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Լիբանանի Կառավարութիւնը իր երէկուայ նիստին յաջողեցաւ 
Սահմանադրական Դատարանի մնացեալ 5 անդամներն ալ նշանակել: 
Այս նշանակումով խորհուրդը ամբողջացաւ: Այս մասին յայտարարեց, 
տեղեկատուութեան նախարար Ժամալ Ժարրահ: Նշենք, որ նիստը 
գումարուեցաւ Պէյթ էլ Տինի մէջ նախագահ Միշէլ Աունի ներկայութեամբ:
Լիբանանեան ուժերու առաջադրած դատաւորներու անուններէն միմ 
չնշանակուեցաւ: Այս մասին դժգոհեցաւ Լիբանանեան ուժերու նախարար 
Ռիչըրտ Գույումճեան, որ շեշտեց թէ իրենք նախապէս ցանկէն տեղեակ 
չէին:  Ան ցաւեցաւ, որ բարոյականութեան պակասը կայ լիբանանեան 
քաղաքական դաշտին մէջ:
Ըստ Ժարրահին օրակարգի վրայ եղող 46 կէտերուն մեծամասնութիւնը 
աւարտեցաւ կարգ մը կէտեր յետաձգելով յաջորդ ժողովին:

 «Հրապարակ» թերթը կը գրէ. «Ամուլսարի շահագործումը կասեցնելու 
հարցը ԱԺ «Իմ քայլը» խմբակցութիւնը տրոհեր է երկու մասի՝ հանքը 
չշահագործելու կողմնակիցները աւելի քան 3 տասնեակ կը կազմեն, որոնք 
նախօրէին խմբակցութեան նիստի ժամանակ ներկայացուցած են իրենց 
հիմնաւորումները։
Եթէ իշխանութիւնը հանքի շահագործումը չկասեցնելու քաղաքական 
որոշում կայացնէ, չի բացառուիր, որ հակադիր թեւը առանձնանայ 
խմբակցութենէն՝ ստեղծելով «ինքնավար հանրապետութիւն»։ Հնարաւո՞ր 
է նման բան. մեր լրագրողը հետաքրքրուած է «Իմ քայլի» պատգամաւոր, 
հանքի շահագործումը շարունակելու դիրքորոշման կողմնակից Յովիկ 
Աղազարեանէն։
Ան խուսափած է ուղիղ պատասխանէ. «Եթէ այս հարցը իմ ընկերներու 
համար իսկապէս սկզբունքային հարց է, իրենք կրնան ընտրել իրենց 
ճանապարհը, բայց նոր իրողութիւններուն՝ իշխանութեան նկատմամբ 
վստահութեան արդիւնքով կարելի է փոքր չափով տեսակէտ փոխել»։

Նախարարաց Խորհուրդը Յաջողեցաւ Նշանակել 
Սահմանադրական Խորհուրդի Մնացեալ Անդամները

«Իմ Քայլ»ը Կրնա՞յ Մասնատուիլ

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ
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Հայրենի Լուրերուն շար. Էջ 02  

Մինչ Ամուլսարի ոսկիի հանքի 
շահագործման թեման ամէն 
օր աւելի թէժ կը դառնայ, զար-
մանքով կարդացի ազգային 
երեք կուսակցութիւններէն 
մէկուն՝ Հայաստանի կառոյցին 
յայտարարութիւնը երէկ, որ 
կ՛եզրափակուէր հետեւեալ 
միտքով.

«Հանրաքուէի ճանապարհով հասնել պետութեան շահերից 
բխող եւ հանրութեան կողմից ընդունելի որոշման»:
Ո՛չ սիրելիներ: Հազար անգամ ո՛չ: Հանրաքուէն, ըլլալով հանդերձ 
ժողովրդավարութեան կարեւոր յենարաններէն մին, անոր պէտք 
է դիմել վերաշրջելի (reversible) հարցերու պարագային միայն: 
Այսինքն, օրինակի համար սահմանադրութեան փոփոխութիւն, 
վարչակարգի ձեւի նախասիրութիւն, տուեալ օրէնքի մը 
անցկացում, ինքնորոշման խնդիր, եւայլն: Նշեալները իրենց 
ճակատագրականութեամբ եւ կարեւորութեամբ հանդերձ, 
կարելի է միշտ ալ վերատեսութեան ենթարկել եւ ի պահանջեալ 
հարկին, ժամանակ մը վերջ, դարձեալ հանրաքուէով մը եթէ 
պէտք է,  շրջել արդիւնքը: Նոյնը չէ, պարագան Ամուլսարի 
հանքագործութեան: Ան գործընթացի մէջ դրուելու առաջին 
իսկ պահէն անշրջելի է (irreversible): Հետեւաբար չափազանց 
վտանգաւոր խաղ է, որուն արդիւնքները անվերահսկելի 
կրնան ըլլալ, նամանաւանդ երբ հարցը կը վերաբերի երկրի 
մը, ուր մենք գիտենք քուէն քանի դրամ կ՛արժէր ժամանակին: 
Այսօրուայ փոփիւլիզմի առկայութեամբ իրավիճակը աւելի եւս 
վտանգաւոր է:  Հանքին օգտագործումով երկրին թէական 
զարգացման եւ կամ քաղաքացիին բարեկեցիկ կեանք 
ունենալու մասին ամբոխավարական ոեւէ յայտարարութիւն 
մը անոր «մասնագէտին» կողմէ այսօր, որ ի դէպ այնքան 
ալ ժխտական վերաբերմունք չունի Ամուլսարի  հանքի 
շահագործման հարցով, կրնայ իր լուրջ ազդեցութիւնը ունենալ  
քուէարկութեան արդիւնքին վրայ:
Հետեւաբար, այս եւ մեր հայրենիքին վերջին կտորին ապագային 
եւ գոյատեւման վերաբերող ռազմավարական նշանակութիւն 
ունեցող հարցեր, ինչպիսին են նաեւ երկրին ապահովութիւնն 
ու Արցախի հիմնահարցը,  թէկուզ յարգելի սակայն շատ յաճախ 
ոչ բանիմաց քաղաքացիի մը տրամաբանութեան կարելի չէ 
վստահիլ: Ի վերջոյ ժողովրդավարութեան բացթողումներէն ալ 
է այն վարկածը, ուր երկու յիմար, ձայներու մեծամասնութեան 
տրամաբանութեամբ կրնան յաղթել հանճարի մը...:
Կը մնայ, որ այս թեման մնայ իր զուտ մասնագիտական եւ 
գերառարկայական շրջագիծին մէջ, ու անոր օգուտներն ու 
վնասները քննարկուին գիտական ու բնապահպանական՝ զուտ 
մասնագիտական ոլորտին մէջ եւ ըստ այնմ շարժիլ: 
Մենք դէմ չենք, մեր երկրին զարգացման: Ընդհակառակը: 
Ամուլսարը ապագայի համար պահ դրուած, սովետական 
միութեան ոսկիի կարեւոր պահեստներէն մէկն էր, որ այսօր 
մեր ժողովուրդին անկախ տնօրինութեան ներքեւ կը գտնուի: 
Սակայն, զգոյշ: Այդ տնտեսական զարգացման միջոցը,  պէտք 
չէ ըլլայ արկածախնդրական, որուն իբրեւ արդիւնք մեր երկիրը 
ամբողջութեամբ... ամլանայ:  

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Ամուլսարի Հարցը 
Հանրաքուէով Լուծելու Առաջարկը 

Իր Սաղմին Մէջ Խեղդելու Հրամայականը

Տեսանկիւն
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Արթիւր Ադամով 

Արթիւր Ադամով (ֆր.՝ Arthur 
Adamov, իսկական անունը՝ 
Յարութիւն Ադամեան, 
օգոստոսի 23, 1908, Կիսլովոդսկ, 
Պեատիգորսկի գաւառ, Թերեքի 
մարզ, Ռուսական կայսրութիւն 
- մարտի 15, 1970 կամ մարտի 
16, 1970, Փարիզ, Ֆրանսա), 
արձակագիր եւ թատերագիր։
Արթիւր Ադամովը ծնած  է 
1908ի օգոստոսի 23-ին 
Կիսլովոդսկի մէջ, շուշեցի 
նաւթարդիւնաբերող Սուրէն 
Ադամովի ընտանիքին մէջ։ 
Առաջին համաշխարհային 
պատերազմի նախօրէին 
Ադամովներու ընտանիքը 
կը մեկնի արտասահման 
շրջագայութեան։ Պատերազմը, 
իսկ ապա նաեւ յետագայ 
իրադարձութիւնները կը 
խանգարեն անոնց վերադարձը։ 
Երկար դեգերումներէ յետոյ 
ընտանիքը, ի վերջոյ, կը 
հաստատուի Ֆրանսա
30-ականներուն Ադամովը կը 
մասնակցի  Ֆրանսայի մէջ գլուխ 
բարձրացուցած ֆաշիստական 
խմբաւորումներու դէմ մղուող 
պայքարին։ Գերմանական 
գրաւումի տարիներուն շուրջ 
կէս տարի կ՛անցնէ համակեդ-
րոնացման ճամբարի մէջ։ 
Յետագային հրապարակուած 
«Սոսկալի օրագիրը» (1943) 
եւ «Խոստովանութիւն» (1946) 
ինքնակենսագրական վիպակը 
կեանքի կոչուած էին այդ 
շրջանի տպաւորութիւններով։ 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. ԿաթոÕիÏոսին ԳաÑաÏաÉութեան 25-ԱմեաÏÁ

2020  թուականը Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Արամ Ա. Կաթողիկոսին Հայրա-
պետական գահակալութեան 
25-ամեակն է: Այս առիթով, 
Ազգային Կեդրոնական Վարչու-
թիւնը յատուկ յանձնախումբ 
մը նշանակած է հանդիսաւոր 
կերպով նշելու Նորին Սրբու-
թեան 25 տարիներու վրայ 
տարածուած հովուապետական 
առաքելութիւնն ու ծառայութիւնը:
Յանձնախումբին մաս կը 
կազմեն Ազգ. Կեդր. Վարչութեան 
Կրօնական Ժողովի համա-
ատենապետներ Գերշ. Տ. Օշական 
Արք. Չօլոյեան եւ Գերշ. Տ. Նարեկ 
Արք. Ալեէմէզեան եւ նոյն Ժողովի 
անդամ Հոգշ. Տ. Պետրոս Վրդ. 
Մանուէլեան. Քաղաքական 
Ժողովի համա-ատենապետներ՝ 
Տիար Ստեփան Տէր Պետրոսեան 
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եւ Տիար Գրիգոր Մահսերեճեան եւ 
նոյն Ժողովի անդամ Տիկ. Սեդա 
Խտըշեան:
Յանձնախումբը յառաջիկային պիտի 

ճշդէ Վեհափառ Հայրապետին 
25-ամեայ գահակալութեան առի-
թով կատարուելիք նախաձեռ-
նութիւնները:

«Հայաստանի պէս պզտիկ 
երկրի մը   համար լեռնային 
արդիւնաբերութիւնը չարիք է» 
մեկնաբանելով Ամուլսարի ոսկիի 
հանքի շահագործման  խնդիրը   
այսպէս ըսած է   հայրենի յայտնի  
բնապահպան Կարինէ Դանիէլեանը:
Փորձագէտը  ընդգծած է, որ 
որպէս «ապացոյց» ներկայացուած 
փորձաքննութիւնը ամբողջական 
եւ միանշանակ չէ: Ան նշած է, 
որ փաստացի փորձաքննութիւն 
չէ եղած, այլ ուսումնասիրուած են 
նախկին  հետազօտությունները 
«Լիդիան»-ի եւ բնապահպանության 
նախարարութեան կողմէ 

Հայկական բնապահպանական 
ճակատը, Սարեանի արձանի 
պուրակին մէջ, կազմակերպած էր 
հանրային քննարկում՝ Ամուլսարի 
հանքի շահագործման դէմ պայքարի 
գործողութիւններու քննարկման 
առնչութեամբ:
Նշենք, որ օրեր շարունակ Ջերմուկի 
եւ Երեւանի մէջ, բողոքի ցոյցեր տեղի 
կ’ունենային ընդդէմ Ամուլսարի 

Հայաստանի Հանրապետութեան 
ազգային անվտանգութեան 
ծառայութիւնը (ԱԱԾ)  բացայայտած 
է   կաշառակերութեան նոր  փորձ։ 
Այս   մասին լուրը կը   հաղորդէ   
«Արմէնբրէս»  գործակալութիւնը 
նշելով, որ    բացայայտումը  կապ 
ունի  ՀՀ պաշտպանութեան նախա-
րարութեան գնումներու   ոլորտին  
հետ ։
Կը նշուի նաեւ, որ ՀՀ ԱԱԾ 

«Մեծ Աղէտ». Հայրենի Բնապահպանը Մտահոգ Է «Ամուլսար»Ի Խնդրով

«Ամուլսար»ի Հարցով Շաբաթ Օր Բողոքի Երթ Պիտի Կատարուի

ԱԱԾ-ն Բացայայտած Է Մեծ Ծաւալի Կաշառակերութեան Գործառք
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կատարուած: Սակայն այդ 
փորձաքննութիւնը նոյնիսկ չի խօսիր 
ռիսկերու բացակայութեան մասին:
«Իսկապէս, փորձաքննութիւնն 
այնպէս ներկայացուած է, որ ամէն 
ինչ կախուած է անկէ, թէ ով ինչպէս կը 
պատկերացնէ այն: Սակայն յայտնի 
է՝ առկայ թերութիւններով  հանքի 
շահագործումը անթոյլատրելի է»,- 
նշած է Դանիէլեանը:  
Անոր խօսքով՝ առաջարկուած 
պայմաններուն մէջ հանքի մշակումը 
յղի է  նոյնիսկ տարածաշրջանային  
մասշտաբի աղէտով: «Հայաստանի 
պէս պզտիկ երկիրի մը համար 
լեռնային արդիւնաբերութիւնը 

շահագործման:
Յիշեցնենք, որ վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեանը յայտարարած էր, որ 
«մեր պետութեան շահերէն է, որ 
պայմանը բաւարարենք, այսինքն՝ 
հնարաւորութիւն տանք, որ 
Ամուլսարի հանքը շահագործուի»:
Այս խնդրով, յառաջիկայ Շաբաթ 
օր դարձեալ  բողոքի երթ պիտի 
կատարուի:

մամուլի կեդրոնէն, ձեռք բերուած 
նախնական տուեալներու համա-
ձայն՝  ՀՀ պաշտպանութեան 
նախարարութեան պաշտօնատար 
անձեր, մատակարար կազմա-
կերպութեան հետ գալով յանցաւոր 
համաձայնութեան  փորձած են 
կատարել  յանցաւոր գործառք։  
Խնդրին   վերաբերեալ  յարուցուած 
է քրէական գործ։

չարիք է: Նայեցէք Կապանի, 
Ալաւերտիի, Սոթքի  մէջ  այսպիսի 
գործունէութեան արդիւնքները, 
Մասրիկ գետին մէջ ծանր 
մետաղներու մեծ քանակութիւնը»,-
պնդած է  ան։
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Աշխարհի Տարօրինակութիւններէն

Ան Միշտ Մեզի Հետ Է

Շար. Էջ 06

Տունկերու Յատուկ Պանդո՞կ . . .

Այս պատմութիւնը մեզի կու գայ Անգլիոյ մայրաքաղաք Լոնտոնէն։ Արդարեւ, 
աշխարհի մէջ առաջին անգամ ըլլալով բացումը կտարուած է տնային 
տունկերու (house plants) պանդոկ մը, ուր քու տունէն բացակայութեանդ 
շրջանին՝ հոն պիտի խնամուին քու տունկերդ, ատենը մէկ մը ջրելով զանոնք։
Շուներու պանդոկ հասկցած էինք, որովհետեւ երբ արձակուրդով քաղաքէն 
կը բացակայիս երկար ժամանակ, հոն՝ հոգ կը տանին անոնց։ Պանդոկի 
անձնակազմը ձեր «ընտանիքի անդամները» կը կերակրեն, պտոյտի կը 
տանին զիրենք եւ ինչու չէ կը դարմանեն՝ երբ պէտքը զգացուի։
Հիմա կը տեսնէք թէ ինչպէս ընտանի կենդանիներն ու տնային տունկերը 
մարդոց դասակարգին կը պատկանին եւ անոնց համար յատուկ պանդոկներ 
սկսած են գոյութիւն ունենալ, որպէսզի մասնագէտներ կարենան հոգ տանիլ 
անոնց . . . 
Վերադառնալով մեր պատմութեան, վերոյիշեալ հինգ աստղանի “5 stars” 
պանդոկի ընդհանուր պատասխանատուն՝ Ֆրէտի Պլէքէթ, դիտել տուած 
է թէ՝ “Մենք կ՛զգանք մարդոց յուսախաբութիւնը երբ անոնք արձակուրդէ 
վերադառնալով կը տեսնեն իրենց տունկերու խամրած ըլլալը։ Մեր 
մօտեցումը՝ անոնց օգտակար հանդիսանալն է։”
Իսկ պանդոկի վարիչ տնօրէնը՝ Ռոզ Կրովըր, նշած է թէ՝ “Յաճախ խնդրած 
ենք մեր ազգականներէն կամ բարեկամներէն որ մեր բացակայութեան հոգ 
տանին մեր տունկերուն, սակայն միշտ ալ զղջացած ենք։ Այս պանդոկը ոչ թէ 
միայն կը խնամէ ձեր տունկերը, այլեւ կը պահպանէ ձեր յարաբերութիւնները՝ 
ձեր բարեկամներուն եւ ազգականներուն հետ։”
Սա ալ պէտք է ըսեմ որ տունկերը որպէս «հիւր» արձանագրելը այդ 
պանդոկին մէջ մինչեւ 5 Սեպտեմբեր 2019-ը, բոլորովին ձրի է։ Հիմա 
դիտեցէք կցուած նկարը եւ տեսէք թէ ինչպէս կին մը կ՛արձանագրէ իր 

տունկերը եւ բեռնակիրը կը պատրաստուի տանելու զանոնք՝ իրենց համար 
վերապահուած «սենեակը»: Է՜հ, այս ալ պիտի տեսնենք եղեր . . . 

Շունե՞րն ալ՝ Թատրոն Կ՛երթան . . .
Այս պատմութիւնը մեզի կու գայ Միացեալ Նահանգներու հիւսիսի դրացի 
երկիր՝ Գանատայի Օնթէրիոյ քաղաքէն։ Հիմա դիտեցէք կցուած նկարը եւ 
թոյլ տուէք որ բացատրեմ թէ հոն գտնուող շուները ինչո՞ւ գացած են թատրոն 
եւ թէ ի՞նչ կ՛ընեն հոն։
Անոնք ծառայողական շուներ (service dogs) են, որոնք կը մարզուին 
թէ ինչպէս պէտք է վարուին զանազան պայմաններու տակ՝ լաւագոյնս 
օգտակար հանդիսանալու իրենց վստահուած անկար մարդոց։ Օրինակ՝ 
թատրոնին մէջ պէտք է լուռ կ՛ենան, որպէսզի մարդիկ կարենան մտիկ 
ընել եւ հասկնալ եղելութիւնը։ Իսկ եթէ իրենց պատսպարեալը յարձակումի 
ենթարկուի, պէտք է պաշտպանել զիրենք եւ այլն։

Այդ օր՝ թատերասրահի յայտագիրն էր Billy Elliot, երաժշտական 
թատերախաղը։ Սա Անգլիոյ 1984/5-ի հանքագործներու գործադուլի 
ընթացքին ծնունդ առած պատմութիւնն է երիտասարդի մը, որ բռնցքամարտը 
ձգելով կը հետեւի պարարուեստի եւ մեծ յաջողութիւն  կը գտնէ այդ 
ասպարէզին մէջ։ Անոր երաժշտութիւնը յօրինած է Էլթըն Ճանը։
Վերոյիշեալ ծառայողական շուներու թատերասրահ երթալը կազմակերպուած 
էր Լօրա Մըքէնզիի կողմէ՝ որ արտօնատէրն ու մարզիչն է K-9 country Inn 
Working Service Dogs հաստատութեան։ Ան դիտել տուած է թէ թատրոն 
երթալը իրենց գործունէութեանց մէկ մասն է միայն։ Անոնք պէտք է ուրիշ 
վայրեր ալ յաճախեն՝ լաւագոյնս պատրաստուելու համար իրենց ապագայ 
ծառայութեան։
Հետաքրքրական է գիտնալ որ թատրոնի յաջորդ ներկայացումն է Neverending 
երաժշտական թատերախաղը, որ պիտի ներկայացուի 2 Հոկտեմբեր 2019-
էն սկսեալ։ Ան ալ ծնունդ առած է 1984-ի նոյնանուն ֆիլմէն, որ ժամանակին 
մեծ հռչակի տիրացած էր։
Ահաւասիկ երկու պատմութիւններ անասուններու եւ բոյսերու կեանքէն, 
որոնք մարդոց նման կը պատկանին «կենդանիներու» աշխարհին։ Այսինքն՝ 
անոնք ալ կը ծնին, կ՛ապրին եւ ապա կը մահանան մեզ նման . . .   

Բաւականին ծանր է նոյն օրուայ մէջ երկու մահուան բօթ լսել, մանաւանդ 
այնպիսի մարդկանց համար, որոնց հետ երկար տարիներ պայքարած էինք 
անարդարութեան դէմ։ Շուէտի հարաւային ափերէն, 1961-ին կասկածելի 
ինքնաթիռի արկածի մը զոհ գացած ՄԱԿ-ի ամենակարկառուն ընդհանուր 
քարտուղարներէն Տակ Համմարկժէօլտի այժմ թանգարանի վերածուած 
բնակարանէն կը դառնայի, երբ վերահասու եղայ ցեղասպանագէտ Վահագն 
Ն. Տատրեանի եւ վաղեմի հրատարակիչ եւ թարգմանիչ բարեկամիս Ըշըթան 
Կիւնտիւզի մահուան տխուր լուրերուն։
ՄԱԿ 1948-ի Դեկտեմբերին ընդունած էր Ռաֆայէլ Լէմքինի պատրաստած 
ցեղասպանութեան բանաձեւը։ Բայց ոչ այդ բանաձեւը եւ ոչ ալ ՄԱԿ չէին 
յաջողած Ռուանտա, Սուտան, Պոսնիա, Ըրաք-Անհալ եւ Շէնկալի եզիտիներու 
դէմ գործադրուած ցեղասպանութիւնները կանխել։
Մահուան չեմ հաւատար։ Սա ոչ թէ յուղարկաւորութիւն, այլ միայն հրաժեշտի 
պահ մըն է։ Եթէ մեր գործերով երկնակամարի տակ հետք մը թողած ենք 
երանի մեզ։ Իսկ
այն որ չենք յաջողած, օրինակի համար՝ իրականութեան հետ չենք առերեսուած, 
յաւիտենական բեռ մը պիտի ըլլայ։
Վահագն Նորայր Տատրեան ամբողջ կեանքի մը տեւողութեան աշխատեցաւ 
որպէսզի մենք առերեսուինք իրողութեան հետ։ Այս ծառայութեան համար 

յաւերժ պարտական պիտի մնանք 
իրեն։
Տատրեան նաեւ մեր համաքաղաքացին 
է, Սկիւտարցի հայ մը։ Պոյսահայ 
միութիւնը զինք պատւոյ անդամ հռչա-
կած էր։ Ընտանիքը ծանր կորուստ-
ներ ունեցած էր ցեղասպանութեան 
տարիներուն։ Երէց եղբայրը Մարսէյլի 
ծերանոցներէն մէկուն մէջ հրաժեշտ 
առաւ այս աշխարհէն։ Պոլսոյ 
հայկական վարժարաններու մէջ 
սիրուած ուսուցչուհի մըն էր քոյրը, 
որ մանկական թատերախաղեր հեղինակած էր, որոնք Տատրեանի 
աջակցութեամբ հրատարակուեցան 1990-ական տարեթիւերուն։ Կը յիշեմ 
թէ նամակատունի կողմէ մերժուած այդ գիրքերը Թանէր Աքչամի տան 
կարասիներուն մէջ ղրկած էինք Միացեալ Նահանգներ։
Եթէ հարցուի թէ ո՞վ առաջին անգամ ձեռնարկեց հայ-թուրք երկխօսութեան, 
առանց վարանումի պիտի ըսեմ թէ Վահագն Տատրեան եւ Թանէր Աքչամ։ 
Իսկ այն ալ ակադեմական մակարդակով։
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Մշակութային Արձագանգ

Պատմամշակութային Արձագանգ Ազնիւ Նախաձեռնութիւն

Շէյքսփիրի Անուան Հայկական Ընկերակցութեան Գ. Համագումարը
 Տեղի Ունեցաւ Վենետիկի Մէջ

Պիտի Վերականգնուի Տողի 
Սուրբ Յովհաննէս Եկեղեցին

Քաղաքաշինութեան Կոմիտէի Աշխատակազմը 
Միացած է «Գիւմրին Առանց Տնակներու» Հիմնադրամի 

Նախաձեռնութեան

Ստեփանակերտի, Երեւանի Եւ Գիւմրիի Մէջ Տեղի Պիտի Ունենայ« 
Մաեսթրօ Մանսուրեանե Խորագրով Համերգաշար

Շէյքսփիրի անուան հայկական 
ընկերակցութեան երրորդ 
համագումարը տեղի ունեցաւ 

Տող գիւղի 17-18րդ դարերու 
հիմնուած Սուրբ Յովհաննէս 
եկեղեցւոյ վերականգնման 
աշխատանքները ընթացքի մէջ են: 
Այս մասին «Արցախփրես»-ի հետ 
զրոյցի ժամանակ ըսած  է «Տողի 
մելիքական ապարանք» արգելոցի 
վարիչ Վահէ Սահակեանը:
«Ծրագիրը կեանքի կոչուած է 
բարեգործական միջոցներով: 
Ներկայիս կ’իրականացուին վերա-
նորոգման աշխատանքներ: Պէտք 

ՀՀ քաղաքաշինութեան կոմիտէի 
աշխատակազմը միացած է 
«Գիւմրին առանց տնակներու» 
հիմնադրամի բարեգործական 
նախաձեռնութեան: 
«Արմէնբրես»-ի փոխանցմամբ` 
այս մասին «Ֆէյսպուք»-ի իր էջին 
գրած է կոմիտէի ղեկավարի մամուլի 
խօսնակ Ճեմմա Համբարձումեանը:
«Վահագն Վերմիշեանի 
գ լխաւորութեամբ՝  ՀՀ 
քաղաքաշինութեան կոմիտէի 
աշխատակազմը միացած է 
«Գիւմրին առանց տնակներու» 
հիմնադրամի բարեգործական 
նախաձեռնութեան: 15 000 մասէ 
կազմուած փազըլի մէկ կտորը, 
Վահագն Վերմիշեանը առաջարկած 
է գնել նշուած 1000 դրամի փոխարէն 
կրկնակի՝ 2000 դրամով»,- գրած է 
Համբարձումեանը:
«Գիւմրին առանց տնակներու» 
հիմնադրամը նախաձեռնութեամբ 
հանդէս եկած է, որ կ’օգնէ գիւմրեցի 
1 կամ 2 անօթեւան ընտանիքի 
բնակարան ունենալ: 15 000 կտոր 

1-13 Սեպտեմբեր պիտի կայանայ 
«Մաեսթրօ Մանսուրեան» խորա-
գրով համերգաշար՝ նուիրուած 
ՀՀ ժողովրդական արուեստագէտ, 
երգահան Տիգրան Մանսուրեանի 
80-ամեայ յոբելեանին։ Ինչպէս 
«Արմէնբրես»-ին յայտնած են 
Հայաստանի պետական սիմֆոնիք 
նուագախումբէն, երգահանի բազմա-
ժանր ստեղծագործութիւնները 
ներառող համերգները տեղի պիտի 
ունենան Երեւանի, Ստեփանակերտի 
եւ Գիւմրիի մէջ:
Համերգաշարը կը  ներկայացնէ 
Երեւանի քաղաքապետարանը՝ ՀՀ 

Վենետիկի Մուրատ-Ռափայէլեան 
վարժարանին մէջ` Մխիթարեան 
միաբանութեան համար պապական 

է իրականացուի  նաեւ տարածքի 
բարեկարգում: Կը նախատեսուի, որ 
այս տարի եկեղեցւոյ վերականգնման 
աշխատանքները կը հասնին 
աւարտին»,- նշած է Վ. Սահակեանը:
Ըստ արգելոցի վարիչին, տարուէ 
տարի  Տողի մելիքական ապարանք 
այցելող մարդոց թիւը կ’աւելնայ: 
Անոր հետ զուգահեռաբար 
ընդլայնելով այցելուներու աշխար-
հագրութիւնը:

ունեցող փազըլի վերածուած է 
գիւմրեցի նկարիչ, փրոֆեսըր, ՀՀ 
մշակոյթի վաստակաւոր գործիչ 
Սուսաննա Մկրտչեանի «Իմ հոգու 
տուն, Գիւմրի» շարքի նկարներէն 
մէկը: Մինչեւ սեպտեմբեր 21-ը 
15 000 մասէ կազմուած փազըլի 
մէկ կտորը 1000 դրամով գնել ու 
Գիւմրին տնակներէն ազատել ու 
բարեգործական նախաձեռնութեան 
միանալ կրնան բոլորը:
Փազըլի առաջին 9 կտորը գնած է 
ՀՀ վարչապետը, վերջին կտորը եւս 
Նիկոլ Փաշինեանինն է, որ անձամբ 
պիտի տեղադրէ վերջին մասնիկը 
սեպտեմբեր 21-ին:

կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի 
եւ սփորթի նախարարութեան 
աջակցութեամբ: Հայաստանի 
պետական սիմֆոնիք նուագա-
խումբը՝ գեղարուեստական ղեկա-
վար եւ գլխաւոր տիրիժոր Սերկէյ 
Սմբատեանի ղեկավարութեամբ 
առաջին անգամ պիտի ներկայացնէ 
Մանսուրեանի յայտնի մեղեդիները 
նոր գործիքաւորմամբ։
Հինգ համերգներու ընթացքին 
պիտի հնչեն Մանսուրեանի 
շարժանկարի երաժշտութիւնը, 
սիմֆոնիք եւ քամերային ստեղծա-
գործութիւնները։

պատուիրակ Լեւոն արք. Զէքիեանի 
հովանաւորութեամբ:
Հանդիպման, որ տեղի ունեցաւ 
Յուլիս 15-ին, մասնակցեցան 
ընկերակցութեան պատուոյ 
նախագահ, հայրենի բանաստեղծ 
եւ բանասէր Հենրիկ Էդոյեան եւ 
հիմնադիր Յասմիկ Սայմըր, ինչպէս 
նաեւ` Միացեալ Նահանգներէն, 
Միացեալ Թագաւորութենէն, 
Ֆրանսայէն, Յունաստանէն, 
Լեհաստանէն, Արժանթինէն եւ ուրիշ 
երկիրներէ եկած մասնագէտներ, 
որոնք իրենց զեկուցումները 
կարդացին յայտնի անգլիացի 
թատերագիրին կապուած հարցերու 
շուրջ, ինչպէս` «Շէյքսփիր եւ 
օտարները», «Շէյքսփիրի թարգմա-
նութիւններ», «Շէյքսփիրի եւ 

Վենետիկի առասպելը» եւ այլ նիւթեր:
Բացման խօսքը արտասանեց Սերոբ 
վրդ. Չամուրլեանը, որ անդրադարձաւ 
Մխիթարեան միաբանութեան 
շէյքսփիրեան  թարգմանութիւններու 
աւանդութեան, ապա լրագրող 
Աւետիս Հաճեանը հակիրճ կերպով 
ներկայացուց Վենետիկի հայ 
գաղութի պատմութիւնը:
Այս տարուան համագումարը 
նուիրուած էր Վահրամ Փափա-
զեանի մահուան 130-ամեակին: 
Փափազեան համարուած էր 
Խորհրդային Միութեան լաւագոյն 
շէյքսփիրեան դերասանը, մաս-
նաւորաբար յայտնի` իր Օթելլոյի 
դերակատարութեամբ, ան նաեւ 
Մուրատ-Ռափայէլեան վարժարանի 
սան եղած է:



àõñµ³Ã / 23.8.2019  05

Ազնիւ Նախաձեռնութիւն

Սերժ Թանքեանը Միացաւ 
#Saveamulsar Շարժումին

Աստուածածնայ Տօնը Նշուած Է 
Ախալցխայի Մէջ

Ուխտագնացութիւն Դէպի Մուսա Լեռ

Ամուլսար Շարժում

Սփիւռքահայ Կեանք

Սփիւռքահայ Կեանք

System Of a Down ռոք խումբի 
մենակատար Սերժ Թանքեանը 
միացած է #SaveAmulsar արշաւին: 
Թանքեան իր ֆէյսպուքեան 
էջին հրապարակած է «Փրկենք 
Ամուլսարը» գրառմամբ նկար:
Յիշեցնենք, որ օրերս Քննչական 
կոմիտէն հրապարակած է 
Ամուլսարի ոսկեբեր  հանքավայրի 
շահագործման հետ կապուած 
համալիր փորձաքննութեան 
արդիւնքները, որու կատարումը 
յանձնարարուած էր Advanced 
Resources Development (ELARD) 
ընկերութեան փորձագէտներու 
խումբին: 

Սուրբ Աստուածածնի վերափոխման 
տօնը նշուած է  նաեւ  Ախալցխայի  
մէջ: Այս մասին տեղեկութինը 
հաղորդեց ՝ Akhaltskha  կայքը:
Ըստ աղբիւրին, տօնին ընդառաջ, 
Ախալցխայի Ղուլալիս գիւղի Սբ. 
Աստուածածին մատուռին մէջ, 

Ըստ աւանդութեան՝ այս տարի եւս 
տեղի ունեցաւ Մուսա լերան Վագըֆ 
գիւղի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ 
անուան տօնախմբութիւնը եւ 
աւանդական «Հարիսա Զատիկը»։ 
Ուխտագնացութիւնը գլխաւորեց 
պատրիարքական տեղապահ Սահակ 
եպս. Մաշալեան, զոր օդակայանին 
մէջ դիմաւորելու եկած էին Անտիոքի 
շրջանի հոգեւոր հովիւ Աւետիս քհնյ. 
Թապաշեան, Աղեկսանտրիկի Ս. 
Քառասնից Մանկանց եկեղեցւոյ 
Ծխային խորհուրդի ատենապետ 
Կարպիս Քըսատուր եւ Վագըֆգիւղի 
Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ Ծխային 
խորհուրդի ատենապետ Ճեմ 
Չափար։ Այս մասին կը հաղորդէ 
Պոլսոյ «Մարմարա» թերթը։
17 Օգոստոսի առաւօտեան 
ժամերէն սկսեալ գիւղ հասան 
նաեւ ուխտաւորներ։ Երեկոյեան 
կատարուեցաւ կանոնական 
Երեկոյեան ժամերգութիւն, 
ապա տեղի ունեցաւ Աղօրհնէք՝ 
նախագահութեամբ Սահակ եպս. 
Մաշալեանի։ Իսկ երեկոյեան տեղի 
ունեցան Մուսա լերան աւանդական 
խրախճանքները՝ պատմական 
Անթէպեան ապարանքի բակին 
մէջ։ Ներկաներուն մէջ կը գտնուէին 
գիւղին եւ շրջակայ այլ գիւղերու 
բնակիչներ, զանազան քաղաքներէ 
ու արտասահմանէն ժամանած 
ուխտաւորներ։ Ձեռնարկին մաս-
նակցեցան եւ ներկաները իրենց 
երգերով ոգեւորեցին անուանի 
արուեստագէտներ՝ Մարթին 
Եորկանց ու Պարթեւ Կարեան։ 
Գիշերուան ժամը 11։30ին 

Ըստ այդ փորձաքննութեան 
արդիւնքներու՝ եզրակացութեան 
ընթացքին 16 կէտ նշուած է, 
որոնք պահպանելու պարագային 
բնապահպանական ռիսքերը պիտի 
դառնան կառավարելի:
Ջերմուկի բնակիչները, եւ ոչ միայն 
անոնք, դէմ հանդէս եկած են այս 
արդիւնքներուն, հանրահաւաքներ 
ու երթեր իրականացուեր են:
Հանքի շահագործման դէմ հանդէս 
եկողները կը պահանջեն հանդի-
պում վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի 
հետ, կը հնչեն կոչեր, որ վարչապետը 
այս հարցին վերաբերեալ պետա-
կանամէտ դիրքորոշում որդեգրէ:

հանդիսապետութեամբ  շրջանի  
հոգեւոր հովիւ՝ Տէր Թորգոմ քահա-
նայ Վարդանեանի, մատուցուած 
է  Սուրբ Պատարագ: Պատարագի 
աւարտին   կատարուած է խաղողի 
օրհնութեան կարգ, որուն յաջորդած 
է մատաղի օրհնութիւն։

պատրիարքական տեղապահը 
վառեց հարիսայի եօթը կաթսա-
ներուն կրակները։
Կիրակի օրը տեղի ունեցան 
Ս. Աստուածածնայ Վերա-
փոխման տաղաւարի տօնակա-
տարութիւնները հոծ բազմութեան 
մը ներկայութեան, որ Վագըֆգիւղ 
փութացած էր այս առթիւ։ 
Պատարագիչն էր Աւետիս քհնյ. 
Թապաշեան։ Երգեցողութիւն-
ները կատարուեցան ուխտաւոր 
դպիրներու կողմէ։ Պատարա-
գին հանդիսապետեց Սահակ 
եպս. Մաշալեան, որ յաւարտ 
Ս. պատարագի շեշտեց, թէ 
ուրախութիւն կը զգայ աւանդա-
կան սոյն տօնակատարութեանց 
համար եւ ըսաւ, թէ Վերափոխման 
տօնը «կ՛ամրապնդէ մեր յարութեան 
յոյսը եւ խաղողը կը յիշեցնէ բարեաց 
Տուիչը»։
Յաւարտ Ս. պատարագի, եկեղեցւոյ 
բակին մէջ կատարուեցաւ 
աւանդական խաղողօրհնէքը։ 
Ապա հարիսայի կաթսաները 
օրհնուեցան մատաղի յատուկ 
աղօթնքերով եւ բաժնուեցան 
ներկայ հաւատացեալներուն։ 
Այնուհետեւ, հանդիսադիր սրբազան 
հօր տուած օրհնութեամբ իր 
աւարտին հասան հանդիսաւոր եւ 
պատմական արարողութիւնները, 
ուխտաւորներուն պատճառելով 
ոգեւոր պահեր ու հոգեկան անհուն 
գոհունակութիւն։ Ուխտաւորներ 
տակաւ առ տակաւ հրաժեշտ առին 
գիւղէն ու սկսան մեկնելու, յաջորդ 
տարի դարձեալ մէկտեղուելու յոյսով։

Լրատուութեան Գործընկեր
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Լեզուագիտական

Սկիզբը Էջ 03

Պտտի՞լ , Թէ՞ Պտըտիլ
ԱՐՄԵՆԱԿ ԵՂԻԱՅԵԱՆ

Գրաբարը ունէր պտուտել եւ պտուտիլ, որոնք կը յառաջանան, անշուշտ,  
պտոյտ-էն: Ասոնց դիմաց  «Նոր հայկազեան»-ը դրած է պտըտիլ՝ իբրեւ 
աշխարհաբարեան հոմանիշ: «Առձեռն»-ը ունի նաեւ պտըտցնել:
Ինչպէս կը տեսնենք, երկուքն ալ աշխարհաբարեան ձեւերը գրած են ը-ով: 
Սակայն այս  ը-ի կիրարկութեան շատ կարեւորութիւն պէտք չէ ընծայել, քանի 
որ աշխարհաբարի ընթերցումը դիւրացնելու համար՝ մխիթարեանները ը-ով 
օժտած են  իրենց բառարանի հազարաւոր այլ բառերը եւս, որոնք ժամանակի 
ընթացքին թօթափեցին այդ տառը:
Գրաբարի բառարանագիրներէն Սիմոն  Գաբամաճեան հլու-հնազանդ  
հետեւած է «Նոր հայկազեան»-ին ու «Առձեռն»-ին եւ ինք ալ գրած է 
«պտուտկել=պտուտել=պտըտիլ, պտըտցնել»:
Այսքանը՝ գրաբարի բառարանագիրներու ծիրէն ներս:      

  *    *   *
Ժամանակակից աշխարհաբարեան բառարանագիրներէն ը-ով գրած են  
Գայայեան, Տէր Խաչատուրեան, հայր Կռանեան: Առանց ը-ի գրած է միայն 
հայր Պետրոս Ճիզմեճեանը: Պտըտիլ ձեւը կը դասաւանդեն նաեւ  կարգ մը 
դասագիրքեր:  Մեր մամուլին, այլեւ գրողներուն մէկ կարեւոր մասը բառս 
կը գրէ ը-ով:
Ահա ա՛յս է անոր ուղղագրութեան պարզած  պատկերը:
                                                 *    *   *
Ինչո՞ւ այս  ը ձայնաւորը, ի՞նչ տրամաբանութեամբ ու ո՞ր կանոնի 
թելադրութեամբ:
Հոն ուր կարելի եղած է բանաւոր կամ գրաւոր բացատրութիւն մը 
ստանալ, ապա այս ը-ին կիրարկութիւնը կ’արդարացուի՝ 1) նախ՝ 
բառին արտասանութիւնը դիւրացնելու մտահոգութեամբ. որպէսզի ան 
չարտասանուի պըտ-տիլ, ինչպէս կ’ըսենք փըթ-թիլ, այլ մեր փոքրիկները 
զայն արտասանեն պը-տը-տիլ, 2)  սակայն բուն՝ «մեծ»  պատճառը կը 
նկատուի այն իրողութիւնը, թէ պտտիլ բայը  կրկնակ հնչիւնափոխութեան 
արդիւնք է՝ պտոյտ-պտուտ-պտտիլ, որուն մէջ անհետացած ոյ երկբարբառը 
պէտք է բանով մը ցոլանայ. այդ ցոլացումը տեղի կ’ունենայ շնորհիւ ը 
ձայնաւորի ներկայութեան, ուրեմն՝ պտոյտ-պտուտ-պտըտիլ:
1. Նախ՝ դիւրընթեռնելիութիւնը:
Հայերէնը ունի հարիւրաւոր բառեր, որոնք ճիշդ ընթերցանութեան հարց 
կը յարուցեն, որովհետեւ  մէկէ աւելի ընթերցումի առարկայ կրնան 
դառնալ՝ յատկապէս անվարժ ընթերցողներու կողմէ. օրինակ՝ կրկնել 
կրնայ արտասանուիլ թէ՛ կըրկ-նել,  թէ՛ կը-րըկ-նել, թէ՛ կըր-կընել. 
թռչնազգի կրնայ արտասանուիլ թըռչ-նազգի, թըռըչ-նազգի, թըռ-չընազ-
գի. մրջնաբոյն կրնայ արտասանուիլ մըրջ-նաբոյն, մը-րըջ-նաբոյն, 
մըր-ջը-նաբոյն եւ այլն: Անոնք, որոնք հայոց լեզուի ուսուցիչ եղած են 
տարրական դասարաններու մէջ,–ինչպէս այս տողերը գրողի պարագան 
է,– այսպիսիներէն բոլորին (որոնք հազարաւոր են մեր լեզուի մէջ)  պէտք 
է հանդիպած ըլլան: Սակայն ասոնց որեւէ մէկը աւելորդ ը-ով չենք օժտեր, 
քանի որ այս տարընթերցումները հետզհետէ կը սրբագրուին միջնակարգի 
մէջ ու աւելի ուշ բոլորովին կ’անհետանան: Պտտիլ-ին համար բացառութիւն 
կազմելը, ուրեմն, բոլորովին անտեղի ու անհեթեթ է:
2. Կորսուած ոյ երկբարբառը:
Ինչ կը վերաբերի կորսուած  ոյ երկբարբառը «բանով մը ցոլացնելու» 
մտահոգութեան, ապա մեր լեզուն նման  անհրաժեշտութենէ չէ 
առաջնորդուած բնաւ, ո՛չ  ալ Մեսրոպ Մաշտոց, որ մեր ուղղագրութեան 
հիմնադիրն է եւ  որուն սրբատառ կանոնագրութեամբ՝ արմատական 
բառերու մէջ լսուող ը ձայնաւորը չի գրուիր: Եւ իրօք ալ մենք այլուր չենք գրեր 
զանոնք. օրինակ՝ քոյր-քուր-քրոջ, պոյտ (կաւէ աման, pot ֆրանսերէն, pota 
իտալերէն) դարձած  է նախ պուտուկ, ապա՝ պտուկ. Վարդան Այգեկցի ունի 
այս բառը ա՛յս ուղղագրութեամբ, ան կը գտնուի մեր արդի բառարաններուն 
մէջ եւս. տե՛ս նաեւ Արսէն Բագրատունի՝ պոյտն-պուտան-պտուկ («Ի 
պէտս զարգացելոց», էջ 19): Լէզ-լիզել-լզուըռտել: Ցոյց արմատը տուած է 
ցուցնել, ասկէ ալ՝ ցցնել. այս վերջին ձեւը կիրարկուած կը գտնենք Արսէն 
Այտընեանի, այլև Դանիէլ Վարուժանի կողմէ եւս. օրինակ՝ «Իր գթութեան 
փայլ ալ ցցո՞ւց  վեհօրէն» («Արիւնոտ ճիւղը»): Պարոնեան՝ «Բարթողիմէոս 
աղան ալ  ժամանակաւ մատով կը ցցունեն» («Մեծապատիւ...»): Բոյթ-
բութամատ-բթամատ, բոյն-բունաւեր-բնաւերեւ այլն.  ասոնց բոլորին 
մէջ  կայ թաքնուած, սղած, կորսուած ոյ երկբարբառ մը, որուն փոխարէն 
ը կ’արտասանենք, ճիշդ է,  սակայն ոչ մէկ արեւմտահայու միտքէն անցած 
է այդ  արտասանութիւնը արտայայտել ը տառով, հապա ինչո՞ւ   այդ  
մտահոգութիւնը պտոյտ-ի պարագային, երբ ան կու տայ պտոյտ-պտուտ-
պտտիլ: Ինչո՞ւ և յանուն ինչի՞ այս երկու չափն ու երկու կշիռը:
Մեր հազարաւոր արմատական բառերէն ոչ մէկը իր ծոցին մէջ ը ունի. 
պտըտիլ բացառութիւն մը որեւէ արդարարացում չունի: Միայն անցընել 
ներգործական բայը համազգային համախոհութեամբ կը գրենք ը-ով, 
որպէսզի խուսափինք զայն չէզոքին հետ շփոթելէ. բաղդատել՝ կ’անցնէի եւ 
կ’անցընէի: Որուն վրայ կ’աւելնան զուտ աշխարհաբարեան պահուըտիլ, 
քերուըտիլ, հոտուըտալ եւ նմանները, որոնց մէջ ը-ի գրութիւնը 

ուղղագրական անհրաժեշտութիւն է, 
քանի որ առանց անոր՝ բոլորովին 
տարբեր արտասանութիւն կը 
ստանան բառերս, ինչ որ պարագան 
չէ պտտիլ-ին:
                            *    *   *
Մեր արդի ուղղագրութիւնը 
ոչ-արմատական բառամէջի  ը 
բովանդակող ուրիշ բառ չունի անցընել-էն բացի:  Անշուշտ տարբեր է 
պարագան այն ածանցաւոր կամ բարդ բառերուն, որոնց բաղադրիչներէն 
մէկը կը սկսի ը-ով, օրինակ՝ անընդհատ,  արագընթաց,  դասընկեր,  
խոչընդոտ, հիւրընկալ եւ այլն:     
 Յ. Գ.
Ցաւով պիտի նշեմ, որ մեր դպրոցներուն մէջ  կը տիրէ նոյն երկւութիւնը՝ 
պտտիլ եւ պտըտիլ. նախակրթարաններու մէջ կը դասաւանդուի պտըտիլ, 
երկրորդականի մէջ՝ պտտիլ: Այսպէս է, քանի սփիւռքահայ  կրթական 
վերին մարմինները ընդհանրապէս լեզուական,  սակայն մասնաւորաբար 
միասնական ուղղագրական  որեւէ քաղաքականութիւն չեն մշակած, 
որպէսզի հայոց լեզուի դասագիրքերը  ըստ այնմ պատրաստուէին: 
Այդ քաղաքականութիւնը  կը մշակեն  դասագիրքերու պատահական 
հեղինակները՝ ըստ իրենց անհատական ճաշակին: Եւ որովհետեւ աշխարհի 
վրայ չկայ երկու հայ, որոնք նոյն ձեւով մտածեն (վասնզի մեծ ամօթ պիտի 
ըլլար նման բան),  հետեւանքը կ’ըլլայ այն, որ մէկը  ուսուցէ պտըտիլ, միւսը՝ 
պտտիլ:
Եւ լեզուական այսպիսի  ի՜նչ-ի՜նչ ուրիշ գայթակղեցուցիչ տարբերութիւններ, 
որոնց ոչ մէկ ուշադրութիւն կը դարձուի:
Ի՞նչ կայ որ...այսպէս ալ կ’ըլլայ, այնպէս ալ կ’ըլլայ,  բան գործ չունինք ալ, 
հիմա ելլենք հայոց լեզուով կամ անոր ուղղագրութեա՞մբ  զբաղինք:
 

Ան Միշտ Մեզի Հետ Է

Վահագն Տատրեան մեծ կիրքով ու եռանդով լեցուն էր սորվելու եւ պրպտելու 
համար։ Արդէն կենսագրականն ալ պիտի պարզէ այս։ Սկիւտարէն ճամբայ 
ելլել, Եւրոպայի տարբեր քաղաքներու համալսարաններու մէջ ուսողութիւն, 
ընկերաբանութիւն, փիլիսոփայութիւն, միջազգային իրաւաբանութիւն 
ուսանելէ ետք լծուիլ ցեղասպանագիտութեան։ Որքան ամուր ենթահող մը։ 
Ուսողական մտածելակերպի տիրապետելու շնորհիւ իր բոլոր վերլուծումները 
մնացին տրամաբանութեան սահմաններուն մէջ։
Տատրեանի առանձնայատկութիւններէն մէկն ալ իր պրպտումներու 
ընթացքին թրքական աղբիւրներէ օգտուիլն էր։ Բացի այդ օգտուեցաւ 
նաեւ Ա. Աշխարհամարտի տարիներուն Օսմանեան կայսրութեան զինակից 
գերմանական եւ աւստրիական արխիւներէ։ Թուրքիոյ պաշտօնական 
տեսութիւնը կը մերժէր անգլիական, ֆրանսական կամ ամերիկեան աղբիւրները, 
այդ բոլորը քարոզչութեան գրականութիւն համարելով։ Այդ հանգրուանին ահա 
Տատրեան սեղանին վրայ կը դնէր օսմանեան, գերմանական եւ աւստրիական 
փաստաթուղթերը եւ իր տեսութիւններուն համար փաստեր կը ներկայացնէր 
այդ հաւաքածոներէն։
1995-ին Վահագն Տատրեանի «Միջազգային եւ ազգային իրաւաբանութեան 
մէջ ցեղասպանութիւնը, հայկական օրինակը» անուն գիրքը Եաւուզ Ալակոնի 
թարգմանութեամբ հրատարակեցինք Այշէնուրի հետ։ Տատրեան յօժարած էր 
այս հրատարակութեան, բայց մեզի նկատմամբ մեծ մտահոգութիւն ունէր։
Գիրքը թուրք պատժական օրէնքի 159-րդ (ապա 301-րդ) յօդուածի բերմամբ 
արգիլուեցաւ, բայց դատավարութեան աւարտին անպարտ հռչակուեցաւ։Այդ 
որոշումին մէջ կարեւոր դեր ունեցաւ Թուրքիոյ պատմութեան կաճառի 1990-ին 
Տատրեանը համագումարի մը հրաւիրած ըլլալը։ Գիրքին Եէյլ համալսարանի 
միջազգային իրաւաբանութեան բաժնի կողմէ հրատարակուիլն ալ իր կարգին 
ազդակ մըն էր։ Այդ դատավարութիւնով է, որ «ցեղասպանութիւն» բառի 
գործածութիւնը դադրեցաւ յանցանք համարուելէ։
Տատրեանի հետ բազում անգամ խաչաձեւուած է մեր ուղին։ 1998-ին Խրաքովի 
մէջ կազմակերպուած միշաբաթեայ միջազգային բանախօսութեան ընթացքին 
միասին այցելեցինք Աւշվիթցի ճամբարը։ 2000-ին Քոփէնհակէնի եւ 2010-ին ալ 
Պրազիլ Սաօ Փաուլոյի մէջ նման միջոցառումներու ընթացքին հանդիպեցանք 
իրարու։
2004-ին երբ Ամերիկա կը գտնուէի իրեն յայտնեցի թէ, կը փափաքիմ գրութիւն-
ները համախմբել ու հրատարակել։ Իսկոյն ուղարկեց բոլորն ալ։ Ուրախացած 
էր յօ-դուածներու համախմբըւած ձեւով հրատարակուելու խորհուրդով։ 
«Հայոց ցեղասպանութեան մէջ հաստատութիւններու դերակատարութիւնը», 
«Թրքական աղբիւրներու մէջ հայոց ցեղասպանութիւնը», «Զինակից 
պետութիւններու աղբիւրներու մէջ հայոց ցեղասպանութիւնը» հատորները 
հրատարակուեցան Աթիլլա Թույկանի եւ Ալի Չաքըրօղլուի թարգմանութեամբ։ 
Ցեղասպանութեան ուրացումը նիւթ առնող յօդուածներու հաւաքածոն ափսոս 
որ ուշացաւ իմ բանտարկութեան եւ ապա աքսորուածութեան պատճառով։ 
Կը ցաւիմ որ շարքին չորրորդ հատորը չեմ կրցած ղրկել իրեն։

«Ակօս»
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ
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ՕԳՈՍՏՈՍ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ 

Սամուէլ Սաղաթէլեան
(1958)
«Ամօթի Տեսիլք»

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Մանիշակ

Ո՛վ մանիշա՛կ, մանիշակ,
Ինչո՞ւ այդպէս գլխիկոր
Նայիս հողին սըգավոր...
Ո՚հ ինչի՞ այդ նըշանակ։
Միթէ դու կո՞յս մը տեսար,
Որուն աչաց քով կապուտ՝
Ըզքեզ գըտար այնչափ մութ,
Որ կը սըգաս սևահար։
Եթէ դու ալ վարդին պէս
Ունենայիր դոյզն բոսոր,
Կը շիկնէիր, ինչպէս որ
Շիկնեցաւ այն վարդը վէս,
Երբ տեսաւ օր մը նրա
Վարդերն անբիծ այտերուն։
Շուշանին պէս դալկութիւն
Եթէ ըլլար քու վըրայ։
Տժգունէիր որպէս նա,
Ինչպէս որ օր մը շուշան
Տժգունեցաւ աննըշան
Տեսաւ ձեռներն երբ նրա։
Եւ դեռ ըսե՞մ... օր մ՝երկին
Ամպոտեցավ... է՞ր արդյոք.
Երբոր կընէ՛ր նէ աղօթք,
Վերն հառած աչքն ու հոգին։

Օգոստոս Ամսուան Աւարտին Հալէպն 
Ամբողջութեամբ Պիտի Լուսաւորուի

Մոսկուա-Անգարա Յարաբերութիւնները 
Յաւիտենական Չեն. Der Speigel

Ան Միշտ Մեզի Հետ Է

Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ

ØÇç³½·³ÛÇÝ Èáõñ»ñ

Սուրիոյ Հալէպ քաղաքի բնակչութեան 80 
տոկոսէն աւելին  արդէն ապահովուած    է ելեկտ-

Գերմանական Der Spiegel պարբերականը 
յօդուած հրապարակած է Ռուսաստանի եւ 
Թուրքիոյ կողմէ Սուրիոյ Իտլիպ նահանգին մէջ 
անվտանգութիւն ապահովելու հարցի, երկկողմ 
ռազմավարական համագործակցութեան եւ 
նահանգին մէջ օրերս տեղի ունեցած միջադէպի 
վերաբերեալ:
Պարբերականը նկատած է, որ, հակառակ 
նահանգին մէջ անվտանգութեան ապահովման 
խոստումին, հազարաւոր սպանուածներու եւ 
հարիւրաւոր փախստականներու գոյութեան 
փաստերը կը վկայեն, որ Թուրքիոյ նախագահ 
Ռեճէպ Թայէպ Էրտողանը ՌԴ նախագահ 
Վլատիմիր Փութինի «աննրբանկատութեան 
հակադրելու ոչինչ ունի»:
«Հնարաւոր է, որ թրքական կառավարութիւնը 
չափազանց վստահ կամ չափազանց միամիտ 
գտնուած է: Անվտանգութեան առանձնակի 
միջոցներ չձեռնարկելով՝ այն Սուրիոյ հիւսիսը 
գտնուող Իտլիպ նահանգի տարածքին Մուրէք 
քաղաքի ուղղութեամբ քանի մը ռազմական 
պահակախումբ ուղարկած է: Այդ գիւղին մէջ 
կը գտնուի թրքական բանակի դիտակէտերէն 
մէկը: Էրտողան ակնյայտօրէն կը ցանկար 
ազդանշան ուղարկել այն մասին, որ իր 
կառավարութիւնը անգործութեան մատնուած 
չէ: Միաժամանակ ան, հաւանաբար, յոյս ունէր, 
որ ռուսական կառավարութիւնը՝ Պաշշար Ասատի 

րականութեամբ,  այս մասին   յայտարարած է  
Հալէպի   ելեկտրականութեան   ընկերութեան 
ընդհանուր տնօրէն  ՝ Մոհամմատ  Սոլլան:
 Ան նաեւ նշած է, որ մինչեւ այս  ամսուան աւարտը   
ամբողջ Հալէպը  լուսաւորուած   պիտի ըլլայ։
 Սոլլա  նաեւ նշած  է,  որ     մասնաւորապէս  
«Սալահէտտին»  շրջանին  մէջ    կարեւոր աշխա-
տանքներ  կը կատարուին  եւ այդ շրջանին  մէջ 
ահաբեկիչ  զինեալներ մեծ  վնասներ տուած են    
ամբողջ քաղաքը  ելեկտրականութեամբ  օժտող   
գլխաւոր կայաններուն։ 
Յիշեցնենք, որ Հալէպ  սկսած է   թօթափել   
պատերազմին հետեւանքով երեւելի դարձած  
ջուրի,  եւ  ելեկտրականութեան  տագնապներուն, 
մինչ   շրջափակման հետեւանքով   երեւան ելած  
նաւթի  եւ կազի  տագնապները  կը շարունակուին։   

գլխաւոր դաշնակիցը, կը կանխէ թրքական 
ստորաբաժանման նկատմամբ յարձակումը: 
Թուրքիան ստիպուած եղաւ վճարել այդ 
անփութութեան դիմաց»,- ըսուած է յօդուածին 
մէջ:
Յօդուածագիրները նկատած են, որ Իտլիպի 
մէջ թրքական ռազմական պահակախումբի 
նկատմամբ օդային յարձակման դէպքը, որու 
հետեւանքով 3 խաղաղ բնակիչ զոհուած էր, ցոյց 
կու տայ, թէ որքան արագ կրնայ սրուիլ Սուրիոյ 
մէջ ընթացող քաղաքացիական պատերազմը՝ 
հակառակ անոր, որ կը շարունակուի արդէն 
գրեթէ 9 տարի:
Յօդուածի համաձայն՝ Ասատը վճռականօրէն 
տրամադրուած է Սուրիան Մոսկուայի 
ու իրանեան վարչակարգի օգնութեամբ 
ապստամբներէն ամբողջութեամբ ետ նուաճելու 
հարցի վերաբերեալ, եւ քանի դեռ աշխարհը 
անտարբերութեամբ կը հետեւի սուրիական 
աղէտին, միայն Անգարան միանշանակ կերպով 
ապստամբներուն կողմ հանդէս կու գայ:  
Պարբերականը յիշեցուցած է անցած աշնան 
Էրտողանի եւ Փութինի միջեւ հրադադարի մասին 
համաձայնութիւնը՝ նշելով, որ այն ժամանակ 
նախագահները խոստացած էին ապահովել 
խաղաղ բնակիչներու անվտանգութիւնը, սակայն 
ո՛չ Էրտողանը, ո՛չ Փութինը պահած են Իտլիպի 
մէջ «Հայաաթ Թահրիր Ալ-Շամ» խմբաւորման 
դէմ վճռական քայլեր ձեռնարկելու խոստումը, 
իսկ Ասատը չէ հրաժարած նահանգը Դամասկոսի 
մէջ գործող կառավարութեան վերահսկողութեան 
տակ վերցնելու նպատակէն:
«Այժմ Էրտողանը երկընտրանքի առաջ է. Ասատի 
յարձակումը կանխելու համար ան պէտք է 
զգալիօրէն աւելի մեծ քանակութեամբ զինուորներ 
ուղարկէ Իտլիպ, ինչը մեծ դժգոհութիւն 
կ’առաջացնէ պատերազմէն յոգնած թուրք 
բնակչութեան մօտ, սակայն առանց զօրքերու 
հզօրացման ան կախուած պիտի ըլլայ Փութինի 
ողորմածութենէն»,- գրած է պարբերականը:
Յօդուածի հեղինակները նշած են, որ Մոսկուան կը 
պահանջէ Անգարայէն հրաժարիլ Մուրէք քաղաքէն, 
ուր թրքական ռազմական պահակախումբը 
գրեթէ ամբողջութեամբ շրջապատուած է Սուրիոյ 
կառավարական զօրքերով, սակայն Թուրքիան 
նման մտադրութիւն չունի:

Շար. Էջ 08
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¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
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Լրատուութեան Գործընկեր

Տիկ. Վարդուհի Գրիգորեան
Տէր եւ Տիկ. Աւետիս եւ Կրազիէլլա Գրիգորեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Սարգիս Գրիգորեան եւ զաւակունք
Տիկ. Սիրվարդ Պայրամեան եւ զաւակունք
Տաուտեան ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Յարութիւն Փէրտէճեան եւ զաւակունք
Տիար Սիմոն  Գայդանճեան եւ զաւակունք
Գրիգորեան, Գնաան, Փէրտէճեան, Պայրամեան, Տաուտեան, 
Գարսեան, Գայդանճեան, Ղարիպեան, Սերայտարեան, 
Չուխատարեան, Օհանեան ընտանիքներ եւ համայն ազգականներ 
կը գուժեն իրենց ամուսնոյն, հօր, մեծ հօր, եղբօր, հօրեղբօր, 
մօրեղբօր եւ հարազատին՝

ԳԷՈՐԳ ԳՐԻԳՈՐ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆԻ-Ի
( Գէորգ Տարօնի) 

մահը, որ պատահեցաւ Ուրբաթ, 16 Օգոստոս 2019-ին:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի Ուրբաթ, 
23 Օգոստոս 2019-ին, կէսօրէ ետք ժամը 1:00-ին, Սբ. Նշան Մայր 
եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի 
Ֆըրն Շըպպէքի Ազգային գերեզմանատունը:

• Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:
Ցաւակցութիւնները կ’ընդունուին թաղման օրը ժամը 10:00-էն 
մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00-ը, Սբ. Նշան Մայր եկեղեցւոյ սրահին 
մէջ, իսկ Շաբաթ, 24 Օգոստոսին նոյն վայրը, առաւօտեան ժամը 
11:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00:

ՄԱՀԱԶԴ

ՌԱՅԱՔԻ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ՄԱՏՈՒՌԻ 
ԱՆՈՒԱՆԱԿՈՉՈՒԹԻՒՆ 

ԵՒ
 ԽԱՂՈՂՕՐՀՆԷՔ 

Օրհնութեամբ
Գերշ. Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոսի

Լիբանանի հայոց առաջնորդ

Շաբաթ, 24 օգոստոս 2019, 
առաւօտեան ժամը 10.00-ին սուրբ պատարագ

Պատարագիչ
Արժ. Տ. Ռուբէն քհն. Միսիսեան

Սիրով կը հրաւիրենք հաւատացեալ հայորդիները 
մասնակցելու եկեղեցական արարողութիւններուն

Թաղական խորհուրդ Զահլէի 
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ եւ շրջակայից

Պարբերականը կը յիշեցնէ, որ 2015-ին Թուրքիան եւ Ռուսաստանը արդէն 
գտնուած են պատերազմի շեմին, երբ թրքական բանակը Սուրիոյ օդային 
տարածքին ռուսական օդանաւ վար առած էր:
Եզրափակելով, յօդուածի հեղինակները նկատած են, որ Թուրքիոյ եւ 
Ռուսաստանի միջեւ համագործակցութիւնը զուտ ռազմավարական բնոյթ 
կը կրէ եւ, ինչպէս ցոյց տուած են վերջին դէպքերը, կրնայ որեւէ պահի 
խզուիլ, եթէ կողմերէն մէկը այդ ընդունելի համարէ:
Յիշեցնենք, որ Թուրքիոյ հետ սահմանին գտնուող Իտլիպի մէջ, որ Սուրիոյ՝ 
կառավարութեան հսկողութեան տակ չգտնուող նահանգներէն է, ըստ 
ՌԴ նախագահ Վլատիմիր Փութինի ու Թուրքիոյ նախագահ Էրտողանի 
համաձայնութեան, պէտք է ապառազմականացուած գօտի ստեղծուէր, ինչի 
նպատակով թրքական կողմը իր զինուած ուժերը տեղակայած է նահանգին 
մէջ, սակայն ապրիլէն կառավարական ուժերը մեծցուցած են նահանգի 
նկատմամբ գրոհները: 

Մոսկուա-Անգարա Յարաբերութիւնները 
Յաւիտենական Չեն. Der Speigel
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