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Արխիւի ծածկագիր

Հայկական Լուրերուն շար. Էջ 02  

²õ»ÉÇ ù³Ý 80-³Ù»³Û Ú³ÝÓÝ³éáõ ²é³ù»ÉáõÃÇõÝ

Սապաա Կուսակցութեան Անդամներ Ներխուժեցին Խորհրդարան
 

Բողոքի իւրօրինակ ոճով մը եւ իրենց ձայնը աւելի բարձր հնչեցնելու համար 
Սապաա կուսակցութեան հետեւորդներ երէկ խորհրդարան ներխուժեցին 
բողոքելու համար փտածութեան եւ օր ըստ օրէ յետադիմող երկրին 
տնտեսական իրավիճակին դէմ:
Բողոքարարները մնացին այնտեղ մինչեւ ապահովական ուժեր ժամանեցին 
դուրս բերելու համար զիրենք:
Աւելի ուշ երէկ երեկոյեան վառելանիւթի տագնապի համար շշուկներ 
պատճառ հանդիսացան վառելանիւթի կայաններուն առջեւ խճողումի, 
մինչեւ յայտնի դարձաւ, այս հարցին բարուոք լուծման վերաբերող նշոյլներ:

Տասնեակներ Ցոյց Կատարեցին ՄԱԿի Կեդրոնատեղիին Մօտ 
Բողոքելու Սուրիոյ Մէջ Թրքական Ներխուժումը
 

Տասնեակներ երէկ բողոքի ցոյց մը կազմակերպեցին Լիբանանի մէջ ՄԱԿի 
կեդրոնատեղիին մօտ բողոքելու համար սուրիոյ հիւսիսային մասին վրայ 
թրքական բանակի ներխուժումը: Անոնք միջազգային ընտանիքէն 
պահանջեցին նեցուկ կանգնիլ պատերազմական շրջանի բնակիչ անմեղ 
ժողովուրդին եւ ամէն ինչ ընել արգիլելու թրքական կողմը գրաւելու 
սուրիական հողեր: Քրտամէտ այս ցոյցը հիմնականին մէջ բողոքեց քրտա-
կան ուժերուն դէմ շղթայազերծուած այս անհաւասար թշնամական արարքին 
դէմ:

Լիբանանի Մէջ Ժողովրդային Բողոքները 
Կը Շարունակուին

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Թուրքմէնստանի մէջ ԱՊՀ մասնակից 
պետութիւններու ղեկավարներու խորհուրդի հերթական նիստին արձագանգած 
է Ատրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի ելոյթին: «Արմենփրես»-ի հաղորդմամբ` 
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան նշած է, որ Իլհամ Ալիեւի ելոյթին մէջ 
պատմութիւնը խեղաթիւրելու փորձեր կան:
«Ցաւօք, Իլհամ Ալիեւի խօսքին մէջ մենք այդպիսի փորձեր տեսանք: Լսելով անոր 
գնահատականները Գարեգին Նժդեհի մասին` ճիշդ ըսեմ, յիշեցի խորհրդային 
յայտնի «Կովկասի գերուհին» ֆիմը. երբ այնտեղ կը խօսուի հինաւուրց ամրոցի 
աւերակներու մասին, եւ հարց կը հնչէ` իսկ ի՞նչ է, եկեղեցին նոյնպէս ե՞ս 
աւերած եմ: Իլհամ Ալիեւի խօսքէն այնպիսի տպաւորութիւն կը ստեղծուի, որ 
ընդհանրապէս այդ պատերազմին Հիթլերը երկրորդական դերակատարութիւն 
ունեցած է, եւ նացիստական շարժման ղեկավարը եղած է Գարեգին Նժդեհը: 
Իսկ իրականութիւնը այն է, որ Գարեգին Նժդեհը կը պայքարէր Հայաստանի` 
թրքական գրաւումին դէմ, կը պայքարէր հայերու ցեղասպանութեան դէմ, 
որ կազմակերպած էին թուրքերը»,-ըսաւ Նիկոլ Փաշինեան: Անոր խօսքով, 
իրականութիւնը այն է, որ Գարեգին Նժդեհը, ի դէպ, ռուսական շատ սպաներու 
հետ, 1918-ին կը ղեկավարէր ռազմաճակատի շատ կարեւոր հատուածը հայ-
թրքական պատերազմի ժամանակ: Փաշինեան եւս մէկ անգամ ընդգծեց, որ շատ 
կարեւոր է, որպէսզի իմանանք պատմութեան առարկայական գնահատականը:
«Կ՛ըսուի, որ Գարեգին Նժդեհը մահացած է Վլատիմիրի բանտին մէջ: 
Խորհրդային շատ գործիչներ մահացած են Վլատիմիրի բանտին մէջ, Ալեքսանդր 
Սոլժենիցինը եղած է Կուլակի մէջ, եւ ի՞նչ, բոլոր անոնց, որոնք դատապարտուած 
եղած են 1937-1950-ական թուականներուն, մենք կը համարենք ժողովուրդի 
թշնամինե՞ր: Եթէ այդպէս է, ապա ականաւոր շատ գործիչներ դատապարտուած 
եղած են եւ իրենց կեանքի վերջին օրերը բանտին մէջ աւարտած: Բայց ատիկա 
չի նշանակեր, որ մենք պէտք է այս ամէնը որպէս փաստ ընդունինք: Եւ ես 
անտեղի, անհարկի կը համարեմ պատմութիւնը աղաւաղելու, բաւական կարեւոր 
այս նիստի մթնոլորտին մէջ որոշակի լարուածութիւն մտցնելու նպատակով 
այս ձեւաչափի օգտագործումը»,-աւելցուցած է ան:
Նիկոլ Փաշինեան տեղեկացուցած է, որ Հայաստանի կառավարութիւնը յատուկ 
ուշադրութիւն կը դարձնէ պատերազմի վեթերաններուն. ընդամէնը քանի 
մը ամիս առաջ կրկնապատկուած է  Հայրենական Մեծ պատերազմի բոլոր 
վեթերաններուն տրուող ընկերային նպաստները:
«Մեր կողմէ այսօր ստորագրուելիք Հռչակագրէն կը ցանկայի, մասնաւորապէս, 
առանձնացնել այն հատուածները, որոնք կ՛ընդգծեն համատեղ ջանքերու 
անհրաժեշտութիւնը միջազգային լայն երկխօսութեան վերականգման 
ուղղութեամբ` միտուած միջազգային անվտանգութեան ամրապնդման 
եւ ընդդէմ բաժանարար գիծերու, անվստահութեան, լարուածութեան եւ 
առճակատման ձեւաւորման նպաստող գործողութիւններուն: Եւ կը կարծեմ, 
որ նաեւ այսպիսի գագաթաժողովներու մէջ մենք պէտք է հնարաւոր ամէն ինչ 
ընենք, որպէսզի մեր ժողովուրդներու, մեր երկիրներու միջեւ լարուածութիւնը ոչ 
թէ աճի, այլ, հակառակը, մենք կարենանք գտնել երկխօսութեան, փոխադարձ 
զիջումի, փոխադարձ վստահութեան եւ փոխադարձ յարգանքի ուղիներ: Կը 
կարծեմ, որ Ատրպէյճանի նախագահին խօսքերը առաջին հերթին անյարգալից 
են հայ ժողովուրդին համար: Եւ կը կարծեմ, որ ատիկա անյարգալից է նաեւ 
երկիրներու ղեկավարներուն եւ այն ժողովուրդներու նկատմամբ, զորս անոնք 
այստեղ կը ներկայացնեն»,-ըսած է ան:

Ալիեւի Խօսքերը Անյարգալից Են 
Հայ Ժողովուրդին եւ ԱՊՀ Երկիրներու 

Ղեկավարներուն Նկատմամբ. Փաշինեան
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Սուրբ Թարգմանչաց Տօն 

Սուրբ Թարգմանչաց տօն 
(ամբողջական անուանումը՝ 
Սրբոց թարգմանչաց վար-
դապետացն մերոց), Հայ 
ժողովուրդի ազգային-եկե-
ղեցական տօներէն  է: Կը 
նշուի Սուրբ Խաչի տօնին 
չորրորդ Կիրակիին յաջորդող 
շաբաթ օրը։ Կը խորհրդանշէ 
հայոց գիրերու գիւտը, 
Աստուածաշունչի հայերէն 
առաջին թարգմանութիւնը, 
թարգմանչաց շարժումն ու հայ 
դպրութեան սկիզբը։ 
Հայ առաքելական եկեղեցին 
«Սրբոց թարգմանչաց 
վարդապետացն մերոց» 
անուան տակ կը տօնէ վեց 
թարգմանիչներու՝ Մեսրոպ 
Մաշտոցի, անոր աւագ ու 
կրտսեր աշակերտներու՝ Եղի-
շէի, Մովսէս Խորենացիի, 
Դաւիթ Անյաղթի, ինչպէս նաեւ 
Գրիգոր Նարեկացիի եւ Ներսէս 
Շնորհալիի յիշատակը։
Հայերէն առաջին թարգմա-
նական գրականութիւնը եղած 
է Աստուածաշունչը։ Ֆրանսա-
ցի գիտնական Լա Գրոզը 
(1661–1719) զայն անուանած 
է «Թագուհի թարգմանչաց»։ 
Թարգմանիչները Աստուածա-
շունչը կը թարգմանէին լրա-
ցումներով, ինչպէս նաեւ 
տարբեր թարգմանուած 
եզրերու ներմուծմամբ։ Թար-
գմանութեան մէկ մասը 
կատարուած է ասորերէնէն, 
իսկ միւս մասը՝ յունարենէն։ 
Աստուածաշունչի գլխաւոր 
թարգմանիչներն էին Սահակ 
Պարթեւը, Յովսէփ Պաղնացին, 
Կորիւն Սքանչելին, Ղեւոնդ 
Անանդեցին եւ Յովհաննէս 
Եկեղեցացին։

Նորվեկիոյ Դեսպանուհին Անթիլիասի 
Մայրավանքէն Ներս

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Ուրբաթ առաւօտ, 11 Հոկտեմ-
բեր 2019-ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ 
Ա. Կաթողիկոս ընդունեց այցե-
լութիւնը Նորվեկիոյ դեսպանուհի 
Լինի Սթանսիթին։ 
Իր պաշտօնը նոր ստանձնած 
ըլլալով՝ դեսպանուհին ուզեց 
իմանալ Վեհափառ Հայրապետին 
վերլուծումը ընդհանրապէս Միջին 
Արեւելքին ու յատկապէս Լիբանա-
նի այժմու կացութեան շուրջ։ 
Այցելութիւնը նաեւ առիթ հանդի-
սացաւ, որ Նորին Սրբութիւնը 
անհրաժեշտ տեղեկութիւնները 
փոխանցէ դեսպանուհիին հայ 
եկեղեցւոյ ու հայ ժողովուրդին եւ 
Հայաստանին առնչուած կարեւոր 
հարցերու շուրջ։ 

Արցախի Ճակատագիրը Չի Կրնար Որոշուիլ Առանց Անոր 
Մասնակցութեան. Բակօ Սահակեան

Սուրիոյ, Լիբանանի Եւ Իրաքի Դեսպանատուներէն Պիտի 
Շարունակուի Անցագիրի Ստանձնումը
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Արցախի ճակատագիրը չի կրնար 
որոշուիլ առանց անոր մասնակ-
ցութեան, յայտարարեց Արցախի 
նախագահ Բակօ Սահակեան Ստե-
փանակերտի մէջ տեղի ունեցող 
«Համագործակցութիւն յանուն 
արդարութեան եւ խաղաղութեան» 
խորագիրով Արցախի բարեկամնե-
րու համաժողովի ընթացքին։ Այս 
մասին կը հաղորդէ «ՓանԱրմինիըն»։
Ան ներկայացուց Արցախի Հանրա-
պետութեան պետականաշինութեան 
տեսլականը եւ արտաքին քաղաքա-
կան հրամայականները:
«Անկախ, ինքիշխան, հզօր պետու-
թիւն կերտելը մեզի համար եղած եւ 
կը մնայ մեր պետականաշինութեան 
հիմքը, որուն հիմնասիւներէն են 
Հայաստանի եւ Սփիւռքի հետ մեր 
եռամիասնութիւնն ու ժողովրդա-

վարական արժէքներուն ու սկզբունք-
ներուն հաւատարիմ մնալը:
Մեզի համար կարեւորագոյն հրամա-
յական է Արցախի անվտանգութեան 
լիարժէք ապահովումը բոլոր հար-
թութիւններու վրայ: Մեր անվտան-
գութեան չնչին իսկ թուլացումը 
հակառակորդին մօտ կ՛առաջացնէ 
նոր յարձակումի դիմելու գայթակ-
ղութիւն, որ յղի է անկանխատեսելի 
հետեւանքներով: Այդ իսկ պատ-
ճառով` անվտանգութեան խնդիր-
ները առաջնային են նաեւ բանակ-
ցային գործընթացի մէջ:
Խօսելով բանակցային գործընթա-
ցէն` կ՛ուզեմ կրկին վերահաստատել, 
որ մենք կողմնակից ենք Ատրպէյ-
ճանի հետ մեր յարաբերութիւններու 
խաղաղ կարգաւորման բանակցային 
սեղանի շուրջ, ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի 
հովանիին տակ: Այստեղ լուրջ յաջո-
ղութիւններ արձանագրելը անհնար 
է առանց բանակցային գործընթացի 
լիարժէք ձեւաչափի վերականգնման` 
Արցախի լիիրաւ մասնակցութեամբ: 
Ակնյայտ է, որ Արցախի ճակատագի-
րը չի կրնար որոշուիլ առանց անոր 
մասնակցութեան, եւ մեզի համար 
անցեալին վերադարձ չի կրնար ըլլալ` 
թէ կարգավիճակի եւ թէ սահմաննե-

րու առումով»,-ըսած է Սահակեան:
Ան աւելցուցած է, որ Արցախի Հան-
րապետութեան արտաքին քաղա-
քականութեան մէկ հիմնականը կը 
շարունակեն մնալ հաւասարակշ-
ռուածութեան եւ բազմաուղղուա-
ծութեան սկզբունքները: «Մեզի 
համար հրամայական է հաւա-
սարապէս բարիդրացիական յարա-
բերութիւններու պահպանումը ինչ-
պէս Եւրոպայի, ԱՄՆ-ի, Ռուսիոյ, 
այնպէս ալ տարածաշրջանային 
պետութիւններու հետ: Ատիկա պայ-
մանաւորուած է ինչպէս մեր տարա-
ծաշրջանի իւրայատկութեամբ, այն-
պէս ալ հայկական սփիւռքի առկա-
յութեամբ:
Իւրաքանչիւր ժամանակահատուած 
կ՛առաջադրէ նոր խնդիրներ, կը 
պահանջէ տարբեր մարտահ-
րաւէրներու դէմ դնելու ռազմավա-
րութեան եւ մարտավարութեան 
յստակեցում ու ճշգրտում: Այստեղ 
առանցքային դերակատարութիւն 
ունի Հայաստան-Արցախ-Սփիւռք 
սերտ փոխգործակցութիւնը, Արցա-
խի եւ անոր բարեկամներու միջեւ 
մշտական գործնական կապերու 
ամրապնդումը»,-ըսած է Արցախի 
նախագահը:

Հայաստանի Հանրապետութեան 
կառավարութիւնը փոփոխութիւն 
կատարեց իր որոշումին մէջ, 
որպէսզի Սուրիոյ, Լիբանանի եւ 
Իրաքի մէջ գործող Հայաստանի 
դեսպանութիւններէն եւ հիւպա-
տոսական հիմնարկներէն առաջին 

անգամ Հայաստանի քաղաքացիի 
անցագիր կարելի ըլլայ ստանալ 
մինչեւ 31 Դեկտեմբեր 2019:
Ըստ “Արմէնփրես”-ի՝ կառավա-
րութեան Հոկտեմբեր 10-ի նիս-
տին նախագիծը ներկայացուց 
Հայաստանի արտաքին գործոց 

նախարարի տեղակալ Աւետ Ադոնց, 
որ նշեց, թէ նախապէս տրուած 
կառավարութեան որոշումով տուեալ 
երկիրներու Հայաստանի դեսպա-
նութիւններուն կամ հիւպատոսական 
հիմնարկներուն մէջ անցագիր կարե-
լի էր ստանալ մինչեւ 31 Դեկտեմբեր 

2018, սակայն նկատի ունենալով 
յիշեալ պետութիւններուն մէջ տիրող 
ներքին իրավիճակն ու շարունակուող 
լարուածութիւնը՝ անհրաժեշտութիւն 
ծագած է երկարաձգել վերոնշեալ 
գործողութեան ժամկէտը, որպէ-
սզի Սուրիա, Իրաք եւ Լիբանան 
բնակող քաղաքացիները շարու-
նակեն կարելիութիւն ունենալ 
առաջին անգամ Հայաստանի 
քաղաքացիի անցագիր ստանալ 
դեսպանութիւններուն ու հիւպա-
տոսական հիմնարկներուն մէջ: 
Նախագիծով կ՛առաջարկուի որո-
շումին գործողութեան ժամկէտը 
երկարաձգել մինչեւ 31 Դեկտեմբեր 
2019։
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«Շարժանկարի Նափոլէոն»ը

Այսօր ամերիկեան շարժանկարային արուեստի հայ երախտաւորներէն 
մէկուն՝ Ռուբէն Մամուլեանի ծննդեան օրն է՝ 122-րդ տարին: Ամերիկե-
ան շարժանկարի մէջ յեղաշրջում կատարած այս հայը, որ ողջ կեանքի 

ընթացքին փառք վայելած է, կեանքէն հեռացած է շուրջ երեսուն տարի 
առաջ՝ Հոլիվուտի մէջ, անփառունակ վախճանով մը, մինչ այդ իր տասնեակ 
կատուներուն ընկերակցութեամբ տխուր կեանք մը վարած եւ դիմագրաւած 
է իր կնոջ արբեցութիւնը, որմէ ան տարիներ կը տառապէր:
Իր փառքի օրերուն եւ մահէն ետք Մամուլեանը անուանած են «Պրոտուէյի 
ծանր հրետանի», «Շարժանկարի Նափոլէոն» եւ «Հոլիվուտի կնքահայր»:
Ըստ ամերիկահայ մամուլին, Ռուբէն Մամուլեանի յուղարկաւորութիւնը՝ 1987 
թուականին, կայացած է Հայ Եկեղեցւոյ մէջ՝ ամերիկահայ երեք թեմերու 
առաջնորդներու եւ եօթ քահանաներու ներկայութեամբ: Ականատեսներու 
խօսքով՝ մահէն երեք օր առաջ ան ոչինչ կը յիշէր եւ միայն երբեմն հայերէն 
խօսքեր կ՚արտաբերէր:
Մամուլեան հազուագիւտ մականունով այս արուեստագէտի անունին 
հետ կը կապուի ամերիկեան շարժապատկերային արուեստի ողջ շրջան 
մը եւ գունաւոր շարժապատկերի սկիզբը: Անոր ժապաւէններուն մէջ 
նկարահանուած են Մարլէն Տիտրիխը, Կրեթա Կարպոն, Մորիս Շըւալիէն, 
Էլիզապէթ Թէյլըրն ալ՝ Մամուլեանի նշանաւոր «Քլէոփաթրա» շարժանկարին 
մէջ:
Իսկ ինչո՞ւ ան «Հոլիվուտի կնքահայր», «Շարժանկարի Նափոլէոն» եւ այլ 
անուններով կը կոչուէր: Նախ, Ռուբէն Մամուլեան, յայտնի է, որ աշխարհի 
մէջ առաջին գունաւոր շարժանկարի հեղինակն է, որ կը կոչուէր «Պեքքի 
Շարպ»: Այս շարժանկարը, Թուրինի փառատօնին, գոյնը ինքնատիպ կերպով 
ներմուծելուն համար, յատուկ մրցանակի արժանացած է: 1895 թուականին 
Լիւմիէր եղբայրները շարժող պատկերներ ստեղծեցին եւ ներկայացուցին 
պաստառի վրայ, իսկ աւելի ուշ Մամուլեան պատկերները գունաւոր դարձուց:
Պատկերէն դուրս հնչող ձայնը՝ որպէս հերոսի ներքին մենախօսութիւն, 
նոյնպէս առաջին անգամ Մամուլեան ներմուծած է շարժանկարային 
արուեստին մէջ: Անոր նորամուծութիւններէն է նաեւ երեք տեսախցիկի 
միաժամանակ գործածումն ու երկու խօսափողով ձայնագրութիւնը, զորս 
ան յետագային կը համադրէր ժապաւէնի վրայ: Մամուլեանն առաջինն էր, որ 
նկարահանող տեսախցիկը անիւներու վրայ դրաւ, բան մը որ մինչեւ այսօր 
մեծ կիրառութիւն ունի: Այս օրերուն համար թերեւս քիչ մը տարօրինակ թուի, 
բայց նախորդ դարու սկիզբին Մամուլեանն առաջին անգամ սթիւտիոյէն դուրս 
շարժանկարներ կը նկարէր՝ կայարանին մէջ, տանիքին, կամուրջին եւ հակա-
ռակ որ այդ ամէնը օրէնքի խախտում էր, բայց մեծ ընդունելութիւն գտաւ: Այդ 
հնարքները յեղաշրջում էին շարժապատկերային արուեստին մէջ եւ շունչ կը 
հաղորդէին քարացած արուեստին: Նոր շարժանկարի կատարեալ տեսակ 
կը նկատուէր անոր նկարահանած «Ծափահարութիւններ» ժապաւէնը, ուր 
բազմաթիւ նորութիւններ կային:
Բեմադրիչը ստեղծագործած է այնպիսի ժամանակաշրջան մը, որ շարժանկա-
րի ոսկեդար կը կոչուի: 20-րդ դարու մեծագոյն բեմադրիչներէն է Մամուլեան, 
որուն անունը միշտ չէ, որ պատշաճ տեղ կը գտնէ իր գործած ասպարէզին 
մէջ: Ինքն ալ դժուարութեամբ հարթած է իր ճամբան, բայց ի վերջոյ, անոր 
անունը դասուած է 20-րդ դարու մեծագոյն բեմադրիչներու անուններուն քով: 
Մամուլեանի անունը գրուած է նաեւ ամերիկեան թատրոնի Փառքի դահլիճին 
մէջ, ինչպէս նաեւ՝ Հոլիվուտեան Փառքի ծառուղիին վրայ ան աստղ մը ունի:
Ամերիկեան շարժանկարային արուեստին մէջ յեղաշրջում կատարած այս 
հայը Կովկասէն էր. ան ծնած է 1897 թուականին Թիֆլիզ: Անոր Հայրը՝ 
Զաքար Մամուլեան, քաղաքին մէջ ճանչցուած դրամատան մը տէրն 
էր, եւ մեծ փափաք ունէր, որ իր որդին սարքաշինարար դառնայ, բայց 
Ռուբէն Մամուլեան իր մօրմէն՝ դերասանուհի Վերգինէ Մամուլեանէն (ըստ 
մամուլի տուեալներուն, Վերգինէ Մամուլեան Հայաստանէն էր՝ Գուգարքէն) 
ժառանգած էր սէրը թատրոնի հանդէպ ու պզտիկ տարիքէն կ՚երազէր բեմի 
մասին: Մամուլեանը դպրոցական կրթութիւն ստանալու համար ղրկած 
են Փարիզ, իսկ երբ համալսարանական կրթութեան ժամանակը եկած է, 
երկար քննարկումներով համաձայնութեան եկած եւ իրենց զաւակը ղրկած 
են Մոսկուա, ուր Ռուբէն Մամուլեան ուսանած է իրաւաբանութիւն:
Մամուլեանի կենսագրութիւնը ուսումնասիրողները միշտ կը նկատեն, թէ 
լաւ որ ան Մոսկուա գացած է, քանի հոն է, որ հանդիպած է ռուսական 
թատրոնի մեծերէն մէկուն՝ ռուսահայ բեմադրիչ Եւկենի Վախթանկովին: 
Մամուլեան անգամ մը իր համալսարանին մէջ թատրոնով հետաքրքրուած 
ուսանողներուն համար յայտարարութիւն մը կարդացած էր, թէ կրնան 
դասերէն ետք թատրոնի երեկոյեան դասեր առնել Վախթանկովէն: Ճիշդ 
է, որ ան Վախթանկովի թատրոնին մէջ միայն քանի մը ամիս ուսանած 
է, բայց այդ ամիսները իր մէջ սկիզբ դրած են թատրոնի եւ շարժանկարի 
անմնացորդ սէրին:
Յեղափոխութիւնը սկսած էր, ան Թիֆլիզ վերադարձած է եւ ուսումը կիսատ 
ձգելէ ետք՝ 1919 թուականին մեկնած է Լոնտոն, իր քրոջ Սվետլանային քով, 

որ անգլիացիի հետ ամուսնացած եւ հոն կը բնակէր: Լոնտոնի մէջ ան կրկին 
հրապուրուած է թատրոնով, նոյնիսկ բեմադրութիւններ կատարած է, ապա 
մեկնած Փարիզ՝ կրկին թատերական ասպարէզին մէջ գործելու համար, 
բայց նոյն ժամանակ ան Միացեալ Նահանգներէն հեռագիր մը ստացած 
է, ամերիկացի ձեռնարկատէր եւ գիւտարար Ճորճ Իսթմենէն, որ Իսթմենի 
երաժշտական դպրոցի հիմնադիրն էր եւ մեծ գործեր ունէր լուսանկարչական 
եւ ձայնասկաւառակային ասպարէզին մէջ: Ան լսած էր Մամուլեանին մասին, 
զայն կանչած է աշխատելու եւ Մամուլեան մեկնած է Միացեալ Նահանգներ, 
որուն մասին մանկութենէն երազած էր: Յետագային Իսթմենի դպրոցին մէջ 
իր աշխատանքին մասին ան ըսած է. «Իսթմենի մէջ ես երկուքուկէս տարի 
օփերաներ բեմադրեցի: Հոն ձեւաւորուեցան թատրոնի վերաբերեալ իմ 
պատկերացումները: Այնտեղ ես շատ բան բացայայտեցի եւ ամենակարեւորը 
գտայ, այո՛, գտայ ինքզինքս»: 1925 թուականին Լոնտոնի մէջ կը մահանայ 
անոր քոյրը՝ Սվետլանան: Մամուլեան, որ հարազատներէն հեռու էր, ծանր 
կը տանի քրոջ մահը: 1926 թուականի յունուարին ան կը բեմադրէ «Քոյր 
Պէաթրիս» թատրերգութիւնը: Մամուլեան անգամ մը ըսած է, որ «Քոյր 
Պէաթրիս»ը իր լաւագոյն աշխատանքն էր:
Ան թատրոնի մէջ շատ գործեր բեմադրած է: Օրինակ՝ առաջարկ ստացած 
է բեմադրելու Հարաւային Ամերիկայի մէջ բնակող սեւամորթներու մասին 
պատմող «Պորկի» վէպը: Մինչ այդ ոչ մէկ բեմադրիչ կը փափաքէր 
աշխատիլ սեւամորթ դերասաններուն հետ, իսկ Մամուլեան կտրականապէս 
հրաժարած է ներգրաւել դիմայարդարուած ճերմակամորթ դերասաններ: 
Սեւամորթներուն հետ աշխատելու ժամանակ Մամուլեան զանոնք կը յորդո-
րէր չնմանիլ ճերմակամորթ դերասաններուն եւ բնական ըլլալ այնպէս, ինչպէս 
որ են իրականութեան մէջ: Այս ներկայացման առաջնախաղը կայացած է 
1927 թուականի հոկտեմբեր 10-ին: Քննադատները հիացած էին. զանոք 
մանաւանդ զարմացուցած էր այն փաստը, թէ օտար մը կարողացած 
էր այդքան լաւ զգալ սեւամորթներու մշակոյթը: Իբրեւ թատերական եւ 
երաժշտական բեմադրիչ կայանալէ ետք է, որ Մամուլեանը հրաւիրած են 
շարժանկարներ նկարահանելու:
1929 թուականի աշնան Մամուլեան վերադարձած է թատրոն, եւ քանի մը 
ներկայացումներ բեմադրած է: Թատրոնէն շարժանկար անցումի շրջանին 
ան յայտնագործումներու, պրպտումներու մէջ էր: Նոյն տարիներուն 
Paramount Pictures սթիւտիոն Մամուլեանը կը հրաւիրէ շարժանկար 
նկարահանելու զինեալ յարձակում կազմակերպած աղջկայ մը եւ տղու 
մը մասին: Ան Նիւ Եորքէն Հոլիվուտ կը տեղափոխուի, կը նկարահանէ 
այդ շարժանկարը՝ «Քաղաքային փողոցներ»ը, որ յաջողութեամբ կը 
ցուցադրուի 1930 թուականին: Ատիկա, փաստօրէն, առաջին հրոսակային 
ուղղուածութեամբ ժապաւէնն էր եւ անոր մէջ էր, որ առաջին անգամ 
շարժանկարային պատմութեան մէջ, ժապաւէնի մէջ ձայնը հնչած է 
պատկերին ետին: Այս շարժանկարին յաջողութիւնը Մամուլեանի համար 
ճամբայ կը հարթէ եւ յետագայ բազմաթիւ ժապաւէններու մէջ ան նաեւ 
իբրեւ արտադրիչ հանդէս կու գայ:
1936 թուականին Մամուլեան «Ուրախ հարստահարիչը» շարժանկարին 
համար ստացած է Նիւեորքեան քննադատներու մրցանակը: Յետագայ քանի 
մը տարիները Մամուլեան Հոլիվուտի մէջ անցուցած է: Այս շրջանին անոր 
նկարահանած յաջող շարժանկարներէն են «Զորոյին նշանը» եւ «Արիւնն 
ու աւազը», որոնք մրցանականերու կ՚արժանանան:
1942 թուականին Ռուբէն Մամուլեան կ՚ամուսնանայ նկարչուհի Ազալիա 
Նիւմընին հետ: Ազալիան վառ խառնուածքի տէր նկարչուհի մըն էր:

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ
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Զաւէն Խանճեան՝ Հայաստանի Գրողներու Միութեան «Պատուոյ Անդամ»

Հալէպի Մէջ Բամպակի Փառատօն

Հայ Մարզիկը, Որ Քանի Մը Օր Առաջ 
Մենամարտի Ժամանակ Գրեթէ Խեղդած 
էր իր Թուրքը Մրցակիցը, Յաղթանակի 

Ամբողջ Գումարը Տրամադրած է 
Անոր Բուժման

Պատիւ Արժանաւորին

Սուրիահայ Օրագիր

Ազնիւ Նախաձեռնութիւն

Ռուսահայ Ռաֆայէլ Աբրահամեան 
քանի մը օր առաջ Սամարայի մէջ 
(Ռուսիա) տեղի ունեցած խառն 
մենամարտերու «Կորիլլա ֆայթինկ 
Չեմփիընշիփ-18»-ի մրցաշարքի 
ծիրին մէջ խեղդող հնարքով մը 
յաղթած էր իր թուրք մրցակիցին՝ 
Պաթուհան Աքտումանին, խոս-
տովանած է, որ յաղթանակի ամբողջ 

գումարը տրամադրած է անոր 
բուժումին:
Լրատու աղբիւրներ յայտնեցին, որ 
այս մենամարտէն առաջ Աքտուման 
խոստացած էր Թուրքիա տանիլ 
Աբրահամեանի գլուխը, իսկ հայ 
մարզիկը յայտարարած էր, թէ պիտի 
կոտրէ Աքտումանի ծնօտը:

րակցութեան (ԱՀԱԸ) գործադիր 
տնօրէն Զաւէն Խանճեանը միութեան 
«Պատուոյ անդամ» դարձնելու 
հարցը:
Միութեան նախագահ Էդուարդ 
Միլիտոնեան ներկայացուց 
Զաւէն Խանճեանը՝ իբրեւ գրող, 
հրապարակախօս, սփիւռքահայ 
հասարակական, կրթական, եկե-
ղեցական գործիչ եւ մեծ հայրենասէր: 
Ան ըսաւ, թէ առիթը ունեցած էր 
հանդիպելու Խանճեանի հետ եւ 
զրուցելու անոր հետ եւ կարդացած 
է անոր ստեղծագործութիւններէն՝ 
«Այս Տունը Քո՞ւկդ Է, Թէ Իմս» եւ 
«Հալէպ. Առաջին Կայարան» գիր-
քերը եւ մասնակցած անոնց շնոր-
հահանդէսին: «Զաւէն Խանճեանի 
«Այս Տունը Քո՞ւկդ Է, Թէ Իմս» հատորը 
ամփոփումն է Արեւմտահայաստան 

այցելութենէն կատարուած անջն-
ջելի տպաւորութիւններու: Անոնք 
ներկայացուած են հայոց պատ-
մութեան, գրականութեան, ճար-
տարապետութեան, ընդհանրապէս 
ընդարձակ մշակութային քարտէսի 
վրայ: Այդ Զաւէն Խանճեանի իմա-
ցութեան լայն դաշտն է, ուր զարմա-
նալիօրէն եւ մանրամասնօրեն 
ամէն քար ու թուփ, վանք եւ երգ, 
բանաստեղծութիւն ու վկայագիր 
թաթախուած են հոգեւոր լոյսով 
ու յուզիչ ելեւէջներով», ըսաւ 
Միլիտոնեան:
Այնուհետեւ, քանի մը հարցում-
պատասխանէ ետք, միութեան 
անդամները միաձայնութեամբ ընտ-
րեցին Զաւէն Խանճեանը՝ որպէս 
միութեան «Պատուոյ անդամ»։թական ժողովը քննարկեց Ամերի-

կայի Հայ Աւետարանչական Ընկե-
«13 Սեպտեմբերին, Հայաստանի 
Գրողներու Միութեան (ՀԳՄ) հեր-

Ուրբաթ, 4 Հոկտեմբեր 2019-ին, 
պատերազմին հետեւանքով 8 տարի 
դադրելէ ետք, Հալէպի մէջ վերստին 
Բամպակի
Փառատօն տեղի ունեցաւ։
57-րդ այս փառատօնին ընթաց-
քին քաղաքի կեդրոնական հրա-

պարակներուն մէջ շրջեցան 
բամպակ ցանող եւ արտադրող 
ընկերութիւններու, Հալէպի արդիւ-
նաբերութեան եւ առեւտուրի գրա-
սենեակին յատուկ բամպակով զար-
դարուած հանրակառքեր։
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Թուրքերը Հիմա Ալ Թրամփի 
Օրհնութեամբ Քիւրտերու 

Ցեղասպանութիւն Կ’իրականացնեն

Բողոքի Ցոյց Գամիշլիի Մէջ

Ամերիկահայ յայտնի երգչուհի Շեր 
(Շերիլին Սարգսեան) անդրադար-
ձած է Սուրիոյ հիւսիսը Թուրքիոյ 
ռազմական յարձակումներուն, յիշե-
ցրել նոյն թուրքերուն կողմէ իրա-
կանացուած Ցեղասպանութեան 
մասին:
«Ես լսած եմ արեան ծարաւ թուր-
քերու մասին, որոնք տանջած եւ 
սպաննած են մօտ 2 միլիոն հայեր, 
երբ 11 տարեկան էի:  Այդ մասին 

Երէկ  կէսօրին, Սուրիոյ ժամով 12:00-
ին, պետական նախաձեռնութեամբ՝ 
Գամիշլիի «Սապաա Պահրաթ» 
կոչուող հրապարակին մէջ, տեղի 
ունեցաւ բողոքի ցոյց մը՝ Թուրքիոյ 
յարձակումներուն դէմ։ Ցոյցին 
իրենց մասնակցութիւնը բերին 
տեղի քրիստոնեայ համայնքներն ու 
արաբական աշիրէթները։ Այնտեղ 
էր նաեւ տեղի հայ համայնքը, 
գլխաւորութեամբ՝ Ճէզիրէի Հայոց 

լսեցի նաեւ Հայաստանի մէջ: Թուրք 
զինուորները մինչեւ հիմա ալ ծարաւ 
են արեան: Հիմա ալ անոնք քիւրտերու 
ցեղասպանութիւն կ’իրականացնեն 
Թրամփի օրհնութեամբ»,- Twitter-ի 
իր էջին վրայ գրած է աշխարհահռ-
չակ երգչուհին:
Անոր գրութեան տակ օգտատէրե-
րը շնորհակալութիւն յայտնած են 
քիւրտերուն հարցը բարձրաձայնելու 
եւ համերաշխութեան համար:

Առաջնորդական Փոխանորդ Հոգշ. 
Տ. Լեւոն Աբղ. Եղիայեանի։
Ցուցարարները իրենց բողոքի 
կոչը ուղղեցին միջազգային 
ընտանիքին՝ դատապարտելով 
Թուրքիոյ ներխուժումը Սու-
րիական հիւսիւսային շրջաններ, 
պահանջեցին սանձել Թուր-քիոյ 
ոճրագործութիւնները եւ կան-
խարգիլել աղիտալի դէպքերը:

Մահ՝ Նկարիչ Ռիշար Ժերանեանի

Կրեթա Թունպերկի Վիթխարի Դիմանկարը Դաշտին Վրայ

Ցեղասպանութիւն 100 + 4 Սուրիահայ Օրագիր

Սփիւռքահայ Կորուստներ

Մշակութային Արձագանգ

Փարիզի մէջ իր մահկանացուն կնքած 
է ֆրանսահայ անուանի նկարիչ 
Ռիշար Ժերանեան։ «Նոր Յառաջ» 
ցաւով կը գուժէ բօթը՝ ընդգծելով, 
որ ֆրանսահայ անփոխարինելի 
դէմքերու տերեւաթափը կը շարու-
նակուի։
Ռիշար Ժերանեան 1921-ին ծնած 
էր Սեբաստիոյ մէջ։ 1930-ական 
թուականներուն իր ընտանիքին 
հետ հաստատուած էր Ֆրանսա։ 
Նկարչական արուեստը եւ երաժշ-
տութիւնը միշտ հաճելի եղած էին 
իրեն համար։ Ուսման սկսած էր 
Մարսէյլի մէջ, աւելի վերջ յաճախած 

Իտալացի նկարիչ Տարիօ Կամփա-
րին Իտալիոյ մէջ քաշանի միջոցով 
ստեղծած է շուէտուհի Կրեթա 
Թունպերկի վիթխարի դիմանկարը 
դաշտին վրայ։
«Ամբողջ գործընթացը շարունա-
կուեցաւ 9-10 ժամ՝ առանց ընդ-
միջման: Երբ ես նման դիմանկարներ 
կը ստեղծեմ գետնին, կանգ 
առնելը կարելի չէ, որովհետեւ 
արեւէն ամբողջը կը խունանայ», 
յայտարարած է Կամփարին: Աշխա-

Փարիզի «Ժուլիան» ակադեմիան։ 
Սերտ կապեր ունէր սփիւռքա-
հայ արուեստագէտներու հետ եւ 
1950-էն սկսեալ ցուցահանդէսներ 
կազմակերպած էր Լիբանանի, Խոր-
հրդային Ռուսաստանի եւ Իրանի 
մէջ։ Իր ստեղծագործութիւնները 
ժամանակի ընթացքին կրած են 
զանազան ոճերու դրոշմը։
Ռիշար Ժերանեանի յուղարկա-
ւորութիւնը 15 հոկտեմբերին տեղի 
պիտի ունենայ Փարիզի Ս. Յովհան-
նէս Մկրտիչ առաջնորդանիստ մայր 
տաճարին մէջ։

տանքը գնահատել կարելի է թռչունի 
թռիչքի բարձրութենէն: Նկարիչը 
պարզաբանած է, որ դիմանկարը 
կատարած է կլիմային նուիրուած 
գագաթաժողովի առթիւ, որ կայացած 
է ՄԱԿ-ի ընդհանուր ժողովի բացման 
նախօրեակին, ուր ելոյթ ունեցած է 
Կրեթա Թունպերկ:
«Արմէնփրէս»ի հաղորդմամբ, 
Կամփարին, որ արդէն իր նկար-
ներու անհատական ցուցա-
հանդէսներ սարքած է, լանտ-

շաֆտային արուեստի (լենտ-
արթի) ստեղծագործութիւններու 
ստեղծման ձեռնամուխ եղած է 
աւելի քան տասն տարի առաջ: Ան 
ինքն իր ստեղծագործութիւնները 
կը համարէ «բնապահպանական» 
եւ «վաղանցիկ», քանի որ անոնք 
յարատեւ չեն, եւ, հետեւելով բնա-
կան կլիմային, 7-10 օր յետոյ կ՚ան-
հետանան։
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Սկիզբը Էջ 03

ԿԱՐՕ ՊՕՀՃԱԼԵԱՆ

«Շարժանկարի Նափոլէոն»ը

Քուն Եղիր Բալաս...

1959 թուականին Մամուլեան սկսաւ Եգիպտոսի թագուհի Քլէոփաթրայի 
կեանքին մասին «Քլէոփաթրա» շարժանկարի նկարահանման 
աշխատանքներուն, իսկ գլխաւոր դերին համար հրաւիրեց Էլիզապէթ 
Թէյլըրը: Աշխատանքներուն չսկսած դժուարութիւններ ծագեցան, անոր 
պարտադրեցին փոփոխութիւններ կատարել, եւ ան ուրիշ բեմադրիչներու հետ 
դժուարութեամբ աւարտեց շարժանկարը, այդ մէկը, ձեւով մը, բեմադրական 
գործունէութեան աւարտը եղաւ…
1964 թուականին Մամուլեան հրատարակեց գիրք, որուն գլխաւոր հերոսը 
կատու մըն է: Իր կեանքէն տասն տարի ալ Մամուլեան նուիրեց իր 
սիրելի շէյքսփիրեան «Համլէթ» ողբերգութիւնը ժամանակակից անգլերէնի 
վերածելու, նոյնիսկ բեմադրուած է, բայց ոչ՝ իր կողմէ:
70-80-ական թուականներուն Մամուլեան աւելի շատ ճամբորդութիւններ կը 
կատարէր եւ կը մասնակցէր զանազան փառատօներու, դասախօսութիւններ 
կը կարդար… 1983 թուականին ան ստացաւ Ամերիկեան շարժանկարային 
բեմադրիչներու միութեան Կրիֆիթ մրցանակը՝ շարժանկարային արուեստին 
մէջ իր ունեցած մեծ ձեռքբերումներուն համար։
Մամուլեան իր ողջ կեանքին ընթացքին նոր սարքերով, միջոցներով 
եւ հնարքներով նկարահանած է ժապաւէններ, միշտ առաջ մղած է 
շարժանկարային արտադրութիւնը:
Երբ անոր առաջարկած են փոխել մականունը՝ ան չէ համաձայնած, ըսելով, որ 
իր գործը սիրողը մականունին համար չէ, որ պիտի նայի եւ սիրէ: Մամուլեան 
շատ մեծ սէր ունեցած է հայութեան, Հայաստանին հանդէպ: Ան նաեւ 

երազանք ունէր աշխատիլ հայ արուեստագէտներու հետ, մասնաւորապէս՝ 
Արամ Խաչատուրեանի, բայց այդ երազանքը անկատար մնաց: Փաստեր կան, 
թէ ան իր շարժանկարներուն մէջ կը ներգրաւէր գործազուրկ ամերիկահայեր, 
որոնք զանգուածային տեսարաններու մէջ կը նկարահանուէին եւ գումար կը 
ստանային: Մամուլի տուեալներով, Մամուլեան նաեւ համայնքային կեանքին 
մասնակցութիւն բերած է, բայց անոր մեծ երազանքն էր Շարլ Ազնաւուրը 
իբրեւ դերակատար նկարահանել ժապաւէնի մը մէջ, որ անկատար մնացած 
է: Ան նաեւ մտածած էր, որ ատիկա ժապաւէն մը պիտի ըլլայ, որուն 
բեմագրութիւնը Ուիլիըմ Սարոյեան պիտի գրէր, երաժշտութիւնը՝ Արամ 
Խաչատուրեան, իսկ նկարիչը Մարտիրոս Սարեանը պիտի ըլլար… Այս 
փափաքը չէ իրականացած, բայց փոխարէնը իրականացած է հայրենիքը 
տեսնելու իր երազը…
1971 թուականին Ռուբէն Մամուլեան Հայաստան այցելած է. Հայաստանի 
մէջ, թերեւս շատեր ծանօթ չէին ովկիանոսէն այն կողմ փառք նուաճած 
հայրենակիցին գործունէութեան մանրամասնութիւններուն եւ սովորական 
հանդիպում մը կազմակերպած էին: Պահպանուած է Մամուլեանի 
հայաստանեան այցէն լուսանկար մը՝ Մատենադարանին առջեւ. այս 
լուսանկարին հեղինակը Անդրանիկ Քոչարն է: «Ռուբէն Մամուլեան. Հոլիվուտ-
Երեւան» խորագրով այս դիմանկարին համար Անդրանիկ Քոչար World Press 
Photo-էն մրցանակի արժանացած է: Մամուլեան Հայաստանէն հեռանալու 
ժամանակ ըսած է. «Երազի կը նմանի… Կը հեռանամ՝ Արարատը հոգւոյս 
մէջ եւ հայերէնը՝ շուրթերուս»:
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Աստուած ամբողջօրեայ ծանր աշխատանքէ յետոյ, իրիկնամուտի մօտ 
յոգնած, երկնքի պատուհանէն տիեզերքին վրայ նայուածք մը կը 
նետէ եւ վարը, տարածուած ամպերու տակ, բարձր արմաւենիներով 

երկիր մը կը տեսնէ: Յետոյ աւելի հեռուն, առատ ջուրերով երկար գետ մը 
կը նշմարէ, որ անապատներու մէջէն արագ կը վազէր:
Հեռացող արեւի ճառագայթներուն տակ գետին փայլող ջուրերը գեղեցիկ 
էին: Աստուած վայրկեան մը սքանչացած
կը դիտէ տեսարանը եւ առջեւի վերջին պզտիկ ծրարին մեքենաբար հանգոյց 
տալէ ետք, կը դառնայ քովը կեցած հրեշտակին ու կ’ըսէ
- Առ այս կապոցը, գնա Եգիպտոսի Քիչնէր ծննդատունը եւ հոն Կեսարացի 
Յակոբին ու Խարբերդցի Աննային յանձնէ:
Թուականը 20 Սեպտեմբեր 1940 էր :
Հրեշտակը առանց առարկելու կ’առնէ ծրարը,բայց հազիւ ոտքը երկինքէն 
դուրս դրած՝ կապոցէն երեխայի լացի ձայն կը լսէ
- Ընղաա՜յ...
Սակայն հրեշտակը կարեւորութիւն չի տար: Կ’աճապարէր, չէր կրնար 
ուշանալ: Կապոցը փափուկ կը սեղմէ կուրծքին, ու երկնքի առաջին 
աստիճաններէն անդին, լայն կը բանայ թեւերը եւ վար կը նետուի:
Ան կը մտնէ այդ ժամուն աստղերու դեռ նոր բացուող լոյսերու ուղին, ու 
հովերու դէմ պայքարելով, կը ճեղքէ ամպերը: Շատ չանցած՝ բարձր բուրգեր 
կը տեսնէ: Թեւերը կը թափահարէ անոնցմէ վար, կը մօտենայ Աստուծոյ 
յանձնարարած եւ իր փնտռած առատ ջուրերով երկար գետի գծին, եւ անկէ 
անդին, Քիչնէր ծնննդատան մէջ, հրեշտակը դեռ կուրծքին սեղմած ծրարը 
Խարբերդցի Աննային եւ Կեսարացի Յակոբին կը յանձնէ:
Աննան կ’ուրախանայ: Ան ինը երկար ամիսներ աղօթած ու սպասած էր 
կապոցի գալուն: Անմիջապէս թեւերուն մէջ կ’առնէ, կը համբուրէ զիս, եւ 
յուզուած ցած ձայնով օրօր կ’երգէ ականջիս: Ես զարմանալիօրէն շուտ կը 
հանդարտիմ:
Կը զգա՞մ արդեօք թէ երգողը մայրս էր...
Չեմ գիտեր:
Միայն գիտեմ, եւ այն օրուընէ գիտեմ, թէ ձայնը անուշ էր ու ես տաք գրկին 
մէջ դեռ գոց աչքերով, լուռ իր երգը մտիկ կ’ընեմ...
Դուրսը մութը անշշուկ կը յառաջանար, եւ ծննդատան մէջ պատի ժամացոյցին 
սլաքները գիշերուայ ժամը ութը ցոյց կու տային:
Հրեշտակը պարտականութիւնը արդէն կատարած եւ թեթեւցած, յանկարծ 
մօրս քովէն կ’անհետանայ:
Անոր մեկնելուն յաջորդ օրը, ճիշտ նոյն ժամուն,անծանօթ մը մեր բնակած 
երկյարկանի հին շէնքին դուռը կը զարնէ, եւ վարէն
- Յակոո՜՜բ կը կանչէ...
Մայրս անկողինին մէջ պառկած՝ դեռ ծննդաբերութենէս կ’ապաքինէր:  

Մինչեւ ելլելը, ձայնը անհամբեր կը դառնայ
- Յակոոո՜բ...կը կանչէ դարձեալ աւելի բարձր, եւ յետոյ առանց սպասելու, 
վաղը ա՛նպայման եկու՛ր, քեզի գործ ունինք... կը պոռայ դուրսէն:
Հրա՛շք էր: Մայրս չի հաւատար լսածին որովհետեւ մեր ընտանիքին կեանքը 
փայլուն չէր այն օրերուն: Երկիրը համաշխարհային երկրորդ պատերազմի 
ժամանակները կ’ապրէր ու մենք դժուար եւ նեղ պայմաններու մէջ
կը գտնուէինք: Հայրս լաւ արհեստաւոր էր, սակայն կացութեան պատճառաւ 
ատենէ մը ի վեր, գործի պէտք ունէր:
Բախտի՞նն էր արդեօք վարէն եկող ձայնը, թէ պարզ զուգադիպութիւն...
Դժուար էր ճիշտ գուշակել:
Հայրս ու մայրս օրին չեն գիտնար ինչի վերագրել եւ
կը զարմանան թէ այնքան տուներու մէջ անծանօթը ինչպէ՞ս գիտցած էր մեր 
ընտանիքին նեղ վիճակը ու եկած զարկած մեր տան դուռը...
Մայրս անկէ վերջ, նախախնամութեան մատը կը տեսնէր եղածին մէջ, եւ 
կը հաւատար, թէ հօրս գործին եւ մեր ընտանիքին, բարի բախտ բերած էի 
հետս երկինքէն...
Ծննդեանս օրուան հետ կապուած այս դէպքը, ան յաճախ
կը յիշէր եւ ամէն անգամ երբ առիթը ներկայանար, միշտ
կը պատմէր բոլորին:
Սակայն բախտ ըլլար կամ զուգադիպութիւն, կարեւոր չէր: Կարեւորը այն էր, 
թէ նեղ վայրկեանի մէջ բացուած անսպասելի դուռով, Սեպտեմբերի աշունը 
գարուն դարձած էր մեր տան մէջ:
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Սուրիացի Քիւրտերով, Ասորիներով Եւ Հայերով 
Բնակեցուած Տարածքը Անգամ Մը Եւս Վտանգի Հետ 

Դէմ Յանդիման Կը Գտնուի. Կարօ Փայլան

Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

ՏԵՍԻԼ

Համաստղալի միգանըշոյլ Գիշերին
Ցընորաբերձ երբ սըլանայ վիհն ի վեր,
Տարօրինա՛կ ուրուաժողով մըթաստուեր՝
Նոճեաց ամբոխը հոծ կանգնած է լըռին:
Սերունդներու մելամաղձիկ հոգիներ՝
Որ կարօտով վըճիտ անդրի՜ն կը յառին.
Իմաստնացմամբ մը յետ մահուա՛ն հընարին՝
Անդըրշիրմի խոր ճգնակեա՜նք երկնանուէր:
Փոսէն վերջ՝ նո՛յն միաշունչ խոհանքը նըսեմ.
Նո՛յն ճանաչումն եւ սուգն ու սոյզն ըղձապիշ.
Եսին մեղքէն ետք՝ վերացում անդրհայեաց:
Եւ մեղաւոր տըղու խռովքով կ’սպասեմ
Որ մեռնելով՝ ես ալ դառնա՜մ նոճ մ’ուրիշ,
Ապաշաւի Եղբայրութեան մէջ նոճեաց:

ԻՆՏՐԱ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

ՏԻԳՐԱՆ ՓՈԼԱՏ
(1874 – 1950)
«Տիկին Էսմէրեանի Դիմանկարը»

12 2019
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Համացանցի Վրայ

Մի Եղէք Սեքսիսթ

Այսօր (երէկ -խմբ.) աղջիկ երեխայի միջազ-
գային օրն է։
Հայաստանում ամէն տարի չի ծնւում 1300 
աղջիկ։
Ես դէմ չեմ վիժումին՝ կնոջ իրաւունքի սահ-
մաններում։ Կինը կարող է եւ իրաւունք ունի 
ընդհատել յղիութիւնն ամենատարբեր պատ-
ճառներով՝
•հոգեբանական խնդիրներ,
•նիւթական/տնտեսական խնդիրներ,
•առողջական դժուարութիւններ,
•ուղղակի ու պարզապէս չուզել երեխայ ունե-
նալ եւ այլն։
Եւ ոչ ոք իրաւունք չունի կասեցնելու վիժումի 
իրաւունքը։

Բայց եթէ կինը (զոյգը) երեխայ ուզում է, 
հոգեպէս, ֆիզիկապէս, առողջութեամբ, 
նիւթական կարողութեամբ, կենցաղային 
պայմաններով իրեն պատրաստ է զգում ու 
համարում երեխայ ունենալու համար եւ 
վիժում է անում միայն աղջիկ լինելու առի-
թով, չկայ դրանից աւելի մեծ ստորութիւն, 
անբարոյականութիւն ու խտրականութիւն 
այս թեմայում։ Սա իմ մօտեցումն է։
Ես ատելով ատում եմ սեքսիզմը։ Ու մեր 
երկրում այն սկսւում է դեռեւս ներարգանդային 
կեանքից՝ ընտրովի վիժումով։ Մի եղէք սեք-
սիսթ ձեր չծնուած աղջիկ բալիկի նկատմամբ։ 
Դա զարհուրելի է։

ԼԻՒՍԻ ՔՈՉԱՐԵԱՆ

Թուրքիոյ Ազգային ժողովին մէջ քրտամէտ ժողո-
վուրդներու ժողովրդավարական կուսակցութեան 
երեսփոխան Կարօ Փայլան` անդրադառնալով 
Թուրքիոյ կողմէ Սուրիոյ հիւսիսը կատարուող 
զինուորական գործողութեան, «Ակօս»-ին յայտնեց, 
թէ այդ քայլը շատ լուրջ վտանգներու դուռ կը բանայ: 
Ան օրինակ բերաւ Փաքիստան-Աֆղանիստան 
սահմանին Փեշաւերի մէջ ժիհատականներու 
տեղադրումով ծագած վտանգները: Փայլան յայտ-
նեց, թէ Էրտողանն ալ ունի «Ժիհատիստան» մը 
կազմելու երազներ: 
«Մենք` իբրեւ Ժողովուրդներու ժողովրդավարական 
կուսակցութիւն, դէմ ենք պատերազմին: Գիտենք, 
թէ պատերազմը աւեր, սով եւ մահ կը ծնի: 
Հարիւր տարի առաջ հայ ժողովուրդը Մեծ եղեռնի 
տարիներուն աքսորուած էր դէպի Ռաքքա եւ Տէր 
Զօր: Այժմ սուրիացի քիւրտերով, ասորիներով եւ 
հայերով բնակուած տարածքը անգամ մը եւս նոյն 
վտանգին հետ դէմ յանդիման կը գտնուի»,- ըսաւ 
Կարօ Փայլան:
Նախորդող օրերուն Դիմատետրի եւ «Թուիթըր»-ի 

էջերով Փայլան նաեւ անդրադարձած է Թուրքիոյ 
խորհրդարանին կողմէ Իրաքի եւ Սուրիոյ տարածք-
ներուն վրայ ռազմական գործողութիւններու 
իրականացման ժամկէտը 1 տարիով երկարաձգելու 
փաստին եւ գրած, որ Արդարութիւն եւ բարգաւա-
ճում, Ժողովրդադեմոկրատական, Ազգային-ժողո-
վրդավարական եւ «Լաւ» կուսակցութիւնները 
պատասխանատու են Սուրիոյ հիւսիսը կայանալիք 
աղէտին համար:
«Ասիկա պատերազմական շարժում սկսելու հաս-
տատում էր, որ անցաւ խորհրդարանով: Ժողովուրդը 
չ՛ուզեր պատերազմ, եւ մենք մինչեւ վերջ պիտի 
պայքարինք խաղաղութեան համար»,- գրած է 
Փայլանը` «Ո՛չ պատերազմին» հեշթակով:
«Թուիթըր»-ի վրայ Կարօ Փայլան գրած էր. «Երկիրը 
խաղալիք դարձուցած էք Թրամփի եւ Փութինի 
ձեռքը: Բայց եթէ հաշտուինք եւ յառաջ ընթանանք 
ժողովրդավարութեամբ, այս իրավիճակէն կը ձեր-
բազատինք: Եթէ պատերազմինք, բոլորս պիտի 
տուժենք: Եթէ հաշտուինք, բոլորս պիտի շահինք»:
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Տէտէեան ընտանիք իրենց շնորհակալութիւնը կը յայտնեն 
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. 
Վեհափառ Հայրապետին եւ բոլոր անոնց, որոնք անձամբ, 
ծաղկեպսակով, նուիրատուութեամբ, հեռաձայնով եւ նամա-
կով կամ այլապէս մասնակից եղան իրենց մօր՝ Մարի Տէտէ-
եանի մահուան սուգին:

Իրերայաջորդ սերունդներու հայեցի դաստիարակութիւն, բարոյական 
արժէքներ եւ կրթութիւն ջամբելու ազգային վարժարաններու առա-
քելութեան եւ անփոխարինելի դերակատարութեան խորապէս գիտակից՝ 
հայ աշակերտին քայլերը ամրապնդելու նպատակով 2002-ին հիմնուած 
«Սեպուհ Շահպազեան» կրթական ֆոնտը 2019-2020 կրթական 
տարեշրջանին նաեւ պիտի շարունակէ իր գործունէութիւնը՝ կրթանպաստ 
յատկացնելով ազգային նախակրթարան, միջնակարգ եւ երկրորդական 
վարժարան  յաճախող աշակերտներու:
Ուրախութեամբ կ’ուզենք յայտնել, որ «Սեպուհ Շահպազեան» կրթական 
ֆոնտէն օգտուիլ փափաքող մեր ծնողներէն կը խնդրուի ներկայանալ 
իրենց զաւակին յաճախած ազգային վարժարանի քարտուղարութեան, 
երկուշաբթի, 21 հոկտեմբերէն երկուշաբթի, 4 նոյեմբեր 2019՝ ներկայացնե-
լու անհրաժեշտ տուեալները եւ ամբողջացնելու դիմումնագրերը։
Վստահ ենք, որ «Սեպուհ Շահպազեան» կրթական ֆոնտի վերահաս-
տատումը խորապէս պիտի գնահատուի ազգային վարժարաններու 
ծնողներուն կողմէ:

«ՍԵՊՈՒՀ ՇԱՀՊԱԶԵԱՆ»
ԿՐԹԱԿԱՆ ՖՈՆՏԻ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

ՄԱՀԱԶԴ

Այրի Տիկին Փալիկ Նանէճեան
Տոքթ. եւ Տիկին Յարութիւն Նանէճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկին Արտեմ Նանէճեան եւ զաւակը
Տոքթ. Վիգէն Նանէճեան
Տէր եւ Տիկին Արա Պզտիկեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկին Պօղոս Գասապեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկին Մարգար Պէյլերեան եւ զաւակը
Այրի Տիկին Մարի Կիւզելեան (Ֆրանսա)
Տոքթ. եւ տիկին Ժոզէֆ Կիւզելեան եւ զաւակունք (Ֆրանսա)
Տիար Վահէ Կիւզելեան (Հայաստան)
Տիկին Սիրվարդ Գունտագճեան
կը գուժեն մահը իրենց ամուսնոյն, հօր, մեծ հօր, հօրեղբօր, 
քերիին, քերայրին եւ 
հարազատին

ՄԻՆԱՍ ՆԱՆԷՃԵԱՆ-ի
(Ծնեալ 1922 Մարաշ)

մահը, որ պատահեցաւ Ուրբաթ, 11 Հոկտեմբեր 2019-ին:
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի 
Շաբաթ, 12 Հոկտեմբեր կէսօրէ ետք ժամը 2:00ին, Սուրբ 
Յակոբ եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի 
Փոխադրուի Պուրճ Համուտի Ազգային Գերեզմանատունը:
Ցաւակցութիւնները կ՛ընդունուին յետ թաղման արարողութեան 
եկեղեցւոյ սրահին մէջ մինչեւ երեկոյան ժամը 7:00 ինչպէս նաեւ 
Կիրակի 13 Հոկտեմբերին Կ.Ա. ժամը 11:00էն մինչեւ երեկոյան 
ժամը 7:00 նոյն վայրին մէջ:

Հայկազեան
Հայագիտական
Հանդէսի

ԼԹ. (39րդ) հատորի

 Շնորհանդէս

Չորեքշաբթի, 23 Հոկտեմբեր 2019, երեկոյեան ժամը 7ին,

Հայկազեան Համալսարանի Հանդիսասրահ

¸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:

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐԵՐ

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ 
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

98ամեակ

82ամեակ

• Կալա Ընթրիք
Շաբաթ, 23 Նոյեմբեր 2019

• Հրապարակային Հանդիսութիւն 
Կիրակի, 24 Նոյեմբեր 2019

• Ցուցահանդէս
Երեքշաբթի, 26 Նոյեմբեր 2019

• Գիրքերու Շնորհանդէս
Հինգշաբթի, 28 Նոյեմբեր 2019


