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Հայաստանի Հանրապետութեան 
նախագահ Արմէն Սարգսեան, Օգոստոս 
25-ի, Գիւմրիի օրուան առիթով յղած է 
հետեւեալ բաց նամակը:
«Այսօր ես Հայաստանի նախագահն 
եմ, սակայն քու մասիդ, Գիւմրի՛, ես կը 
շարունակեմ մտածել նախ եւ առաջ իբրեւ 
հայ, իբրեւ մարդ, որ լաւ գիտէ, թէ ի՛նչ է 
Գիւմրին, ով է գիւմրեցին: Այո՛, ինծի համար 
բախտ վիճակուած է  այցելել աշխարհի 
շատ հին ու նոր քաղաքներ, որոնք բոլորն 
ալ ունին իրենց հմայքն ու գրաւչութիւնը: 
Սակայն քու բացառիկ բնոյթդ ու ոգիի 
մաքրութիւնդ են, որ զիս կրկին կը կանչեն քեզ մօտ», գրած է նախագահը: «Այս է պատճառը, որ ես քեզ այցելող 
ոեւէ օտարերկրացիի, ինչպէս նաեւ  Հայաստանի, Արցախի ու սփիւռքի մեր հայրենակիցներուն կ՛ըսեմ` ինչպէ՞ս 
կրնան չսիրահարիլ քեզ այնպէս, ինչպէս ես սիրահարեցայ»:

Բաց Նամակ Գիւմրիին` Հայաստանի Նախագահ Արմէն Սարգսեանէն

Նախագահ Աուն Իսրայէլեան Անօդաչու Սարքերու Միջադէպը Կ՛որակէ 
«Պատերազմի Յայտարութիւն»

Լիբանանի Հարաւային Սահմանին Վրայ Զգուշաւոր Վիճակ

Պասիլ Դարձեալ «Ազգային Ազատ Հոսանք»Ի Նախագահութեան Թեկնածու
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Հայրենի Լուրերուն շար. Էջ 08

Կը պատմուի, որ  Ռումանիոյ 
թագաւորներէն մին ատենին 
ուզած է Պուխարէսթի թան-
գարանը այցելել: Այցելութիւնը 
զուգադիպած ըլլալով Ապրիլ 1ին, 
թագաւորէն առաջ թանգարան 
փութացած է նշանաւոր նկարիչ 
մը, որ մուտքին՝ գետնին վրայ 
մեծ վարպետութեամբ նկարած 
է տեղական թղթոսկի մը, որուն 
վրայ կ՛ըսեն, որ կար նոյնինքն 
թագաւորին նկարը...:
Թագաւորը գետինը դրամ 
նշմարելով կը հրահանգէ իր 
օգնականին, վերցնել զայն: 
Շուտով կը պարզուի, որ ինք զոհ 
գացած էր Ապրիլ 1ի կատակին....:
Այս մէկը տարիներ առաջ պատա-
հած է սիրելի ընթերցող երբ 
քաղաքացին կրնար կատակել 
իր իշխանաւորին հետ եւ ծուղակը 
ձգել զինք Ապրիլ 1ի սուտով մը:
Հիմա ամէն բան շրջուած է: 
Հիմա միայն իշխանութեան 
գլուխ գտնուողն է, որ կը խափէ 
իր ժողովուրդին շատ յաճախ 
գետիններն ու օդին մէջ «դրամ-
ներ» կամ տնտեսական մեծ 
խոստումներ «գծել» տալով կամ 
«ձրիօրէն» բաշխելով բոլորին...: 
Այս երեւոյթը Ապրիլ 1ի անմեղ 
սուտ չէ, այլեւս բնականաբար, 
այլ՝ ամենօրեայ ոչ անմեղ սուտ...:

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Ապրիլ 1ի Սուտ
vs

Ամենօրեայ Սուտ

Տեսանկիւն

 «Իսրայէլեան բանակը  կարծես 
թէ  հրաժարած է սահմանին վրայ  
ապահովական  ռութինային    
շարասիւններ  ուղղարկելէ»  այս 
մասին երէկ յայտնած է  «Էլ. Պի. 
Սի.  Այ.»  կայանի    սահմանային 
հատուածին վրայ  գտնուող  
լրագրողը։
Ան նաեւ նշեց, թէ   «ներկայիս  
զգուշաւոր    հանդարտութիւն կը 
տիրէ  սահմանին եւ ուշագրաւն 
այն է, որ   իսրայէլեան  բանակի          
շարասիւններ  չեն երեւիր   

սահմանի ամբողջ երկայնքին, մինչ   անցեալ   շաբաթ եւ ըստ ականտեսներու  իսրայէլեան բանակի   զրահապատ  
մեքենաներ    երեւելի կը դառնային»։
Նշենք, որ անցնող    ժամերուն ընթացքին      բապական լարուած իրավիճակ կը տիրէր   յատկապէս  մայրաքաղաք   
Պէյրութի   հարաւային արուարձանին   մէջ  իսրայէլեան երկու անօդաչու սարքերու անկումէն ետք։
Այս առնչութեամբ նախագահ Աուն պատահարը որակեց «պատերազմի յայտարարութիւն»: Արդարեւ, երկրի 
մը՝ այլ երկրի  ցամաքային, ծովային, թէ օդային սահամանը հատող ու անոր գերիշխանութիւնը իր հողին վրայ 
կասկածի տակ առնող զինուորական ոեւէ գործողութիւն ուրիշ բան չէ, այլ «պատերազմի յայտարարութիւն«
Լիբանանեան    լրատու  աղբիւրներ  աւելի յստակ տեղեկութիւններ տարածեցին  երէկ այն մասին,  որ   
իսրայէլեան անօդաչու  սարքը   ունակութիւն ունէր       ականպատման   աշխատանքներ  կատարելու  ու 
նաեւ ահաբեկչական   գործողութիւն կատարելու։

Լիբանանի    արտաքին գործոց  նախարար Ժըպրան Պասիլ երէկ ընկերային 
համացանցի վրայ կատարած է գրառում մը, յայտնելով, թէ       թեկնածու է    
«Ազգային Ազատ Հոսանք» կուսակցութեան նախագահի  պաշտօնին։
Պասիլ      գրելով իր  որոշումին մասին նաեւ ըսած է, թէ «Անցնող չորս 
տարիներուն    կուսակցութիւնը առաջնորդելէ ետք  այսօր դարձեալ  կարիքն 
ունիմ ձեր վստահութեան եւ նեցուկին,  որպէսզի միասին  շարունակենք մեր 
ճամբան»։
Յիշեցնենք, որ    Լիբանանի  նախագահ Զօր. Միշէլ  Աունի   առաջնորդութեամբ 

հիմնուած  «Ազգային Ազատ հոսանք»ը  կը համարուի երկրին քրիստոնեայ        գլխաւոր   կուսակցութիւններէն 
մին եւ կուսակցութեան հերթական  ընտրութիւնները   պիտի  կայացուին    յառաջիկայ   15 Սեպտեմբերին։

Լրատուութեան Գործընկեր
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Թէոտոր Տրայզըր

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Հիւրընկալեց
Լիբանանի Էջմիածնասէր Տիկնանց 

Միութեան Անդամներուն

Օգոստոսի 25-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն 
Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսը Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածնի «Գարեգին Ա» կրթա-
կան կենտրոնում հիւրընկա-
լեց Լիբանանի Էջմիածնասէր 
տիկնանց միութեան շուրջ 40 
անդամների: 

Հանդիպման սկզբում միութեան 
ատենապետուհի Անահիտ Տան-
ձիկեանը միութեան անդամների 
անունից երախտագիտութիւն 
յայտնեց Նորին Սրբութեանը 
միութեան 60-ամեակի առթիւ 
Մայր Աթոռի հարկից ներս իրենց 
հիւրընկալելու համար` նշելով, 

որ Սուրբ Էջմիածին այցելելու 
նման հրաւէրը միութեան վաթ-
սունամեայ գործունէութեան 
լաւագոյն գնահատականն է:
Տիկին Տանձիկեանը միութեան 
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անդամներին ներկայաց-
րեց Վեհափառ Հայրապետի 
գահակալութեան տարի-
ներին իրականացուած 
բազմաթիւ ծրագրերն ու 
նախաձեռնութիւնները, 
անդրադարձ կատարեց 
նաեւ միութեան գործու-
նէութեանն ու առաքելու-
թեանը:
Ապա ներկաներին ողջունեց 
եւ միութեան հիմնադրման 
60-ամեակի կապակցութեամբ իր 
շնորհաւորանքները բերեց Նորին 
Սրբութիւն Գարեգին Երկրորդ 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը:

Վեհափառ Հայրապետը նշեց, 
որ Հայոց ցեղասպանութեան 
եւ խորհրդային տարիներին 
հետեւանքով Մայր Աթոռին 
պատճառուած վէրքերի դարման-
ման գործում իր մեծ դերն ու աջակ-
ցութիւնն է ունեցել Լիբանանի 
Էջմիածնասէր տիկնանց միութիւնը, 
ինչը վկայում է համայն հայու-
թեան հոգեւոր կենտրոնի հանդէպ 
ունեցած մեծ սիրոյ ու նուիրման 

մասին: Ընդգծելով միու-
թեան շարունակուող 
կարեւոր առաքելութիւնը` 
Հայոց Հայրապետն իր 
մասնաւոր գնահատանքն 
ու օրհնութիւնը բերեց 
Տանձիկեան ընտանիքին 
եւ միութեան անդամներին` 
իրենց նախանձախնդիր 
աշխատանքի եւ մշտական 
զօրակցութեան համար:

Նորին Սրբութիւնը յոյս յայտնեց, 
որ վաթսունամեայ յոբելեանը, 
ինչպէս նաեւ ընտանիքներով 
հանդերձ այս այցելութիւնը 
Հայաստան,  հոգեպէս նորո-
գուելու, լիցքաւորուելու եւ 
հայրենիքից նոր ուժ ստանալու 
առիթ կը դառնայ` միութեան 
յետագայ գործունէութեան 
համար:
Վեհափառ Հայրապետը նաեւ 
պատասխանեց միութեան 
անդամների հարցերին` 
մասնաւորապէս անդրա-
դառնալով Միածնաէջ Մայր 
Տաճարի ամրակայման ու 
հիմնանորոգութեան աշխա-
տանքների ընթացքին:

Թէոտոր Տրայզըր (անգլ.՝ 
Theodore Herman Albert Dreiser; 
օգոստոսի 27, 1871, Տերրէ Հոտ, 
Ինտիանա, ԱՄՆ - դեկտեմբերի 
28, 1945, Հոլիուտ, Լոս Անճելըս, 
Գալիֆորնիա, ԱՄՆ), ամերիկացի 
գրող, հասարակական գործիչ։ 
Թէոտոր Տրայզըր  ամերիկեան 
քննադատական իրապաշտա-
կան դպրոցի խոշորագոյն ներկա-
յացուցիչներից մէկն է։
Տրայզըր ստեղծագործու-
թիւնները թարգմանուած են 
տարբեր լեզուներով, որոնց 
շարքին նաեւ՝ հայերէն:
Թէոտոր Տրայզըր  ծնած է 
բազմանդամ ընտանիքի մէջ։ Իր 
մանկութեան մասին մեծանուն 
գրողը յետագային տխուր 
յուշեր կը պատմէ, քանի որ 
մանուկ հասակէն ան  զգացած 
է քաղցը, անապահով կեանքի 
դառնութիւնները՝ բաներ, որոնք 
ստիպէր են իրեն աշխատանք 
փնտռել։ Պատանի Տրայզըր 
եղած է լրագրաւաճառ, սեւագործ 
բանուոր, սպիտակեղէնը լուաց-
քատուն տանող, ճաշարանի 
հաւաքարար եւ այլն։ Բոլոր 
տեղերէն ալ անոր հեռացուցած 
են, եւ երիտասարդը ստի-
պուած եղած է միշտ նոր 
ձեռնարկատէրերու դռները 
ծեծել։
Տրայզըր կանոնաւոր կրթութիւն 
չէ ստացած։ Սկզբնական կրթու-
թիւնը ստացած է կաթողիկէ 
դպրոցի մը մէջ: Այդ շրջանը 
անուանի գրողը կը  համարէ իզուր 
վատնուած ժամանակ։ 1888ին 
ընդունուած է Պլումինկտընի 
համալսարան, ուր ուսանած է մէկ 
տարի։ Այդտեղ ալ սկիզբ է առած 
է անոր բուռն հետաքրքրութիւնը 
դէպի գրականութիւնը։ Համալ-
սարանին մէջ ան առաջին անգ-
ամ ծանօթացած է ու ոգեշնչուած 
է Լեւ Դոլսդոյի գրուածքներով եւ 
մտադրած է դառնալ Դոլսդոյի 
նման հռչակաւոր գրող, գրել 
այնպէս, որ ամբողջ աշխարհը 
լսէ։
Տրայզըր տաղանդի փայլը  շողաց 
իր առաջին վէպէն՝ «Քոյր Քերրի» 
(1900), որ մեծ համբաւ ստեղծեց 
անոր անուան շուրջ։ Ան կը բերէր  
իւրայատուկ իրապաշտական ոճ:
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Երուանդ Քոչար ծնած է 15 յունիս 1899-ին, Թիֆլիս, եւ մեռած` Երեւան, 22 
յունուար 1979-ին: Քանդակագործ եւ գեղանկարիչ: Անցնող դարու տիրական 
եւ ինքնատիպ ստեղծագործողներէն, ոչ միայն հայկական առումով: 
Արմատները Շուշիէն են: Կ՛ուսանի Թիֆլիսի Ներսիսեան վարժարանին մէջ, 
ապա` նոյն քաղաքի գեղարուեստական ուսումնարանը, յեղափոխութեան 
դժուար օրերուն կ՛երթայ Մոսկուա կատարելագործելու համար իր ուսումը: 
Կը վերադառնայ Թիֆլիս, կ՛ուսուցանէ, կ՛արժանանայ «պրոֆեսոր»-ի 
կոչման: 1922-ին երկրէն դուրս կ՛ելլէ եւ Պոլսոյ մէջ կ՛ունենայ ցուցահանդէս, 
ապա կ՛երթայ Վենետիկ: Հոն կը դասաւանդէ Մուրատ-Ռափայէլեան 
դպրոցին մէջ, կը ստեղծէ դիմաքանդակներ, ինչպէս` Աւետիք Իսահակեանի: 
Կ՛ուսումնասիրէ հայ մանրանկարչութիւնը: 1923-ին կը հաստատուի 
Փարիզ, ուր կ՛ունենայ իր առաջին անհատական ցուցահանդէսը: 1924-
ին երկու կտաւներով կը մասնակցի Salon des Indépendants ամէնամեայ 
ցուցահանդէսին եւ կը գրաւէ արուեստի քննադատներու ուշադրութիւնը: 
Կը մասնակցի Salon d՛automne հաւաքական ցուցահանդէսին: 1925-ին 
կը մասնակցի L՛art d՛aujourd՛hui  միջազգային ցուցահանդէսին, յայտնի 
նկարիչներու հետ:
Ֆրանսայի մէջ ունեցած է բազմաթիւ ցուցահանդէսներ: 1926-ին Le Sacre 
du Printemps պատկերասրահին մէջ Երուանդ Քոչար կը ցուցադրէ քսան 
գեղանկարներ եւ քսանմէկ կրաֆիք գործեր: Այդ առիթով արուեստի 
քննադատները կը հրատարակեն գնահատական յօդուածներ: Կը 
հրատարակուի իր գործերուն նուիրուած յատուկ ալպոմ:
Երուանդ Քոչարի ստեղծած ինքնատիպ «տարածական» նկարչութեան 
գործերը, ուր կայ նաեւ ժամանակը` որպէս չորրորդ չափ (quatrième 
dimension), կը ցուցադրուին Փարիզի մէջ եւ մեծ հետաքրքրութիւն կը 
ստեղծեն: Անոնք ցուցադրուած են, օրին, 1929-ին, «Արդի արուեստի 
համայնապատկեր» ցուցահանդէսին` Փիքասոյի, Պրաքի, Շակալի, Մաթիսի 
եւ այլոց շարքին: Կը ծանօթանայ արուեստի գիտակ Լէոնս Ռոզենպերկի, որ 
ունէր մեծ պատկերասրահ, ան կ՛ըլլայ Քոչարի գործի մեծ գնահատողներէն: 
Երուանդ Քոչար կը մասնակցի ցուցահանդէսներու` Լոնտոն, Պուտափեշտ, 
եւ այլ երկիրներու մէջ: Տեսական խնդիրներով ելոյթներ կ՛ունենայ 
(տարածական նկարչութիւն):
1936-ին կը վերադառնայ Թիֆլիս: Վրաստանի նկարիչներու անդամ 
դառնալու իր դիմումը կը մերժուի, եւ նոյն տարուան աշնան կը հաստատուի 
Երեւան: Կը դառնայ Հայաստանի Նկարիչներու միութեան անդամ:
Տարի մը վերջ մատնութիւններու եւ հալածանքներու տարի է, 1937: 
Քոչարի համար «Խորհրդային Հայաստան» թերթը կը գրէ. «Գեղարուեստի 
ֆրոնտից դուրս շպրտենք ժողովրդի թշնամիներին», կը մեղադրուի որպէս 
հակայեղափոխական: Ներսիսեան դպրոցի ընկերները` Անաստաս Միկոյեան 
եւ Ճարտարապետներու միութեան փոխնախագահ Կարօ Հալաբեան կը 
պաշտպանեն զինք` ընդդէմ զրպարտողներու: 1941-ին կը բանտարկուի, 
եւ նոյն ընկերներուն շնորհիւ` կ՛ազատի բանտէն:

Կոմիտաս,  քանդակ                                                                                  Կոմիտաս

Գծանկարչութիւն կը դասաւանդէ Բազմարուեստից վարժարանին մէջ: 
Նոյն տարին կ՛արժանանայ մրցանակի` Կոմիտասի դիմանկարին համար:
Հայաստան վերադառնալէ երեսուն տարի ետք, Երեւանի մէջ, Քոչար 
կ՛ունենայ իր առաջին անհատական ցուցահանդէսը, կ՛արժանանայ 
կոչումներու եւ մրցանակներու: Ապա` կրկին ցուցահանդէսներ եւ 
շքանշաններ: Ցուցահանդէս` նաեւ Մոսկուայի մէջ: 
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Երուանդ Քոչարի Թանգարանին Մէջ, 
Իր Մասին Եւ Անկէ Վերջ
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Այո՛, «Չարը կորչէր, ու բարին բուն դնէր» ոչ միայն մեր, այլեւ 
ամբողջ մարդկութեան սրտում… Կորչէր պատերազմը եւ 
աշխարհից վերանային թշնամութիւնն ու ատելութիւնը, եւ լինէր 

համատարած խաղաղութիւն:
Մեզ` հայերիս համար միակ ցանկալին եւ երանելին խաղաղութիւնն 
է: Մենք սակաւաթիւ ու փոքր ազգ ենք, եւ մեր տաղանդն է, որ 
իրաւունք է տալիս մեծ ու բազմամիլիոն ազգերի շարքում կանգնել եւ 
ապրել այս արեւի տակ: Թող շատանան տաղանդաւոր ու ձեռներէց 
հայերը, եւ հայ անունը լինի դրօշակ մեր դարի առաջադիմութեան` 
արուեստի ու գիտութեան բոլոր ասպարէզներում: Թո՛ղ մեր հեռու-
մօտիկ բարեկամները չմոռանան տաղանդաւոր հայ ժողովրդին: Թո՛ղ 
բացուեն մտքի եւ տաղանդի ծաղիկները (Ընդգծ. Յ. Պ.):
Երուանդ Քոչար, Ռատիոմաղթանք, 1967

Հայաստանի քաղաքացին եւ սփիւռքէն ժամանող զբօսաշրջիկը եթէ երբեմն 
հրաժարին, ինչպէս կ՛ըսուի, տեսարժան վայրերը միայն այցելելէ եւ նկարելէ, 
հետաքրքրուին երկրին եւ ժողովուրդին իմացական եւ ստեղծագործական 
ստորոգելիներ տուողներով, ազգային եւ անհատական որակները այլապէս 
կը շահին:
Երուանդ Քոչարի անունը լսողներ եւ գիտցողներ կան, շատեր հեռուէն 
կամ մօտէն ծանօթ են մեծ արուեստագէտի գործին: Հայաստանցին եւ 
զբօսաշրջիկը տեսած են Երեւանի կայարանին առջեւ կանգնած կոթողական 
Սասունցի Դաւիթը, մեծղի արձան մը, եւ` Վարդան Մամիկոնեանի արձանը: 
Կը նկարենք արուեստագէտին գործերը, ինչո՞ւ չճանչնալ երախտաւորը եւ 
արժանին հատուցանել: Տաղանդ եւ հանճար սոսկ զբօսաշրջային յիշատակի 
պատկեր չեն:
Ճանչնալու համար հարկ է հետաքրքրուիլ եւ տեսնել: Երեւանի սրտին վրայ 
կայ Երուանդ Քոչարի թանգարանը, իր աշխատանոցը: Մեծ նկարիչին եւ 
քանդակագործին գործերը պարփակելու համար` անբաւարար տարածք մը:
 

   Երուանդ Քոչար, Վարդան Մամիկոնեան    Երուանդ Քոչար, Սասունցի Դաւիթ

ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ
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Թրքական Բարքեր

Հայրենի Բնապահպանութիւն

Թրքական Մամուլը Զայրացրած է Հայոց Ցեղասպանութեան Մասին 
Իսրայէլցի Հեղինակներու Գիրքէն

Սիւնիքի Մարզին Մէջ Առասպելներու Արահետ Բացուած է. 
Անիկա Կը Կապէ Գորիս եւ Կապան Քաղաքները (լուսանկարներ)

Թրքական կայքերը կը շարունակեն 
ցաւագին ընդունիլ աշխարհի 
տարբեր երկիրներու մէջ Հայոց 
Ցեղասպանութիւնը ապացուցող 
գիրքերու հրատարակութիւնները։ 
Այս մասին կը հաղորդէ Ermenihaber.
am-ը՝ վկայակոչելով ahaber.com.tr-ը։
Իսրայէլցի պատմաբաններ 
Նեննի Մորիսի եւ Տրոր Զէեւիի 
համահեղինակութեամբ 2019 

ԵՄ դեսպան Պէոտր Սուիդալսքին, 
Օգոստոս 24-ին, Սիւնիքի մարզին 
մէջ մասնակցած է Առասպելներու 
արահետի բացումին։ Արահետը կը 
կապէ Գորիս եւ Կապան քաղաքները: 
Այս մասին կը տեղեկացնեն ԵՄ 
դեսպանի գրասենեակէն։
300 քմ երկարութիւն ունեցող 
արահետը նախագծուած է 
«ԵՄ-ն զբօսաշրջութեան համար. 
արկածային զբօսաշրջութեան 
զարգացումը պատմական Սիւնիքի 
մէջ» ծրագիրին ծիրէն ներս:
Բացման արարողութեան ժամանակ 

Ապրիլ 24-ին լոյս տեսած է «30 
տարուայ ցեղասպանութիւն. 
Թուրքիոյ քրիստոնեայ փոքրա-
մասնութիւններուն ոչնչացումը 
(1894-1924թթ)» վերնագիրով 
գիտահետազօտական գիրք, որուն 
անդրադարձած է նաեւ թրքական 
մամուլը։
Գիրքին հրատարակմամբ զբա-
ղած է ամերիկեան Հարուըրտ 
համալսարանի հրատարակչութիւնը։
Գիրքին մէջ կը նշուի, որ 
Օսմանեան կայսրութեան եւ 
Թուրքիոյ Հանրապետութեան 
իշխանութիւններու հրամանով 
կոտորուած են շուրջ 4 միլիոն հայեր, 
յոյներ եւ ասորիներ։
Իսրայէլցի հեղինակները իրենց 
աշխատանքին համար օգտուած 
են այնպիսի հեղինակներու աշխա-
տութիւններէ, ինչպէս՝ թուրք յայտնի 
պատմաբան Թաներ Աքչամի, 
հայ ցեղասպանագէտ Ռայմոնտ 
Գէորգեանի, եկեղեցական, ազգային 

հիւրերը փորձարկած են արահետի 
5քմ-ը՝ հնարաւորութիւն ունենալով 
տեսնելու Կախարդական անտառը:
«Շատ ուրախ եմ մասնակցելու 
Առասպելներու արահետի պաշ-
տօնական բացումին: Համայնք-
ային զարգացումը ԵՄ առաջնային 
գերակայութիւններէն է, եւ իմ 
անձնական ուշադրութիւնը ուղ-
ղուած է այն նախաձեռնութիւն-
ներու խթանման, որոնք կ՝արտօնեն 
Հայաստանի քաղաքացիներուն եւ 
զբօսաշրջիկներուն վայելելու այս 
երկրի գեղեցկութիւնը, միեւնոյն 

եւ հասարակական գործիչ Գրիգորիս 
Պալաքեանի եւ թուրք պատմաբան 
Ֆուաթ Տիւնտարի։
Թրքական աղբիւրը զարմանք 
յայտնած է, թէ ինչու իսրայէլցի 
հեղինակները իրենց աշխատանքին 
մէջ շատ քիչ օգտուած են թրքական 
աղբիւրներէ։ (Խօսքը այն թուրք 
հեղինակներուն մասին է, որոնք կը 
հերքեն ցեղասպանութեան փաստը)։
Իսկ գիրքի հեղինակներուն խօսքով՝ 
բազմաթիւ թրքական արխիւներ 
իրենց համար անհասանելի եղած 
են։ Մասնաւորապէս, անոնք 
ուզած են օգտուիլ «Թուրքիոյ 
գլխաւոր շտաբի ռազմական, 
պատմական եւ ռազմավարական 
հետազօտութիւններու արխիւէն», 
սակայն վերջինս փակ եղած է 
հետազօտողներուն համար։
Գիրքը բաժնուած է երեք մասի. 
առաջին մասին մէջ ներառուած է 
մօտ 200 հազար քրիստոնեայ հայե-
րու ջարդը՝ 1894-1896թթ, երկրորդ 

ժամանակ աշխոյժ կենսակերպ 
վարելու: Կրնամ միայն խրախուսել 
ձեզի արշաւ ծրագրաւորելու 
Առասպելներու արահետին վրայ 
եւ բացայայտելու թէյատուները, 

մասին մէջ՝ աւելի մեծածաւալ 
տեղահանութիւններն ու կոտորածը, 
որ սկսած է 1915թ. եւ ճանչցուած 
է իբրեւ ցեղասպանութիւն, 
երրորդ մասին մէջ՝ մնացեալ 
քրիստոնեաներու (մասնաւորապէս 
յոյներու) արտաքսումը 1919-
22թթ., որ թուրքերը կ՝անուանեն 
«Անկախութեան պատերազմի 
տարիներ»: Գիրքին մէջ դիտար-
կուած է նաեւ մօտ 250 հազար 
ասորիներու ճակատագիրը:
Պատմաբանները եկած են 
այն եզրակացութեան, որ 1915-
16թթ. իրադարձութիւնները լաւ 
փաստագրուած են, 1.5 միլիոն 
զոհերու ոճրագործութիւնը ցեղաս-
պանութիւն անուանելը միանգա-
մայն հիմնաւորուած է։ Մինչդեռ 
30-ամեայ ժամանակահատուածի 
առաջին ու վերջին շրջանները, 
անոնց կարծիքով, առաւել մեծ 
ուսումնասիրութիւններու կարիք 
ունին:

հիւրատուները, Կախարդական 
անտառն ու այլ ծառայութիւններ, 
որոնք համայնքի բնակիչները 
ստեղծած են ԵՄ աջակցութեամբ»,- 
նշած է ԵՄ դեսպանը:
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Նոր Գիրքեր  

«Սփիւռքահայ Կեանքեր Ինչպէս որ Տեսայ» 
Հեղինակ Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան

Յիշարժան շնորհանդէս մըն էր 
որ տեղի ունեցաւ Ուրբաթ, 16 
Օգոստոս 2019, երեկոյեան ժամը 
7:30ին կազմակերպութեամբ եւ 
հովանաւորութեամբ Փասատինայի 
Հայ Կիլիկիա Աւետարանական 
Եկեղեցւոյ Տէրեան սրահին մէջ: 
Եղածը գրական երեկոյ մըն էր, 
այլապէս շնորհանդէս մը, որուն 
ընթացքին ներկայացուեցաւ 
սփիւռքահայ ծանօթ մտաւորական, 
գրող եւ հասարակական գործիչ՝ 
Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեանի նոր 
հրատարակած «Սփիւռքահայ կեան-
քեր ինչպէս որ տեսայ» հատորը:

Լոս Անճելըս գաւառի տարբեր 
շրջաններէն ժամանած ընտրանի 
հասարակութեան մը առջեւ բացման 
խօսքով եւ աղօթքով ներկաներուն 
ողջունեց եկեղեցւոյ ժրաջան Հովիւ՝ 
Վերապատուելի Սերոբ Մկրտիչեան: 
Իր հերթին Կիլիկիա եկեղեցւոյ 
վարչութեան Ատենապետ՝ 
Արա Ասիլեան, իր ելոյթին մէջ 
բարձր գնահատեց յոբելեարին 
արժանիքները եւ դրուատանքով 
արտայայտուեցաւ հայ գիրին ու 
հասարակութեան բերած իր 
օգտաշատ ծառայութեան մասին:
Օրուան առաջին խօսք առնողն 
էր Սարգիս Մահսէրէճեան: Ան 
դոկտ. Հրայր Ճէպէճեանի սոյն 
աշխատասիրութեան մասին շատ 
ամփոփ կերպով արտայայտուելով, 
զայն նմանցուց համանուագի մը: 
Յատկանշական նկատեց հեղինակի 
մօտ առկայ եղող հասարակաց գիծ 
մը, որ բնորոշիչ յատկութիւն մըն է, 
ուր դրսեւորուած կը տեսնենք եւ 
իրարու ագուցուած հայ քրիստոնեայի 
կերպարը:
Երկրորդ ելոյթ ունեցողն էր Յովսէփ 
Նալպանտեան: Ան նախ ներկայա-
ցուց միւս երկու զեկուցաբերներու 
ամփոփ կենսագրականները, նաեւ 
ինքզինք՝ որպէս 22 գիրքերու 
հեղինակ: Իսկ «Սփիւռքահայ 
կեանքեր ինչպէս որ տեսայ» հատորի 
մասին անդրադառնալով նշեց որ 
Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան որա-
կաւոր յօդուածներու հեղինակ է ու 

անաչառ հրապարակագիր մը, որ իր 
շահեկան յօդուածներով կ՛ոգեւորէ 
իր ընթերցողները:
«Սփիւռքահայ կեանքեր ինչ-
պէս որ տեսայ» 552 էջերէ 
բաղկացած գիրքի մասին որակեալ 
ուսումնասիրութեամբ մը, հանդէս 
եկաւ Հրաչ Սեփեթճեան: Ան 
Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեանի անձին 
մէջ կը տեսնէ ժամանակակից 
այն հայը, որուն սիրտը կը տրոփէ 
միջազգայինով բայց զայն կը կապէ 
ազգայինին հետ: Աշխատասէր եւ 
արդիւնաւէտ գրող մըն է որ կը 
հաւատայ այն բանին որ կը գրէ:
Հրաչ Սեփեթճեան շահեկան 
մէջբերումներ կատարելով այս նոր 
հրատարակութենէն, ներկաները 
աւելի մօտէն ծանօթացան հեղի-
նակի սփիւռքահայ տարբեր 
գաղթօճախներուն տուած այցե-
լութիւններէն կրած տպաւորու-
թիւններուն մասին:
Այս կապակցութեամբ ուշագրաւ 
էին իր եւ ուրիշներու մտորումները 
հայապահպանութեան, հայ դատի 
եւ հայրենիքի-սփիւռք փոխյա-
րաբերութիւններուն ցեղաս-
պանութեան եւ յարակից այլ 
այժմէական հարցերու մասին:
Իր սրտի խօսքին մէջ Գաբրիէլ Մոլո-
յեան, «Մասիս» շաբաթաթերթէն 
դրուատեց Դոկտ. Հրայր Ճէպէ-
ճեանի բացառիկ ունակութիւնները 
որպէս աշխարհի չորս ծագերը 
ուղեւորութիւններ կատարող անձ, 
որ հետաքրքրական պատումներով, 
լուսարձակի տակ առած է հայ կեան-
քի տարբեր երեւոյթները: Աւարտին՝ 
մաղթեց քաջառողջ, երկար եւ 
բեղմնաւոր տարիներ, դալար գրիչ 
ու նորանոր յաջողութիւններ:
Երեկոյի գեղարուեստական 
բաժնի միակ մասնակիցն էր 
շնորհալի դաշնակահարուհի եւ 
Դոկտ. Ճէպէճեանի քրոջ (Ալիծ 
Աղպապեան) դուստրը` երգչուհի 
Արենի Աղպապեանը, որ իր 

ազգային եւ միջազգային երգ ու 
նուագի ներդաշնակ կատարումով 
տպաւորեց ներկաները:

Վերջին խօսք առնողն էր հեղինակը՝ 
Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան: Ան նախ 
շնորհակալութիւն յայտնեց երեկոյթի 
կազմակերպիչներուն եւ յայտագրի 
մասնակիցներուն: Միեւնոյն ատեն 
հետաքրքրական դրուագներ 
պատմեց իր կեանքի փորձառու-
թենէն ու հանդիպումներէն: Ան 
անցնող 40 տարիներու ընթացքին 
որպէս Ս. Գիրքի Միջին Արեւելքի 
ընկերակցութեան տնօրէն իր 
այցելած վայրերուն մէջ ամէն ջանք 
թափած է հայեր տեսնելու եւ իրազեկ 
դառնալու անոնց ապրելակերպին:
Աւարտին Վեր. Մկրտիչեան, իր 
շնորհակալական եւ փակման 
խօսքին մէջ գնահատանքով 
անդրադարձաւ Դոկտ. Ճէպէճեանի 
տարած նուիրական ծառայութեան 
համար, ապա շնորհակալութիւն 
յայտնեց բոլոր ելոյթ ունեցողնե-
րուն ու հրաւիրեց Արեւմտեան 
թեմի առաջնորդ Մուշեղ Արք. 
Մարտիրոսեանի ներկայացուցիչ՝ 

Արժ. Տ. Պօղոս Քհնյ. Պալթայեանին 
որու պահպանիչով վերջ գտաւ 
անմոռանալի գրական երեկոն։ 
Շնորհանդէսէն ետք տեղի 
ունեցաւ գիրքի մակագրութիւն, 
հիւրասիրութիւն եւ հաղոր-
դակցական պահ ուր մտերմիկ եւ 
հարազատ խօսակցութիւնները 
շարունակուեցան մինչեւ բաւական 
ուշ գիշեր։
Յիշենք թէ նախորդող Չորեքշաբ-
թի եւ Հինգշաբթի օրերը Դոկտ. 
Հրայր Ճէպէճեան եւ Վեր. 
Սերոբ Մկրտիչեան այցելեցին 
եւ իւրայատուկ հանդիպումներ 
ունեցան ՝ Հիւսիսային Ամերիկայի 
Հայ Աւետարանական Միութեան 
Հովուապետ՝Վերապատուե լի 
Պերճ Ճամպազեանի, Հիւսիսային 
Ամերիկայի Արեւմտեան թեմի 
առաջնորդ՝ Մուշեղ Արք. Մարտի-
րոսեանի, Միացեալ Նահանգներու 
Արեւմտեան թեմի առաջնորդ՝ 
Յովնան Արք. Տէրտէրեանի եւ 
Հայաստանի Հանրապետութեան 
Գլխաւոր Հիւպատոս՝ Դեսպան 
Արմէն Պայպուրթեանի հետ։

Գ. Մ.
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Սկիզբը Էջ 03 առաջադիմութեան` արուեստի ու գիտութեան բոլոր ասպարէզներում:
Ինչպէ՞ս…
Գտնելով Յովհաննէս Թումանեանի պարզ իմաստութիւնը. «Սքանչելի բան 
է երկինքը, բայց ո՞վ է գլուխը վեր բարձրացնում»:

Յունիս 2019, Երեւան-Պէյրութ-Փարիզ
——————————
(*) Տարածական նկարչութեան սահմանումը ըստ Երուանդ Քոչարի.
«Տարածական նկարչութիւնը նոր զգայութիւն է` մեր դարի 
զգայութիւնը, ես ձեզ տալիս եմ կենդանի հացը, կերէ՛ք… Դուք նայում 
եւ չէք տեսնում: Տեսէք, եթէ ներկը հանէք իմ գործերի վրայից, տակը 
կը մնայ միայն մի անիմաստ հիմնակմախք, որի պաշտօնն է ներկը 
պահել տարածութեան մէջ, մինչդեռ յունական կամ եգիպտական 
գունաթափուած արձաններն ամբողջապէս պահպանում են իրենց 
քանդակային ֆորմը»:
Յ. Գ.- Կցուած` Քոչարի մասին արուեստի քննադատներու կարծիքները:
– Երուանդ Քոչարի արուեստի արժեւորումը եղած է իր Ֆրանսա գտնուած 
օրերուն, ուր ան մասնակցած է հաւաքական ցուցահանդէսներու եւ 
ունեցած` անհատական ցուցահանդէսներ: Անոնց մասին անդրադարձած 
են ֆրանսական մամուլը եւ ֆրանսացի արուեստի քննադատները:
REVUE DU VRAI ET DU BEAU հանդէսին մէջ, 10 դեկտեմբեր 1926-ին, 
արուեստաբան Իվ տը Քեփլոք (Yves de KEPLOC՛H) կ՛արտայայտուի 
«Երուանդ Քոչարի գործերը «Sacre du Printemps»-ի մէջ» խորագրուած 
յօդուածով (յապաւումներով).
Երուանդ Քոչար անծանօթ մը չէ մեր հանդէսի ընթերցողներուն, որ նախապէս 
նշած է այս նկարիչին այնքան հետաքրքրական եւ այնքան անձնադրոշմ 
արուեստը` «Անկախներ»-ու եւ  «Աշնան» ցուցահանդէսներու առիթով: 
Այս անգամ կարելի է աւելի ամբողջական գաղափար մը կազմել իր արժէքի 
մասին, քանի որ հիմա իր գործերէն ամբողջ մը կը ցուցադրէ Փարիզի մէջ 
(Au Sacre du Printemps): Կը ցուցադրէ շուրջ քսան իւղաներկեր, կուաշներ 
եւ գծագրութիւններ: Դիտելով այդ գործերը` կ՛ըմբռնենք, որ Երուանդ Քոչար 
ունի հիմնովին ինքնատիպ եւ շատ հետաքրքրական տաղանդ մը: Ինչ որ 
յատկանշական է իր գործերուն մէջ, այն է, որ անոնք մեզի ցոյց կու տան 
կեանքը նոր տեսանկիւններէ եւ մեզի կու տան իրերու բացարձակապէս նոր 
գիտութիւն մը: Եւ այդ, արուեստագէտը կ՛իրականացնէ` գտնելով ձեւեր եւ 
գոյներու բոլորովին նոր դաշնութիւններ: Իր նկարներուն մէջ չկան յստակօրէն 
արտայայտուած նիւթեր, բայց անոնց մէջ կը գտնենք խորհրդանիշներ, որոնք 
կը դրսեւորեն արուեստագէտին տեսիլքները, սկզբունքներ,  որոնք ձեւ եւ 
մարմին կու տան կեանքի բաներու իր ճանաչողութեան:
Թեքնիք տեսակէտէ, Երուանդ Քոչար սովորաբար կը գործածէ երկրաչափական 
ոճը, բայց երբեմն ալ իրապաշտ ոճը` զայն միացնելով երկրաչափականի, ինչ 
որ կու տայ շատ հետաքրքրական ամբողջութիւններ:
Յաճախ կ՛օգտագործէ զուգահեռական գիծեր, որոնք հետաքրքրական 
տպաւորութիւններ կը ստեղծեն: Իր գոյները, շատ յստակ, նոյնիսկ բիրտ, 
առանց  միջիններու, կը ստեղծեն իրապէս ինքնատիպ դաշնաւորումներ: 
Ներկայացուած գործերէն արագօրէն պիտի յիշեմ.  Deux femmes couchées, 
Femme auBalcon, Tête de jeune Femme, Femme et Fruits, Femmes sur 
Terrasse, Orientale nue, Femme à la Pomme et Nu d՛homme (այսպէս 
ներկայացուած են գործերը, Յ. Պ.):
Երուանդ Քոչար թիֆլիսահայ է: Հաստատակամութեամբ եւ խելացի 
կերպով կը շարունակէ իր ուղին` հեռու մնալով կոխուած ուղիներէ, 
ուր կը յամենան մեծ թիւով ուրիշներ: Շնորհաւորենք զինք, որ ցոյց տայ 
յառաջդիմութեան ճամբան, օրինակելի համարձակութեամբ, որուն համար 
արժանի գնահատանք պէտք է տրուի:
ԻՎ ՏԸ ՔԵԼՓՈՔ
– Տարբեր վկայութիւն մը
Երուանդ Քոչար
Ո՛չ, ո՛չ եւ հազար անգամ ո՛չ, Երուանդ Քոչարը կարելի չէ սովորական 
նկարիչ համարել, ընդունուած որակումները, մակդիրները, այս պարագային, 
անիմաստ են: Ան մե՞ծ է, թէ՞ հանճարեղ. այս երկու բնութագրումներուն միջեւ 
կարելի է թերեւս տատանիլ` ըստ ընտրուած տեսանկիւնի: Այս բացառիկ 
օժտուածութեամբ գեղանկարիչը դեռ վերջնականապէս չէ հարթած իր 
ճանապարհը: Մեր օրերու միջակութեան մթնոլորտին մէջ Երուանդ Քոչարի 
ստեղծագործութիւնը այնպէս կը ճառագայթէ, որ անկարելի է չնկատել:
Անոր արուեստը նախ եւ առաջ կը ծառայէ միտքին: Անոր կտաւները 
ամէնէն առաջ իր մտածողութիւնը կը պատկերեն: Գեղանկարիչի տեսական 
ըմբռնումները բնազանցական են: Կարելի չէ չյիշել այն վարպետները, որոնք 
նոյնպէս բացարձակը կ՛որոնէին: Զինք բուռն կերպով կը քննադատեն: Այդ 
հետաքրքրութիւն է գեղանկարիչի եւ անոր առաջադրած հիմնահարցերու 
նկատմամբ: Վաղը, երբ Քոչար վերջնականապէս յաղթահարէ ինքզինք եւ 
ամենատհասներուն կարողանայ ապացուցանել իր գերակայութիւնը, բոլորը, 
յանձին սիրեն, միաձայն կ՛ողջունեն մեր ժամանակի վարպետին:
ԱՆՏՐԷ-ՓԱՍՔԱԼ-ԼԵՒԻՍ
«Les Artistes d՛aujourdhui» ամսագիր
Փարիզ,1-15 Օգոստոս 1926թ.

Երուանդ Քոչարի Թանգարանին Մէջ, Իր Մասին Եւ Անկէ Վերջ

Քոչարի նկարները կը մտնեն ռուսական թանգարաններ:
Քոչար կը մեռնի 1979-ին, Երեւան: Իր թանգարանը կը բացուի 1984-ին:

Մելինէ                                                                              Մելամաղձութիւն

Իր տարածական(*) նկարները կը գտնուին Երեւանի իր թանգարանը եւ 
Փարիզի Փոմփիտու կեդրոնը:
2019-ը Քոչարի ծննդեան 120-ամեակն է, եւ` մահուան 40-ամեակը: 
Կարեւոր է մեր արժէքներուն հանդէպ մեր պատասխանատուութիւնը: 
Մեր ժողովուրդը, Հայաստան եւ սփիւռք, ինքզինքին առիթ պէտք է ընծայէ 
ծանօթանալու այս մեծ արուեստագէտի գործերուն` առաջին հերթին 
այցելելով իր թանգարանը, Երեւան:
Ինչո՞ւ չմտածել նաեւ Քոչարի համայնապատկերային շրջուն ցուցահանդէսի 
մը մասին. Երեւան, Մոսկուա, Փարիզ, Նիւ Եորք, Թոքիօ, Փեքին, նաեւ այլ 
արուեստի մեծ քաղաքներ եւ հայկական սփիւռքի կեդրոններ` Պէյրութ, 
Փարիզ, Վենետիկ, Նիւ Եորք, Լոս Անճելըս, Թորոնթօ, Պուէնոս Այրես… Այս կը 
պահանջէ պետական որոշում եւ նախաձեռնութիւն, համագործակցութեամբը 
հայկական մշակութային մեծ կազմակերպութիւններու եւ մեկենասներու:
Ուրիշ ժողովուրդներ միջազգային հրապարակ կը բերեն իրենց արժէքները: 
Ինչո՞ւ իր ժամանակը դրոշմած եւ գերանցող Քոչարով պիտի չներկայանանք 
աշխարհին:
Երուանդ Քոչարի արժէքի միջազգայնացումը ԻԱ. դարուն համար կ՛ըլլայ 
մեր երկրի եւ ժողովուրդի հզօր դիմագիծի այցեքարտը:
Հայ հանճարին հանդէպ պարտք ունի հայրենի պետութիւնը եւ միջազգայն-
օրէն որպէս հզօր մշակոյթ ունեցող ճանչցուած մեր ժողովուրդը:
Մեր մրցակցութիւններէն վեր է նման նախաձեռնութիւն:
Մեծը մեծցնելով` կը մեծնանք:
Այս անմիջականը գերանցող հեռանկարային քաղաքականութիւն է:
Արուեստագէտները, գրողները, յօրինողները, գիտնականները իւրօրինակ 
մարտիկներ են: Անոնք հայ հոգիի, իրաւունքի, տեսիլքի, լրացման պատնէշին 
վրայ կանգնած պահակներ են, առանց որոնց` կը մնայ անհետացման 
դատապարտուած աներազ եւ անդիմագիծ ամբոխ:
Ժամանակն է, որ Երուանդ Քոչարի թանգարանը ընդարձակուի: Պետութիւնը 
եւ մեկենասներ ներդրում պէտք է ընեն, յանձնառութիւն ստանձնեն հայ 
արժէքներու համար, որպէսզի տիրական ներկայութիւն ըլլանք միջազգային 
համայնքին մէջ: Ինչո՞ւ յառաջիկայ քանի մը տարիներուն Երուանդ Քոչարի 
քանդակները պիտի չտեղադրուին մեծ մայրաքաղաքներու մէջ, նաեւ` 
Միացեալ ազգերու Նիւ Եորքի կամ Փարիզ` ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի կեդրոն: Ինչո՞ւ 
այդ չընել միջազգային եւ համազգային նշանակութիւն ունեցող կեդրոններու 
մէջ` Էջմիածին, Անթիլիաս, Զմմառու վանք, Վենետիկ: Այս կ՛ըլլայ ներդրում` 
ապագայի հոգեմտաւոր հացի համար, որ ազգ պահելու երաշխիք է:
Շատ կը սիրենք խօսիլ այն մասին, որ մենք մշակոյթի եւ մեծ մշակոյթի 
ժողովուրդ ենք: Կը խօսինք մենք մեզի:
Հայ արուեստագէտները եւ ապագայատես մտաւորականութիւնը, 
Հայաստան եւ սփիւռք, համատեղ ճիգերով եւ յայտարարութիւններով կրնան 
մղել հայրենի պետութիւնը, հայկական կազմակերպութիւնները եւ աշխարհի 
հինգ ցամաքամասերու մեկենասները` ձեռնարկելու եւ իրականացնելու հայ 
ստեղծագործ միտքի միջազգային ճանաչման տօնահանդէսը:
Նման պանծացում կ՛ըլլայ նաեւ հայուն մէջ շեշտելու իր մէկութեան եւ 
հայրենատիրութեան գիտակցութիւնը, այսինքն հաւաքաբար կ՛ունենանք 
տոկալու եւ տեւելու ներուժ, կը մնանք պատմութեան բեմին վրայ եւ կ՛ըսենք, 
պատմահայր Խորենացիին պէս, որ թէեւ փոքրիկ ածու մըն ենք, բայց հոն 
կան մեծագործութիւններ…
Պարզ բառերով. միջազգային հրապարակ բերել Երուանդ Քոչարը` մեր 
այսօրուան եւ վաղուան համար…
Իր իսկ բառերը հարկ է կրկնել` ըմբռնելու համար մեր ժողովուրդի իսկական 
ուժը, մնալու համար պատմութեան բեմին վրայ. մենք սակաւաթիւ ու փոքր 
ազգ ենք, եւ մեր տաղանդն է, որ իրաւունք է տալիս մեծ ու բազմամիլիոն 
ազգերի շարքում կանգնել եւ ապրել այս արեւի տակ: Թող շատանան 
տաղանդաւոր ու ձեռներէց հայերը, եւ հայ անունը լինի դրօշակ մեր դարի 
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Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ 

ՀԵՐԱՆ ՇԱՊԱՆ
(1887 – 1939)
«Փողոց»

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Ձեռքերը Նեղուց

Մեր ձեռքերը միացան,
Միայն երկու ձեռքերը:                      

Եւ մեր ձեռքերը կարծես
Ձեռքեր չէին
Այլ… նեղուց.

Ու խառնուեցինք մենք իրար,
Որպէս երկու մօտիկ ծով,
Որ անջատուած են վաղուց…

Պարոյր Սեւակ

Հագնիլ  Եւ  Հագուիլ
Լեզուագիտական

Այս երկու բայերը մնայուն շփոթի առարկայ են 
արեւմտահայուն համար, որ ընդհանրապէս չի 
զանազաներ անոնց տարբերութիւնը: 
Ասոնցմէ առաջինը՝ հագնիլ, կը  համապատաս-
խանէ գրաբարի ագանել բային, ֆրանսերէնի՝ por-
ter, անգլերէնի to wear բայերուն: Սոսկածանցաւոր  
բայ է եւ  ունի ածանցական խոնարհում՝ հագայ-
հագար-հագաւ-հագի՛ր: Ներգործական  է եւ 
առ այդ օժտուած է ներգործականութեան երկու 
հիմնական յատկութիւններով.  ա) կրնայ ուղիղ 
խնդիր ստանալ՝ հագուստ հագնիլ, տաբատ 
հագնիլ, կօշիկ հագնիլ եւ այլն. բ) նաեւ ունի 
իր կրաւորականը՝  հագնուիլ.  «Այս կօշիկը դեռ 
կը հագնուի,  այդ մէկը այլեւս չի հագնուիր»: 
Ոմանք կ’ըսեն՝ չի հագցուիր, ինչ որ սխալ 
է. չի հագնուիր-ը կը համապատասխանէ չի 
տեսնուիր, չի գտնուիր, չի զարնուիր ձեւերուն, 
որոնք անվիճելի են եւ փոխարինելի չեն տեսցուիր, 
գտցուիր, զարցուիր  «տարբերակներով», որոնք 
գոյութիւն չունին:
Բայս օժտուած է նաեւ անցողական կամ 
պատճառական սեռով՝  հագցնել, որ կու տայ  
հագցուցի-հագցո՛ւր. օրինակ՝ «Մայրը զաւակին 
կօշիկը հագցուց»: 

*   *   *
Գալով հագուիլ-ին, ապա այս բայը բոլորովին 
աշխարհաբարեան ծագում ունի, կը 
համապատասխանէ ֆրանսերէնի` s’habiller, 
անգլերէնի to get dressed  բայերուն. սեռով չէզոք 
է (Տե՛ս Այտընեան,   Քնն. քեր., էջ 65, § 215), 
հետեւաբար չի կրնար ուղիղ խնդիր ստանալ, 
եւ ճիշդ այս կէտին մէջ է, որ  կը գործուին 
բոլոր սխալները: Կարելի չէ ըսել՝  հագուստ կը 
հագուիմ, կօշիկ կը հագուիմ կամ թէ որեւէ այլ 
առարկայ յիշել իբրեւ ուղիղ խնդիր: Հագուիլ  կը 
նշանակէ իր վրայ կրել օրուան կամ եղանակին 
թելադրած  զգեստները՝ կօշիկէն մինչեւ գլխարկ 
ի պահանջել հարկին.  այս առումով՝ ան մօտաւոր 
հոմանիշ է զգեստաւորուիլ կրաւորական 
բային, որ նմանապէս ուղիղ խնդիր չի կրնար 
առնել. Ի՞նչ կ’ընես,-- կը հագուիմ: Հագուեցայ 
ու ներկայացումի գացի: Տակաւին չեմ 
հագուած: Ինչպէս նկատելի է, որեւէ առարկայի 
անուն՝  իբրեւ ուղիղ խնդիրի, չտրուեցաւ: Վերջին 
նախադասութիւնը չի նշանակեր, թէ ենթական 
մերկ է, այլ տուեալ պահի թելադրած պատշաճ 
իրերը չի կրեր իր վրան: Բայիս խոնարհումը կու 
տայ՝ հագուեցայ-հագուեցար-հացուեցաւ- 
հագուի՛ր: 
Բայս ունի  պատճառական սեռն ալ՝ հագուե-
ցնել, որ կու տայ հագուեցուցի-հագուեցո՛ւր. 
օրինակ՝ «Մայրը հագուեցուց  փոքրիկները»,_ կը 
համապատասխանէ զգեստաւորել հոմանիշին, 
ինչպէս նաեւ ֆրանսերէն habiller  կամ vêtir, իսկ 
անգլերէն  to get dressed բայերուն: 
Պէտք է լաւ  ի մտի ունենալ, որ հագուիլ-ը, 
հակառակ իր ուիլ վերջաւորութեան, կրաւորական 
բայ մը չէ, այլ չէզոք է. այսպիսիները հազուագիւտ 
են հայերէնի մէջ եւ կը կոչուին կրաւորակերպ, 
այսինքն՝ կերպով, երեւոյթով կրաւորականի կը 
նմանին, սակայն ըստ էութեան կրաւորական 
չեն: Կրաւորական բային հիմնական յատկանիշը 
ներգործող խնդիր ունենալն է, իսկ հագուիլ-ը չի 
կրնար ներգործող խնդիր ունենալ: Տեսականօրէն 
կրաւորական կրնայ ունենալ հագուեցնել   բայը, 

որ  է հագուեցուիլ, որը սակայն շատ ապաշնորհ 
ու խժալուր բառ մըն է, որ փաստօրէն չի 
գործածուիր:        
«Առձեռն»-ը  չունի հագուիլ:  Քիչ անց  1886-ին  
Սամուէլ վ. Գանթարճեան իր  «Գաղղիերէն-
հայերէն-տաճկերէն բառարան»-ին  s’habiller 
բառին կից գրած է հագուիլ, մինչ porter-ին 
կից՝ կրել, իսկ se porter-ին կից՝ հագնուիլ: 
Ուրեմն կատարելապէս ըմբռնուած է  հագուիլ-
ին եւ հագնուիլ-ին տարբերութիւնը:   Քիչ մը 
զարմանալի է, բայց ահա Յովհ.  Գազանճեան 
ետքայլ մը ընելով  հագուիլ-ը կը ներկայացնէ 
իբրեւ հագնիլ-ին կրաւորականը:
Աշխարհաբարի բառարաններէն միայն 
Գայայեան  ունի թէ՛ հագնիլ, թէ՛ հագուիլ. 
այս վերջինին համար տրուած հոմանիշները՝ 
շքուիլ, յարդարուիլ,  մոլորեցուցիչ  են: Շուքի 
ու յարդարանքի գաղափարը չկայ այս բային 
մէջ. ծովազգեստ մը վրան եւ գլխարկ մը գլուխը 
անցընելն ալ հագուիլ է, արքայական ծիրանի 
կրելն ալ հագուիլ է:
Հայր Պետրոս Ճիզմեճեան ունի միայն հագնիլ, 
որ սակայն  խոնարհած է հագուեցայ  ձեւով, 
ինչ որ սխալ է. հագնիլ-ը,  տեսանք, կու տայ 
հագայ-հագի՛ր,. իսկ հագուեցայ-ն կատարեալն 
է հագուիլ-ին, որ բացակայ է բառարանէն: 
Տէր Խաչատուրեան եւ հայր Կռանեան չունին 
հագուիլ:

*   *   *
Բաղդատական տախտակ արեւելահայերէնի ու 
արեւմտահայերէնի
ա) Մերիններուն դիմաց արեւելահայերէնը 
ունի  հագնել, որ կը համապատասխանէ 
արեւմտահայերէնի հագնիլ-ին. երկուքն ալ 
ներգործական են եւ կատարեալի մէջ ունին նոյն 
խոնարհումը՝ հագայ-հագար-հագաւ-հագի՛ր. 
օրինակ՝ 
---Այսօր նոր զգեստդ հագի՛ր: 
---Նրանց կանայք մուշտակ կը հագնեն:
---Հագաւ Դաւիթ զէնք ու զրահ:
---Սեւ ու փայլփլուն կօշիկներ հագան: 
Ասոնք լրիւ կը համապատասխանեն 
արեւմտահայերէնին.
---Այսօր նոր զտեստդ հագի՛ր:
---Անոնց կիները մուշտակ կը հագնին:
---Հագաւ Դաւիթ զէնք ու զրահ:
---Սեւ ու փայլփլուն կօշիկներ  հագան:  
բ) Ունի նաեւ հագնուել, որ չէզոք է եւ կը 
համապատասխանէ արեւմտահայերէնի 
հագուիլ-ին. երկուքն ալ զրկուած են  ուղիղ 
խնդիր առնելէ.  օրինակ՝
---Շտապ հագնուեց ու փողոց վազեց:
---Վասակը սկսաւ արագ հագնուել:
---Ամառ-ձմեռ նա միատեսակ կը հագնուի:
---Ներս մի՛ գար, դեռ հագնուած չեմ:
Ասոնց դիմաց, ուրեմն, արեւմտահայերէնը կը դնէ 
հագուիլ. այսպէս՝
---Շտապ հագուեցաւ ու փողոց վազեց:
---Վասակը սկսաւ արագ հագուիլ:
---Ամառ-ձմեռ ան միատեսակ կը հագուի:
---Ներս մի՛ գար, դեռ հագուած չեմ:
գ) Ուրեմն այս երկուքէն բացի՝ արեւմտահայերէնը 
ունի հագնուիլ կրաւորականը, որ կը սերի  
հագնիլ ներգործականէն եւ կը պակսի 
արեւելահայերէնին. այսպէս՝
---Այս կօշիկը շատ հին է ու այլեւս չի հագնուիր:
---Նման տաք վերարկուն միայն ձմեռը կը հագնուի:

ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Ծանօթ.-- 1. Ամէն պատճառական բայ կրնայ ստանալ ուղիղ խնդիր մը, որմէ զուրկ է  այդ նոյն բային չէզոքը, այս պարագային՝ 
հագուիլ-ը: Սակայն, ինչ կը վերաբերի հագուեցնել-ին, չենք կրնար ասոր իբրեւ ուղիղ խնդիր տալ  զգեստի մը անունը. ճիշդ 
ինչպէս որ չենք կրնար ըսել հագուստ հագուիլ, այնպէս ալ չենք կրնար ըսել՝ հագուստ հագուեցնել, տաբատ հագուեցնել 
եւ նմանները. այլ այդ ուղիղ խնդիրը պէտք է ըլլայ զգեստը կրողի՛ն անունը, այլ խօսքով՝ հագուիլ բայի ենթակա՛ն,  այսպէս՝ 
հագուեցնել  զաւակը, հիւանդը, Թորոսը, Մարկոսը եւ այլն (օրինակ՝ Տղաս հագուեցաւ եւ  Տղաս հագուեցուցի) 
համազօր է զգեստաւորեցի-ին: 2. Հագուիլ բայը այլապէս կրնայ ունենալ իր լրացումները՝  շատ հագուիլ, քիչ հագուիլ, 
վայելուչ հագուիլ, անճաշակ հագուիլ, հաստ հագուիլ, բարակ հագուիլ, արագ հագուիլ,  դանդաղ հագուիլ եւ այլն, 
որոնք բոլորն ալ պարագայական լրացումներ են:
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«Ոչ Իսթանպուլի Պայմանադրութեան» 
Բողոքի Շարժումը Կը Շարունակուի

Երեւանի Մէջ Տաքի Ալիքը Պիտի Նուազի

Գիւմրին Այս Տարի Պիտի Ըլլայ Անկախութեան 
Տօնակատարութիւններու Կեդրոնը. ՀՀ Վարչապետ

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան, 
Օգոստոս 25-ին, իր տիկնոջ` Աննա 
Յակոբեանի եւ դուստրերուն հետ 
այցելած է Գիւմրի եւ մասնակցած 
Գիւմրիի օրուան նուիրուած 
տօնական ձեռնարկներուն: Այս 
տարի Գիւմրիի օրուան նուիրուած 
ձեռնարկները տեղի ունեցան 
«Վարպետներու քաղաք Գիւմրի» 
խորագիրով:
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի 
այցելութիւնը սկսած է հիմնա-
նորոգուած Շիրազի փողոցէն, որուն 
բացումը հանդիսաւորութեամբ 
կատարուած է: Փողոցի մուտքը 
երիզող կարմիր ժապաւէնը կտրած 
են մեծանուն հայ բանաստեղծ 
Յովհաննէս Շիրազի թոռները:
Շիրազի փողոցին մէջ կատարած 
շրջապտոյտի ընթացքին վարչա-
պետ Նիկոլ Փաշինեան ծանօթա-
ցած է Գիւմրիի գեղագիտական 
կեդրոնի սաներու ցուցահանդէսին, 
ինչպէս նաեւ Արհեստներու ու 
արուեստներու փառատօնի 
շրջագիծին մէջ ներկայացուած 
աշխատանքներուն: Վարչապետը 
իր ընտանիքին հետ այցելած է նաեւ 
Ս. Նշան եկեղեցի:
Այնուհետեւ վարչապետ Փաշինեան 
ներկայ գտնուած է «Խօսում են 
Գիւմրիի մեծերը» խորագիրով 
տօնական ձեռնարկներուն, դիտած 
է բացօթեայ թատերական ներկա-
յացումները` Մհեր Մկրտչեանի 
յուշատուն-թանգարանին մէջ` 
«Դիմաւորում է Ֆրունզը», Աւետիք 
Իսահակեանի տուն-թանգարանին 
մէջ` «Հիւր վարպետին» եւ Յով-
հաննէս Շիրազի թանգարանին մէջ` 

«Ոչ Իսթանպուլի  պայմանադրու-
թեան»  նախաձեռնութիւնը ստո-
րագրահաւաք նախաձեռնած էր  
Էջմիածնի մէջ:
Նախաձեռնութեան անդամները 
բողոքի  շարժում իրականացուցած 
են ընդդէմ  «Իսթանպուլի պայմա-
նադրութեան»  վաւերացման:
Նշենք, որ   «Իսթանպուլեան  պայմա-

Յառաջիկայ 5 օրերուն հանրա-
պետութեան ամբողջ տարածքին  
կը սպասուի բարձր կարգի 
հրդեհավտանգ դրութիւն:
Հանրապետութեան տարածքին` 
27-29-ը առանձին շրջաններու մէջ, 
30-31-ը շրջաններիու զգալի մասին 
մէջ կը սպասուի անձրեւ եւ ամպրոպ:
Օդի ջերմաստիճանը 26-29-ը էապես 

«Հրաւիրում է Յովհաննէս Շիրազը» 
խորագիրներով:

Վարչապետը իր ընտանիքին 
հետ այցելած է Ձիթողցոնց տուն-
թանգարան` Գիւմրիի ժողովրդական 
ճարտարապետութեան եւ 
քաղաքային կենցաղի թանգարան, 
ապա` քանդակագործ Սերկէյ 
Մերկուրովի տուն-թանգարան:
Երեկոյեան վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեան մասնակցած է 
«Գիւմրիի օր-2019» տօնական 
համերգին, որուն ընթացքին յայ-
տարարած է, թէ Գիւմրին այս 
տարի պիտի ըլլայ անկախութեան 
տօնակատարութիւններու կեդրոնը` 
ըսելով. «Այս տարի Գիւմրին պիտի 
ըլլայ  Հայաստանի Անկախութեան 
օրուան` Սեպտեմբեր 21-ի տօնա-
կատարութիւններու կեդրոնը, 
այսինքն` Սեպտեմբեր 21-ի 
գլխաւոր տօնակատարութիւնները 
տեղի պիտի ունենան Գիւմրի 
քաղաքին մէջ: Այսպիսով, մենք նոր 
աւանդութեան սկիզբ կը դնենք. 
այսպէս ամէն տարի մենք 21 
սեպտեմբերը` Անկախութեան օրը, 
մարզէ մարզ պիտի տեղափոխուինք, 
եւ ատիկա պիտի սկսինք Գիւմրիէն»:
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նադրութեան»   դէմ  պայքարող 
«ԿԱՄՔ»    նախաձեռնութիւնը   
նմանատիպ     բողոքի   շարժումներ  
իրականացուցած    է  Երեւանի     
մէջ  եւ յառաջիկայ   օրերուն   ալ    
նախաձեռնութեան անդամներ նման         
շարուժներ  պիտի  իրականացնեն   
Հայաստանի տարբեր մարզերուն 
մէջ։

չի փոխուիր, 30-31-ը պիտի նուազի 
5-6 աստիճանով, Լոռի, Տաւուշ, 
Սիւնիք եւ Արցախ 7-9 աստիճանով։
Երեւանի մէջ 27-29 Օգոստոսին 
երեկոյեան ժամերուն եւ գիշերը 
քաղաքի առանձին հատուածներուն 
մէջ   աստիճանը  պիտի ըլլայ  30-31-
ը կը սպասուի անձրեւ եւ ամպրոպ։


