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Սիւննի Անկախ Երեսփոխանները Կ'ազդանշեն Աունի՝ 
Կառավարութեան Կազմաւորման Խնդրի Լուծման Միտուած 
Նախաձեռնութեան Ձախողութիւնը

Պուտաբեշտի Մէջ Բողոքի Բազմահազարնոց Ցոյց Տեղի Ունեցած Է 
«Ստրկական Օրէնքի» Դէմ

Միջազգային Èáõñ»ñ

Հայաստանի Հետ Կը Պատրաստուի 
Փաստաթուղթ, Որ Կ՛երաշխաւորէ 
Անոնց Տարածքին Մէջ 
Օտարերկրեայ Զինուորականներու 
Բացակայութիւնը. Լաւրով

Հայրենի Èáõñ»ñ
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«ԶԱՐԹՕՆՔ»ի ԱՐԽԻՒ
«Զարթօնք»ի նախորդ թի-
ւերու ելեկտրոնային օրի-
նակները կարդալու համար 
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ 
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:

Երկուշաբթի սիւննի հըզպալլայամէտ երեսփո-
խանները, որոնց ներկայացուցչութիւն ձեռք ձգելու 
պահանջը զգալիօրէն պատճառ դարձաւ կառա-
վարութեան կազմաւորման յետաձգումին, դիտել 
տուին, թէ որեւէ նախաձեռնութիւն, որ չի ճանչնար 
նախարարական պաշտօն ձեռք ձգելու իրենց 
իրաւունքը, յաջողութիւն պիտի չունենայ:

Երեսփոխանները շնորհակալութիւն յայտնեցին 
նաեւ նախագահ Միշէլ Աունին՝ բեկումնային յա-
ռաջընթաց արձանագրելու ուղղութեամբ ներդրած 
ջանքերուն համար:

Լրատուամիջոցները Նշանակալի Դե-
րակատարութիւն Ունին Երկխօսութեան 
Միջոցով Ահաբեկչութեան Դէմ Պայ-
քարի Մէջ. Ռիաշի

Տեղեկատուական նախարարի պաշտօնակա-
տար Մըլհեմ Ռիաշի շեշտեց արաբական լրատ-
ւամիջոցներու խաղացած նշանակալի դերակա-
տարութիւնը ահաբեկչութեան դէմ պայքարի մէջ: 
Այս մասին Կիրակի երեկոյեան անդրադարձաւ 

Հերթական անգամ հազարաւոր մարդիկ լոյս 
Դեկտեմբեր 17ի գիշերը Պուտաբեշտի փողոցներ 
դուրս եկած են ի նշան Վիքթոր Օրպանի կառա-
վարութեան գործողութիւններուն, մասնաւորապէս 
վերջերս հաւանութեան արժանացած աշխատան-
քային օրէնսդրութեան շարք մը դրոյթներու դէմ 
բողոքի: Այդ մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէն-
փրես»ը, յայտնած է «Independent»ը:

Այդ ցոյցը արդէն չորրորդը դարձած է վերջին 
շաբթուան ընթացքին: Ցոյցի ընթացքին բողոքող-
ներուն եւ ոստիկանութեան աշխատակիցներուն 

Ռիաշի Ռիատի մէջ տեղի ունեցած միջոցառումի 
ժամանակ:

Յայտնենք, որ Ռիաշի իր գլխաւորած պատուի-
րակութեամբ այժմ կը գտնուի Սէուտական Արաբ-
իա՝ մասնակցելու Տեղեկատուական նախարար-
ներու արաբական խորհուրդի կողմէ ընթացիկ տարուան 
Մայիսին Ռիատի՝ 2018 – 2019 արաբական լրատ-
ւադաշտի մայրաքաղաքի հռչակման նուիրուած 
շարք մը միջոցառումներուն:   

Հայաստանի հետ կը պատրաստուի փաստա-
թուղթ, որ կ՛երաշխաւորէ անոնց տարածքին մէջ 
օտարերկրեայ զինուորականներու բացակայու-
թիւնը. այսպիսի յայտարարութիւն ըրած է Ռուսիոյ 
արտաքին գործոց նախարար Սերգէյ Լաւրով` 
«Քոմսոմոլսկայա Փրաւտա» թերթին հետ ունեցած 
հարցազրոյցի ընթացքին:

Լրագրողը նշած է, թէ «Խորհրդային նախկին 
հանրապետութիւններու մէջ երիտասարդութիւնը 
կը դաստիարակեն հակառուսական տրամադրու-
թիւններով»: Ի պատասխան` Լաւրով նշած է. 
«ԱՊՀ որեւէ երկրի մէջ մեր դիւանագէտներուն 
թիւը անգամներով փոքր է, քան Միացեալ 
Նահանգներունը»:

«Հայաստանի մէջ, ի դէպ, ամերիկացիներու 
դեսպանատունը թուակազմով երկրորդն է անոնց 
դեսպանութիւններու թիւով աշխարհի մէջ»,- նկա-
տել տուած է լրագրողը:

«Անշուշտ, անոնք քանակական առաւելութիւն 
ունին: Մենք չենք կրնար, ինչպէս անոնք, հայելիի 
խամաճիկային կազմակերպութիւններ ստեղծենք: 
Եւ ճշմարիտ չէ, որ ԱՊՀ երկիրներու մէջ մենք չենք 
աշխատիր քաղաքական բոլոր ուժերու հետ: 
Կ՛աշատինք համակարգային բոլոր ընդդիմադիր-
ներու հետ: Ոչ համակարգայիններու, ընդյատակ-
եաներու հետ չենք աշխատիր: Մենք հաւանաբար 
յեղափոխութիւններէ դիմադրողականութիւն ձեռք 
բերած ենք: Մենք մէկ յեղափոխութիւն չէ, որ 
ապրած ենք, եւ այն չենք ցանկար որեւէ այլ երկրի 
համար: Այստեղ հարկաւոր է փափուկ ուժ, մշա-
կոյթի, մարմնամարզութիւն, կրթութեան զարգա-
ցում»,- ըսած է Լաւրով:

Ան նշած է, որ Հայաստանի հետ կը նախապատ-
րաստուի փաստաթուղթ, որ կ’երաշխաւորէ անոնց 
տարածքին մէջ օտարերկրեայ զինուորականներու 
բացակայութիւնը:
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսը Ներկայացնող Պատուիրակութիւն Մը 
Հանդիպեցաւ Վարչապետի Պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեանին
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Էլենա Աշոտ 
Ալեքսանեան 

Էլենա Աշոտ Ալեքսանեան (18 Դեկտեմբեր 
1933, Երեւան, ԽՍՀՄ – 24 Յուլիս 2008, Երեւան, 
Հայաստան), հայ գրականագէտ, քննադատ, 
թարգմանչուհի, բանասիրական գիտութիւններու 
դոկտոր, փրոֆէսոր, ԽՍՀՄ գրողներու միութեան 
անդամ 1969 թուականէն։

Ծնած է Երեւան: 1955 թուականին աւարտած է 
Երեւանի համալսարանի բանասիրական բաժնի 
ռուսաց լեզուի եւ գրականութեան բաժինը։ 1955-
1957 թուականներուն աշխատած է Երեւանի 
համալսարանի հրատարակչութեան մէջ որպէս 
խմբագիր, 1957-1963՝ «Կոմունիստ» (ռուսերէն) 
թերթի խմբագրութեան գրականութեան եւ 
արուեստի բաժնին մէջ։ 1964-1966 ռուս գրա-
կանութիւն դասաւանդած է Երեւանի Վալերի 

Բրիւսովի անուան ռուսաց եւ օտար լեզուներու 
մանկավարժական հիմնարկին մէջ: 1967 թուա-
կանէն աշխատած է ՀՀ ԳԱԱ գրականութեան 
հիմնարկի գրական կապերու բաժնին մէջ որպէս 
աւագ գիտաշխատող։ 1965 թուականին «Կ. Պա-
յուստովսկին նովելիստ» թեմայով թեզ պաշտպա-
նած է եւ ստացած է բանասիրական գիտութիւն-
ներու թեկնածուի աստիճան։ 1978 թուականին 
«Հայկական ռեալիզմը եւ ռուս գրականութիւնը 
փորձը» թեմայով թեզ պաշտպանած է եւ ստացած 
է բանասիրական գիտութիւններու դոկտորի 
աստիճան։

Ռուսերէն առանձին գիրքով լոյս տեսած են իր 
«Կ. Պայուստովսկին նովելիստ» (Մոսկուա, 1969), 
«Հայկական ռեալիզմը եւ ռուս գրականութեան 
փորձը» (Երեւան, 1977), «Գրականութեան շար-
ժումը: յօդուածներ» (Երեւան, 1985) մենագրու-
թիւնները։

Հայերէնէ ռուսերէն թարգմանած է Աւետիք 
Իսահակեանի, Սերօ Խանզադեանի, Վարդգէս 
Պետրոսեանի, Հայկ Վարդանեանի, Ռաֆայէլ Արամ-
եանի, Պերճ Զէյթունցեանի ստեղծագործութիւնները:

Արմէն Սարգսեան Հանդիպած է 
Վրաստանի Վարչապետին Հետ
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Երկուշաբթի, 17 Դեկտեմբեր 2017ի երեկոյեան, 
Երեւանի կառավարութեան շէնքին մէջ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Արամ Ա. կաթողիկոսը եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
կաթողիկոսութիւնը ներկայացնող պատուիրակու-
թիւն մը հանդիպում ունեցաւ Հայաստանի Հան-
րապետութեան վարչապետի պաշտօնակատար 
վսեմաշուք Նիկոլ Փաշինեանի հետ։ Պատուի-
րակութեան մաս կը կազմէին ազգային կեդրոնա-
կան վարչութեան համաատենապետներ Տեարք 
Ստեփան Տէր Պետրոսեան եւ Գրիգոր Մահսերէճ-
եան, միաբանութեան տնօրէն ժողովի ատենապետ 
Գերշ. տ. Շահէ եպս. Փանոսեան եւ կաթողիկոսա-
րանի տեղեկատուական բաժանմունքի վարիչ 
Հոգշ. տ. Պետրոս վրդ. Մանուէլեան։

Պատուիրակութիւնը ջերմօրէն շնորհաւորեց 
նոր Ազգային ժողովի ընտրութիւնը եւ յատկապէս 
վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշին-

եանի գլխաւորած «Իմ Քայլը» դաշինքի յաղթա-
նակը եւ յաջողութիւն մաղթեց անոր իր հայրե-
նակերտ առաելութեան մէջ։ Այս առիթով, 
պատուիրակութիւնը պրն. Փաշինեանին փոխան-
ցեց նամակ մը վեհափառ հայրապետին կողմէ։

Վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշին-
եան, իր կարգին, գոհունակութեամբ յիշեց վերջերս 
Անթիլիասի մայրավանք կատարած իր այցելու-
թիւնը եւ Նորին Սրբութեան հետ ունեցած իր 
առանձնակի տեսակցութիւնը, որուն ընթացքին, 
ինչպէս ինք նշեց, քննարկած էին Հայաստանի եւ 
Սփիւռքի առնչուած շարք մը հարցեր: Ան միա-
ժամանակ պատրաստակամութիւն յայտնեց շա-
րունակելու նման քննարկումները վեհափառ հայ-
րապետին հետ:

Յայտնենք, որ վեհափառ հայրապետը Հայաս-
տան պիտի այցելէ Յունուար ամսուան ընթացքին։

Հայաստանի նախագահ Արմէն Սարգսեան 
այսօր Թիֆլիսի մէջ առանձնազրոյց ունեցած է 
Վրաստանի վարչապետ Մամուքա Պախթաձէի 
հետ:

Մամուքա Պախթաձէ շնորհակալութիւն յայտ-
նած է Արմէն Սարգսեանին Վրաստանի նորընտիր 
նախագահին երդմնակալութեան արարողութեան 
մասնակցելու համար, կը հաղորդէ նախագահի 
մամուլի գրասենեակը:

Արմէն Սարգսեան նշած է, որ իրեն համար 
պատիւ է Վրաստանի համար այս կարեւոր իրա-
դարձութեան ատեն գտնուիլ հարեւան ու բարեկամ 
երկրին մէջ:

Հայաստանի նախագահը ու Վրաստանի վար-
չապետը մտքեր փոխանակած են հայ-վրացական 
յարաբերութիւններու ներկայ օրակարգի շուրջ` 
ընդգծելով համագործակցութիւնը տարբեր ոլորտ-
ներու մէջ խորացնելու կարեւորութիւնը:

Պուտաբեշտի Մէջ Բողոքի Բազմահազարնոց Ցոյց Տեղի Ունեցած Է «Ստրկական Օրէնքի» Դէմ
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միջեւ բախումներ տեղի ունեցած են, այդ կարգին՝ 
Հունկարիոյ խորհրդարանի շէնքի մերձակայքը:

Ցոյցի մասնակիցները հրկիզիչ խառնուրդով 
շիշեր նետած են իրաւակարգի պահապաններուն 
վրայ, ի պատասխան ոստիկանները արտասուա-
բեր կազ կիրարկած են: Իրաւապահ մարմիններու 
տուեալներով՝ ընդհարումներու հետեւանքով վի-
րաւորուած են մի քանի ոստիկաններ: Բողոքի 
ցոյցերու մասնակիցներուն մօտ տուժածներու 
վերաբերեալ տեղեկութիւններ չեն նշուիր: Ցոյցի 

մասնակիցները դժգոհ են, մասնաւորապէս, վեր-
ջերս հաւանութեան արժանացած օրէնքէն, որ 
թոյլատրելի արտաժամեայ աշխատանքի յաւելում 
կը նախատեսէ տարեկան մինչեւ 400 ժամ:

Բացի այդ՝ ցոյցերը տեղի կ'ունենան նաեւ ի 
նշան վարչական գործերու նոր դատարաններու 
ստեղծման վերաբերեալ անցած շաբաթ ընդուն-
ւած օրէնքի դէմ բողոքի, որոնք պիտի գտնուին 
երկրի կառավարութեան հսկողութեան ներքոյ: 
Նոր ատեաններու լիազօրութիւններուն մէջ պիտի 

մտնէ ընտրական գործընթացի, բողոքներու եւ 
փտածութեան հետ կապուած հարցերու քննար-
կումը: Այդ նախաձեռնութեան քննադատները կը 
յայտնեն, որ կառավարութիւնը պիտի փորձէ նշա-
նակել երկրի ղեկավարութեան օրինապահ դատա-
ւորներ: Դիտորդները կը նշեն, որ Հունկարիոյ մէջ 
տեղի ունեցող այս ցոյցերը կը յիշեցնեն «դեղին 
բաճկոնաւորներու» շարժումին՝ արդէն մէկ ամիսէն 
աւելի Ֆրանսայի մէջ շարունակուող բողոքի 
ցոյցերը, հաղորդած է «Ինթերֆաքս»ը:
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«Թայմ» պարբերականը իր անցեալի թիւերէն 
նիւթ մը թարմացուցած է, ուր կը խօսուի նաեւ 
հայազգի գրող Մայքըլ Արլէնի մասին: Խումբ մը 
գրողներու հետ քննութեան առնելով նաեւ Արլէնի 
անունը՝ պարբերականը կը յիշեցնէ, որ ժամա-
նակին աշխարհահռչակ գրողը այսօր գրեթէ մո-
ռացութեան մատնուած է: 1927 թուականի Մայիս 
2-ին «Թայմ» ամսագրի կողքին յայտնուելու բախ-
տը ունեցած է Մայքըլ Արլէն: Ամսագրին այդ թիւը, 
համացանցին մէջ կարգ մը հին թիւերու հետ, 
դրուած է «Թայմ»ի վճարովի թուայնացուած թիւե-
րուն կողքին: Արլէն իր ժամանակին ճանչցուած 
ըլլալէ զատ, նաեւ աղմուկ հանած գրող մը եղած է: 
Ան «Թայմ»ի կողքին յայտնուած է իր նշանաւոր 
«Կանաչ գլխարկը» վէպին լոյս տեսնելէն երեք 
տարի ետք:

1924 թուականին լոյս կը տեսնէ Մայքըլ Արլէնի՝ 
Տիգրան Գույումճեանի «Կանաչ գլխարկը» վէպը: 
Այս վէպն է, որ անոր կը բերէ համաշխարհային 
ճանաչում, կը թարգմանուի բազմաթիւ լեզուներու, 
անոր նիւթը կը բեմադրուի բեմերու վրայ, շար-
ժապատկերներ կը նկարահանուին:

«Կանաչ գլխարկը» սիրոյ պատմութիւն մըն է։ 
Սիրահար երիտասարդները ժամանակի բարո-
յական սահմանափակումներու պայմաններէն ստիպ-
ւած կ՚ըլլան որոշ ժամանակով հեռանալու իրարմէ, 
բայց տասնմէկ տարի ետք անոնք կը վերագտնեն 
իրար:

Վէպին մէջ պատկերուած է Անգլիոյ բարձրաշ-
խարհիկ հանրութեան կեանքը։ Հետաքրքրական 
է, որ հերոսուհիին բարոյական կերպարը երկար 
տարիներ չափանիշ էր արեւմտեան 
երիտասարդութեան համար։

Մայքըլ Արլէն ծնած է Պուլկարիոյ Ռուսչուք 
քաղաքը 1896 թուականի Նոյեմբերի 16-ին՝ 
Սարգիս եւ Սաթենիկ Գույումճեաններու ընտանի-
քին մէջ: Ապագայ գրող Տիգրանը փոքր էր, երբ 
ընտանիքը հաստատուեցաւ Մանչեսթըր, տղան 
ուսանած է Լոնտոնի Մալվըրն դպրոցին մէջ, Էտի-
նպուրկի համալսարանի բժշկական բաժինը, 
շրջան մըն ալ՝ Զուիցերիա: Յատկանշական է, որ 
անցեալ դարուն սկիզբը ան գրական ու հրապա-
րակախօսական ասպարէզ մտած է հայ ժողո-
վուրդի մասին յօդուածներով, սակայն հետագային 
իր անձն ու անունը հեռացուցած է հայութենէն՝ 
երբեմն-երբեմն, սակայն, յիշեցնելով իր հայ ըլլալը, 
կարծիքներ արտայայտելով հայութեան հարցերուն 
շուրջ, նուիրատուութիւններ կատարելով հայկա-
կան կառոյցներուն: 1916 թուականին Արլէն աշխա-
տակցած է հայկական «Արարատ. Լուսարձակ 
Հայաստանի վրայ» եւ «Նոր շրջան» հանդէսներուն:

Անոր վէպերուն, պատմուածքներուն մէջ շատ 
են հայ հերոսները, հայկական նիւթերը, մասնա-
ւորապէս անոնցմէ մէկուն՝ «Ես գիտէի Տոքթոր 
Գեպելսին» պատմուածքին մէջ ան ընթերցողներուն 
բացայայտած է իր հայկական ծագումը:

Որքան ալ փորձէր խոյս տալ հայութենէն, 
գրականութիւնը կը մատնէր գրողին հայ ըլլալը եւ 
օտարները անոր գրականութեան անդրադառ-
նալով անպայման կը նշէին ազգութիւնը, նաեւ 
իսկական անունը՝ Տիգրան Գույումճեան: Հայաս-
տանի եւ հայ ժողովուրդի մասին Արլէն ամերիկեան 
մամուլին մէջ յօդուածներ տպագրած է, կրկին 
աղմկահարոյց ձեւակերպումներով, որուն խոր 
զայրոյթով արձագանգած է Գարեգին Նժդեհ։ 
Նժդեհ, Սոֆիայի «Նոր Արաքս» թերթին մէջ հրա-
տարակած է «Բաց նամակ Մայքըլ Արլէնին» յօդ-
ւածը եւ հակադարձած է գրողին:

Մայքըլ Արլէնի գրականութիւնը համեմատած 
են Օսքար Ուայլտին, Կի տը Մոփասանին, Օլտոս 
Հաքսլիին, Հերպերթ Ուելսին հետ: Անգլիա-ամե-
րիկեան գրական արձակին մէջ Մայքըլ Արլէնի 
գործունէութիւնը կը նշանաւորուի իր կերտած 
ինքնատիպ ոճով, որ աւելի ծանօթ է Arlenese 
(արլէնիզ) անունով:

Գրողը 1928 թուականին ամուսնացած է յու-
նական ծագումով ամերիկացի կոմսուհի Ատլան-
տա Մերքատիին հետ, 1930 թուականին ծնած է 
անոնց Մայքըլ Ճոն որդին, աւելի վերջ՝ դուստրը: 
1939 թուականին Մայքըլ Արլէն ընտանիքին հետ 
բնակութեան մեկնած է Միացեալ Նահանգներ, 
ուր ալ մահացած է 1956 թուականին, կինը աւելի 
ուշ մահացած է: Որդին՝ Մայքըլ Արլէն կրտսերը 
նոյնպէս գրող է եւ աւելի շատ ճանչցուած է հա-
յութեան մէջ, քան իր աւելի հռչակաւոր ու աւելի 
տաղանդաւոր հայրը:

Թերեւս այս ճանաչումին պատճառը այն է, որ 
Մայքըլ Արլէն որդին մեծ ճիգ գործադրած է բացա-
յայտելու իր արմատները, հայրենիքը: 1974 թուա-
կանին ան իր կնոջ՝ լրագրող, բեմագիր Էլիս 
Արլէնի հետ այցելած է խորհրդային Հայաստան։ 
Այս այցելութիւնը ծնունդ տուած է «Ուղեւորութիւն 
դէպի Արարատ» գիրքին, որ արժանացած է «Ազ-
գային գիրք» մրցանակին, թարգմանուած է քսան-
երկու լեզուներու, հրատարակուած է նաեւ արեւ-
մÁտահայերէնով: Մինչեւ Հայաստանի անկախացումը 
ան կրկին այցելած է Հայաստան: 1989 թուականին 
եղած է նաեւ Արցախի, որմէ ետք «Նէյշընըլ» թեր-
թին մէջ հրատարակած է «Ծորակի վաճառքները 
եւ ջախջախման երեւոյթը» ծաւալուն յօդուածը: Իր 
«Հայկական օրագրութիւնը» աշխատութիւնը Մայ-
քըլ Արլէն կրտսերը հրատարակած է 1991 թուա-
կանին:

Իր հայ ըլլալու պրպտումներուն Մայքըլ Արլէն 
կրտսեր սկսած է դպրոցական տարիներէն: Ան կը 
գրէ.

Հօրս հայ ըլլալը աղօտ ու հեռակայ խնդիր մըն էր:
Տարիներու ընթացքին յաճախած եմ զանազան 

դպրոցներ: Անգլիական գիշերօթիկ դպրոցի ին-
նամեայ աշակերտ էի, երբ առաջին անգամ գի-
տակցեցայ, որ ես ալ, այսպէս թէ այնպէս, հայ եմ: 
Կիսով չափ հայ: Անգամ մը, դպրոցին մէջ այսպիսի 
դէպք մը պատահեցաւ. տնօրէնին տիկինը ինծի 
ըսաւ, թէ տեղ մը կարդացեր է, որ հայրս նոր գիրք 
հրատարակած է: Գրեթէ միշտ անպատասխան 
ձգած եմ նման հարցադրումները: Ես գիտէի, որ 
հայրս, իր աշխատասենեակին մէջ գոցուած, 

գիրքեր կը գրէ, սակայն գրելը ընդհանրապէս եւ 
հօրս գրելը մասնաւորապէս այն նիւթն էր, որուն 
մասին ընտանիքին մէջ գրեթէ չէր խօսուեր, 
խօսիլն ալ չէր խրախուսուեր: Տիկինն ըսաւ, որ իմ 
հօրս գիրքերէն ոչ մէկը կարդացած է, սակայն 
համոզուած է, որ անոնք շատ ուշագրաւ կ՚ըլլան, 
թէեւ «Կանաչ գլխարկ»ն է հանրայայտը. «Կ՚երեւի 
հիանալի զգացում մըն է յայտնի գրողի զաւակ 
ըլլալը»,- ըսաւ եւ աւարտին հարցուց, թէ արդեօք 
ես նոյնպէս գիտե՞մ հայերէն: Այս վերջին հարցումէն 
անակնկալի եկայ:

- Ոչ,- ըսի,- ես հայերէն չեմ գիտեր: Երբեք չեմ 
լսած, որ ոեւէ մէկը խօսի հայերէն:

Իրաւ չէի լսած:
- Բայց ես վստահ եմ, կարդացած եմ, որ հայրդ 

հայ է,- ժպտաց տիկինը:- Եւ կը կարծեմ, որ բոլոր 
հայերը գիտեն իրենց լեզուն:

* * *
Հօրը մասին Մայքըլ կրտսերը նաեւ կը յիշէ 

հետեւեալը.
Կը յիշեմ, թէ ինչպէս մեզի այցելութեան եկաւ 

արժանթինաբնակ հօրեղբայրս՝ Գրիգորը: Հայրս 
անոր մասին կ՚ըսէր. «Կը սիրէ ամէն բան 
դժուարացնել: Խնդրեմ՝ հայու բնաւորութիւն»: 
Հօրեղբայրս, որ կը խօսէր անթերի անգլերէնով, 
ինծի քանի մը հայերէն բառ ըսաւ: Բնականաբար, 
ես չէի կրնար արձագանգել: Ան նայեցաւ հօրս եւ 
կշտամբանքով ըսաւ. «Ինչպէ՜ս, տղային բոլորովի՞ն 
չես սորվեցուցած հայերէն»: «Խրթին լեզու է»,- 
մռայլած պատասխանեց հայրս…

* * *
«Թայմ» ամսագրին նիւթը՝ Մայքըլ Արլէն-

Տիգրան Գույումճեանի մասին, առիթ մը դարձաւ 
կրկին անդրադառնալու անցեալ դարասկիզբին 
համաշխարհային գրական անդաստանին մէջ իր 
անունը դրոշմած մեր տաղանադաւոր հայրենա-
կիցին: Ուրախութեամբ յայտնաբերեցինք, որ 
անոր «Կանաչ գլխարկ» վէպը, բազամաթիւ լեզու-
ներու կարգին, թարգմանուած է նաեւ արեւմտա-
հայերէնի, 1925 թուականին, Պոլսոյ մէջ, եւ եղած է 
հայերէն առաջին ու միակ թարգմանութիւնը: Մին-
չեւ հիմա հրատարակուած չէ վէպին արեւելա-
հայերէն թարգմանութիւնը:

Ահաւասիկ, ձեռքիս տակ է Պոլսոյ մէջ լոյս տե-
սած այդ հնատիպ գիրքը, գինեգոյն կազմով, որ 
այսօր բացառիկ արժէք մըն է կարդալու, ուսում-
նասիրելու, նոր սերունդին ծանօթացնելու անոր 
հեղինակին պատմութիւնը եւ պատմութիւնը այդ 
գիրքին, որ հրատարակուելով մեծ թռիչք ունեցած 
է ատենին: Չարլզ Չափլինը վէպը նկատած է «ար-
տակարգ սիրոյ պատմութիւն՝ «Ռոմէօ եւ Ճիւլիէթ»էն 
ետք»:

«Կանաչ գլխարկը» գիրքը Պոլսոյ մէջ արեւ-
մÁտահայերէնի թարգմանուած է «Կիւթէմպէրկ» 
մատենաշարով եւ եղած է այդ մատենաշարով լոյս 
տեսած 48-րդ գիրքը՝ տպագրուած «Կիւթէմպէրկ 
եւ ընկ.» հրատարակչութենէն: Պոլսոյ «Արեւ» 
տպարանին մէջ տպագրուած է եւ գիրքին մէջ 
նաեւ տպարանին հասցէն կը կարդանք՝ Պապը 
Ալի Ճատտէսի, 73:

Նշանաւոր այս վէպը արեւմտահայերէնի թարգ-
մանած է Հերմինէ Բ. Իսկէնտէր: Ինքը՝ թարգ-
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«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ – 16 - 
«Եթէ Կ'ուզենք Ըլլալ Մրցունակ, Պէտք Է Գերազանցենք Նոյնիսկ Վաղուան Տրամաբանութիւնը»
Հարցազրոյց «Արմէնփրես» Լրատուական Գործակալութեան Տնօրէն Արամ Անանեանի Հետ
Գործակալութեան Հիմնադրութեան 100ամեակին Առիթով 

Հարցազրոյցը վարեց՝
ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

Այսօր կը զուգադիպի «Արմէնփրես» լրատ-
ւական գործակալութեան հիմնադրութեան 100 
ամեակը: Արդարեւ 1918 թուականի Դեկտեմբեր 
18ին, երբ Հայաստանի առաջին հանրապետու-
թեան Ազգային խորհուրդի որոշմամբ ստեղծուե-
ցաւ նախադէպը չունեցող պետական լրատուա-
կան` Հայկական հեռագրական գործակալութիւնը: 
Ներկայիս «Արմէնփրես» լրատուական գործա-
կալութիւնը կը գործէ որպէս փակ բաժնետի-
րական ընկերութիւն, որուն բաժնետոմսերը կը 
տնօրինէ Հայաստանի Հանրապետութիւնը: 
Գործակալութիւնը ամենահինն է Հայաստանի 
մէջ: Այս տարի կը լրանայ գործակալութեան 
100ամեակը։ 

Այդ առիթով « «Զարթօնք» հայրենիքի մէջ» 
խորագրի հերթական հարցազրոյցը նուիրուած 
է հայկական պետական ամենահին գործակա-
լութեան։ Գործակալութեան ձեռքբերումներուն, 
միջազգային գործակցութեան, լրատուադաշտին 
մէջ ունեցած դերի ու նշանակութեան մասին 
զրուցած ենք «Արմէնփրես» լրատուական գոր-
ծակալութեան տնօրէն Արամ Անանեանի հետ։

- Պարոն Անանեան, այս տարի պիտի նշէք 
«Արմէնփրես» պետական լրատուական գործա-
կալութեան 100ամեակը։ Կը ցանկայի խօսիլ, թէ 
ինչպէ՞ս պիտի նշէք, ինչպէս նաեւ կ'ուզէի անդ-
րադառնաք առհասարակ այս տարիներուն գոր-
ծակալութեան յաջողութիւններուն, ինչու չէ նաեւ 
բացթողումներուն ու յառաջիկայ ծրագիրներուն։ 

- Շնորհակալութիւն հնարաւորութեան համար։ 
Միշտ հաճելի է խօսիլ մեր աւանդական, առաջա-
տար օրաթերթերէն մէկուն՝ «Զարթօնք»ի հետ, 
մանաւանդ որ թեման «Արմէնփրես»ի 100ամեակն 
է։ «Արմէնփրես» լրատուական գործակալութիւնը 
այսօր Հայաստանի մէջ գործող ամենահին լրատ-
ւամիջոցն է։ Ան ստեղծուած է 100 տարի առաջ՝ 
1918 թուականի Դեկտեմբեր 18ին։ Այդ ժամանակ 
կոչուած է հայկական հեռագրական գործակա-
լութիւն եւ ղեկավարը եղած է Սիմոն Վրացեանը։ 
Տարիներ շարունակ գործակալութիւնը կ'աշխատի 
դասական լրատուական գործակալութեան կա-
նոններով, անցած է թէ՛ անկախ Հանրապետութեան 
շրջանը, թէ՛ խորհրդային Հայաստանը, թէ՛ մեր 
նորօրեայ Հայաստանի դրօշակակիրն է։ Երեք 
պետականութիւններուն հետ զուգահեռ կարմիր 
թելի նման կ'անցնի «Արմէնփրես»ի պատմութիւնը։ 
Սա թէ՛ պարտաւորեցնող է, թէ՛ հաճելի, թէ՛ առջեւ 
նայելու մեծ ներուժ կու տայ, որպէսզի մենք 
շարունակենք մնալ լաւ, դասական առաջատար 
լրատուական գործակալութիւն։ Այսօր մենք ունինք 
5 լեզուով թողարկուող ժապաւէն՝ հայերէն, ռու-
սերէն, անգլերէն, արաբերէն եւ ֆրանսերէն։ Կը 
նախատեսենք 100ամեակը նշանաւորել լեզուներու 
յաւելմամբ։ Այս տարի գործուն քայլեր իրականա-
ցուցած ենք տեսածառայութիւն ունենալու համար՝  
միշտ ժամանակին համընթաց շարժելով։ Անցած 
տարի յաջողեցանք ամբողջութեամբ սկսիլ լուսա-

նÁկարներու արխիւի թուայնացման աշխատանք-
ները եւ առանձին կայքով ներկայացուցինք հան-
րութեան։ Անցած տարուընէ մեզ միացած են 
«Հայաստանի Հանրապետութիւն» եւ «Ռեսբուպ-
լիքա արմէնիա» թերթերը, աշխատանքներ կը 
տանինք ապագային թերթերու նշանակութեան 
բանաձեւը գտնելու ու տպագիր մամուլը զարգա-
ցÁնելու ուղղութեամբ։ Աշխատանքները շատ են։ 
2019 թուականը կը սկսինք Յունուարին կայանալիք 
լրատուական մեծ ժողովով, որուն ժամանակ կը 
հրաւիրենք մեր միջազգային բոլոր գործընկերները։ 
Մօտաւորապէս 20 տարբեր պետութեան լրատ-
ւական գործակալութիւններուն հետ «Արմէնփրես» 
յարաբերութիւններ ունի։ 2014-2016 թուական-
ներուն «Արմէնփրես»ը ղեկավարած է սեւծովեան 
տարածաշրջանի ազգային լրատուական գործա-
կալութիւններու խորհուրդը, որուն ԱՊՀ տեղե-
կատուական խորհուրդի 2014ի նիստերը տեղի 
ունեցած են Երեւանի մէջ: Կրնանք հպարտօրէն 
արձանագրել, որ աշխարհի տեղեկատուական 
քարտէսի վրայ «Արմէնփրես»ը իր տեղը, դերը եւ 
նշանակութիւնը ունի։ Սա կ'ուրախացնէ մեզ։ 

- Ձեր կարծիքով՝ լրատուութեան ոլորտին 
մէջ մենք ի՞նչ խնդիրներ ունինք։ Մասնագիտական 
առումով անձնակազմերու պատրաստութեան, 
նոր լրատուադաշտի զարգացման հետ համըն-
թաց քալելու եւ ընդհանրապէս ոլորտը աւելի 
մաքուր դարձնելու առումով ի՞նչ ընելիքներ կան 
եւ վերջապէս ինչպէ՞ս կը տեսնէք մամուլի ապա-
գան։

-Ապագայի փնտռտուքը այն կարեւորագոյն 
հարցն է, որուն վերաբերեալ մեր կազմը շատ կը 
մտածէ։ Ինչպէ՞ս պիտի ըլլայ լրատուութեան ապա-
գան։ Մենք կը պատկերացնենք, որ այսօրուան 
համաշխարհային լրատուական շուկային մէջ մեր 
հնարաւորութիւնները խիստ սահմանափակ են։ 
Մենք եթէ կ'ուզենք մրցունակ ըլլալ, պէտք է 
նոյնիսկ գերազանցենք վաղուան տրամաբանու-
թիւնը։ Այս առումով, օրինակ, մենք անցած տարի 
փորձարկեցինք լուրերու պատրաստութեան ծրա-
գիր, որ վայրկեաններու ընթացքին երեք լեզուով 

լուրեր կը պատրաստէ։ Մենք այդ աշխատանքները 
պիտի շարունակենք, պիտի ընդլայնենք, որովհե-
տեւ այսօր աշխարհը այդ ուղղութեամբ կ'երթայ։ 
Օրինակ՝ չինական «Սինխուա» գործակալութիւնը 
ստեղծած է ծրագրային ապահովումը, որ հե-
ռուստաեթեր կը վարէ։ Դուք կը տեսնէք մարդու 
պատկեր, բայց խորքին մէջ այդ մարդը չկայ, 
ուղղակի մեքենական համակարգ է։ Սա միւս 
կողմէ կը նեղացնէ լրագրողի գործունէութեան 
հնարաւորութիւնները։ 

- Շատ կը խօսուի, որ ապագային վերացող 
մասնագիտութիւններէն մէկն ալ լրագրութիւնը 
պիտի ըլլայ։ Դուք այս առումով ի՞նչ կը կարծէք: 
Մտավախութիւն ունի՞ք այս խնդրով։ 

- Ոչ, բնաւ։ Մեր ամենահետաքրքրական գործ-
ընկերներէն մէկը՝ ճափոնական «Kyodo» գործա-
կալութիւնը, այդ մտավախութիւնը չունի, մնացած 
բոլոր մեր գործընկերները կը խօսին, որ արհես-
տագիտութիւնը կը փոքրացնէ մարդու դերը։ 
«Kyodo»ի ներկայացուցիչները կը խօսին հակա-
ռակի մասին։ Իրենց պատկերացմամբ՝ ապագայի 
բոլոր մասնագիտութիւնները կախուած պիտի 
ըլլան մարդու ստեղծարարութեան հետ։ Այսինքն՝ 
մրցունակ լրագրողի համար ստեղծարար մտածո-
ղութիւնը պիտի դառնայ առաւելութիւնը։ Ի հարկէ, 
որեւէ ծրագրային ապահովում աւելի արագ 
կ'աշխատի, քան մարդը, բայց աւելի ստեղծարար 
չէ, քան մարդը, զգացականութիւն, բանականու-
թիւն չունի, ինչպէս մարդը։ Մարդը դիմացինի 
շարժուձեւէն կրնայ այնպիսի հարց ձեւակերպել, 
որ հարցազրոյցը դառնայ հետաքրքրական։ Չեմ 
կարծեր, որ ժամանակակից ծրագրային ապա-
հովումը այդ հնարաւորութիւնները կ'ունենայ։ Հե-
տաքÁրքրական ժամանակներ կ'ապրինք, կը 
տեսնենք։ 

- Վերադառնալով «Արմէնփրես»ին՝ ինչպէ՞ս 
կը գնահատէք պետական լրատուական գոր-
ծակալութիւններու դերը երկրի զարգացման 
գործին մէջ։ 

- Շատ կը կարեւորեմ, որովհետեւ ժամանա-
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«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ – 16 - 
«Եթէ Կ'ուզենք Ըլլալ Մրցունակ, Պէտք Է Գերազանցենք Նոյնիսկ Վաղուան Տրամաբանութիւնը»
Հարցազրոյց «Արմէնփրես» Լրատուական Գործակալութեան Տնօրէն Արամ Անանեանի Հետ
Գործակալութեան Հիմնադրութեան 100ամեակին Առիթով 

կակից աշխարհին մէջ պետական լրատուական 
գործակալութեան դերը փոփոխութեան ենթարկ-
ւած է։ Եթէ անցած դարու 50-60-70 կամ 80ական 
թուականներուն լրատուական գործակալութիւն-
ները կրնային եւ կը դիտուէին բացառապէս որպէս 
քարոզչութեան միջոց, այսօր անոնց դերը տրա-
մագծօրէն փոխուած է, մանաւանդ ժողովրդավա-
րական երկիրներու կամ այդ ճամբով գացող 
երկիրներու մէջ։ Մեր հայաստանեան տիպի երկիր-
ներուն մէջ, ուր կայ լրատուական բազմազանութիւն, 
մենք կը տեսնենք շատ պարզ օրինաչափութիւն 
մը՝ լրատուութիւնը երթալով կ'առեւտրականանայ։ 
Ըսելիքս պարզեցնելու համար բերեմ օրինակ.
մենք կ'ապրինք այնպիսի դարաշրջան մը, ուր 
տեղեկութեան թէ՛ աղբիւրները, թէ՛ քանակը 
երթալով կը մեծնան։ Սա մեծ ճնշում կը բանեցնէ 
լրատուական տնօրէններու վրայ, թէ ո՞ր բովան-
դակութիւնը ընտրեն, որպէսզի իրենց ընթերցողին 
համար հետաքրքրական ըլլայ, բարձր դիտելիու-
թիւն ապահովէ, գովազդային լրացուցիչ մուտքեր 
եւ այլն։ Հիմնականօրէն այդ տեսանելիութիւն 
ապահովող բովանդակութիւնը այն չէ, որը կարե-
ւոր է, որը հասարակութեան հնարաւորութիւն կու 
տայ կատարելու գիտակցուած ընտրութիւն։ 
Նշանաւոր փոփ երգչուհիի մասին լուրը կրնայ 
աւելի մեծ եկամուտ բերել։ Այդ լաւ չէ, վատ չէ, այդ 
այդպէս է։ 

Պետական լրատուամիջոցի դերը այս դարա-
շÁրջանին ոչ թէ քարոզչութիւնն է, այլ կարեւորը 
հետաքրքրական դարձնելը։ Անկէ ետք ինչպէ՞ս կը 
քննարկուի քաղաքականութիւնը, ի՞նչ դատողու-
թիւն կը ձեւաւորուի, ինչպիսի՞ ընկալումներ կը 
ձեւաւորուին՝ արդէն քաղաքացիի ընտրութիւնն է։ 
Իսկ ի՞նչ կ'ընենք կամ ինչպէ՞ս կը չափենք այդ 
մէկը։ Մենք կը չափենք մեր բաժանորդներու 
քանակով, մեր ընթերցողներու քանակի աճով եւ ի 
հարկէ յղումներու քանակով։ Մեզի համար ամե-
նակարեւոր ցուցիչը յղումներու քանակն է, որ կայ 
մեր արտադրած տեղեկատուական բովանդա-
կութեան վրայ։ Որպէս լրատուական գործակալու-
թիւն՝ մեր հիմնական գործառոյթն է արտադրել 
առաջնային տեղեկութիւն եւ ամբողջ աշխարհին 
մէջ տեղեկութեան հիմնական ծաւալը կ'արտադրեն 
լրատուական գործակալութիւնները։ Միւսները 
անկէ կ'օգտուին, եւ այդ լաւ է, աշխատանքի 
բաժանում տեղի կ'ունենայ։ 

- Այսինքն՝ պետական լրատուական գործա-
կալութիւնը պէտք չէ հասարակութեան կողմէ 
ընկալուի որպէս պահի իշխանութեան կամքը 
արտայայտող լրատուամիջոց։ 

-Ինծի իմ յարգարժան գործընկերներս այդ 
հարցը տուած են, որ կ'ուզէին ապրիլ Հ1ի կամ 
«Արմէնփրես»ի Հայաստանի մէջ։ Ես չեմ կիսեր 
այդ մտայնութիւնը, որովհետեւ դուք բոլորդ կ'ապ-
րիք «Արմէնփրես»ի ներկայացուցած երկիրը։ 
«Արմէնփրես»ը չի գրեր բաներ, որոնք գոյութիւն 
չունին, «Արմէնփրես»ը չի գրեր երեւոյթներու 
մասին, որոնք չկան։ «Արմէնփրես»ը կը գտնէ, կը 
մատնանշէ կարեւորն ու կը ներկայացնէ ձեր դա-
տին։ Այդ երեւոյթին ետեւէն երթալը, հասկնալը, 

ներկայացնելը արդէն մեր գործընկերներու մաս-
նագիտական ճաշակին ու ընկալումներուն հարցն 
է։ Այդտեղ որեւէ առանձնայատուկ բան չկայ։ Նա-
յեցէ՛ք մեր շուրջը։ Մենք ունինք տասնեակ, 
հարիւրաւոր լրատուամիջոցներ, ունինք յաճախ 
քննարկուող ու քննադատուող մարդոց ամբողջու-
թիւններ եւ այդ ամէնուն մէջ ներկայացնել իրա-
կանութիւն մը, որ գոյութիւն չունի, կարելի չէ։ Ի 
հարկէ, մենք գոյները չենք խտացներ։ Ես չեմ 
բացառեր, որ կայ նաեւ պատմական ընկալումը, 
որ պետականը պէտք է ըլլայ քարոզչական։ Ես 
այդ մէկը չեմ բացառեր, հանգիստ կը նայիմ անոր։ 
Մեր մտայնութիւնն է զայն քանդել։ Ես ձեզ կրնամ 
երաշխաւորել, որ սկանդալային վերնագրի ու 
բովանդակութեան առումով չենք տեսներ որեւէ 
կաշկանդող բան, քան մեր լրատուական մաս-
նագիտական ընկալումները։ Տեսէք՝ սկանդալային 
իրակա՞ն, թէ՞ սկանդալային կեղծ լուր։ Մենք լրագ-
րութիւն կ'ընենք։ Մեր մօտ լրատուական ու հեղի-
նակային լրագրութեան հաւասարակշռութիւնը 
յօգուտ լրատուականի է։ Եթէ մենք աւելցնենք մեր 
միջոցները թէ՛ հետաքննական լրագրութեան, թէ՛ 
հեղինակային լրագրութեան մէջ, այդ ծաւալը կ'ա-
ւելնայ ինքնաբերաբար։ Մենք կը խօսինք այսօր 
կեղծ տեղեկութեան մասին։ Ուզէք թէ չուզէք միակ 
վստահելի աղբիւրը այսօր «Արմէնփրես»ն է։ Իմ 
գործընկերներս կ'ըսեն՝ մենք մտանք-տեսանք ձեր 
կայքին մէջ կայ, ուրեմն իրականութիւն է լուրը։ Սա 
շատ կարեւոր ձեռքբերում է։ Մեր դիրքաւորումը 
մենք կ'ընենք որպէս վստահելի միջոցի, որովհե-
տեւ, ըլլալով 100ամեայ լրատուամիջոց, մեր դուրսի 
գործընկերներուն համար ալ վաւերականութեան 
աղբիւր ենք։ Մենք ունինք մեր թերթերը, ուր 
քննական, վերլուծական հետաքրքրական նիւթեր 
կը հրապարակենք։ 

- Մէկ հարցով կ'ուզէի խօսիլ «Արմէնփրես»ի 
միջազգային գործակցութեան մասին, Սփիւռքի 
հայկական լրատուամիջոցներուն հետ աշխա-
տանքի կարեւորութեան մասին։ 

- Սա այն հարցն է, որուն մասին կրնանք շատ 
երկար խօսիլ։ Նախ կ'ուզեմ ողջունել «Զարթօնք»ի 
իմ բոլոր գործընկերներս։ Մենք մի քանի տարի 
առաջ դրինք գործակցութեան հիմքը եւ ցայսօր կը 
շարունակուի։ Մեծապէս կը կարեւորենք բովան-
դակ հայութեան լրատուամիջոցներու հետ աշխա-
տանքը։ Ամենաաշխոյժը մենք կը գործակցինք 
լիբանանահայ համայնքի հետ։ «Ազդակ»ի, «Զար-
թօնք»ի ու «Արարատ»ի մեր գործընկերները շատ 
նախանձախնդիր են, որ գործակցութեան կամուր-
ջը կայանայ։ Մենք ամէն ինչ պիտի ընենք, որ-
պէսզի սփիւռքահայ մամուլը չունենայ տեղեկու-
թեան պակաս։ Ետ ցատկելով դէպի «Զարթօնք»՝ 
զիս կ'ուրախացնէ, որ նաեւ դուք այստեղ ըլլալով՝ 
նիւթ կը տրամադրէք լրատուամիջոցին համար։ 
Վերջին 7 տարուան ընթացքին չէ եղած տարի մը, 
որ մենք երկկողմ կամուրջ չստեղծենք որեւէ նոր 
գործընկերոջ հետ։ Տասնեակի կը հասնին այն 
լրատուական կառոյցները, որոնց մենք կ'անդա-
մակցինք։ «Արմէնփրես»ի լրատուութենէն, բացի 
գործընկերներէն, կ'օգտուին այնպիսի միջազգա-
յին հսկաներ, ինչպիսիք են՝ «CNN»ը, «UPI»ը, 

«Սինխուա»ն, «BBC»ն, «ՌԻԱ նովոսթի»ն եւ այլն:
Ի հարկէ, որեւէ պայմանագիր, եթէ ոչինչ ընես, 

կը մնայ թուղթի վրայ, բայց մենք կ'ընենք կարելին, 
որպէսզի այդ գործակալութիւններուն մէջ աւելի 
շատ երեւի Հայաստանը։ Անոնցմէ հնարաւորինս 
կը փորձենք քաղել փորձ, գիտելիքներ, գործիքներ 
ու տեղեկութիւն։ Ոչ մէկս առանձին կղզի ենք, մենք 
բան մը լաւ գիտենք, ուրիշ բան մը՝ մեր գործընկեր-
ները։ Այդ զարգացումը ապահովելու համար 
պարբերաբար շփումները շատ կարեւոր են։ Մենք 
երկու տարի շարունակ Հայաստանի մէջ լրատուա-
կան ժողով կը գումարենք, ուր բազմաթիւ մի-
ջազգային ու տեղական փորձագէտներու հետ կը 
փորձենք լրատուամիջոցներու ապագան հասկնալ։ 
Կը կարծեմ՝ սա շատ կարեւոր է։ 

- Հուսկ, կը նշէ՞ք երեք բան, որ անհրաժեշտ է 
փոխել Հայաստանի լրատուադաշտին մէջ։ 

- Տուիք հարց մը, ուր կրնամ նշել թէ՛ երեք, թէ՛ 
երեսուն։ Ինծի դժուար է հիմա բանաձեւել։ Պէտք է 
սկսիլ թէ՛ լրագրողական կրթութենէն, թէ՛ մասնագի-

տութեան գնահատանքէն: Երբ 
ես բանաձեւեմ այդ երեք կէտը, 
կը խոստանամ առաջինը ձեզի 
ըսել։ 

- Շնորհակալ եմ հետաքըր-
քրական զրոյցի համար։ 
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Ø»ñ ßñç³ÝÁ ²½Ç½Ç¿ÇÝ µáÉáñ å¿Ï»ñÁ Ç°Ù 
å¿ÏÇë Ññ³Ù³ÝÇÝ ï³Ï ÏÁ ·ïÝáõ¿ÇÝ. Ù»ñ 
ÙûïÁ ·ïÝáõ³Í »ñ»ù Ñ³°Û ·ÇõÕ»ñª â³Ã, 
²ùï³Õ, ¾ÛÉ¿Ý×¿ ÇÝùÝ³å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý[44] 
¹ÇÙ³Í ÁÉÉ³Éáíª Çñ»Ýó íñ³Û ÏÁ Û³ñÓ³ÏáÕ ß³ï 
ÙÁ ÃÇõñù»ñ »õ ùÇõñï»ñ áÕç ã¿ÇÝ ¹³éÝ³ñ... 
Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ ½ÇÝáõáñ ÕñÏ»ó [³Û¹ ·ÇõÕ»-
ñáõÝ ¹¿Ù]... ½ÇÝáõáñÝ»ñÝ ³É ß³ï ½áÑ»ñ ï³Éáí 
»°ï ÷³Ë³Ý...

ÂÇõñù Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ Ù»ñ å¿ÏÇÝ Ññ³-
Ù³Û»ó áñ µáÉá¯ñ ã»ñù¿½ ÓÇ³õáñÝ»ñÁ Ñ³õ³ù³Í 
»ñÃ³Û »õ ³Û¹ ·ÇõÕ»ñÁ Ïñ³ÏÇ ï³Éáí ÅáÕá-
íáõñ¹Ý ³É ëáõñ¿ ³ÝóÁÝ¿, ëå³éÝ³Éáí áñ Ñ³-
Ï³é³Ï å³ñ³·³ÛÇÝª å¿ÏÇÝ ·ÇõÕ»ñÁ ÃÝ¹³Ýû-
ÃÇ ÏÁ µéÝ¿...: ä¿É¿ñ å¿ÏÁ µáÉáñ å¿Ï»ñáõÝ Éáõñ 
ÕñÏ»ó, »Ï³Ý ÅáÕí»ó³Ý, ÅáÕáí ·áõÙ³ñ»óÇÝ áñ 
³éïáõÝ Ï³Ýáõ°Ë, ë³ÛÉ»ñáõÝ íñ³Û Û³ñ¹ µ»éó³Í, 
ÓÇ³õáñÝ»ñÁ ³éç»õ¿Ý »õ ë³ÛÉ»ñÁ »ï»õ¿Ý åÇïÇ 
Û³é³ç³Ý³Ý: Ø»Í å¿ÏÇÝ áñáßÙ³Ùµ ¹¿åÇ â³Ã 
ÏÁ Û³é³ç³Ý³Ý, ÏÁ å³ß³ñ»Ý ·ÇõÕ»ñáõÝ ³Û·Ç-
Ý»ñÝ áõ ³ñï»ñÁ »õ ³Ù¿Ý å³ïñ³ëïáõÃÇõÝ 
í»ñç³Ý³É¿Ý »ïù Ù»Í å¿ÏÁ, ÉéáõÃ»³Ý Ù¿ç, Çñ 
ÓÇáõÝ íñ³Û Ï³ÛÝ³Í ÏÁ åáé³Û. §¿¯Û... ¹ñ³óÇ-
Ý»¯ñ, ¿¯Û Ñ³Û»¯ñ, »Ã¿ ³ÝÓÝ³ïáõñ ÁÉÉ³ù Ó»ñ 
Ù³½»ñáõÝ Ù¿Ï Ã»ÉÇÝ ³Ý·³Ù íÝ³ë åÇïÇ ãÑ³ëÝÇ. 
³ÝÓÝ³ïáõ°ñ »Õ¿ù¦: à°ã Ù¿Ï Ó³ÛÝ, á°ã Ù¿Ï 
ßßáõÏ...: ä¿ÏÁ Ï'»ñÏñáñ¹¿ Çñ ËûëùÁ, Ï'³õ»ÉóÝ¿ª 
§»Ã¿ ³ÝÓÝ³ïáõñ ãÁÉÉ³ù ·ÇõÕÁ »õ Ó»½ µáÉáñ¹ 
åÇïÇ ³Ûñ»Ýù¦: ¸³ñÓ»³É ÉéáõÃÇõÝ, Ó³ÛÝ ãÏ³Û 
»ñµ»°ù...: ä¿ÏÁ ëïÇåáõ³Í Ï'»ññáñ¹¿...: Ú³Ý-
Ï³ñÍ ¹áõ°é ÙÁ ÏÁ µ³óáõÇ. ³ÕçÇÏ ÙÁ - ½¿ÝùÁ 
Ó»éùÇÝ - ¹áõñë »ÉÉ»Éáíª §³Ûë ÓÇáõ°¹, ³Ûë ³É 
×³ÏïÇ°¹¦, Áë»Éáí, »ñÏáõ ·Ý¹³Ï Ï'³ñÓ³Ï¿, 
ÙÇÝ ÓÇáõÝ ×³ÏïÇÝ »õ ÙÇõëÝ ³É å¿ÏÇÝ ×³ÏïÇÝ: 
ÖÇßïáõ×Çßï, áõÕÕ³ÏÇ ÃÇñ³Ë µéÝ³Í ÓÇ°Ý »õ 
å¿°ÏÁ ·»ïÇÝ ÏÁ ÷éáõÇÝ: â»ñù¿½Ý»ñáõÝ Ù¿ç 
íÉíÉáõÏ, Çñ³ñ³ÝóáõÙ Ï'ÇÛÝ³Û, ÏÁ ëÏëÇÝ 
³Ý¹³¹ñáõÙ Ññ³ó³Ý³Ó·áõÃ»³Ý, ÏÁ Ññ¹»Ñ»Ý 
³ñï áõ ³Û·Ç »õ ·ÇõÕÁ... Ñ³õ³ñÁ ÏÁ Ñ³ëÝÇ 
å¿ÏÇÝ ïáõÝÁ. ·ÇõÕÇÝ ³ÕçÇÏÝ»ñÝ áõ ÏÇÝ»ñÁ ÏÁ 
ëÏëÇÝ É³ó áõ áÕµÇÝ, Ù³½»ñÝÇÝ ÷»ïï»É, 
Áë»Éáí. §×³õñÇ ³ÕçÏ³Ý Ó»éùáí ÇÝÏ³õ...¦:

ºñµ ÇñÇÏáõÝÁ ïáõÝ ÏÁ ¹³éÝ³Ý ¹Ç³ÏÝ»ñÁ 
ë³ÛÉ»ñáõÝ íñ³Û µ³ñÓ³Í, ³Ù¿Ý ïáõÝ É³¯ó áõ 
ßÇõ³¯Ý, Ñ³Ù³ï³ñ³Í áÕµÁ ÏÁ ëÏëÇ, ·ÇõÕÁ ÏÁ 
å³ï¿ ëáõ·áí...: Àëï Çñ»Ýó ûñ¿ÝùÇÝ, ÝáÛÝ 
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ å¿ÏÇÝ »Õµ³ÛñÁ ÏÁ Ñéã³ÏáõÇ 
å¿ÛÉ¿ñ å¿ÛÇ: ²Û¹ ³Ýûñ¿ÝÇÝ ³é³çÇÝ ·áñÍÁ 
»Õ³õ ¹³ßáÛÝÁ ù³ß»Éáí, Ù³½»ñ¿ë µéÝ»É, ½Çë 
·»ïÇÝ ½³ñÝ»Éª ÙáñÃ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ´³Ûó Í»ñáõÏ 
Ù³ÛñÁ ³é³ç Ý»ïáõ»Éáí ³½³ï»ó ½Çë Áë»Éáí. 
§ÇÝÍÇ° ÙáñÃ¿° »õ ËÝ³Û¿ ³Û¹ ïÕáõÝ... ³ÝÇÏ³ 
ÇÙ ½³õ³Ïë ¿¦: ²½³ïáõ»ó³Û ³Û¹ ³Ýûñ¿ÝÇÝ 
Ó»éù¿Ý, µ³Ûó ³ï»ÉáõÃÇõÝÝ áõ á°ËÁ Ý»ñëë 
å³ï»ó...:

â³ÃóÇÝ»ñÁ Çñ»Ýó µáÉáñ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ 
³é³Í, »ï»õÇ É»é³Ý ËÇï ³Ýï³éÁ ÙïÝ»Éáí 
ÏÁ Û³é³ç³Ý³Ý »õ Ñá°Ý ·ïÝáõ³Í ÑëÏ³Û ù³-
ñ³Ûñ ÙÁ Çñ»Ýó ³å³ëï³Ý Ï'ÁÝ»Ý: Æñ»Ýó ËÁÙ-
µ³å»ï Ãá÷³É ê³Ùáõ¿É â³õáõßÇÝ[45] Ññ³-
Ù³Ýáí µáÉá¯ñ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ ÅáÕáíÇ ÏÁ 
ÝëïÇÝ ù³ñ³Ûñ¿Ý µ³õ³Ï³Ý Ñ»éáõ ï»Õ ÙÁ »õ 
³ÛÝï»Õ »ñ¹áõÙ Ï'ÁÝ»Ý ³Ù¿ÝùÝ ³É ³ÝËïÇñ Ã¿ª 
³Ù¿Ý Ù³ñ¹, Ç°ñ Ñ³ÛñÝ áõ Ù³ÛñÁ »õ ÁÝï³ÝÇùÁ 

Ինքնակենսագրութիւն
(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)

Þ³ñ. 50

ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ Ç°ñ Ó»éùáí åÇïÇ ÙáñÃ¿, ÷áË³Ýª ÃáõñùÇÝ, 
ã»ñù¿½ÇÝ ... áñå¿ë½Ç Ù»°Ýù Ï³ñ»Ý³Ýù Ù»ñ 
íñ¿ÅÁ ÉáõÍ»É µáÉáñ¿Ý: ²ÝáÝù ·Çß»ñ³Ýó ù³ñ³Ûñ 
·³Éáí... Çñ»Ýó Ó»éù»ñáí ÏÁ Ý³Ñ³ï³Ï»Ý µá-
ÉáñÁ: ØÇ³Ï ÏÇÝÁ áñ ÏÁ Ó·»Ý ê³Ùáõ¿É â³õáõßÇÝ 
»ñ»ù ³Ùëáõ³Û Ñ³ñëÝ ¿, ½áñ ïÕáõ ½·»ëïáí 
Íåï³Í, ×³Ù÷³Û Ï'»ÉÉ»Ý ¹¿åÇ¯... íñ¿°Å, ¹¿åÇ¯ 
å³ïáõÑ³°ë ÃÇõñùÇÝ, ùÇõñïÇÝ, ã»ã¿ÝÇÝ »õ 
ã»ñù¿½ÇÝ...:

Ú³çáñ¹ ûñÁ »ñµ ã»ñù¿½Ý»ñÁ ³ÝáÝó Ñ»ïù»-
ñáõÝ Ñ»ï»õ»Éáí ù³ñ³Ûñ ÏÁ Ñ³ëÝÇÝ, ³Ï³Ý³-
ï»ë Ï'ÁÉÉ³Ý ë³ñëé³½¹»óÇÏ ³Û¹ ï»ë³ñ³ÝÇÝª 
ÅáÕáíáõñ¹Ç ÙÁ ß³ñáõ³Í ¹Ç³ÏÝ»ñÁ ³ÙµáÕç ÏÁ 
·ïÝ»Ý ù³ñ³ÛñÇÝ Ù¿ç »õ ë³ñë³÷³Í... »ï ÏÁ 
¹³éÝ³Ý áõ ÏÁ å³ïÙ»Ý ·ÇõÕ³óÇÝ»ñáõÝ Çñ»Ýó 
³ãù»ñáí ï»ë³ÍÁ...: Ð³½Çõ »ñÏáõ ß³µ³Ã ³Ýó 
³Ûë ³Õ¿ï¿Ý, »ñÏáõ ã³ÃóÇ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ, 
å³ß³ñÇ Ñ³Ù³ñ, í³ñ Ï'ÇçÝ»Ý... µ³Ûó ã³°ñ 
µ³Ëï¿Ý ÏÁ ï»ëÝáõÇÝ »õ ÏÁ Ñ³É³ÍáõÇÝ: ²ÝáÝù 
÷³ËáõëïÇ ×³Ù÷áõÝ íñ³Û Ù»ñ ï³Ý ¹áõéÁ 
µ³ó ·ïÝ»Éáíª Ý»ñë ÏÁ ÙïÝ»Ý »õ áõÕÕ³ÏÇ 
Ù³ñ³ÝÁ Ï'ÇçÝ»Ý, ¹áõéÁ Ý»ñë¿Ý ÏÁ ·áó»Ý... 
ÙÇÝã í»ñÁª ë»Ý»³ÏÇÝ Ù¿ç, Ù»éÝáÕ å¿ÏÇÝ ÏÇÝÁ 
ÛÕÇ, í»ñçÇÝ ûñ»ñÁ Ñ³ë³Í, ó³õÇÝ Ù¿ç ÏÁ ï³-
é³åÇ...: Ø³ñ¹ÇÏ ÏÁ Ñ³ëÝÇÝ áñå¿ë½Ç ¹áõñë 
Ñ³Ý»Éáí ½³ÝáÝù ëå³Ý»Ý, µ³Ûó å¿ÏÇÝ Ù³ÛñÁ 
Ï'ÁÝ¹¹ÇÙ³Ý³Û. Ù³ÛñÁ ã'áõ½»ñ áñ Çñ»Ýó ï³ÝÁ 
å³ïÇõÁ í³ñÏ³µ»ÏáõÇ, »ñÏñáñ¹ª áñ ÛÕÇ Ñ³ñ-
ëÁ ÏÁ ï³é³åÇ ó³õ»ñ¿, å¿ïù ã¿ ï»Õ¿Ý ß³ñ-
Å»É...: Îáõ ·³Ý µáÉá¯ñ Ù»Í»ñÁ, ÏÁ ëÏëÇÝ ³Õ³ã»É 
áñ ³Û¹ Ã³ùëïáó¿Ý ¹áõñë »ÉÉ»Ý, Ëáëï³Ý³Éáí 
áñ Çñ»Ýó Ù³½ÇÝ ³Ý·³Ù åÇïÇ ã¹åãÇÝ... »õ 
áõ½³Í ï»Õ»ñÝÇÝ ÏñÝ³Ý »ñÃ³É...: ´³Ûó 
³Ýû·áõï. Ý»ñë¿Ý §á°ã¦ ÏÁ å³ï³ëË³Ý»Ý: 
ÆñÇÏáõÝ Ï'ÁÉÉ³Û, ³ÝáÝù Ñá°Ý »Ý »õ ã»Ý ß³ñÅÇñ: 
¶Çß»ñÁ ¹³°ñÓ»³É ã»Ý ß³ñÅÇñ: ²é³õûïáõÝ 
Ñá×³Ý»ñÁ Ïáõ ·³Ý »õ Ï'³Õ³ã»Ýª ³Ýû·áõï, 
¹áõñë ã»Ý »ÉÉ»ñ...: ì»ñç³å¿ë, »ññáñ¹ ûñÁ 
¹áõñë »ÉÉ»Éáõ ËáëïáõÙ Ïáõ ï³Ý: ²ÝáÝóÙ¿ Ù¿ÏÁ 
Ï'ÁÝ¹¹ÇÙ³Ý³Û Áë»Éáí Ã¿ §³ëáÝó »ñ¹áõÙÇÝ ÙÇ° 
Ñ³õ³ï³ñ, Ù»½ åÇïÇ ëå³Ý»Ý ³Ûë ßáõÝ»ñÁ¦: 
ì»ñç³å¿ë ¹áõ°ñë Ï'»ÉÉ»Ý...

Ð³½Çõ ÷áÕáóÇÝ ¹éÝ¿Ý ¹áõñë »É³Íª Ñ³ñÇõ-
ñ³õáñ ½¿Ýù»ñ ÏÁ ëÏëÇÝ Ïñ³Ï»É, Ù¿ÏÁ Çñ ëáõñÁ 
ù³ß³Í ÏÁ ÃéóÝ¿ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ 
·ÉáõËÁ, µ³Ûó ³Û¹ ³Ý·ÉáõË Ù³ñ¹Á ÏÁ ëÏëÇ 
í³½»É ³Ý¹³¹³ñ, ù³ñ»ñ Å³Ûé»ñ ó³ïÏñï»Éáí 
ÙÇÝã»õ áñ ùë³Ý ÷³Ù÷áõßï Ù³ñÙÇÝÁ Í³Ï Í³Ï 
ÏÁ Í³Ïáï»Ý »õ Ï'ÇÛÝ³¯Û...: ²ëÇÏ³ ÇÝÍÇ Ù»Í 
¹³ë »Õ³õ - Áë³õ ÚáíÑ³ÝÝ¿ëÁ - »õ »ë Ýá°ÛÝ 
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ, ÙÇïùë ¹ñÇ áñ Å³Ù ³é³ç ³Ûë 
³ÝÇÍ»³É í³Ûñ¿Ý ÷³ËãÇÙ áõ ³½³ïÇÙ: ...Èë³-
ÍÇë Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ³Ù»ñÇÏ³óÇÝ»ñÁ ê»µ³ëïÇ³ 
»Ï³Í ¿ÇÝ: êÏë³Û å³ïñ³ëïáõÃÇõÝÝ»ñ ï»ë-
Ý»É: Ü³Ë ï³Ý ßáõÝÁ ÙÇÝã»õ »ïùÁ Ó»éùáíë 
Ï»ñ³Ïñ»Éáí ÇÝÍÇ µ³ñ»Ï³Ù³óáõóÇ, ³å³ 
å¿ÏÇÝ É³õ³·áÛÝ ÝÅáÛ·Á ï»õ³å¿ë ßáÛ»É »õ 
Ñ³Ùµáõñ»É ëÏë³Û, ÙÇ»õÝáÛÝ ³ï»Ý í³ñÁ 
Ù³é³ÝÇÝ Ù¿ç ·ïÝáõáÕ ÑëÏ³Û Ï³ñ³ë¿Ý (áñ 
áëÏÇáí É»óáõÝ ¿ñ) ù³ÝÇ ÙÁ ³÷ í»ñóáõóÇ »õ 
ï»Õ ÙÁ Í³ÍÏ»óÇ, ³å³ å¿ÏÇÝ ÁÝïÇñ ½¿ÝùÝ áõ 
³ïñ×³Ý³ÏÁ »õ ¹³ßáÛÝÁ [ÙÇßï áõß³¹ñáõÃ»³Ýë 
Ù¿ç å³Ñ»óÇ] »õ ûñ ÙÁ »ñµ ³ÝáÝù Ùûï³Ï³Û 
·ÇõÕ ÙÁ Ññ³õÇñáõ³Í ¿ÇÝ, Û³ñÙ³ñ [ÝÏ³ï»Éáí], 
·Çß»ñáí »É³Û, ßáõÝÁ É³õ ÙÁ ßáÛ»óÇ »õ Ï»ñ³Ï-
ñ»óÇ, ÓÇáõÝ áïù»ñáõÝ Ã³ÕÇù Ï³å»óÇ, áëÏÇÝ 

»õ ½¿Ýù»ñÁ ³éÇ, ³ÝÓ³ÛÝ ³ÝßßáõÏ ÓÇÝ ¹áõñë 
ù³ß»óÇ »õ íñ³Ý Ý»ïáõ»Éáí Ãé³¯Û: ¶ÇõÕÇÝ Ù¿ç 
³Û¹ ÓÇáõÝ Ñ³ëÝáÕ áñ»õ¿ ÓÇ ·áÛáõÃÇõÝ ãáõÝ¿ñ... 
Ë»Éûù ³Ý³ëáõÝÁ ½·³ó áñ Ù»Ýù Ù³Ñ¿Ý ³½³ï»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ ÷³Ëáõëï Ïáõ ï³Ýù. Ï³ñÍ»ë Ã¿ Ññ»-
Õ¿Ý ÓÇ¯ ÁÉÉ³ñª ³é³Ýó ÇÙ Ó³ÛÝÇë ½Çë ê»µ³ëïÇ³ 
Ï'³é³çÝáñ¹¿ñ, ·ÇïÝ³Éáí áñ ÷ñÏáõÃ»³Ý 
í³Ûñë ÙÇÙÇ³ÛÝ Ñá°Ý ÏñÝ³ñ ÁÉÉ³É...: ²éïáõÝ 
ÓÇÝ »õ ½¿Ýù»ñÁ, áñ Ñ³½³ñ¿Ý ß³¯ï ³õ»ÉÇ 
Ï'³ñÅ¿ÇÝ, 200 ûëÙ³Ý»³Ý áëÏÇÇ Í³Ë»óÇ...: 
ÆÙ áõÝ»ó³Íë »ñ»ùÑ³ñÇõñ ûëÙ³Ý»³ÝÇÝ ùáíÁ 
ù³Ù³ñÇë Ù¿çÁ ï»Õ³õáñ»óÇ, »õ áõñÇß Ñ³·áõëï 
ÙÁ ³éÝ»Éáí Ñ³·³Û, ·³óÇ ÷Ýïé»óÇ ³Ù»ñÇ-
Ï³óÇÝ»ñáõÝ ï»ÕÁ, Çñ»Ýó µ³ó³ïñ»óÇ íÇ×³Ïë 
»õ ËÝ¹ñ»óÇ ½Çë ³½³ï»É ³Û¹ ·³½³ÝÝ»ñáõÝ 
Ó»éù¿Ý. [íëï³Ñ ¿Ç] áñ ³ñ¹¿Ý ³Ù¿Ý ÏáÕÙ ½Çë 
÷Ýïé»Éáõ »É³Í »Ý »õ ½Çë ï»ÕÝ áõ ï»ÕÁ åÇïÇ 
ëå³Ý»Ý: ²Ù»ñÇÏ³óÇÝ»ÇÁ ½Çë ù³ÙÇáÝÇÝ 
³åñ³ÝùÝ»ñáõÝ ï³Ï Ã³ùóñáõóÇÝ »õ ù³ÙÇáÝÁ 
×³Ù÷³Û Ñ³Ý»óÇÝ...:

ØÇÝã»õ äáÉÇë Ñ³ëÝÇÉë ¹áÕ¹áÕ³óÇ, µ³Ûó 
»ñµ äáÉÇë ½Çë êáõñµ öñÏÇã áñµ³ÝáóÁ µ»ñÇÝ 
³ÛÉ»õë ßáõÝã ù³ß»óÇ: ºÏáõñ ï»°ëª ù³ÝÇ ÙÁ ã³ñ 
ÁÝÏ»ñÝ»ñ, »ñµ ÇÙ³ó³Ý áñ ùáíë áëÏÇ Ï³Ûª 
ûÓÇùë ÷³Ï³Ý, »ë ³é³Ýó Ùï³Í»Éáõ ³ç áõ Ó³Ë 
ëÏë³Û Í³Ëë»É: ºñµ ûñ ÙÁ ºÇõùë¿Ï ø³ÉïÁñÁÙ 
·³óÇÝù, ÝÏ³ï»óÇ áñ Íáó¿ë Ãé³Í ¿ÇÝ ÙÝ³ó³Í 
áëÏÇÝ»ñÁ: ²ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ½·³óÇ ÇÙ ¿ßáõÃÇõÝë, 
ÇëÏ »ñµ ¹áõÝ ·Ã³Éáí ÇÝÍÇ û·Ý»óÇñ áõ ëáñ-
í»óáõóÇñ Ï³ñ¹³É, ·ñ»É »õ Ñ³ßáõ»É, áñáõÝ ßÝáñ-
ÑÇõ »ë Ù³ñ¹ ¹³ñÓ³Û, ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ½·³óÇ áñ 
¹áõÝ ÇÙ Ñ³ñ³½³ï »ÕµûñÙ¿ë ³É ³õ»ÉÇ° ÇÝÍÇ 
Ñ³ñ³½³ï »ë, »õ »ë ÙÇßï ùáõ° íñ³¹ ëÏë³Û 
Ùï³Í»Éáõ »ñµ êáõñµ öñÏÇã áñµ³ÝáóÁ Ó·»óÇ 
»õ ù»½Ù¿ µ³ÅÝáõ»ó³Û: ¶ï³Û Ù»ñ ïÝûñ¿ÝÇÝ 
Áë³Í ï»ÕÁ »õ ÑáÝ ¹ñÇ Í³ÍÏáóÝ»ñë »õ ×»ñÙ³-
Ï»Õ¿ÝÝ»ñë, ¹áõñë »É³Û µ³õ³Ï³Ý ÙÁ ù³É»óÇ, 
ï»ë³Û ÏÉ³Û³·áñÍ ÙÁ (Õ³É³Û×Ç), µ³õ³Ï³Ý ÙÁ 
½ÇÝù ¹Çï»É¿ Û»ïáÛ ÁëÇª §¿ÙÙÇ, ½Çë ³ßÏ»ñï 
Ï'³éÝ»±ë¦:

Ø³ñ¹Á »ñ»ëë Ý³Û»Éáí Áë³õ. §»Ïáõ°ñ ë³ 
³Ù³ÝÝ»ñÁ É³õ ÙÁ Éáõ³, µ³Ûó ãÁÉÉ³Û áñ Çñ³ñáõ 
Ë³éÝ»ë, í»ñçÁ ïáõÝë ÏÁ ù³Ý¹áõÇ¦:

ºë ëÏë³Û, Áë³ÍÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ½³ï-½³ï 
Éáõ³É »õ ß³ñ»É... ³Ù¿Ý ÇÝã Çñ Ï³ñ·Á ¹Ý»Éáí...: 
ì³ñå»ïÁ ß³ï Ñ³õÝ»ó³õ:

- È³°õ,- Áë³õ,- ß³µ³ÃÁ ùë³Ý Ãñù³Ï³Ý 
ÃÕÃáëÏÇ (áñ Ñ³õ³ë³ñ ¿ñ ÑÇÝ· ûëÙ³Ý»³Ý 
ÑÝãáõÝ áëÏÇÇ) ÏÁ í×³ñ»Ù: êÏë³Û Çñ ùáíÁ 
³ßË³ïÇÉ: ì³ñå»ïë ·ñ»É Ï³ñ¹³É ã¿ñ ·Çï»ñ: 
êÏë³Û ï»ïñ³Ï µéÝ»¯É: ¶áñÍÁ ûñÁëïûñ¿ ëÏë³õ 
³õ»ÉÇ ³õ»ÉÝ³É: ø³ÝÇ ÙÁ ³ÙÇëÝ»ñ ³Ûëå¿ë 
³ßË³ï»É¿ë »ïùÁ, ù³ÝÇ áñ ·ñå³Ýë ¹ñ³Ù 
áõÝ¿Ç, ÁëÇ í³ñå»ïÇë Ã¿ å¿ïù ¿ ³õ»ÉóÝ¿ ÇÙ 
í³ñÓùë: ì³ñå»ïë µ³ñÇ Ù³ñ¹ ÙÁÝ ¿ñ. §ß³ï 
É³õ,- Áë³õ,- ïÕ³ë ³ëÏ¿ Û»ïáÛ »ñ»ëáõÝ áëÏÇ 
ÏÁ í×³ñ»Ù¦: ºë ï³ñÇ ÙÁ ³Û¹å¿ë ß³ñáõÝ³Ï»É¿ 
Û»ïáÛ Çñ»Ý ÁëÇ Ã¿ ³ÛÉ»õë áõñÇß ·áñÍÇ åÇïÇ 
Ý³ÛÇÙ: Ø³ñ¹Á ß³¯ï ïËñ»ó³õ, Áë³õ. §ïÕ³°ë, 
³Ñ³° å³ïñ³ëï ·áñÍ, Ç±Ýã åÇïÇ ÁÝ»ë áõñÇß 
·áñÍ ÷Ýïé»Éáí... ÁÝÏ»ñáíÇ ³ßË³ïÇÝù¦: 
êÏë³Ýù ÁÝÏ»ñáíÇ ³ßË³ïÇÉ:
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«Կանաչ Գլխարկ»ն Ու Հեղինակը

¾ç 03

մանչուհին յառաջաբան մըն ալ գրած է վէպին 
առթիւ եւ հաւաքած ու գիրքին մէջ զետեղած է 
Անգլիոյ եւ Ամերիկայի հրատարակիչներուն գնա-
հատականները՝ «Կանաչ գլխարկ»ին մասին:

* * *
Ահաւասիկ թէ ինչ գրած է թարգմանիչը.
Գիրքեր կան, որոնք յառաջաբանի պէտք 

չունին: Ասոնց կարգէն է Մայքըլ Արլէնի «Կանաչ 
գլխարկը»: Սա այնպիսի կենդանի գործ մ՚է, որ 
անդիմադրելի մագնիսականութեամբ մը թափան-
ցած է ամէն ազգի ու ամէն դասակարգի ընթեր-
ցողներու շրջանակէն ներս: Մայքըլ Արլէն գիրք մը 
չէ որ կը գրէ. այլ կը բեմադրէ հարազատ, խորունկ 
եւ ուժեղ ապրումներով հարուստ կեանք մը՝ հո-
գեբանական ամենանուրբ դրուագներով պատկե-
րացուած եւ գրական ամենագեղեցիկ կատարե-
լութեամբ արտայայտուած:

Իր տիպարներէն իւրաքանչիւրը մտերիմ ծա-
նօթի մը հանգամանքը կը ստանայ տակաւ, իր 
յանկուցիչ պատմութեան ընթացքին: Անոնցմէ 
ամենէն խոնարհին՝ չի զլանար կենսագրական եւ 
յատկանշական ցայտուն գիծեր ընծայել իր խիստ 
պատկերալից ոճով: Չկայ անձ մը որ իր գրիչին 
ներքեւ շահեկան չդառնայ:

Իսկ բարքերու եւ վայրերու նկարագրութիւնը՝ 
փոխանակ շատ մը ուրիշ հեղինակներու նկարագ-
րականներուն նման ընթերցողին ուշադրութիւնը 
ցրուելու, գործին ամենէն աչքառու հմայքներէն 
մին կը կազմէ:

Աշխարհիկ շրջանակի մը մէջ է, որ տեղի 
կ՚ունենան վէպին գլխաւոր անցքերը: Գերազան-
ցապէս արդիական եւ իրապաշտ գործ մ՚է ան, որ 
սակայն չէ այն կարգի իրապաշտ գործերէն, որ 
կ՚արհամարհէ ինչ որ վսեմ է, ինչ որ հոգիին խոր 
ակերէն կը բխի, ինչ որ վեր է մարդկային իրա-
կանութեան մակարդակէն: Անկեղծ եւ ճշմարիտ 
իրապաշտութիւնն է ան, որ կը յայտնուի «Կանաչ 
գլխարկը»ին մէջ, գիտակից իրապաշտութիւնը, որ 
կը ձգտի դէպի աւելի արդար ու վեհանձն ըմ-
բÁռնումները ընկերային օրէնքներու եւ կեանքի: 
Մտացածին աշխարհի մը բնակիչը չէ Մայքըլ 
Արլէն, որ մտացածին տիպարներ եւ ընկերային 
դրութիւններ կը ստեղծէ. այլ մե՛ր աշխարհին, մե՛ր 
իրականութեան բնակիչը ու թարգմանը: Այդպէս 
են նաեւ իր տիպարները, միսէ ու ոսկորէ շինուած: 
Անմահն Վարուժանի բառերով. «Ան որ մարդն է՝ 
լոյսով, ցեխով թրծուած, ան որ մարդն է՝ սրբա-
գործուած արցունքով»:

Եւ վերջապէս լեզուական ու գրական տեսա-
կէտով՝ «Կանաչ գլխարկը»՝ գոհար մը, տիպար մը 
եւ հրաշակերտ մ՚է անթերի կատարելութեան: 
Ամէն բան ինքնատիպ է Մայքըլ Արլէնի գործին 
մէջ. ինչպէս յղացումը՝ նոյնպէս պատմելու եղա-
նակը. ինչպէս գունագեղ եւ պատկերալից ոճը՝ 
նոյնպէս բառերու անակնկալ եւ թռվռուն գործա-
ծութիւնը, նոր իմաստով մը, նոր բացատրութեամբ 
մը: Եւ այնքան կատարեալ է ան իր մանրամաս-
նութեանց մէջ՝ ինչպէս ամբողջին, որ իւրաքանչիւր 
բառ անհրաժեշտութիւն մ՚է իր մասնաւոր խորշին 
մէջ կարծես ագուցուած: Իւրաքանչիւր բառ 
բովանդակ յօրինուածք մը ունի իր ետին, այնպէս 
որ անկարելի է փոխել զայն, նոյնիսկ տեղափոխել. 
այնքան ճշգրիտ ու խտացած արտայայտութիւնն է 
ան հեղինակին գաղափարին՝ իր յատուկ երան-
գաւորումներով պատկերացած: Եւ այդ ամէնը, 

առուակի մը կարկաչին պէս դաշն ու սահուն 
անգլերէնով մը, որ կարծես կ՚երգէ ընթերցողին 
ականջին:

Եւ արդ, մեր միակ արդարացումը այդ անզու-
գական գործին թարգմանութեան ձեռնարկելու 
յանդգնութեան՝ սա պարագան է թէ մեր ընթերցող 
հասարակութեան ստուար մեծամասնութիւնը 
զրկուած է իր ցեղին ու ազգին արդար փառքը 
կազմող այսպիսի համաշխարհային հանճարի մը 
գլուխ-գործոցը ըմբոշխնելու կարելիութենէն: Յա-
ւակնութիւնը չունինք կատարեալ ցոլացումը տալու 
հեղինակին արուեստին ու ոճին, բայց ջանալով 
որքան կարելի է հաւատարիմ մնալ բնագրին 
իմաստին ու ձեւին՝ կը կարծենք դիւրութիւն մը 
տուած ըլլալ մեր ընթերցողներուն, գէթ փոքր չա-
փերով մը կարենալ ծանօթացնելու համար իրենց 
մեծ ազգակիցին համբաւաւոր գլուխ-գործոցին:

Թարգմանիչ՝ Հերմինէ Բ. Իսկէնտէր

* * *
«Կանաչ գլխարկը», մէկ խօսքով, իսկապէս յի-

շատակութեան արժանի գործ մ՚է: Ժամանակակից 
ո՛չ մէկ գրող, բացի Մայքըլ Արլէնէ, կրնար զայն մեծ 
ընծայել:

Լոնտըն Թայմզ

Ժամանակակից ո՛չ մէկ գրող կրցած է Մայքըլ 
Արլէնի չափ թռվռուն հետաքրքրութիւն ստեղծել՝ 
Ատլանտեանի երկու կողմերը: Կը տեսնէք թէ ամէն 
տեղ կը կարդացուի ու կը գնահատուի ան:

Այս Մայքըլ Արլէն կոչուած անձը՝ իսկապէս շատ 
արտասովոր անհատ մ՚է:

Տորըն Քոմբէնի օֆ Փալպլիշըրզ

Մեզի համար օրուան գիրքն է Մայքըլ Արլէնի 
«Կանաչ գլխարկը»: Միակ գիրք մը կայ հրա-
պարակի վրայ, եւ այդ ալ «Կանաչ գլխարկն» է: 
Սա այնպիսի կատարեալ գործ մ՚է, որ անոր մասին 
գրել կը նշանակէ անպատշաճ բացատրութիւններու 
մէջ դեգերիլ. ինչպէս անկարելի է նկարագրել 
Բլաս տը լա Գոնքորտի հմայքը՝ արծաթեայ անձ-
րեւին ներքեւ, եւ կամ Շան զ՚Էլիզէն՝ առաւօտեան 
պիստակագոյն լոյսին մէջ: Եթէ, ինչպէս գերա-
զանցօրէն արժանի է ըլլալ, դառնայ առաւելագոյն 
սպառում ունեցող գործ մը, այդ պիտի ըլլայ 
երախտագէտ ապացոյցը Ամերիկայի ընթերցող 
հասարակութեան ընտիր ճաշակին:

Չիքակօ Թրիպիուն

Պ. Արլէն ճշմարիտ արուեստագէտ մ՚է իր 
տեսակին մէջ, որ զուտ հանճար կը ծնի, բայց 
մարդկային միջոցներով կարելի չէ պատրաստել:

Նիւ Եորք Իվնինկ Փոսթ

Սքանչելի կերպով դարբնուած, առողջ գործ մը. 
վերջաւորութիւնը գլուխ-գործոց մ՚է, որ պատիւ 
պիտի բերէր որեւէ ժամանակակից վիպասանի 
գրչին. տիպար մը՝ կատարեալ արուեստի:

Նիւ Եորք Թայմզ

Հազուագիւտ են այն հեղինակները, հոգ չէ թէ 
ո՛ր դարուն պատկանի անոնք, որ կարենան իրենց 
կիները այսքան կատարելապէս հրապուրիչ 
դարձնել: «Կանաչ գլխարկը» աւելի եւս կը համոզէ 
մեզ, թէ այս անձը սքանչելիք մ՚է:

Նիւ Եորք Իվնինկ Փոսթ

 «Ժամանակ», Պոլիս

Ոստիկանութեան զօրքերու 1033 զօրամասի 
բակին մէջ կանգնած ոստիկանները ժամեր անց 
կրկին սահման կը մեկնին` պահելու մարտական 
դիրքը: Անոնց ճանապարհելու հանդիսաւոր 
արարողութեան ներկայ եղաւ ՀՀ ոստիկանութեան 
պետ Վալերի Օսիպեանը:

Ան բարի ծառայութիւն մաղթեց զինծառայող-
ներուն եւ նշեց, որ զօրախումբը արդէն երկրորդ 
անգամ կը մեկնի սահման եւ ինչպէս այն ժամա-
նակ, այս անգամ ալ պատուով պիտի վերադառնայ:

Աւանդոյթի համաձայն՝ սահման մեկնելէ առաջ 
ոստիկանները երդուեցան եւ աղօթեցին:

1033 զօրամասի ոստիկանները մեկնեցան, իսկ 
1032 զօրամասի ոստիկանները մարտական առա-
ջադրանքը փայլուն կատարած` վերադարձան, կը 
հաղորդէ «Երկիր մետիա»-ն:

Հալէպի Ճամայաթ Ալ Ռիյատի նոր շրջանին 
մէջ, աւելի քան հարիւր բնակելի շէնք պիտի կա-
ռուցեն յառաջիկայ չորս տարիներուն: Այս մասին, 
ըստ Armenpress.am-ի, լրագրողներուն պատմած է 
նախագիծի ճարտարագէտ Այմատ Ալի: «Այժմ 
մենք կը վերականգնենք ռմբակոծումէն տուժած 
300 աւելի շէնք, իսկ ատիկա շուրջ հազար բնակա-
րան Է: Նաեւ այդ շրջանին մէջ կը կառուցենք 110 
նոր շէնք, այստեղ պիտի ըլլայ հինգ հազար բնա-
կարան»,- նշած է Ալի:

Տակաւին 2012-ին շինարարները կառուցած եւ 
յանձնած էին 360 շէնք, բայց այդպէս ալ չէին 
հասցուցած բնակեցնել զանոնք. այստեղ կ՝ընթա-
նային մարտական ծանր գործողութիւններ, իսկ 
նորակառոյցները իբրեւ թաքստոց կը ծառայէին 
զինեալներու համար: Այժմ ատիկա շինարարական 
խոշորագոյն հրապարակն է Սուրիոյ մէջ, անոր 
տարածքը աւելի քան 50 հեկտար է:

Սակայն քաղաքը վերականգնելու համար 
գլխաւոր խնդիրը, ինչպէս պատմած է Ալի, կը մնայ 
որակեալ աշխատող ձեռքերու պակասը: Այնուա-
մենայնիւ, շինարարները կը ծրագրաւորեն շրջանը 
յանձնել չորս տարի ետք, քանի որ Հալէպի մէջ 
խաղաղ կեանքի հետ վերադարձած է նաեւ բնա-
կարանի պահանջարկը։ Այս մասին հաղորդած է 
«ՌԻԱ Նովըսթի»-ն:

Թուրքիա Միացեալ նահանգներէն 120 հատ 
հինգերորդ սերունդի F-35 կործանիչ-ռմբակոծիչ-
ներու կը սպասէ, «Ռաշա թուտէյ»-ի փոխանցմամբ, 
յայտարարած է Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ 
Թայիփ Էրտողան:

«ԱՄՆ F-35-եր կ՛արտադրէ: Մեզի անոնցմէ 
պիտի մատակարարեն 120 հատ»,- panorama.am-ի 
փոխանցմամբ՝ ըսած է ան:

Այսպիսով, Միացեալ Նահանգներ կը փորձէ 
արգիլել Թուրքիոյ Ռուսիայէն ЗРС С-400-եր գնել: 
Մասնաւորապէս, Ուաշինկթըն Անգարային սպառ-
նացած է F-35-եր չվաճառելով:

Ոստիկանները Մեկնեցան 
Մարտական Դիրքեր

Հայրենի Èáõñ»ñ

¾ç 02

Հալէպի Մէջ Աւելի Քան Հարիւր 
Շէնք Պիտի Կառուցեն

Շրջանային Èáõñ»ñ

Թուրքիան մտադիր է Միացեակ 
Նահանգներէն Գնել Աւելի Քան 
100 F-35 Ռազմական Օդանաւ
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Ո՛չ Եւս Է
Երկարամեայ Մանկավարժ եւ Դաստիարակ

ԱՆԺԷԼ ՃԱՆՃԱՆԵԱՆ
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը՝ 

Չորեքշաբթի 19 Դեկտեմբեր 2018ի յետ-
միջօրէի ժամը 3ին Նորաշէնի Ս. Վար-
դանանց Եկեղեցւոյ մէջ:

ՀԲԸՄ- ՀԵԸ-Ի «ԱՐԻՆ» 
ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԸ   ԿԸ  ՎԵՐՍԿՍԻ  ԻՐ  

ՓՈՐՁԵՐՈՒՆ
   ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի »Արին» պարախումբը, Նոյեմբեր ամսուան  

փայլուն  ելոյթներէն ետք, մօտ  օրէն, պարուսոյց եւ  գեղարուես-
տական  ղեկավար  տիկին  Անի  Կոստանեանի   գլխաւորութեամբ պիտի  վերսկսի  
նոր   տարեշրջանի  փորձերուն:

Փորձերը  տեղի պիտի ունենան ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան  կեդրոնին մէջ, Նաքքաշ:
  Պարախումբը  կ'ընդունի  վեց  տարեկանէն սկսեալ  դիմորդներ: Բոլոր անոնք, 

որոնք կը   փափաքին մաս կազմել ՀԵԸ-ի  «Արին» պարախումբին, արձանագրութեան  
համար կրնան դիմել  ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Գրասենեակ,  հեռ՝ 04- 523043/44   կամ  
պարախումբի վարչութեան:

ՀԵԸ-ի «Արին» Պարախումբի  Վարչութիւն

Սիրելի գրչակից խմբագիր/հրապարակագիր/գրող/լրագրող,
 «Զարթօնք»ի յարգելի ընթերցող եւ բարեկամ,
 «Զարթօնք» սիրով կը հրաւիրէ ձեզ նախատօնական հաւաքի մը, որ 

տեղի պիտի ունենայ Շաբաթ, 22 Դեկտեմբեր 2018ի երեկոյեան ժամը 
6:00ին, միասին քննարկելու անցնող տարին, վերարժեւորելու «Զարթօնք»ի 
անցնող տարուայ իրագործումները ու ծրագրելու անոր յառաջիկայ տարին, 
եւ իրար փոխանցելու մեր բարեմաղթութիւնները գալիք Ամանորի եւ Սուրբ 
Ծննդեան տօներուն առիթով։

Պիտի հանդիպինք Թէքէեան Կեդրոնի մէջ, Ա յարկ, Ժըմմէյզի, Պէյրութ:
Հաւաքը առիթ մը պիտի հանդիսանայ նաեւ ձեզի հրամցնելու «Զար-

թօնք»ի Նոր Տարուայ բացառիկ թիւը:
 Հաւաքի աւարտին տեղի պիտի ունենայ նաեւ պատշաճ հիւրասիրութիւն:
Բարի մաղթանքներ ձեզի եւ ձեր սիրելիներուն:

 «ԶԱՐԹՕՆՔ»

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան 
եւ ԹՄՄ Հիմնադիրներու Մարմնի 
անդամ՝ մեզմէ յաւէտ բաժնուած 
ընկ. Հրայր Հովիւեանի մահուան 
քառասունքին առիթով, հոգե-
հանգստեան պաշտօն պիտի կա-
տարուի՝ ՇԱԲԱԹ, 22 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 
2018ի յետմիջօրէի ժամը 1:00ին, 
Ս. Նշան մայր եկեղեցուոյ մէջ, Զո-
քաք Պլաթ, Պէյրութ:
Հրաւիրուած էք այդ օր միասնաբար կողքին ըլլալու մեր հան-
գուցեալ ընկերոջ տիկնոջ եւ դուստրերուն, ինչպէս նաեւ ըն-
տանեկան պարագաներուն ու հարազատներուն:
Ներկայս ընդունիլ, որպէս անձնական հրաւէր:

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ
ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

	

	

ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ՀԱՄԵՐԳ 
(ՁՕՆՈՒԱԾ՝ ՇՆՈՐՀԱԼԻ ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԻ 45-ԱՄԵԱԿԻՆ) 

 
ԲԱՐՁ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐՈՒԹԵԱՄԲ  

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ  
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 

 
ԿԱՏԱՐՈՂՈՒԹԵԱՄԲ  
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ  

 «ՇՆՈՐՀԱԼԻ» ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԻՆ  
 

ՂԵԿԱՎԱՐՈՒԹԵԱՄԲ  
Հոգշ. Տ. Զաւէն Աբղ. Նաճարեանի 

 
 

Տեղի կ՚ունենայ Ուրբաթ, 4 Յունուար 2019-ի երեկոյեան ժամը 8։00-ին, 
Saint Joseph  եկեղեցւոյ մէջ, Monnot։ 

 
ՀՐԱՒԷՐ 

 

Ծանօթ.-  Մասնակցիլ փափաքողներուն համար յատուկ փոխադրակառ-
քեր տրամադրուած են հետեւեալ կեդրոններէն, ուրկէ ժողովուրդը պիտի 
փոխադրուի երեկոյեան ժամը ճիշդ 6։30-ին։ 

ՓՈԽԱԴՐԱԿԱՌՔԵՐՈՒ ԿԵԴՐՈՆՆԵՐ 

1. Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ դիմաց, Նորաշէն, Պուրճ Համուտ։ 
2. Պուրճ Համուտ Հրապարակ։ 

3. Ազգային Ծերանոցին դիմաց, ժողովրդային շէքեր, Պուրճ Համուտ 
4. ՀՅԴ «Է. Ակնունի» ակումբ Ֆանար։ 

5. ՀՅԴ «Շուշի» ակումբ, Ռաուտա։ 

 


