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Նախարարաց Խորհուրդը Դատական
Նշանակումներու Օրակարգը
Խուսափեցաւ Քննարկելէ

Լիբանանի Նախարարաց Խորհուրդը իր երէկուայ նիստին խուսափեցաւ
դատական նշանակումներու օրակարգը քննարկել::
Կառավարութիւնը իր ժողովը գումարեց Պէյթ էլ Տինի մէջ գլխաւորութեամբ
Նախագահ Միշէլ Աունի:
Աւարտին լիբանանի տեղեկատուութեան նախարար Ժամալ Ժարրահ
խօսեցաւ նիստին մասին Դատական նշանակումներուն համար
տեղեկացնելով, որ այդ օրակարգին քննարկումը տեղի չունեցաւ:
Կարգ մը աղբիւրներ սակայն օրակարգի յետաձգման պարագան կապեցին
նոյնինք Ազգային Ազատ Հոսանքի մէջ դատաւորներու անուններու շուրջ
գոյութիւն ունեցող երկուութեան պատճառով:

Լուսարձակ Ռումբեր Լիբանան – Իսրայէլ
Սահմանին Վրայ
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Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ
«Սանիթէք»ի Յայտարարութենէն Ետք Երեւանի
Մէջ Աղբահանութեան Հարցը Տագնապի
Կրնայ Վերածուիլ
«Սանիթեք» ընկերութեան տնօրինութիւնը յայտարարութիւն տարածած է՝ նշելով, որ աղբահանութեան
իրականացումը վերջնական վտանգի
տակ է։
«Սիրելի՛ երեւանցիներ,
Կը տեղեկացնենք, որ շահագրգիռ մարմիններու կողմէ հետեւողականօրէն իրականացուող ռազմավարութեան եւ ընկերութեան ֆինանսական վիճակի վրայ շարունակական
ճնշումներու հետեւանքով վերջնականապէս վտանգուած է «Սանիթեքի»
կողմէ ծառայութիւններու մատուցումը: Նիւթական ճնշումներու պատճառով
ընկերութեան վճարուող գումարէն պահուած է աւելի քան 300 միլիոն ՀՀ
դրամ:
Ընկերութիւնը կը հայցէ համաքաղաքացիներու ներողամտութիւնը
ծառայութիւններու մատուցման յետագայ վատթարացման համար»,–նշուած
է յայտարարութեան մէջ:

Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ
Ատրպէյճան Եւ Թուրքիա Զօրավարժութիւն
Պիտի Ընեն
Սեպտեմբերին պիտի իրականացուի
Ազրպէյճան-թուրքիա հերթական
զօրավարժութիւնը:
Վկայակոչելով Ատրպէյճանի պաշտպանութեան
նախարարութեան
մամուլի
ծառայութեանը՝
contact.az-ը կը յայտնէ, որ 2-16
սեպտեմբերին տեղի պիտի ունենան
Ատրպէյճանի եւ Թուրքիոյ համատեղ
զօրավարժութիւններ: «TurAz Qartalı
– 2019» զօրավարժութիւններուն պիտի մասնակցի 30 միաւոր ռազմական
թեքնիք՝ Միկ-29, F-16, Սու-25, P-235 Kasa օդանաւեր, ինչպէս նաեւ Մի-35,
Մի-17, Sikorsky UH-70, CH-47 Chinook եւ ATAK/AH-1W տիպի ուղղաթիռներ:

ØÇç³½·³ÛÇÝ Èáõñ»ñ
Թրամփ Կը Պաշտպանէ Ճոնսընը

Իսրայէլեան բանակը երէկ երեկոյեան սահմանին վրայ լուսարձակ ռումբեր
արձակեց: Այս բանը յստակօրէն նշմարուեցաւ Հասսպայյայի կողմը:
Լուսարձակները գործածութեան մէջ դրուեցան Իսրայէլեան պահակակէտի
մը կողմէ, որ կը գտնուի Շիպաայի մօտ:

ԱՄՆ նախագահ Տանըլտ Թրամբը վստահութիւն յայտնած է, որ Մեծն
Բրիտանիոյ նորանշանակ վարչապետ Պորիս Ճոնսըն «ունի այն, ինչ
հարկաւոր է Մեծ Բրիտանիոյ», եւ որ խորհրդարանին մէջ անոր
անվստահութիւն յայտնելու փորձը պիտի ձախողի:
«Ճերըմի Քորպինի՝ Մեծ Բրիտանիոյ աշխատաւորական կուսակցութեան
առաջնորդին շատ դժուար պիտի ըլլայ նորանշանակ վարչապետ Ճոնսընի
դէմ անվստահութեան քուէ ապահովել՝ յատկապէս հաշուի առնելով այն, որ
Պորիսը այն է, ինչ կը փնտռէր Մեծ Բրիտանիան, եւ ան պիտի ապացուցէ,
որ հրաշալի վարչապետ է»,-գրած է Թրամփ թուիթըրեան իր էջին:
Աւելի կանուխ Պորիս Ճոնսընը յայտարարած էր, որ խորհրդարանը մինչեւ
14 հոկտեմբեր ժամանակաւորապէս պիտի դադրեցնէ իր աշխատանքը, ինչը
զգալիօրէն պիտի նուազեցնէ առիթները, որ պատգամաւորները ժամանակ
ունենան խանգարելու ԵՄ-էն երկրի առանց համաձայնագրի դուրս գալը:
Շար. Էջ 06
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Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Ընդունեց
ՀՀ Դիւանագիտական Ծառայութեան Մարմիններու
Ղեկավարներու Համաժողովի Մասնակիցներուն

Պատմութեան
Մէջ Այսօր

Լեւոն (Լաւրենտի)
Ոսկանի Ադեան

Օգոստոսի 29-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն
Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսը Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածնում ընդունեց ՀՀ ԱԳՆ
կենտրոնական ապարատի եւ
օտարերկրեայ պետութիւններում ՀՀ դիւանագիտական
ծառայութեան
մարմինների
ղեկավարների
ամէնամեայ
համաժողովի մասնակիցներին՝
առաջնորդութեամբ Հայաստանի
Հանրապետութեան Արտաքին
գործերի նախարար Զոհրապ
Մնացականեանի:

Իր խօսքում ՀՀ ԱԳ նախարարը
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին
ներկայացրեց
համաժողովի
աշխատանքների
ընթացքը`
անդրադառնալով ՀՀ արտաքին
քաղաքականութեան առաջնահերթութիւններին: Պրն. Մնացականեանը մասնաւորապէս
նշեց, որ որդեգրուած արտաքին քաղաքականութեան սկզբունքների հիմքում ընկած
են ազգային արժէքներն ու
արտաքին քաղաքականութեան
հիմնարար սկզբունքները: Այս
ենթատեքստում նախարարը
յատուկ անդրադարձաւ նաեւ
Հայոց Եկեղեցու դերին` գոհու-

Լեւոն (Լաւրենտի) Ոսկանի
Ադեան (օգոստոսի 30, 1940,
Չլդրան, Քարուաճառի շրջան,
ԱԽՍՀ, ԽՍՀՄ), հայ արձակագիր,
թարգմանիչ, հրապարակախօս,
հասարակական գործիչ: ԽՍՀՄ,
Ռուսաստանի Դաշնութեան,
Հայաստանի, Ամերիկայի հայ
գրողներու եւ ԼՂՀ գրողներու
միութիւններու անդամ։
նակութեամբ ընդգծելով այն սերտ
համագործակցութիւնը, որ առկայ
է նախարարութեան եւ Մայր
Աթոռի, ՀՀ դիւանագիտական
ներկայացուցչութիւնների
եւ
աշխարհասփիւռ եկեղեցական
կառոյցների միջեւ:
Այնուհետեւ դիւանագէտներին իր
հայրապետական օրհնութիւնն ու
պատգամը փոխանցեց Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոսը:
«Գոհունակութիւն է Հայրապետիս
համար, որ հերթական անգամ
համախմբուել էք հայրենիքում`
քննարկելու մեր երկրի արտաքին քաղաքականութեան հիմնախնդիրները եւ ուղենշելու այն
ճանապարհները, որոնք առաւել
արդիւնաւորութեամբ պիտի նպաստեն մեր երկրի զօրացմանն ու
առաջընթացին:

Մեծ է այն պատասխանատուութիւնը,
որ կրում էք ձեր ուսերին: Ձեզ է
վստահուած տարբեր երկրներում
ու միջազգային հարթակներում

մեր երկիրը ներկայացնելու կարեւոր առաքելութիւնը, որն իր
արդիւնքներով անմիջականօրէն
առնչւում է Հայաստանի վարկի
ու հեղինակութեան, մեր հայրենիքի անվտանգութեան, մեր
ժողովրդի բարօր ու ապահով կեանքի տեսլականի հետ:
Մեծապէս գնահատում ենք
մեր երկրին ու ժողովրդին
մատուցած ձեր նուիրեալ ծառայութիւնը եւ բերում ձեզ Մեր
օրհնութիւնը` մաղթելով ուժ,
եռանդ եւ նոր յաջողութիւններ ձեր
հայրենանուէր գործունէութեան
մէջ:
Խիստ խորհրդանշական ենք
համարում անցկացուող համաժողովի շրջանակներում ձեր
այցելութիւնը Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածին՝ աշխարհասփիւռ մեր
ժողովրդի հոգեւոր նուիրական
կենտրոն: Հայոց Եկեղեցին
հոգեւոր իր առաքելութեանը
զուգընթաց
շատ
յաճախ
ստանձնել է նաեւ քաղաքական պատասխանատուութիւն
մեր ժողովրդի կեանքում: Մեր
պատմութեան ընթացքում թէ՜
պետականութեան գոյութեան
եւ թէ՜ բացակայութեան պայմաններում Հայ Եկեղեցին
ներգրաւուած է եղել հայրենիքի
առջեւ ծառացած ինչպէս ներքաղաքական, այնպէս էլ արտաքին
քաղաքական հիմնախնդիրների
լուծման գործում՝ կոչմանը
հաւատարիմ իր հեղինակութիւնն
ու կարողութիւնները ծառայեցնելով հայրենիքի եւ ազգի շահերին:
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Ծնած է ԼՂԻՄ Մարտակերտի
շրջանի
Չլդրան
գիւղին
մէջ։ Հարեւան Առաջաձոր
գիւղի: Միջնակարգ դպրոցը
աւարտելեն յետոյ աշխատած է
Սումգայիթի խողովակագլանման
գործարանին
մէջ
որպէս
թթուածնային արտադրամասի
պատասխանատու։ Ուսանած
է Ազրպէյճանի Վ. Ի. Լենինի
անուան պետական մանկաւարժական հիմնարկին պատմաբանասիրական բաժնին եւ
Երեւանի պետհամալսարանի
բանասիրական ֆակուլտետի
լրագրութեան բաժնին մէջ։ Շուրջ
25 տարի՝ 1964ի նոյեմբերէն
սկսեալ աշխատած է Պաքուի
մէջ հրատարակուող «Գրական
Ազրպէյճան» հանդէսին մէջ,
սկզբը, որպէս արձակի բաժնի
վարիչ, 1977էն՝ բաժիններու
վարիչ։ 1979-1981 եղած է
հանդէսի գլխաւոր խմբագրի
պաշտօնակատարը։ Եղած է
այդ հանդէսի խմբագրական
կազմի անփոփոխ անդամը,
Ազրպէյճանական ՍՍՀ մամուլի
պետական կոմիտէի խմբագրական խորհուրդի անդամ,
«Արմեանսկի
վեստնիկ»
շրջանային թերթի գլխաւոր
խմբագիր,
Պեատիգորսկ
քաղաքի հայկական համայնքի
նախագահի տեղակալ:
Հեղինակ է ինքնուրոյն ու թարգմանական աւելի քան երեսուն
արձակ գիրքերու:
Ազրպէյճաներէնով լոյս տեսած են
անոր «Ձորով մի գետ է հոսում»
(Պաքու, 1977), «Լեռների մարդը»
(Պաքու, 1981), «Յաւերժական
վերադարձ» (Պաքու, 1984),
«Ձորի տունը» (Պաքու, 1985) ։
Գիրքերը լոյս տեսած են նաեւ այլ
լեզուներով:
Պաքուի 1990ի հայոց եղեռնէն ետք տարագրուած է
Ռուսաստան:

03

àõñµ³Ã / 30.8.2019

Հայ Թատրոնի Նահանջը Ուղղակիօրէն Կապուած Է
Արեւմտահայերէնի Նահանջին Հետ
Հարցազրոյց Պոլսահայ Թատրոնի Նուիրեալ Պօղոս Չալկըճըօղլուի Հետ
Հարցազրոյցը վարեց՝
ՎԱՐԴԱՆ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

Ազգային այս «լուռ ցաւ»ն ու նահանջը քիչ մը ամէն տեղ նոյնը
ըլլալուն տեղ կու տանք այս կարեւոր հարցազրոյցին, մաղթելով,
որ բոլոր առնչուած կողմերուն ջանքերով իրավիճակը կը
բարելաւուի քանի դեռ ուշ չէ:
Խմբ.

Պոլսահայ ներկայ իրողութեան մէջ Պօղոս Չալկըճըօղլու անունը անմիջական
կերպով կապուած է թատրոնի հետ։ Թէեւ ան երկար ժամանակէ ի վեր դադրած
է բեմական ներկայացումներէ, սակայն իր առաքելութիւնը կը շարունակէ
թատրոնի հետ առնչուած բանախօսութիւններով, դասախօսութիւններով,
ուսումնասիրութիւններով ու հետազօտութիւններով։ Ան վերջերս երկար
պրպտումներու հետեւանքով յայտնաբերեց Օսմանեան թատրոնի հիմնադիր
Յակոբ Վարդովեանի կորած շիրիմը։ Իր հետ զրուցեցինք քաղաքիս հայ
թատրոնի անցեալին, ներկային ու ապագային շուրջ։
Անցեալին բազմաթիւ սանուց միութիւններ իւրաքանչիւր տարի հան
դիսատեսին կըներկայացնէին թարգմանական կամ հեղինակային
նոր բեմադրութիւն մը։ Վերջերսնկատելի նահանջ մը կը տիրէ այս
մարզէ ներս։ Ինչե՞ր կը պատմէք ա՛ս մասին։
Հանրապետական շրջանին հայ թատրոնի գործիչներ դուրս մնացին թատ
րոնի հիմնաքարը հանդիսացող «Տարիւլ Պէտայիէն։ Ակամայ ուղղուեցան
սիրողական կամ կիսաարհեստավարժ թատերախումբեր կազմելու։ Այսպէս
գոյացան «Երիտասարդաց», «Վեկա» եւ «Սդուտիօ» թատերախումբերը։
1923-1946 տարեթիւերու միջեւ պոլսոյ մէջ անպաշտօն կերպով արգիլուած
էին հայերէն ներկայացումները։ 1946 սոյն արգելքը դարձեալ անպաշտօն
կերպով վերացաւ։ Նոյն տարի հայ դպրոցներու սաներուն նախաձեռ
նութեամբ իրերայաջորդ կերպով հիմնուեցան միութիւններ, որոնք որոշ
աշխուժութիւն բերին թատերական արուեստին։ Այդ տարիներուն կը զու
գադիպի նաեւ Յակոբ Այվազի հիմնած կիսաարհեստավարժ «Փոքր թա
տերախումբ»ը։
Առաջին հերթին զաւեշտներ բեմադրող միութենական թատերախումբերը
հետզհետէ ընդլայնեցին իրենց խաղացանկը դէպի դասական գրականու
թիւն։ Այս մասին կը յիշեմ Շեյքսբիրի «Օթհելլօ» կամ «Համլեթ»ի նման
գործերուն Թորգոմ Սրապեանի թարգմանութեամբ բեմադրութիւնը։ Այդ
շրջանին Մխիթարեան սանուց միութեան բեմէն կը ներկայացուէին «Ռոմէօ- 
Ժուլիէթ», «Ամառնային գիշերուայ երազ մը»ի նման դասականներ
 ու կողքին
Ռոպէր Հատտէճեանի կամ Արթօ Պերպերեանի թատրերգութիւնները։ Իմ
ալ առաջին անգամ բեմ ելած 1960- ական տարիներու վերջերուն Կեդրո
նական սանուց միութեան բեմէն փոխ առ փոխ կը ներկայացուէր «Օթ
հելլօ» եւ Երուանդ Օտեանի «Չարշըլը Արթին Աղա» թատրերգութեան Արա
Կիւրտենի կողմէ այժմէականացած տարբերակը՝ «Փարալը Արթին Աղա»ն։
Այդ նոյն տարիներուն հայ թատերասէրը առիթը ունեցաւ Կեդրոնականի
բեմէն Պերթհոլտ Պրեխտի «Մարդը մարդ է» գործը Գէորգ Գապարաճեանի
բեմադրութեամբ հայերէն դիտելու։

Յաջորդող տարիներուն հեռուստացոյցի տարածմամբ հասարակութիւնը
հետզհետէ կորսնցուց թատրոն յաճախելու սովորոյթը։ Այդ շրջանի թատերա
խումբերն ալ նախապատուութիւն տուին աւելի զուարճալի զաւեշտներու,
վոտուիլներու բեմադրութեան։ Այսպիսով հեռացանք թէ հեղինակային եւ թէ
համաշխարհային գետնի վրայ ընդունելութիւն գտած ստեղծագործութիւննե
րու բեմադրութենէն։
12 Սեպտեմբեր 1980-ի զինուորական հարուածէն ետք երկրի բոլոր հա
սարակական կառոյցներու հետ փակուեցան նաեւ սանուց միութիւններն
ալ։ Յուսահատութեան եւ հիասթափութեան այդ ճնշող պայմաններուն մէջ
Պենոն Գուզոպաշ յաջողեցաւ հիմնել «Մարալ Երգի Պարի Համոյթ»ը։ Այս
նոր նախաձեռնութիւնը արժանացաւ յատկապէս երիտասարդ սերունդի
ուշադրութեան եւ յոյս ներշնչեց ապագայի նկատմամբ։ Արտակարգ իրա
վիճակէն դէպի բնականոն կեանք վերադառնալով միութենական թատրոնն
ալ սկսաւ արտադրել։ Բայց այս շրջանին նախընտրուեցաւ գաղափա
րազուրկ եւ թեթեւ նիւթեր։ Անշուշտ կային նաեւ որոշ մակարդակ պահած
ներկայացումներ, որոնցմէ կը յիշեմ Արթօ Պերպերեանի Ակաթհա Քրիստիէն
բեմադրած «Տասը փոքրիկ սեւամորթը», Անթոն Չեխովի «Մարդ կոչեալ
տարօրինակ կենդանին», «Պօ- Գոմետի», «Սեբաստագուս» եւ Լեւոն Շան
թի «Հին Աստուածներ» ներկայացումները։ Նոյն շրջանին Էսաեան սանուց
միութեան մէջ Անի Իփէքքայա ընթերցման թատրոնի սահմանումով ներ
կայացուց Ռոպէր Հատտէճեանի «Մահը ա՞յս է արդեօք»։ Գարակէօզեան
սանուց միութեան բեմէն Պերճուհի Պերպերեան բեմադրեց «Ախ Գընալը,
վախ Գընալը» զաւեշտը։
Ինչպէ՞ս կը գնահատէք մերօրեայ Պոլսահայութեան թատրոնի հան
դէպ հետաքրքրութիւնը։
Այս նիւթը խստօրէն առնչուած է միութիւններու վարչութեան գեղարուեստի,
յատկապէս թատրոնի նկատմամբ ունեցած կամ չունեցած հետաքրքրու
թեան հետ։ Եթէ մեր համայնքի մշակութային կեանքը ձեւաւորող սանուց
միութիւններու վարիչները իրենց աշխատութիւնը ուղղած են միայն տուեալ
հաստատութեան ելմտացոյցը հաւասարակշռելու, բնականաբար պիտի տու
ժէ թատրոնը։ Միութենական բեմերը այսօր կը շահագործուին բոլորովին այլ
նպատակներով։ Վերջին 10-15 տարիներու ընթացքին ականատես կ՛ըլլամ
մեր միութենական բեմերու վրայ թատերախաղեր բեմադրող ոչ հայ բեմադ
րիչներու գոյութեան։ Բոլորովին անհատական համոզումով կը նկատեմ թէ
անոնք յատուկ նպաստ մը չեն կրցած բերել մեր թատրոնին։ Մինչ այդ այս
համայնքէն ներս ունինք լաւ պատրաստուած մասնագէտներ, որոնք իբրեւ
բեմադրիչ, դերասան կամ թեխնիքական ոլորտներէ ներս կարեւոր ներդրում
ունին պետական, քաղաքապետական կամ յատուկ թատերախումբերու մէջ։
Ափսոս որ մեր բեմերը գրաւիչ չեն թուիր իրենց, կամ մենք չենք յաջողիր
զիրենք դէպի մեզ ներառնելու գործընթացին մէջ։ Այս պայմաններու մէջ
Սոսի Ճնտոյեանի նախաձեռնած «Փաթիլ» մանկական թատերախումբն ալ
տաս տարուայ բեղուն աշխատանքէ ետք ընդհատեց իր գործունէութիւնը։
Հայ թատրոնը ի՞նչ տեսակ փոփոխութիւններ ապրեցաւ իր պատ
մութեան ընթացքին։
Օսմանեան Կայսրութենէ հանրապետութեան շրջան եւ մինչեւ մեր օրերս
հասնող 150 տարուայ պատմութիւնը կարեւոր նահանջ մը կը պարզէ մեր
դիմաց։ Այդ նահանջի գլխաւոր ազդակներէն մէկը արեւմտահայերէնի
հետզհետէ աւելի նուազ գործածութ
 իւնն է։ Ուրեմն բեմին վրայ հայերէն
խօսող դերասաններու կողքին դահլիճին մէջ հայերէն լսելու ունակ հանդի
սատեսի ալ նուազում մը կ՚ապրինք։ Ի գին այս բոլոր դժուարութիւններու, կը
յուս
 ադրուինք տեսնելով հայերէն թատրոն բեմադրող նուիրեալ երիտասար
դութեան մը գոյութիւնը։ Նահանջի երկրորդ գործօն մըն է արեւմտահայե
րէնով գրուած թատրերգութիւններու պակասը։ 70 կամ 80 տարի առաջ
գրուած բեմադրութիւնները շահեկան չեն թուիր մերօրեայ հանդիսատեսին։
Այս բոլորի հետեւանքով հայ թատերախումբեր սկսած են թրքերէն ներկա
յացումներով հանդէս գալու։
Արեւմտեան չափանիշով արդի թատրոնը ի՞նչ պայմաններով մուտք
գործեց Թուրքիա։Կարգ մը պատմաբաններ իբրեւ մեկնակէտ կը
նշեն ՏարիւլՊետայիի հիմնադրութիւնը։ Նախորդին ի՞նչ էր համայ
նապատկերը։
ՏարիւլՊէտայի հիմնուած է 24 Հոկտեմբեր 1914-ին եւ հիմնական նպատակ
ունեցած է թրքական բեմը մաքրել հայ բեմադրիչ եւ դերասաններէ։ Մինչդեռ
սկսելով 1850-ական տարեթիւերէն կը տեսնենք թէ Օսմանեան թատրոնը
ամբողջութեամբ բաղկացած էր հայ բեմադրիչ, դերասան եւ թարգմանիչ
ներով։ Այս փաստացի իրողութիւնը կարգ մը թուրք թատրոնի պատմագիր
ներու կողմէ դիտումնաւոր կերպով կ՚անտեսուի։
Շար. Էջ 06
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Նկարչութեան Վերացական (Abstract) Ոճը Մարդուն Կ՛ազատէ Իրական Ու
Երեւակայական Ձեռնաշղթաներէն. Արուեստասէր Հասարակութեան Համար Մեր
Ցուցահանդէսը Տօն Պիտի Ըլլայ
Հարցազրոյց՝ Համադրող եւ Արուեստագէտ Թաթուլ Առակեանի Հետ
Զրոյցը վարեց՝
ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Երեւանի Նովա Արթս Կալերիին
մէջ Օգոստոսի 30էն Սեպտեմբեր
14ը ներառեալ տեղի կ՛ունենայ
համադրող, արուեստագէտ, Arakyan
art gallery-ի հիմնադիր Թաթուլ
Առակեանի
գեղանկարներու
հաւաքածուի
ցուցահանդէսը։
Հաւաքածուն իր մէջ կը ներառէ
տարբեր նկարիչներու վերացական
ոճի աշխատանքներուն ամբողջութիւնը, որոնց մէջ կան այնպիսի
գործեր, որոնք հանրութիւնը
չէ տեսած։ Arakyan art gallery-ն
հիմնադրուած է 1991 թուականին
եւ անցնող տարիներու ընթացքին
ներկայացուցած է Հայաստանի
արուեստասէր տարբեր ճիւղերու
զարգացման շարժաբանութիւնը
(dynamics)։
1998էն սկսեալ պատկերասրահը
հնարաւոր չափով ներկայացուցած
է ապսթրաքթիոնիզմի զարգացման
գործընթացը և դերը Հայաստանի
մէջ: Գործընթաց մը, որ սկսաւ
60-ականներու վերջերէն (Վ.
Թադեւոսեան, Ս. Խաթլամաջեան,
Է. Խարազեան,Ա. Պաղտասարեան
և այլք), իր բարձրակէտին հասաւ
80-ականներուն (Քիքի, Աշոտ
Պայանդուրի, Յ. Յովսէփեան):
Տարիների ընթացքին բազմաթիւ
ցուցահանդէսներու
միջոցաւ
Arakyan
art
gallery-ն
ըստ
արժանիին
ներկայացուցած
է վերացականութեան գեղարուեստական լեզուն և բազմաբնոյթ
դրսեւորումները,
թէ՛
երկրաչափական
վերացականութիւնը, եւ թէ՛ տպաւորական
վերացականութիւնը, բան մը, որ
գերակշռող ուղղութիւնը դարձաւ
80-ականներունն։
Ցուցահանդէսի բացման առիթով
(որ տեղի պիտի ունենայ այսօր
երեկոյեան) «Զարթօնք» զրուցեց

Ինծի համար հետաքրքիր է՝ աւագ
սերունդի աշխատանքները նոր,
երիտասարդ սերունդի համար
որպէս օրինակ կը ծառայե՞ն։
- Իմ գլխուս վրայ այստեղ
կախուած է Համլեթ Յովսէփեան,
որ 70-ականներէն վերացական
ոճի մեր առաջին արուեստագէտը
եղած է։ Նկատի ունեցէք որ
մինչեւ
80-ականներու
երկրորդ կէսը սովետական միութեան մէջ վերացական ոճը կը
համարուէր անհասկնալի արուեստ
ու պաշտօնապէս ոչ մէկ տեղ չէ
ցուցադրուած։ Ի միջի այլոց, կը
ցուցադրենք Սեյրան Խաթլամաջեանի նկարները, որ միակ
նկարիչն էր, որ պաշտօնական
ցուցահանդէսներուն վերացական
ոճի
աշխատանքներով
կը
ներկայանար։
Թաթուլ Առակեանին հետ։
- Պարոն Առակեան, խօսելով
ցուցահանդէսի մասին, կը
խնդրեմ ներկայացնէք, թէ ո՞ր
նկարիչներու աշխատանքները
ներկայացուած
են,
քանի՞
աշխատանք կը ցուցադրուի
Ձեր հաւաքածուէն եւ անշուշտ
Arakyan art gallery-ի ու Նովա Արթս
Կալերիի համագործակցութեան
մասին կ՛ուզէի խօսիք:
-Նովա Արթսի կողմէ առաջարկութիւն եղաւ համագործակցելու
ու սիրով ընդունեցի։ Իմ պատկերասրահը 28 տարի է հիմնականին
մէջ կը ներկայացնէր վերացական
նկարչութիւնը։
Որոշեցի
այս
անգամ ներկայանալ ոչ միայն
վերացական նկարչութեամբ, այլեւ՝
իմ հաւաքածուի նկարներով, որ
բաղկացած է երկու մասէ։ Նովա
Արթս Կալերիին տարածքը այդ
հնարաւորութիւնը կու տայ: Առաջին
յարկին վրայ պիտի ներկայացնենք
ժամանակակից
նկարիչներու
աշխատանքները, միւս յարկին վրայ՝
իմ հաւաքածուին մէջ աւելի աւագ
սերունդի աշխատանքները՝ թէ՛
տեքորաթիֆ եւ թէ՛ բնանկարային։
Աւագ սերունդի գործերը կը
սկսին1950-ականներէն,
քիչ
թէ շատ ժողովուրդին յայտնի
արուեստագէտներ, որոնց աշխատանքները ես տարիներու ընթացքին
հաւաքած եմ։ Նկարներ կան, որոնք
բնաւ ցուցադրուած չեն։ Բոլորը կը
համարեն, որ ես միայն վերացական
ոճի նկարչութեամբ կը զբաղիմ,
բայց ես չեմ ուզէր իրարմէ բաժնել
վերացական ոճն ու տեքորաթիֆը։
- Երեւի փորձենք բաժնել, քանի
որ այս ցուցադրութեան կը
ներկայացուին հիմնականին
մէջ վերացական ոճի նկարներ։

Վերացական
ոճին
մէջ
ստեղծագործող երիտասարդ
սերունդին մասին ի՞նչ կ՛ըսէք։
- Ես միշտ կը հետեւիմ երիտասարդ
սերունդին, բայց ինծի համար
գերնպատակ չէ միայն վերացական
ոճը ուսումնասիրելը։ Պէտք է ըսեմ,
որ ինծի յաճախ կը հիասթափեցնէ
երիտասարդ սերունդը։ Չեն ուզէր
խորացնել, մակերեսօրէն կը նային
աշխատանքներուն... չեմ գիտեր:
Շատերու
մօտ
կարծիք
կայ, որ վերացական ոճի
աշխատանքները ամէն մարդ
կարող է ընել։ Ինչու՞ է այդպիսի
կարծիք ձեւաւորուած է կը
կարծէք։
-Պատկերացուցէք 28 տարուայ
ընթացքին ինծի որք՜ան ըսած
են «մենք ալ կրնանք այսպէս
նկարել։
Պատմութիւն
մը
պատմեմ։ 80-ականներու վերջերը
կ՛ուսումնասիրէի
բարձրագոյն
ուսողութիւն (mathematics) եւ տղաս,
որ 6-7 տարեկան էր գիտեր անգլերէն,
հայերէն տառերը, գիրքը վերցուց
ձեռքը, սկսաւ թերթել, յետոյ մէկ կողմ
նետեց ու ըսաւ, որ ես այդ տառերը եւ
թիւերը գիտեմ, ինծի այս գիրքը պէտք
չէ։ Հիմա նկարներուն նայողը կ՛ըսէ՝
գիտեմ այս գիծը ինչպէս քաշեմ, որ
նկար ստացուի։ Այ երանի ընեն եւ
տակն ալ ստորագրեն...
- Ինչո՞վ է, որ վերացական ոճը
կը տարբերի նկարչութեան միւս
ոճերէն։
- Երբ վերացական ոճի արուեստը
սկսաւ
զարգանալ,
Մալեւիչը
գրած էր՝ բնանկար նկարողները
կը նմանին այն մարդկանց,
բանտարկեալներուն որոնք ուրախ
են
իրենց
ձեռնաշղթաներով։
Վերացական նկարչութիւնը այն
ուղղութիւնն է, որ քեզ կ՛ազատէ

ձեռնաշղթաներէն, շրջապատող
աշխարհի կապուածութիւնէն։
- Վերացական ոճը կրնայ նաեւ
ուղիղ իմաստով ձեռնաշղթաներէ
ազատել, ճի՞շդ է։
- Այո, անշուշտ։ Ես չեմ ուզէր
այդքան բնորոշող ըլլալ, ինչպէս
Մալեւիչը, բայց արտաքին աշխարհի
վերարտադրումը
կը
խաբէ
մարդկանց: Օր ցերեկով ծառ կը
նկարեն, կ՛ըսեն են սա ծառ է։ Մարդը
կը հասկանայ ու կ՛ընդունի , բայց
այդ ծառը դուրսի կենդանի ծառն
է։ Վերացական առարկայական
աշխարհէն քեզի կը կտրէ, միայն
հոգեւոր ու զգայական աշխարհ կը
տանի։
- Ցուցահանդէսի օրերուն
ընթացքին
արուեստասէր
հասարակութիւնը ի՞նչ պիտի
տեսնէ Նովա Արթս Կալերիին մէջ:
Պիտի կտրո՞ւի առարկայական
աշխարհէն:
- Այս բանը իրենց տրամադրուածութենէն կախեալ է։ Արուեստասէր հասարակութեան համար
այս ցուցահանդէսը տօն պիտի
ըլլայ, որովհետեւ այստեղ շատ
գործեր երբէք չեն ցուցադրուած,
արուեստանոցէն ուղղակի իմ մօտ
հասած են: Ես հիմնականին մէջ
նկարիչներու արուեստանոցներէն
գնած եմ աշխատանքները։ Հիմա
քիչ մը մեղքի զգացում ունիմ, որ
որոշ հեղինակներու աշխատանքներ
ներկայացուած պիտի չըլլան, բայց
ապագային մօտ 4 ամիս ետք
ես կը ծրագրեմ իմ հաւաքածուի
ամբողջական
ցուցադրութիւն
կազմակերպել ժամանակակից
արուեստի թանգարանին մէջ։ Իսկ
NOVA ARTS Gallery & Wine-ի հետ
համագործակցութyան մասով ըսեմ`
գինին և նկարչութիւնը իրար հետ
սերտաճած են, շատ հնարաւոր է
համագործակցութիւնը յետագային
եւս շարունակել։

- Շնորհակալ եմ հետաքրքիր
զրոյցին համար։

նկարահանումը՝ Զարա Ղազարեան
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Համահայկական 7րդ Ամառնային Խաղեր

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի Փայլուն Մասնակցութիւնը Համահայկական 7-րդ Մարզախաղերուն
1999-ին մեկնարկած Համահայկական Մարզախաղերը դարձած
են համահայկական մտածողութեան
խորհրդանիշ: է:
Արդարեւ, 6-էն 17 Օգոստոս 2019ի միջեւ կայացած Համահայկական
7-րդ մարզախաղերը, նախորդներուն
նման, ազնիւ մրցակցութեան
փառատօն ըլլալէ աւելի, դարձան
հայապահպանութեան եւ հայ
ժողովուրդի միասնականութեան
վառ արտայայտութիւն:
17 մարզախաղեր ընդգրկող Համահայկական 7-րդ Մարզախաղերուն
մասնակցեցան 35 երկիրներու,161
քաղաքներու 5244 մարզիկներ:
Մարզախաղերուն առաջին մասը
տեղի ունեցաւ Արցախի մէջ,
երկրորդը՝ Հայաստան:
Լիբանանահայութիւնը
170
մարզիկներէ բաղկացած պատուիրակութեամբ մը մասնակցեցաւ
11 օրերու վրայ երկարող մարզախաղերուն, ներկայացնելով երեք

լիբանանեան քաղաքներ՝ Պէյրութ,
Պուրճ Համուտ եւ Անթիլիաս:
48 անդամ-անդամուհիներէ բաղկացած ՀԵԸ-ի պատուիրակութիւնը,
Թոնի Ճունթոյեանի գլխաւորութեամբ, մասնակցեցաւ Արցախի
մայրաքաղաք
Ստեփանակերտի,ապա՝ Երեւանի մէջ կայացող
մրցումներուն: Մեր մարզիկները
մասնակցեցան հանդիսաւոր բացման
եւ փակման հանդիսութիւններուն:
ՀԵԸ-ի մարզիկները
չորս

մարզաձեւերու մէջ չափեցին իրենց
ուժերը՝ պասքեթպոլ (տղաք՝ երկու
խումբերով), փինկ փոնկ (աղջիկներ),
թենիս եւ Ֆութզալ:
Լիբանանի պատուիրակութիւնը
վեց մետալ յաջողեցաւ նուաճել
Համահայկական Մարզախաղերուն,
մէկ ոսկի, մէկ արծաթ եւ չորս պրոնզ:
ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի կազմը ապահովեց
միակ ոսկին, կողքին շահելով մէկ
արծաթ եւ մէկ պրոնզ:
ՀԵԸ-ի յաջողութիւնը արձանագրուեցաւ փինկ փոնկի մրցումներուն,
շնորհիւ Մարիանա Սահակեանի,
Նինա եւ Աննա Մարգարեան
քոյրերուն:
ՀԵԸ-ական Մարիանա Սահակեան,
Վրաստանէն Աննա Նիքոյեանի հետ
միասնաբար շահեցաւ զոյգերու
ոսկէ
մետալը: Անհատական
գտենի վրայ ան գրաւեց երկրորդ
դիրքը, շահելով արծաթէ մետալ:
Իսկ Նինա եւ Աննա Մարգարեան
քոյրերը մասնակցեցան խմբային

մրցումներուն եւ պրոնզէ մետալ
ապահովեցին Լիբանանին:
Ֆութզալի պարագային, ՀԵԸ-ի կազմը
վեց օրուան ընթացքին կատարեց
հինգ մրցում, արձանագրելով 2
յաղթանակ, 1 հաւասարութիւն եւ 2
պարտութիւն: Մեկնելով մեր տղոց
մարզավիճակէն եւ մրցումներուն
խիտ ժամանակացոյցէն, պէտք
է ըսել, որ գոհացուցիչ էին անոնց
արդիւնքները:
Գալով
տղոց
պասքեթպոլի

մրցումներուն, որուն ՀԵԸ Անդրանիկ
մասնակցեցաւ
երկու
տարբեր կազմերով, ՀԵԸ Անդրանիկ
Անթիլիասի
տղաքը՝
90-62
արդիւնքով պարտութեան
մատնեցին Հելիոպոլիսը(Եգիպտոս),
89-99 եւ 55-75 արդիւնքով
պարտութիւն կրեցին Կլենտէյլէն
եւ Կիւմրիէն: Կլենտէյլի խումբը
հասաւ պասքեթպոլի ֆինալին եւ
շահեցաւ առաջնութիւնը: Իսկ ՀԵԸ
Անդրանիկ Պէյրութ կրեց երկու
պարտութիւն:
Հայրենի հողին վրայ, այլ ափերէ
ժամանած հայրենակիցներու հետ
ծանօթութիւններէն բացի, մարզախաղերուն
ընթացքին ՀԵԸ-ի
բոլոր կազմերը ձեռք բերին լայն
փորձառութիւն:
Մարզախաղերուն
ընթացքին,
լիբանանահայ պատուիրակութիւնը
այցելեց պատմական եւ մշակութային
վայրեր:
Յատկանշական
էր
դէպի Ծիծեռնակաբերդ, Հայոց
Ցեղասպանութեան
յուշարձանին
այցելութիւնը,
ուր
պատուիրակութեան
անունով
ծաղկեպսակ մը
զետեղուեցաւ
Ցեղասպանութեան նահատակներու
յիշատակին:
Կը շնորհաւորենք ՀԵԸ-ի բոլոր
մարզիկները վերոյիշեալ յաջողու-

թիւններուն առիթով: Մեր շնորհաւորութեան խօսքը կ’երթայ նաեւ
ՀԵԸ-ի մարզական վարչական
պատասխանատուներուն, Համահայկական
Մարզախաղերուն
մասնակցող պատուիրակութեան
ղեկավար Թոնի Ճունթոյեանին,
ինչպէս նաեւ Համահայկական
Խաղերու Համաշխարհային Կոմիտէի անդամ Շահան Սեմերճեանին,
մաղթելով նորանոր յաջողութիւններ:
ՀԵԸ-Ի ՄԱՄԼՈՅ ԵՒ
ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ

Մշակութային Արձագանգ

Սեպտեմբեր 1-էն 13 «Մանսուրեանական Օրեր»

Տիգրան Մանսուրեանի 80-րդ
յոբելեանի առթիւ տեղի պիտի
ունենայ «Մայսթրօ Մանսուրեան

-80» համերգաշարը, իսկ սեպտեմբեր 1-էն 13 յայտարարուած է
«Մանսուրեանական օրեր»:

ՀՀ կրթութեան, գիտութեան,
մշակոյթի եւ սփորթի նախարարութենէն յայտնած են, որ համերգաշարը պիտի մեկնարկի սեպտեմբեր 1-ին՝ ժամը 20:00-ին,
Ստեփանակերտի Վերածնունդի
հրապարակին մէջ։
Մայսթրոյի երաժշտութիւնը սեպտեմբեր 4-ին պիտի հնչէ Կոմիտասի
անուան Քամերային երաժշտութեան
տան մէջ, սեպտեմբեր 5-ին՝ «Արամ

Խաչատրեան» համերգասրահին
մէջ, իսկ սեպտեմբեր 6-ին՝ Ա.
Սպենդիարեանի անուան օփերայի
եւ պալէյի ազգային ակադեմիական
թատրոնին մէջ։
Համերգաշարը պիտի եզրափակուի
սեպտեմբեր 13-ին՝ Գիւմրիի «Սեւ
բերդ»ին մէջ։
«Մայսթրօ Մանսուրեան-80» համերգաշարին ընդառաջ թողարկուած են
յուշամետալներ։
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Հայ Թատրոնի Նահանջը Ուղղակիօրէն Կապուած Է
Արեւմտահայերէնի Նահանջին Հետ
Հարցազրոյց Պոլսահայ Թատրոնի Նուիրեալ Պօղոս Չալկըճըօղլուի Հետ
Սկիզբը Էջ 03
Միւս կողմէ նոյն 1914 թուին Սարգիս Թիւթիւնճիւեան «Շարասան» ծածկա
նունով հրատարակեց «Թրքահայ բեմը եւ իր գործիչները»։ Այս գործը 2008ին ինքս թրքերէնի թարգմանելով Օսմանեան հայ թատրոնի պատմութեան
մասին կարեւոր փաստ մը հրապարակած եղայ։ Թուրքիոյ մէջ թատրոնի
պատմութեան կարեւորագոյն հեղինակներէն Մեթին Անտ իր գրքին մէջ բա
ւական լայն տեղեկութիւններ տուած է Յակոբ Վարդովեանի, աւելի ծանօթ
անունով Կիւլլիւ Յակոբի մասին։ Դրուատալից տողերով անդրադարձած է
անոր եւ այլ հայ թատերական գործիչներու ներդրումին, բայց չես գիտեր
ի՞նչ մտադրութեամբ, սոյն ուսումնասիրութեան վերջին 25 էջերը յատկա
ցուած է ԱՍԱԼԱ-ի գործունէութեան։
Վերջերս կը նկատենք թէ թուրք հասարակութենէն յատուկ ու
շադրութիւն մը կը գոյանայ դէպի հայ թատրոն։ Ինչո՞վ կարելի է
բացատրել։
Այստեղ կը կարեւորեմ հրատարակութիւնները։ ՊԿՍԹ-ի մատենաշարէն
Ֆրաթ Կիւլլիւ հրատարակեց «Վարդովեանի թատրոնը եւ նոր օսմացիներ»,
Երուանդ Պարետ Մանոկ «Արեւելքի ու արեւմուտքի արանքին Սուրբ Ղա
զարի բեմը», Գերապայծառ Լեւոն Զէքիեանի նոյն նիւթով գրառումները
մէկտեղած «Վենետիկէն Պոլիս արդի հայ թատրոնի առաջին քայլերը»,

դարձեալ իմ թարգմանութեամբ Յակոբ Պարոնեանի «Ատամնաբուժն արե
ւելեան», Այշան Սէօնմեզի եւ Մեհմետ Ֆաթիհ Ուսլույի թարգմանութիւննե
րով Պարոնեանի «Մեծապատիւ մուրացկաններ» եւ «Պաղտասար աղբար»
թատրերգութիւնները հասանելի են թատերասէրներուն։
«Ատամնաբուժն արեւելեան» գործը Էնկին Ալքանի բեմադրութեամբ ներ
կայացաւ Իսթանպուլի քաղաքապետական թատրոնի բեմէն, 2012-2016-ի
միջեւ չորս տարի շարունակ։ Խաղը ապա բեմադրուեցաւ Պուրսայի Նիլիւֆեր
աւանի քաղաքապետական բեմէն։ Վերջապէս ան յաջող բեմադրութիւն մըն
ալ ունեցաւ Երեւանի մէջ։ Բացի այս բոլորէն, ՊԿՍԹ-ի շրջանակներէն ծնաւ
կարգ մը թատրերգութիւններ, որոնք յայտնի յաջողութեան արժանացան։
Նախապէս վերահասու եղած էինք Յակով Վարդովեանի շիրիմին ձեր
կողմէ յայտնաբերման մասին։ Կրնա՞ք պատմել այդ գործընթացը։
Ափսոս որ թատրոնի նուիրեալները անցեալին չեն գնահատուած արժանի
կերպով։ Ես յամառ աշխատութիւնով փնտռեցի եւ գտայ Յակոբ Վարդո
վեանի թաղուած վայրը իսլամներու գերեզմանատան մէջ։ Նոյնպէս Յակոբ
Պարոնեանի շիրիմն ալ, որ ենթադրաբար պէտք է գտնուէր Օրթագիւղի
հայոց գերեզմանատան մէջ, բոլորովին կորած է։ Այժմ կը զբաղուիմ առաջին
թուրք եւ իսլամ դերասանուհի Աֆիֆէ Ժալէի շիրիմը յայտնաբերելու համար։
«Ակօս»

Ծուէն-Ծուէն Մահ
ԱՐՄԵՆԱԿ ԵՂԻԱՅԵԱՆ
Տասնամեակներ առաջ՝ դեռ 30-ականներուն, Սիրան Սեզան, իրեն յատուկ
նրբազգացութեամբ մը, կը գրէր. «Արեւմտահայերէնը ծուէն-ծուէն կը
մեռնի»: Այն ատեն ու մանաւանդ Լիբանանի մէջ, ուր ան կը գործէր, դժուար
էր հաւատալ նման ախտաճանաչումի մը: Ժամանակը ցոյց տուաւ, որ ճիշդ
կը զգար, ճիշդ կը տեսնէր ու ճիշդ կը դատէր ան:
Եւ զինք յիշեցի այսօր, երբ թերթերը կը կարդայի:
Օ՜, որքա՜՜՜ն տխուր նախատեսութիւններու եւ նախազգացումներու կը մղեն
մեր, թերթերը, մա՛նաւանդ մեր թերթերը, եւ թող որ քիչ մը ամէն գրութիւն
իր կարգին:
* * *
1. Այդ մահը յաճախ քողածածուկ է՝ անաղմուկ, անզգալի, անշօշափելի, բայց
միշտ ներկայ է ու անդուլ կը գործէ. ուրեմն կարդանք միասին:
--Փութին Էրտողանին ներկայացուց ռուսական օդանաւերը:
--Թուրքիան հետաքրքրուած է ռուսական կործանիչներով:
--Թուրքիան տակաւին յստակ որոշում չէ տուած:
Քանի մը անգամ ուշադիր ու կեդրոնացած կարդանք այս երեք
նախադասութիւնները՝ իրենց ընդգծուած յատուկ անուններով: Անոնք
երեքն ալ օժտուած են «ն» որոշիչ յօդով:
Մօտիկ անցեալին մեր գրողները այդ յօդերը չէին դներ, քանի որ
արեւմտահայերէնը որոշիչ յօդը տնտեսելու իր ուրոյն ոճը ունի, որուն
բերումով ալ այս երեք օրինակները պէտք է անյօդ կիրարկուէին: Ասի կանոն
մըն է, որ ոչ այնքան բացատրելի եւ ուսուցելի է, որքան զգալի՝ ըստ տեղին,
քանի որ բացարձակ կամ համատարած չէ ան:
Ուրեմն պէտք է գրուէին՝
--Փութին Էրտողանի ներկայացուց ռուսական օդանաւերը:
--Թուրքիա հետաքրքրուած է ռուսական կործանիչներով:
--Թուրքիա տակաւին յստակ որոշում չէ տուած:
Ինչո՞ւ քանի մը տասնամեակ առաջ այս անգիր կանոնը կը յարգուէր...
Կը յարգուէր, որովհետեւ կը զգացուէր ան, իսկ հիմա անզգալի
կը մնայ. որովհետեւ մեր բարբառը հետզհետէ աւելի կ’ենթարկուի
արեւելահայերէնին, իսկ արեւելահայերէնը բերուած երեք օրինակները
անպայման ու հարկադրաբար պիտի յօդով կիրարկէր:
--Յօդը անհրաժեշտ է առաջինին, քանի առանց անոր արեւելահայերէնը չի
կրնար տրական հոլով կազմել: Իսկ այստեղ տրական հոլով պէտք է: Մինչ
արեւմտահայերէնի տրականին համար յօդը պայման չէ:
--Երկրորդ եւ երրորդ օրինակներուն յօդը անհրաժեշտ է, քանի Թուրքիա
ենթակայ է, իսկ արեւելահայերէնը չի կրնար ենթական առանց յօդի կազմել,
մինչ արեւմտահայերէնին համար յօդը նմանապէս անհրաժեշտ չէ:
Բայց արեւմտահայ լրագրողը դրած է այդ յօդերը, որովհետեւ կամացկամաց արեւելահայերէնին կ’ենթարկուի ան եւ կը կորսնցնէ արեւմտահայու
լեզուազգացողութիւնը:
2. «Գագիկ Խաչատուրեանը ԽՈՇՈՐ ՉԱՓՈՎ վատնումի կասկածով բերման
ենթարկուած է»:

Արեւմտահայերէնի բոլոր դասագիրքերուն մէջ դարերէ ի վեր կը շեշտուի, որ
ԽՈՇՈՐ ածականը կը դրուի մի՛այն տեսանելի, շօշափելի, թանձրացական
առարկաներու անունին վրայ. օրինակ՝ խոշոր պատառ, խոշոր գլուխ,
խոշոր ծառ, խոշոր ժայռ եւ այլն: Բայց չէ տեսնուած, որ ըսենք խոշոր
միտք, խոշոր բանաստեղծ, խոշոր պատմաբան, խոշոր չափ,
խոշոր ստախօս եւ այլն: Այս պարագային կ’ըսենք ՄԵԾ. օրինակ՝ մեծ
միտք, մեծ բանաստեղծ, մեծ երաժիշտ, մեծ ստախօս եւ այլն: Բայց
արեւելահայերէնը հեզասահօրէն կ’ըսէ՝ խոշոր բանաստեղծ, խոշոր
երգահան, խոշոր արուեստագէտ, խոշոր չափով իւրացում եւ այլն:
Ուրեմն այստեղ ալ կը գտնենք արեւմտահայերէնին յատուկ լեզուական
պատուար մը, որ փուլ եկած է, եւ խոշոր-ը սկսած է փոխարինել մեծ-ը եւս:
Եւ այսպէս արեւմտահայերէնի բերդը կը շարունակէ մնալ անպաշտպան:
Իսկ արեւմտահայ գրողը՝ խոշո՜՜՜ր բացակայ մը...

ØÇç³½·³ÛÇÝ Èáõñ»ñ
Թրամփ Կը Պաշտպանէ Ճոնսընը

Սկիզբը Էջ 01
Ինչպէս կը յայտնէ՝ Մեծ Բրիտանիան պէտք է լքէ Եւրոմիութիւնը 31
հոկտեմբերին: Արձակուրդէն խորհրդարանականները պիտի վերադառնան
3 սեպտեմբերին, որմէ ետք անոնք ընդամէնը քանի մը օր պիտի ունենան
ԵՄ-էն՝ Մեծ Բրիտանիոյ առանց համաձայնագրի դուրս գալը խոչընդոտելու:
Երկրի խորհրդարանը դէմ է ԵՄ-ի հետ ներկայ տեսքով համաձայնագրին,
բայց նաեւ կտրականապէս դէմ է առանց համաձայնագրի Brexit-ի
գործընթացին: ԵՄ-ն կը հրաժարի վերսկսիլ բանակցութիւնները եւ
վերանայիլ համաձայնագիրը: Ճոնսընը վերջերս յայտարարած էր, որ
պատրաստ է այն բանին, որ բանակցութիւնները ԵՄ-ի հետ շարունակուին
մինչեւ 31 հոկտեմբեր:
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Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Ընդունեց
ՀՀ Դիւանագիտական Ծառայութեան
Մարմիններու Ղեկավարներու Համաժողովի
Մասնակիցներուն
Սկիզբը Էջ 02
Պատմութիւնը առատ է վկայութիւններով,
որոնք մեզ են փոխանցում յանուն երկրի ու
ժողովրդի ապահովութեան ՝ իրենց անձնուրաց
ծառայութիւնը մատուցած նշանաւոր եկեղեցականների անուններ: Մեր եկեղեցու
հովանու ներքոյ է կերտուել ու խնամուել
ազատագրական պայքարի ոգին, մարմին առել
ազգային իղձերի իրականացման տեսիլքները,
սերնդէ սերունդ փոխանցուել հայոց անկախ
պետականութեան վերակերտման եւ ազատատենչութեան աննկուն կամքը:

Նորին Սրբութիւնը, անդրադարձ կատարեց
համընդհանուր ջանքերի կարօտ մի շարք
խնդիրների, որոնց թւում եւ տարբեր
երկրներում հայկական ժառանգութեան
պահպանմանը: «Կարեւոր խնդիր է նաեւ
աշխարհով մէկ սփռուած եկեղեցական եւ
ազգային մշակութային ժառանգութեան
խնամատարութիւնը: Մենք ուրախ ենք նշելու,
որ այս ուղղութեամբ միասնական ջանքերով
կատարուել է մեծ աշխատանք, հարկ է, որ
այն նախանձախնդրօրէն շարունակենք՝
հետամուտ լինելով մեր ժառանգութեան
անխաթար պահպանութեանը: Արտերկրում
մեր մշակութային մասունքներն ու սրբավայրերը
իւրայատուկ եւ անփոխարինելի այցեքարտերն
են մեր ժողովրդի, որոնց պատշաճ ներկայացումը
եւ խնամքը նոր գրաւչութիւն եւ առաւել
ընդարձակ ճանաչողութիւն կ’ապահովի
մեր երկրի համար», - ասաց Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսը:

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Մօրս Սրտի Հետ
Աշխարհն Եմ Չափել
Մօրս սրտի հետ աշխարհն եմ չափել՝
Էլի մեծ էր նա, մեծ էր ու անգին,
Արեւ աչքերի լոյսն է նա թափել՝
Լուսնեակ դառնալով՝ որդոց օրօցքին...
Եւ հիմա քիչ է, թէ աչքերս տամ,
Թէ սիրտս հանեմ ու տամ մայրիկիս,
Ախ, մայր երգելուց ինչպէ՞ս կշտանամ,
Մայրս պատկերն է մայր հայրենիքիս։
Յովհաննէս Շիրազ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
Այսօր էլ մեր Եկեղեցին չի կարող անտարբեր
եւ անհաղորդ մնալ մեր երկրի ու ժողովրդի
առջեւ ծառացած մարտահրաւէրներին,
որոնք չափազանց մեծ կարեւորութիւն ու
ընդգրկում ունեն եւ պահանջում են առաւել մեծ
ուշադրութիւն եւ ուժերի համախմբում», - նշեց
Վեհափառ Հայրապետը:

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդգծեց, որ
պետութեան, Եկեղեցու եւ համազգային
կառոյցների ներդաշնակ գործակցութիւնը մեծ
ներուժ է պարունակում՝ բազմաթիւ խնդիրների
ու հիմնահարցերի լուծման, մասնաւորաբար՝
Ղարաբաղեան հիմնախնդրի խաղաղ կարգաւորման եւ Հայոց Ցեղասպանութեան
ճանաչման գործընթացներում: Այս առումով
Նորին Սրբութիւնը էական համարեց, որ
պետութեան առաջնահերթութիւնների եւ
արտաքին քաղաքական գերակայութիւնների
սահմանումներում նկատի առնուեն համահայկական
կառոյցների
օրակարգերը,
ինչը հնարաւորութիւն կ’ընձեռի ձեւաւորելու նաեւ արտաքին քաղաքական
առաջնահերթութիւնների
համազգային
օրակարգը:

30
Խօսքի վերջում Վեհափառ Հայրապետը
մաղթեց, որ հայրերի հաւատքով զօրացած
մեկնեն իրենց ծառայութեան վայրերը՝ առաւել
խանդավառութեամբ ու արդիւնաւորութեամբ
իրագործելու իրենց առաքելութիւնը ի նպաստ
մեր ժողովրդի եւ մեր երկրի բարօրութեան ու
առաջընթացի:
Հանդիպման աւարտին Վեհափառ Հայրապետը
պատասխանեց ներկաների հարցերին,
քննարկուեցին նաեւ Եկեղեցու եւ Արտաքին
գործերի նախարարութեան եւ, ի մասնաւորի,
օտարերկրեայ պետութիւններում ՀՀ դիւանագիտական
ներկայացուցչութիւնների
միջեւ առկայ գործակցութեան զարգացման
հեռանկարները:

2019
ՕԳՈՍՏՈՍ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

ԱՐԱՄԱԶԴ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ
(1979)
«Ճանապարհորդները»
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Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ
ՀԵԸ Անդրանիկ Պէյրութ Գոհացուցիչ
Արդիւնքներ Արձանագրեց Լիբանանի Տղոց
Պասքեթպոլի Ա. Դասակարգի Խումբերու
23 Տարեկանէն Վար Ախոյեանութեան
Մրցումներուն

Լիբանանի տղոց պասքեթպոլի Ա.
դասակարգի, 23 տարեկանէն վար
ախոյեանութեան մրցումներուն
մասնակցեցան 12 խումբեր:

Մասնակից խումբերը
բաժնուեցան երկու խմբակներու,
իւրաքանչիւր խմբակ՝ վեց
խումբ: ՀԵԸ Անդրանիկ Պէյրութի
խմբակին մաս կազմեցին Սաժեսը,
Շամվիլը, Պէյրութը, Մութահիտը
եւ Հուփսը: Մրցումները ընթացան
երթուդարձի դրութեամբ: Զոյգ
խմբակներէն գլխաւոր երկու
դիրքերը
գրաւող խումբերը
շարունակեցին տիտղոսին համար

պայքարը:
ՀԵԸ Անդրանիկի խոստմնալից
կազմը խմբային մրցումներուն
ընթացքին արձանագրեց տպաւորիչ արդիւնքներ: Այսուհանդերձ
մեր տղաքը չկրցան մուտք
գործել «Ֆայնըլ Ֆոր»ի փուլը:
Ախոյեանութեան
տիտղոցը
շահեցաւ Հուփսը:
Ախոյեանութիւնը ապացուցեց,
թէ ՀԵԸ Անդրանիկ Պէյրութ
օժտուած է խոստմնալից եւ
հեռանկարային մարզիկներով: Մեր
տղոց արդիւնքները գոհացուցիչ
ըլլալէ բացի, ապագայի համար
պահ մը մտածել կու տան,
այլ խումբերու նման, քանի մը
օտար մարզիկներով համալրել
ՀԵԸ Անդրանիկ Պէյրութը եւ
մասնակցիլ Ա. դասակարգի ախոյեանութեան մրցումներուն:
ՀԵԸ-Ի ՄԱՄԼՈՅ ԵՒ
ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ
ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ

Քարտուղարուհի Կ՛ուզուի
Հայկական hաստատութիւն մը կարիքը ունի Քարտուղարուհիի մը: Թեկնածուները պարտին ամբողջացնել հետեւեալ պայմաննները.
• Հայերէն, Անգլերէն եւ Արաբերէն լեզուներու
տիրապետում
• Հայերէն եւ Անգլերէն գրաշարութեան իմացութիւն
• Գրասենեակային աշխատանքներու հմտութիւն
Հետաքրքրուողները կրնան դիմումներ ներկայացնել
հետեւեալ հասցէին՝ kachecho@hotmail.com:

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Լրատուութեան Գործընկեր

Ընկ. Գրիգոր Քէհէեանի մահուան Ա. տարելիցին առիթով,
հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի Կիրակի,
1 Սեպտեմբեր 2019-ին Նոր Հաճնոյ Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ
մէջ յաւարտ Ս. Պատարագի:

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Լրատուութեան Գործընկեր

Ողբ. Յակոբ Սաչեանի մահուան քառասունքին առթիւ,
հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի Կիրակի,
1 Սեպտեմբեր 2019-ին Նոր Հաճնոյ Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ
մէջ յաւարտ Ս. Պատարագի:

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ`
Ã»ñÃÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙμ³·ñáõÃ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:
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