,
Քանաան
ըսաւ, որ
կասեցուած
յօդուածներուն
մեծՎլատիմիր
մասը վերանայուած
է,
որուն
կ'աջակցի
19.0%-ը
այն
մարդոց,
որ
կողմնորոշուած
են
եւ
մտադիր
են
սակայն յստակ ժամանակ դեռ որոշուած չէ անոնց վաւերացման համար,
քուէարկել։
Երկրորդ
տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի
առաջնորդ Եուլիա
Թիմոշէնքօն
քանի
որ որոշ
նախարարութիւններ
դեռ կը բանակցին
համապատասխան
էնախարարութիւններու
(18.2%), երրորդը՝ գործող
նախագահ
Փետրօ
Փորոշէնքօն
(15.1%)։
հետ:
ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

zartonkadl@gmail.com
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