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ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ 

Հարիրի Մուհամմատ Մարգարէի Ծննդեան 
Տօնին Առիթով Կոչ Կ'ընէ Ապահովութեան Եւ 
Կայունութեան Մակարդակի Բարձրացման

Նոյեմբեր 22-ին Աստիճանաբար Շրջանառութեան Մէջ 
Պիտի Մտնեն Նոր Սերունդի Թղթադրամները 

Հայրենի Èáõñ»ñ

ՄԱՄԼՈՅ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ
Մարգարէի ծննդեան տօնին առիթով, «Զար-
թօնք» պիտի ունենայ միօրեայ արձա-
կուրդ:
Մեր յաջորդ թիւը լոյս կը տեսնէ Հինգ-
շաբթի 22 Նոյեմբեր 2018ին: 

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Ժամանակն է Դադրեցնելու Անխնայ Մսխումը
ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւնը երէկ՝ 19 Նոյեմ-

բեր 2018ին հերթական ժողով գումարեց իր կեդրոնատեղիին 
մէջ: Ժողովին ընթացքին քննարկուեցան ներ-կուսակցական 
կազմակերպչական խնդիրներ ինչպէս նաեւ լիբանանցի քա-

ղաքացին յուզող հարցեր: Քննարկումը կեդրոնացաւ Լիբանանի ճամբա-
ներու իրավիճակին վրայ, որոնք ջուրերով կը ողողուին հազիւ, որ անձրեւ 
տեղայ: Այս իրավիճակը քրոնիկ երեւոյթ է նամանաւանդ Լիբանանի 
ծովեզերեայ շրջաններու ճամբաներու պարագային:

Ժողովականները դժգոհութիւն յայտնեցին այն բանին համար, որ պա-
տահեցաւ անցեալ Ուրբաթ օր, երբ տասնեակ հազարաւոր ինքնաշարժներ 
անշարժութեան մատնուեցան  իրենց ճամբուն վրայ ծովեզերքի մայրուղին 
եւ Պէյրութի մուտքը անդամալուծած ահաւոր խճողումին պատճառով: 
Այստեղ հարց մը ինքզինք կը պարտադրէ. քաղաքացիական պատերազմի 
աւարտէն ի վեր ո՞ւր մսխուած են այն տասնեակ միլիառի տոլարները, որոնք 
սկզբունքով յատկացուած էին երկրին ենթակառուցուածքը բարելաւելու:

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան 
Պատուիրակութիւնը  Հանդիպեցաւ
Լիբանանի Թեմի Առաջնորդին Հետ

Երկուշաբթի  19 Նոյեմբեր 2018-ի յետմիջօրէին, ՌԱԿ Լիբանանի Շրջա-
նային Վարչութենէն պատուիրակութիւն մը այցելեց Ազգային Առաջնոր-
դարան, ուր ընդունուեցաւ Լիբանանի Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Նարեկ 
Արքեպիսկոպոս Ալեէմեզեանի կողմէ: 

Հանդիպումին նպատակը Առաջնորդ սրբազանին տեղեկացնել էր 
ՌԱԿի նորակազմ վարչութեան ընտրութեան մասին:  

Հանդիպումը առիթ մըն էր զօրակցութիւն յայտնելու Սրբազան հօր իր 
առաքելութեան ի նպաստ: 

Սրբազան Առաջնորդը իր կարգին վեր առաւ երիտասարդութեան դերը 
հաւաքականութեան մը կեանքին մէջ: Ան յայտնեց, որ իր գործին կորիզը 
կը կազմեն երիտասարդները, որոնց հետ սկսած է աշխատիլ նոր ոճով, 
զանոնք մօտեցնելու համար Եկեղեցիին եւ ազգին: ՌԱԿի պատուիրակու-
թիւնը պաշտօնապէս վերահասու եղաւ, որ ամէն Երեքշաբթի երեկոյեան 
ժամը 7:30-ին  Ազգային Առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան» սրահին 
մէջ տեղի կ'ունենայ երիտասարդական հաւաք, երիտասարդները յուզող 
հարցերու շուրջ քննարկումներ կատարելու համար:  Ալեէմեզեան արքե-

Վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հարիրի Երկուշաբթի Մուհամմատ 
մարգարէի ծննդեան տօնին առիթով թուիթըրեան յայտարարութեամբ յոյս 
յայտնեց երկրի տարածքին ապահովութեան եւ կայունութեան մակարդակի 
բարձրացման:

«Մուհամմատ մարգարէի ծննդեան տօնին առիթով լաւագոյն բարեմաղ-
թանքներս կը յղեմ Լիբանանի ժողովուրդին, յատկապէս իսլամներուն: Թող 
Աստուած վերահաստատէ անվտանգութիւնն ու կայունութիւնը Լիբանանի 
մէջ»,- ըսուած է Հարիրիի թուիթըրեան գրառումին մէջ:

Հըզպալլայի Զօրակցութիւնը Վայելող Սիւննի Երեսփոխանները 
Պէտք Է Անպայման Հանդիպում Ունենան Հարիրիի Հետ. Պասիլ

Արտաքին գործոց նախարարի պաշտօնակատար Ժպրան Պասիլ դիտել 
տուաւ, որ Հըզպալլա կուսակցութեան ամբողջական զօրակցութիւնը վայելող 
6 սիւննի երեսփոխանները, որոնք տակաւին կը պահանջեն ներկայացուցչութիւն 
ձեռք ձգել նոր կառավարութեան մէջ, պէտք է անպայման հանդիպում ունենան 
վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հարիրիի հետ՝ երկխօսութեան 
միջոցով յարմարագոյն լուծումը գտնելու տուեալ խնդիրին:

Հայկական դրամի 25-ամեակին առիթով, Նոյեմբեր 22-ին, աստիճանաբար 
շրջանառութեան մէջ պիտի մտնեն երրորդ սերունդի թղթադրամները: ՀՀ 
Կեդրոնական դրամատունը տարածած է նոր թղթադրամներուն մասին 
պատմող տեսանիւթ մը։ Այս մասին կը հաղորդէ Armenpress.am-ը։

Նոր սերունդի թղթադրամները տպագրուած են բարձրորակ հումքի վրայ, 
որուն իբրեւ  արդիւնք՝ թղթադրամները կրնան օգտագործուիլ 3-4 անգամ 
աւելի երկար: Նոր սերունդի թղթադրամները կը ներառեն այս պահուն գործող 
լաւագոյն պաշտպանական յատկանիշները՝ թղթադրամի հումքի մէջ նե-
րառուած տեսանելի եւ անտեսանելի մանրաթելեր, պաշտպանական ներկեր, 
պաշտպանական մանրագիծեր, որոնք թղթադրամի պատճէնահանման 
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Ձախէն՝ Տոքթ. Աւետիս Տաքեսեան, Առաջնորդ Սրբազան Հայրը, Սեդրաք Քիւրէճեան, Վիգէն Թոսունեան
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ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Սերօ Խանզադեան 

Սերօ Խանզադեան (20 Նոյեմբեր 1915, Գորիս 
- 26 Յունիս 1998, Երեւան), հայրենի արձակագիր։

Ծնած է Գորիս։ Աւարտած է տեղւոյն մանկա-
վարժական ուսումնարանը։ Որոշ շրջան մը 
աշխատած է որպէս ուսուցիչ, ապա մասնակցած 
է Համաշխարհային երկրորդ պատերազմին։ Իր 
վէպերն ու պատմուածքները ամփոփուած են 40է 
աւելի հատորներու մէջ։ Իր գործերը թարգման-
ւած են բազմաթիւ օտար լեզուներու, իսկ մի 
քանին վերածուած են ֆիլմերու։

Գլխաւոր գործերը
Վէպեր՝ «Մեր գնդի մարտիկ» (1950), «Մխիթար 

սպարապետ» (1978), «Մատեան եղելութեանց», 
«Խօսէք Հայաստանի լեռներ», «Թագուհին հա-
յոց» (1978) եւ այլն։

Պատմուածքներու ժողովածուներ՝ «Որոտանի 
կիրճում», «Կարմիր շուշաններ», «Անձրեւից յետոյ» 
եւ այլն։

Գրած է նաեւ «Երեք Տարի 291 Օր» (պատերազ-
մական յուշեր), «Հայրենապատում», ուր ամփոփ-
ւած են հայրենի բնակավայրերու մասին հարուստ 
տեղեկութիւններ։

Խանզադեանի «Մխիթար սպարապետ» պատ-
մավէպը, Աբովեանի, Րաֆֆիի, Ծերենցի եւ Ստե-
փան Զօրեանի պատմավէպերուն կողքին, ամբողջ 
սերունդներ դաստիարակած է հայրենասիրական 
ջերմ ոգիով։

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Ժամանակն է Դադրեցնելու Անխնայ Մսխումը
¾ç 01

¾ç 01

Ո՞վ է պատասխանատուն այս ամէնամեայ խայտառակու-
թեան: Ո՞ւր են պատկան մարմինները, որոնց պատասխա-

նատուութիւն է համագործակցիլ տօնական, վթարային կամ բնական 
աղէտներու օրերու ընթացքին, քաղաքացիին կեանքը դիւրացնելու համար: 
Այս հարցումները դժբախտաբար սակայն պատասխան չունին, որովհետեւ 
հաշուետուն եւ հաշուառուն նոյնն է, բոլորն ալ մէկտեղուած կառավարութեան 
մէջ եւ այս՝ տասնամեակներէ ի վեր: Տխուր է յիշել, որ քանի մը օրէն մեր 
սիրելի Լիբանանին անկախութեան 75ամեակն է մինչ խնդիրները տակաւին 
կը մնան նոյնը  անկախութենէն ի վեր...: 

Հիմնուելով վերոյիշեալին վրայ, ժամանակն է այլեւս պատասխանա-
տուներուն, փոխանակ հեռատեսիլի ծրագիրներու հիւր ներկայանալով 
միջազգային-քաղաքական մեծ-մեծ վերլուծութիւններ ընելով ժամանակ 
սպաննելու, զբաղին իրենց իսկ ընտրող քաղաքացիներուն առօրեայ 
հոգերով, որ պարզապէս կ՛ուզէ արժանապատուութեամբ երթեւեկել կամ 
ճշդուած ժամուն հասնիլ աշխատանքի: Մայրացող կնոջ մը տարրական 
իրաւունքն է հիւանդանոց հասնիլ ծննդաբերութիւնը կատարելու փոխանակ 
ճամբան խճողումի մէջ անզօր, խայտառակութեամբ լոյս աշխարհ բերելու 
իր զաւակը, բան մը, որ պատահեցաւ վերը յիշուած նշանաւոր օրուան 
ընթացքին: 

Ժամանակն է, որ կանգ առնէ պետական պիւտճէի անխնայ մսխումը: 
Ժամանակն է չվատնելու երկրին կարողութիւնները: Ժամանակն է 
գումարները յատկացնելու երկրին բտած ենթակառուցուածքը արդիակա-
նացնելու, փոխանակ անտեղի ծրագիրներ մշակելու, ի միջի այլոց տօնա-
կան մեծածախս զարդարանքներով մրցելու, երեւոյթ մը, որ մեր հաւա-
քականութեան մէջ սկսած է տօնի մը իմաստէն աւելի կարեւոր դառնալ:

ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւն

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան 
Պատուիրակութիւնը  Հանդիպեցաւ
Լիբանանի Թեմի Առաջնորդին Հետ
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պիսկոպոսը նաեւ անդրադարձաւ հայ եկեղեցւոյ ծուխերու կարեւորութեան 
ու նշեց, թէ նոր մօտեցում կ'ունենայ անոնց հանդէպ, կատարելով 
այցելութիւններ անոնց ու ժողովուրդը մօտեցնելով Եկեղեցիին: 

Զրուցակիցները ի միջի այլոց միասնաբար քննարկեցին Լիբանանի 
տնտեսական ծանր վիճակը եւ անոր պատճառ հանդիսացող արտագաղթը 
ու անոր դէմ դնելու միջոցները: 

Հանդիպումի աւարտին, Ռ.Ա.Կ. Լիբանանի Շրջանային վարչութեան 
պատուիրակութիւնը յաջողութիւն մաղթեց Սրբազան Հօր իր եկեղեցաշէն 
առաքելութեան մէջ: Ալեէմեզեան սրբազանը իր կարգին յարատեւութիւն 
մաղթեց ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային նորակազմ վարչութեան:  

Տեղեկատուական Գրասենեակ

Նոյեմբեր 22-ին Աստիճանաբար Շրջանառութեան Մէջ 
Պիտի Մտնեն Նոր Սերունդի Թղթադրամները 

Պաքուն Բողոք Պիտի Ներկայացնէ ԱՄՆ-ին՝ Բակօ 
Սահակեանին Ամերիկեան Վիզա Տալու Համար

Հայրենի Èáõñ»ñ

պարագային կ՝աղաւաղեն պատկերը, ինչպէս նաեւ լուսածորող ներկով տպագ-
րըւած հատուածներ, որոնք տեսանելի են միայն անդրմանիշակագոյն լոյսի 
տակ:

Թղթադրամներու վրայ առկայ են նաեւ մանրատառաշար եւ մանրա-
պատկերներ, որոնք տեսանելի են միայն խոշորացոյցով դիտելու պարագային, 
ինչպէս նաեւ թափանցիկ պատուհան: Նոր թղթադրամներուն վրայ առկայ են 
որոշ թուանշաններ, բառեր եւ պատկերներ, ինչպէս նաեւ տեսողութեան 
խնդիրներ ունեցող անձերու համար նախատեսուած յատկանիշ, որոնք եղած 
են խոր տպագրութեամբ եւ ունին բարձր մակերես ու յստակ կը շօշափուին:

1000 դրամ անուանական արժէքով թղթադրամի վրայ պատկերուած է 
Պարոյր Սեւակը, 5000 դրամի վրայ՝ Ուիլիըմ Սարոյեանը, 10 հազար դրամի 
վրայ՝ Կոմիտասը, 20 հազար դրամի վրայ՝ Յովհաննէս Այվազովսկին, 50 հա-
զար դրամի վրայ՝ Գրիգոր Լուսաւորիչը: Շրջանառութեան մէջ պիտի մտնէ 
նաեւ նոր՝ 2000 դրամ անուանական արժէքով թղթադրամը՝ Տիգրան Պետրոս-
եանի պատկերով:

Նոր թղթադրամներուն հետ շրջանառութեան մէջ պիտի մնան 100 հազար 
դրամ անուանական արժէքով Աբգար արքայի պատկերով թղթադրամը եւ 
այժմ գործող նախորդ սերունդի թղթադրամները, որոնք շրջանառութենէն 
դուրս պիտի գան բնական մաշուածութեամբ:

Ատրպէյճանի ԱԳՆ-ն,  յայտարարած է, որ դիւանագիտական խողովակներու 
միջոցով բողոք պիտի ներկայացնէ ԱՄՆ-ին՝ Արցախի Հանրապետութեան 
նախագահ Բակօ Սահակեանին ամերիկեան վիզա տալու համար:

«Անօրինական վարչաձեւի ներկայացուցիչի մուտքը Միացեալ Նահանգներ եւ 
ԱՄՆ-ի տարածքին անջատական կառոյցներու խրախուսման թոյլտւութիւնը կը 
հակասէ այդ երկրի պարտաւորութիւններուն իբրեւ Մինսկի խումբի համանախագահի, 
ինչպէս նաեւ անօրինական անջատական վարչաձեւը չճանչնալու մասին ԱՄՆ-ի 
բազմիցս յայտնած պաշտօնական դիրքորոշման: Այդ քայլը նաեւ վնաս կը հասցնէ 
հակամարտութեան կարգաւորման բանակցային ճանապարհով»,- ըստ Azatutyun.
am-ի նշուած է Ատրպէյճանի ԱԳՆ-ի հաղորդագրութեան մէջ:

Ատրպէյճանի արտաքին քաղաքականութեան գերատեսչութիւնը նաեւ նշած է, 
որ «անջատական վարչաձեւերու խրախուսման ուղղուած նման քայլերը հարցեր 
կ՝առաջացնեն, կապուած Ատրպէյճանի հանդէպ ԱՄՆ-ի յարաբերութիւններու 
անկեղծութեան հետ»:
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Ոսկին, Փռլանթին եւ Փերուզը...

Մանկապարտէզի բակին նայող խոշոր պատու-
հաններով դասարանին մէջ դասապահը սկսելու 
զանգին ձայնը շատոնց մարած էր, բայց օրիորդ 
Ազատուհին չէր երեւցած եւ կ'ուշանար գալու: Մենք 
սպասումի մէջ էինք:

Յանկարծ դասարանին դուռը բացուեցաւ եւ 
օրիորդ Աղաւնին, ձեռքը գիրք մը բռնած, ներս 
մտաւ եւ կարեւոր լուր մը բերողի ձեւով՝ 

- Տղա՛ք, օրիորդ Ազատուհին այսօր կարեւոր 
պատճառով պիտի չկարենայ ձեզի դաս տալ, եւ 
դուք ազատ պիտի ըլլաք այս պահուն,- ըսաւ բարձ-
րաձայն:

Մենք ուրախացանք եւ յուսացինք անմիջապէս 
զուարճանալ, բայց օրիորդ Աղաւնին ձեռքի գիրքը 
օդին մէջ բարձրացուց եւ ուրախ ձայնով 

- Փոխարէն՝ ես հիմա ձեզի աղուոր պատ-
մութիւններ պիտի կարդամ այս գիրքէն,- աւելցուց : 

Մենք աղուոր պատմութիւններ կը սիրէինք, 
սակայն անոնցմէ զատ խաղալ ալ շատ կը սիրէինք:

Բայց ուրախ լուր բերող օրիորդը, վայրկեանին 
միտքը փոխած ըլլալու ձեւով, յանկարծ կարմիր 
ներկով ցուցամատը օդին մէջ բարձրացուց եւ, 

- Ձեզմէ ո՞վ կ'ուզէ ինձմէ առաջ սկսիլ, եւ 
դասարանին ու ինծի հետաքրքրական պատմութիւն 
մը պատմել,- հարցուց...:

Գրասեղաններու առաջին շարքին վրայ նստած 
էի ես, քովս Սոնա Պէնկեանը, անդին Աննա Գրի-
գորեանը, Սեդա Թաթլեանը, Արտաշէս Թուման-
եանը, Միհրան Տիւրկերեանը եւ դեռ ալ ուրիշներ...:

Օրիորդ Աղաւնին ժպիտով պաստախանի 
սպասեց:

- Ե՛ս,- լսեցինք յանկարծ դասարանի ետեւի սե-
ղաններէն տկար ձայն մը, եւ Արշալոյս Կուտսուզ-
եանը մատը վեր բարձրացուց:

- Ուրեմն առջեւ եկուր եւ սկսէ՛,- ըսաւ օրիորդ 
Աղաւնին գոհ դէմքով:

Արշալոյսը զատուեցաւ առջեւի պզտիկ գրասե-
ղանէն, եւ վարանոտ քայլերով օրիորդին մօտեցաւ:

Ես կը ճանչնայի Արշալոյսը: Գիտէի որ ընտա-
նիքով Պէյն էլ Սուրէյնի կամ Տարպ էլ կինենայի 
համեստ թաղերէն մէկուն մէջ կը բնակէին եւ Մաք-
րիկ մօրաքիս ըսածին պէս, «իրենց հալ»ին կ'ապ-
րէին: Չեմ գիտեր, թէ այդ էր պատճառը, բայց 
Արշալոյսը ընդհանրապէս քիչ կը խօսէր, դասա-
րանին մէջ շատ բարեկամներ չունէր եւ թերեւս 
անխնամ մազերուն ու անփոյթ արտաքինին 
պատճառով ալ գրեթէ միշտ մինակ էր: Բայց 
հակառակ ատոր՝թուխ դէմքը միշտ ժպտուն էր, ու 
շրջապատէն ալ գոհ, երբ խնդար, պզտիկ 
ակռաները կ'երեւային, եւ այտերուն վրայ ալ երկու 
թեթեւ փոսիկներ կը բացուէին:

Արշալոյսը իր մազերով ու թուխ մորթով գեղեցիկ 
չէր, բայց կարելի է ըսել, որ բարի եւ հեզ բնա-
ւորութեան պատճառով սիրուն եւ գրաւիչ էր: 

Սակայն դէմքով եւ երեւոյթով ես աւելի կը 
նախընտրէի քոյրը՝ Մարին, որ ճերմակ երեսով, 
սահուն մազերով ու գարնան առաջին հովերուն 
պէս ալ թարմ ու սահուն մորթով, գեղեցիկ էր: 

Ես կը սիրէի երբ դասարանիս մէջ գեղեցիկ 
դասընկերուհիներ գտնուէին, եւ շատ կ'ուզէի որ 
Մարին մեր դասընկերուհին եղած ըլլար: Բայց ան 
մեզմէ մէկ կամ երկու դասարան բարձր էր, եւ 
զբօսանքներու ժամանակ ալ, երբ առտուայ կամ 
յետմիջօրէներու փայլուն արեւը երկար մազերուն 
մէջ թել-թել բոյն դնէր, ան միայն իր ընկերներուն 
հետ կը խաղար եւ բակին մէջ ինծի չէր մօտենար:

Իսկ Արշալոյսը քրոջը չէր նմաներ: Գրեթէ ամէն 

ինչի մէջ անոր հակապատկերն էր եւ բնաւորութեամբ 
ալ այնքան ամչկոտ ու քաշուող էր, որ այն օրը, երբ 
ետեւի սեղաններէն պզտիկ քայլերով օրիորդ 
Աղաւնիին առջեւ հասաւ,

- Ի՞նչ պիտի պատմէ, ինչպէ՞ս պիտի պատմէ,- 
անցաւ միտքէս...: 

Բայց օրիորդ Աղաւնին ձեռքը Արշալոյսին ուսին 
դրաւ եւ յուսատու ժպիտով,

- Ըսէ՛ նայիմ, Արշալոյս, մեզի ի՞նչ պիտի պատմես 
այսօր,- հարցուց:

- Թաւուխին պատմութիւնը,- պատասխանեց 
Արշալոյսը՝ գետին նայելով:

- Հաւո՞ւն պատմութիւնը ըսել կ'ուզես,- հարցուց 
օրիորդ Աղաւնին:

- Չէ՛, թաւուխին,- կրկնեց Արշալոյսը եւ նայուածքը 
օրիորդին դարձնելով,

- Մայրս ինծի միշտ «թաւուխ»ի՛ն պատմութիւնը 
կը պատմէ,- շարունակեց...: 

- Լաւ,- ուրեմն պատմէ, որպէսզի մտիկ ընենք,- 
համաձայնեցաւ օրիորդ Աղաւնին, եւ քայլ մը աւելի 
մօտեցաւ Արշալոյսին: 

Այն օրերուն սովորութիւն էր բոլոր պատմու-
թիւնները «Կար ու չկար»ովկամ ալ «ժամանակին» 
եւ «Անգամ մը» բառերով սկսիլ եւ վերջաւորու-
թիւններն ալ բոլորին ծանօթ Գարեգին եպիսկո-
պոսին «Երկինքէն երեք խնձոր ինկաւ» բառերովը 
փակել...:

Արշալոյսը «Անգամ մը»ով սկսաւ իր պատ-
մութիւնը, բայց մեծ բան մը չեղաւ այն օրուան իր 
պատմածը: Ճիշդ չեմ յիշեր, բայց, եթէ չեմ սխալիր, 
նիւթը գողի մը մասին էր, որ օր մը հարուստ կնոջ 
մը տունը գտնուած միջոցին ներս կը մտնէ եւ 
կրակին վրայ եփող հաւը գողնալէ ետք իր հին 
կօշիկները հաւուն եռացող ջուրով սանին մէջ կը 
դնէ, եւ մեկնելէ առաջ տանտիկնոջ առջեւ «Թաւուխը 
եփեցի, ապուր ըլլալու վրայ է» կը պոռայ ու կ'երգէ 
եւ յետոյ ալ, հաւու ըրած գողութենէն գոհ, « հէ՜՜յ» կը 
պոռայ ու կ'երթայ: 

Պատմած ժամանակ, Արշալոյսը մեր առջեւ 
դէմքը ծամածռելով գողին շարժուձեւերը կեղծեց եւ 
թաւուխին երգը երգեց: 

Արշալոյսին ձայնը մօրը ձայնին պէս խռպոտ էր: 
Ես կը ճանչնայի Արշալոյսին մայրը որ իրեն պէս 
ժպտուն էր, եւ առաջին անգամ երբ ճանչցայ, մազը 
ետեւէն կարճ, աւելի պէս մէկ գիծի վրայ կտրել 
տուած էր:

Մայրս կ'ըսէր, որ անունը Ոսկի կամ Ալթըն էր, եւ 
այն օրերուն, երբ մօրս շուքին տակ քալելով, 
առտուները երբեմն «պազար» կ'երթայի, Յարութիւն 
Տեմիրճեանի մեծ հօրը փուռին առջեւ, միշտ տիկին 
Ալթընին կը հանդիպէինք: 

Ան կը կենար եւ ձեռքը ուռած տոպրակ մը 
բռնած, խռպոտ ձայնով միշտ նոր բան մը կ'ունենար 
պատմելիք, կամ ալ պարզապէս հինէն ու նորէն կը 
շաղակրատէր, եւ երկու խօսքերու միջեւ ալ գլուխը 
ետ տանելով երկար կը խնդար: Այդ վայրկեաններուն 
իր բաց բերնէն, ոսկի հերձատամներէն մէկուն 
փայլը կ'երեւար, ու ես կը խորհէի, թէ Ոսկի կամ 
Ալթըն անունը, այդ ակռային պատճառով իրեն 
տրուած էր: 

Մայրս կը սիրէր Ալթընը եւ կ'ըսէր, որ ան իր 
Ոսկի անունին պէս մաքուր էր որովհետեւ անկեղծ 
էր:

Երկուքը երթալ-գալու յարաբերութիւններ չուն-
էին, սակայն լաւ բարեկամուհիներ էին, եւ ամեն-
օրեայ գնումներու ժամանակ շուկային մէջ իրար 
հանդիպելու, եւ քիչ մը շաղակրատելու իրենց ունե-
ցած փափաքը ինծի համար դժուար էր չհասկնալը: 

Ալթընը կը սիրէր խօսիլ: Ան հայախօս էր, բայց 
խօսակցութեան մէջ երբեմն թրքերէն բառեր կը 
գործածէր: Այդ բառերէն «Չօ՛ք շիւքիւր»ը եւ « Շիւքիւր 
Ալլահի» ն , դեռ մինչեւ այսօր, իր ձայնով, միտքիս 
մէջ մնացած են:

Մայրս մի՛այն ամառուայ կիզիչ արեւի օրերուն 
կը հրաժարէր բարեկամուհին տեսնելէ, որովհետեւ 
տաքին «աչքը չէր կտրեր» պազարին վերի կողմերը 
երթալու եւ ճամբուն վրայ հանդիպած ու սայլակ-
ներու վրայ բանջարեղէն կամ պտուղ ծախողներէ 
կ'ընէր գնումները:

Բայց այն օրերուն սովորական էր Ալթընին եւ 
մօրս պէս, ամէն օր շուկայ երթալ եւ կէսօրուայ ճաշի 
պատրաստութեան համար գնումներ ընելը: Աւելի 
ճիշտ սովորականէ աւելի ստիպողական էին այդ 
գնումները, որովհետեւ եօթանասուն տարիներ 
առաջ, կեանքը Եգիպտոսի մէջ պարզ էր եւ այսօր-
ւայ դիւրութիւնները չկային: Աշխարհի մէջ հեռա-
տեսիլ, բջիջային եւ ուրիշ բաներ դեռ չէին հնար-
ւած: 

Համակարգիչ, եւ սառնարան ալ գոյութիւն 
չունէին: Բայց մենք կ'ապրէինք եւ չեմ ալ յիշեր, թէ 
կիները ո՛ր մասնաւոր դժուարութենէն կը գան-
գատէին...:

Բայց կեանքը անշուշտ ազատ չէր ուրիշ տեսակ 
դժուարութիւններէ:

Ես կը յիշեմ հազիւ եօթը կամ ութը տարեկան 
տղայ, դպրոցէն ազատ եղած օրերուս մօրս կ'օգնէի, 
եւ ձեռքէն բռնած, առտուները տաք արեւին տակ 
քալելով, կէսօրուան եփելիք ճաշին պէտք եղած 
բանջարեղէն, պտուղ կամ միս գնելու համար միա-
սին շուկայ կ'երթայինք:
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«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ – 10 - 
Հայոց Ցեղասպանութեան Թանգարան-Հիմնարկին Մէջ Պատահական 
Չեմ Յայտնուած…
Հարցազրոյց՝ Հայոց Ցեղասպանութեան Թանգարան-Հիմնարկի Տնօրէն՝ Դոկտ. Յարութիւն Մարութեանի Հետ

ՔՐԻՍԹԻՆԱ  ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից 

¾ç 05

«Զարթօնք» կը շարունակէ ներկայացնել «Զար-
թօնք» հայրենիքի մէջ» ընդհանուր խորագիրը կրող 
հարցազրոյցներու եւ յօդուածներու շարքը: Այս անգամ 
անդրադարձած ենք Հայոց Ցեղասպանութեան թան-
գարան-հիմնարկի նորընտիր տնօրէն, ազգագրագէտ 
Յարութիւն Մարութեանին:

Իրեն հետ խօսած ենք թանգարան-հիմնարկին մէջ 
իր ընելիքներուն, ծրագիրներուն, տեսլականի, Հայոց 
Ցեղասպանութեան ճանաչման գործին մէջ ունեցած 
բացթողումներուն եւ այլ հետաքրքրական հարցերու 
շուրջ:

- Պարոն Մարութեան, վերջերս ստանձնեցիք  Հա-
յոց ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկի տնօ-
րէնի պաշտօնը: Որո՞նք են Ձեր ընելիքները, թանգա-
րանի զարգացման Ձեր տեսլականը:

- Գիտէք, սա ամենաընդարձակ հարցն է: Տեսլականը, 
զոր ներկայացուցած եմ հոգաբարձուներու խորհուրդի 
անդամներուն, մի քանի մասէ բաղկացած է: Մասնաւո-
րապէս, ցանկալի կ’ըլլար փոփոխութիւններ ընել հիմ-
նական ցուցադրութեան մասով, գիտահետազօտական 
աշխատանքներու գծով, արխիւի, կայքի, կրթական գոր-
ծունէութիւն, յիշատակի օրուան խորհուրդի, ֆինանսա-
կան գործունէութեան մասով: Փորձած եմ վերլուծել 
առկայ իրավիճակը եւ առաջարկներ ընել, բայց ոչ թէ 
այնպէս, այլ առաջարկներ, որոնք, իմ խորին համոզմամբ, 
կարելի է իրականացնել, ու անոնց անհրաժեշտութիւնը 
կայ:

- Հիմնական ընելիքները որո՞նք են: Շեշտադրումը 
ինչի՞ վրայ պիտի ըլլայ:

- Վերջին տարիներուն կը փորձեմ յառաջ քաշել այն 
միտքը, որ թանգարանային ցուցադրութիւնը ոչ միայն 
եղածի հաստատումն է, այլեւ շեշտադրումներով որոշ 
բան յուշելու, յառաջ տանելու, հիմնաւորելու միջոց: Թան-
գարանային ցուցադրութիւնը կը տարբերի անով, որ 300 

օր շարունակ դուն կրնաս մարդկանց հրամցնել որոշա-
կի´ տեղեկութիւն: Այդ իսկ պատճառով, եթէ ցուցադ-
րութիւնը շատ լաւ ստեղծուած է, ապա ան քարոզչութեան 
հզօր միջոց է: Հիմնական խնդիրներէն մէկը, զոր պիտի 
փորձեմ արծարծել, հետեւեալն է. մենք հարիւր տարի 
շարունակ անընդհատ շեշտած ենք ցեղասպանութեան 
զոհ ըլլալու հանգամանքը: Սխալ չէ, ճիշդ է, բայց զոհ 
ըսելով մենք հասկցած ենք քաղաքներ, գիւղեր, ուր 
մարդկանց կոտորած են: Միշտ շեշտուած է այդ կորուստի 
պահը թէ՛ մարդկայինի, թէ տարածքի, թէ մշակոյթի: Երբ 
մենք հարիւր տարի շարունակ այս մէկը կը հաստատենք 
կամ կը հրամցնենք հասարակութեան, մի քանի բան կը 
կորսնցնենք: Մենք կը կորսնցնենք այն պատմական 
իրողութեան շեշտադրումները, որ Ցեղասպանութեան 
տարիներուն հայերը դիմադրութիւն ցուցաբերած են 
նաեւ: Ես նկատի ունիմ ոչ միայն ինքնապաշտպանական 
կռիւները: Մենք ունեցած ենք 10-12 հզօր կազմակերպուած 
դիմադրութիւններ: Մենք կը թմբկահարենք Մուսալեռը, 
բայց եկէք, չմոռնանք, թէ որեւէ ինքնապաշտպանութիւն 
ցոյց կու տայ մարդկանց կազմակերպուածութեան բարձր 
աստիճանը: Այդ շեշտադրումով մենք ոչ թէ կ'ուզենք 
մեղմացնել ցաւը, կորուստի յիշողութիւնը, այլ ըսել, որ 
այդ զոհերուն հետ միասին մենք ունեցած ենք կռուողներ: 

Երբեմն մարդիկ կը հակադարձեն ըսելով՝ թուրքերը 
կ'ըսեն, որ դուք ապստամբած էք, բայց չէ որ անոնք 
տարբեր բաներ են: Աշխարհի որեւէ վայրի մէջ մարդ 
իրաւունք ունի պաշտպանուելու, երբ իր կեանքին վտանգ 
կը սպառնայ: Մենք շատ մը պարագաներու այդ քայլին 
դիմած ենք: Որոշ պարագաներու եղած են յաջողու-
թիւններ, եղած են նաեւ անյաջողութիւններ, սակայն կա-
րեւոր է փաստը հաստատել ու անոր վրայ հաւասարաչափ 
շեշտադրում ընելը: Ինչո՞ւ կը կարեւորեմ ասիկա, որով-
հետեւ հիմա կան երիտասարդներ, որոնք չեն ուզեր 
Ապրիլ 24ին գալ Ցեղասպանութեան յուշահամալիր։ Սա 
կը նշանակէ, որ յիշողութեան քաղաքականութեան մէջ 
կան բացթողումներ, որովհետեւ այդ երիտասարդներուն 
պատկերացմամբ՝ ցեղասպանութեան յուշարձան գալը 
կը նշանակէ դուն քեզ զգալ որպէս կոտորուածի, մորթ-
ւածի ժառանգ: Իրենց համար անիկա վիրաւորական է: 
Որոշ չափով  հասկնալի է, որովհետեւ յիշողութեան մշա-
կոյթ ըսուածը բաւարար չափով մանրամասնուած ու 
մատուցուած չէ: Շեշտադրումը դէպի ցաւն է, կորուստը, 
զոհերը եւ այլն: Այդ իսկ պատճառով ես պիտի փորձեմ 
թանգարանային ցուցադրութեամբ հաւասարաչափ 
շեշտադրումներ առաջարկել: Սա շատ բարդ երեւոյթ է ու 
պէտք է զայն հաւասարակշռուած ներկայացնել: Գիտա-
կան առումով, ըսեմ՝ այսօր թանգարանի գիտաշխա-
տողները այնքան ալ շատ չեն՝ մինչեւ 15 հոգի: Խնդիր 
կայ թէ՛ անոնց մակարդակը բարձրացնելու, թէ լրացուցիչ 

գումարներ գտնելով՝ հրաւիրել նոր մասնագէտներ: 
Կ'ըլլան երիտասարդ, թէ ոչ, կարեւոր չէ, կարեւորը որ 
ըլլան մասնագէտներ: Հայաստանի մէջ բազմաթիւ հե-
տազօտողներ կան, որոնք կը գրեն այս հարցի շուրջ: 
Ուղղակի պէտք է փորձել գտնել ու զանոնք ներգրաւել 
մեր աշխատանքներուն մէջ:

- Կը նախատեսէ՞ք մշտական կամ ժամանակաւոր 
ցուցադրութիւնները Հայաստանի մարզերուն կամ 
Սփիւռքի մէջ եւս տարածել:

- Թանգարանի ցուցադրութեան տարածքը ունի 
որոշակի սահմանափակումներ, ու որոշ թեմաներ դուրս 
մնացած են: Ժամանակին եղած են ժամանակաւոր 
ցուցադրութիւններ ինքնապաշտպանական մարտերու 
մասին: Շատ լաւ կ'ըլլայ, եթէ առանձին ժամանակաւոր 
ցուցադրութիւններ ըլլան իւրաքանչիւր ինքնապաշտպ-
անութեան մասին: Կան տարբեր մեթոտներ այցելունե-
րուն հրամցնելու այն ինչ կ'ուզես: Պիտի փորձենք այդ 
մեթոտներուն ճիշդ ընտրութեամբ իրականացնել այդ 
մէկը: Կ'ըլլան հրատարակութիւններ, հանրամատչելի, 
գիտական, փոքրիկ կենսագրականներ  եւ այլն: Եթէ չեմ 
սխալիր, մարզերու մէջ առանձնապէս ցուցադրութիւններ 
չեն եղած: Պիտի փորձենք ընդլայնել աշխարհագրութիւնը: 
Խնդիրը տեսականին ընդլայնելու ու միտքը տեղ 
հասցնելու ձեւերուն մէջ է:

- Թանգարան-հիմնարկի թերացումը ի՞նչ եղած է 
այս տարիներուն ընթացքին, ըստ Ձեզի:

- Թերացումներ ամէն տեղ ալ կան: Այստեղ ալ եղած 
են, ու սա բնական է:  Ես չէի ուզեր այդ հարցին շատ 
անդրադառնալ, քանի որ դեռ նոր եմ եւ կ'ուզեմ հասկնալ:  
Անգամ մը որ հասկցանք, միասին պիտի փորձենք 
զանոնք շտկել: Որոշ բաներ ակնառու են, որոշ բաներ՝ 
ոչ: Ես իմ խնդիրս կը տեսնեմ նախ եւ առաջ կարգաւորելու 
մէջ, ոչ թէ քննադատելու ու փնովելու ու այդպէս յառաջ 
երթալու: Ցեղասպանութեան ճանաչման քաղաքականու-
թիւնը պետական քաղաքականութիւն է: Անոր մէջ իր 
որոշակի դերը ունի թանգարանը ցուցադրութիւններով, 
գիտահետազօտական գործունէութեամբ: Թանգարանը 
պիտի փորձէ իր նիշան պահել, անկէ դուրս գալը այլ 
գերատեսչութիւններու խնդիրն է: Մենք ունինք մեր 
խնդիրն ու զայն պիտի փորձենք լուծել: Քաղաքական 
յայտարարութիւններով հանդէս գալը թանգարանի 
գործառոյթը չէ:

- Յառաջիկային գիտաժողովներ կը նախատեսուի՞ն:
- Ես պաշտօնապէս Հոկտեմբեր 5էն նշանակուած եմ 

տնօրէն: Մենք պիտի փորձենք տարեկան առնուազն 
երկու ժամանակաւոր ցուցահանդէս ունենալ: Մենք ու-
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Հայոց Ցեղասպանութեան Թանգարան-Հիմնարկին Մէջ Պատահական 
Չեմ Յայտնուած…
Հարցազրոյց՝ Հայոց Ցեղասպանութեան Թանգարան-Հիմնարկի Տնօրէն՝ Դոկտ. Յարութիւն Մարութեանի Հետ
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նինք պայմանաւորուածութիւն սփիւռքեան մի կազմա-
կերպութեան հետ, չեմ ուզեր հիմա անուն ըսել, որ ըլլայ 
գիտաժողով,  հրատարակութիւն ու ցուցադրութիւն նուիր-
ւած Մերձաւոր Արեւելքի մէջ հայոց փրկութեան գործին: 
Եթէ սա յաջողի, շատ լաւ կ'ըլլայ: Ցեղասպանութիւն 
ըսուածը միայն 1915-23 թուականները չեն, այլեւ անոր 
հետեւանքները: Փակագիծերը չեմ բանար: Մեր թանգա-
րանի կազմին առջեւ խնդիր դրուած է, որ ոեւէ հետա-
զօտող, եթէ պայծառ միտք ունի, փորձէ զայն ձեւակերպել 

որպէս փոքր ծրագիր, ու դիմել դրամատուներուն, բարե-
րարներուն, որոնք կը փափաքին օժանդակել: Մենք 
հիմա հիմնադրամ ենք, ու այդ մէկը կը նշանակէ ոչ միայն 
պետական պիւտճէէն պէտք է ստանանք ֆինանսաւորում, 
այլեւ մենք ինքներս պէտք է փորձենք ձեռք բերել 
գումարներ՝ համագործակցութեան, աջակցութեան 
խնդրանքով: Տեսէք, մենք կը կոչուինք Հայոց ցեղաս-
պանութեան թանգարան-հիմնարկ, սակայն Ծիծեռնա-
կաբերդի բարձունքի զգալի մէկ մասը՝ որպէս զբօսայգի, 
մեր տրամադրութեան տակ է: Շատ կան համալիրներ եւ 
կայ որոշակի ճարտարապետութիւն ու գաղափարա-

խօսութիւն: Ես շատ կ'ուզէի, որ սկսէր այս տարածքը յու-
շային պարկ դարձնելու գործընթացը, ինչ որ տարիներու 
եւ մեծ գումարներու գործ է, բայց ի վերջոյ պէտք է սկսիլ: 
Ոռոգման հարց կայ, ծառատեսակներու, նստարաններու, 
զանազան նուիրատուութիւններու եւ այլն: Նպատակը 
այն է, որ մարդը, երբ այստեղ կու գայ, հասկնայ, որ ոչ 
միայն խաչքարով կը սկսի յուշահամալիրը, այլեւ ամբողջ 
տարածքը յուշահամալիր է: Մարդոց մէջ յուշահամալիրը 
պէտք է տարբեր միտքեր, խոհեր յառաջ բերէ, պէտք է 
վերանայուի յուշահամալիրի դերն ու նշանակութիւնը:

- Ֆինանսական մեծ գումարներու հե՞տ կապուած է 
անիկա:

- Ես կը մտածեմ՝ այո՛, բայց անիկա պէտք է հետա-
զօտուի, մասնագիտական ճիշդ առաջարկներ ըլլան ու 
սկսի աշխատանքը: Պէտք է արմատապէս փոխել 
մօտեցումը, եւ ես յոյսով եմ, որ կը գտնուին մարդիկ 
Հայաստանի կամ Սփիւռքի մէջ, որոնք այդ գործին կը 
ձեռնարկեն: Գիտէք, որեւէ զբօսայգի իրեն հետ կը բերէ 
մշակոյթ: Մենք Երեւանի մէջ ցաւօք սրտի ունինք միայն 
Սիրահարներու այգին, որ ունի մշակոյթ: Դուք այնտեղ 
չէք տեսներ այն ինչ կայ միւս այգիներուն մէջ: Միւս զբօ-
սայգիները լրիւ սրճարաններ են: Օղակաձեւ զբօսայգին 
շատոնց դարձած է օղակաձեւ սրճարան: Այդ մշակոյթը, 
այդ յարգանքը, եթէ մարդոց կ'առաջարկէ որոշակի 
միջավայր, ապա մարդիկ կ'ընդունին զայն ու կը 
փոխուին: Խնդիրը ես կը տեսնեմ նաեւ անոր մէջ:

- Արտերկրէն եկողներու համար, որոնք թերեւս 
Հայաստանի ու Հայոց ցեղասպանութեան մասին շատ 
բան չեն գիտեր, Ձեր առաջարկը ինչո՞վ կրնայ անոր 
նպաստել:

- Անոր համար ես կ'ըսեմ, որ ամէն ինչ պէտք է ըլլայ 
մտածուած, չափուած, միջազգային կարգի մասնա-
գէտներու խորհրդատուութեամբ ու ի հարկէ մեզի հետ 
համաձայնեցուած: Կան բազմաթիւ մասնագիտական, 
հետազօտական աշխատանքներ յուշային պարկերու 

մասին, նորոյթ չէ սա, պէտք է պարզապէս գտնել ու 
օգտագործել զայն: Մենք պէտք է ստեղծենք այդ 
մշակոյթը, որմէ ետք պահպանենք զայն: Մարդը ինքը 
պէտք չէ կեղտոտէ իր միջավայրը:

- Ի՞նչ կ'աւելցնէք:
- Վանեցիի թոռնիկ եմ (կը ժպտի), ազգագրագէտ եմ, 

պատահական այստեղ չեմ յայտնուած, որովհետեւ երբ 
որպէս ազգագրագէտ կ'ուսումնասիրէի Ղարաբաղեան 
շարժումը, տեսայ թէ Սումկայիթէն ետք ինչպէս մէջտեղ 
եկաւ Հայոց ցեղասպանութեան յիշողութիւնը: Անիկա 
շարժումին մէջ շատ մեծ դեր ունեցաւ: Որքան ալ զար-
մանալի ըլլայ արեւմտեան գիտական միտքի տեսան-
կիւնէն, այդ յիշողութիւնը բերաւ ժողովրդավարական 
վերափոխումներու ու ի  վերջոյ մենք ստեղծեցինք Հա-
յաստանի երրորդ Հանրապետութիւնը։ Շարժումի տարի-
ներուն մենք յաղթահարեցինք մեր մէջ առկայ զոհի 
կարծրատիպը եւ այդ օգնեց մեզի յաղթանակ տանելու 
արցախեան գոյապայքարին մէջ: Եւ վերը բարձրաձայնած 
առաջարկները ես  հետազօտութիւններու հիման վրայ 
կ'ընեմ: Մենք ունինք շատ այլ թանգարաններ: Մեր 

գործառոյթը աւելի սահմանափակ 
է ու ցուցադրական տարածքը եւս 
սահմանափակ է, պիտի փորձենք 
տեղաւորուիլ եղածին մէջ: Մնա-
ցած ամէն ինչը կը փորձենք  արտա-
ցոլել ժամանակաւոր ցուցադրու-
թիւններով կամ հրապարակումներով: 

Յարութիւն Մարութեան
Հակիրճ Կենսագրութիւն

Յարութիւն Մարութեան Պատմական գիտու-
թիւններու դոկտոր

ծնած է 30 Սեպտեմբեր, 1956ին
1963-1973 Երեւանի թիւ 114 անգլիական թե-

քումով դպրոց
1973-1978 Երեւանի պետական համալսարան, 

պատմութեան ֆակուլտետ, ազգագրութիւն
1980-1983 ՍՍՀՄ ԳԱ Ազգագրութեան հիմ-

նարկ (Մոսկուա), պատմական գիտութիւններու 
թեկնածու (Մոսկուա, 1984), ազգագրութիւն

Ակադեմիական եւ փորձագիտական 
գործունէութիւն

1989-1995 Գիտական խորհուրդի անդամ, 
Հայաստանի ազգագրութեան պետական թան-
գարան 1991-1995, 2011-մինչ օրս Գիտական խոր-
հուրդի անդամ, Երեւանի պատմութեան թան-
գարան 1999-2012 Փորձագէտ, ՀՀ Մշակոյթի 
նախարարութեան Պատմութեան եւ մշակոյթի 
յուշարձաններու պահպանութեան վարչութեան 
փորձագիտական յանձնաժողով

2007-2008 «Հայփոստ» ՓԲԸ նամականիշներու 
խորհուրդի անդամ

2007-2008 Գլխաւոր խմբագրի տեղակալ, «21-
րդ դար». «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադ-
րամի հանդէս

2007-մինչ օրս Գիտական խորհուրդի անդամ, 
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտութեան եւ ազգագրութեան 
հիմնարկ

2007-2015 Գիտական խորհուրդի անդամ, ՀՀ 
ԳԱԱ Հայոց Ցեղասպանութեան թանգարան-հիմ-
նարկ

2011-մինչ օրս Ատենախօսութիւններու պաշտ-
պանութեան գիտական խորհուրդի անդամ (նա-
խագահի տեղակալ – 2016էն)ՀՀ ԳԱԱ հնագիտու-
թեան եւ ազգագրութեան հիմնարկ

2012 Սեպտ-2015- փոխնախագահ Հայոց Ցե-
ղասպանութեան 100-րդ տարելիցին նուիրուած 
ձեռնարկերը համակարգող պետական յանձնա-
ժողովին կից փորձագիտական խումբի անդամ

2013-2016 «Ցեղասպանագիտական հանդէս» 
պարբերականի խմբագրական խորհուրդի անդամ

2014- մինչ օրս ՀՀ մշակոյթի նախարարին կից 
ոչ նիւթական մշակութային ժառանգութեան 
հարցերով մասնագիտական խորհուրդի անդամ 
,Հայկական ուսումներու միջազգային ընկերակ-
ցութեան (Association Internationale des Etudes 
Arméniennes)անդամ

2015-2016 «International Journal of Armenian 

Genocide Studies» պարբերականի միջազգային 
գիտական խորհուրդի անդամ

2015-մինչ օրս «Society of Armenian Scholars» 
(SAS) (ԱՄՆ) գիտական ընկերակցութեան անդամ

2015- մինչ օրս Եւրոպայի խորհուրդի ծիրէն 
ներս գործող գնչուներու հարցով փորձագէտներու 
ժամանակաւոր յանձնաժողովին մէջ Հայաստանի 
ներկայացուցիչ/փորձագէտ

2017-«Հնագիտութեան եւ ազգագրութեան 
ինստիտուտի աշխատութիւններ» պարբերականի 
խմբագրական խորհուրդի անդամ
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²éïáõÝ Ù»½Ç ÏÁ ïñáõÇ ÓÇÃ³åïáõÕ »õ Ñ³ó 
Ý³Ë³×³ßÇ Ñ³Ù³ñ, ³å³ª ÏÁ Û³Ûï³ñ³ñáõÇ 
Ï³ñ»ÉÇ »Õ³ÍÇÝ ã³÷ ßáõ°ï å³ñå»É Ï³Û³ÝÁ, 
ù³ÝÇ áñ Ýá°ñ ·³ÉÇùÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ å³ïñ³ëï 
ï»Õ å¿ïù ¿ ÁÉÉ³Û...£

Ø»ñ Ð³É¿åÇ áñµ³ÝáóÇÝ å³ñïÇ½å³ÝÁ, 
¶¿áñ· ³Õµ³ñÁ áñ å³ñïÇ½³ÏóÇ ÁÉÉ³ÉáõÝ 
ß³ï É³°õ ·Çï¿ñ äoÉëáÛ ³Ù¿Ý ÏáÕÙ»ñÁ, Ùûïë 
·³Éáí Áë³õ. §ïÕ³°ë èáå»ñÃ, »ë Ð³É¿å 
ù»éÇÇ¹ Ëûëù ïáõÇ° áñ Ý³Ë Ó»½ ï»Õ³õáñ»Ù, 
³å³ ÇÙ ·ÇõÕë Ù»ÏÝÇÙ, áñáí ³é³çë ÇÝÏÇ°ñ áñ 
ù»°½ ùáõ ³½·³Ï³ÝÝ»ñáõ¹ ï³ÝÇÙ »õ ³ÝáÝó 
Û³ÝÓÝ»Ù, áñå¿ë½Ç ëÇñïë Ñ³Ý·Çëï íÇ×³Ïáí 
Ï³ñ»Ý³Ù Ù»ÏÝÇÉ¦£

Î'³éÝ»Ýù ßá·»Ý³õÁ, ÏÁ Ñ³ëÝÇÝù äáÉëáÛ 
Ù»¯Í Ï³ÙáõñçÁ »õ ³å³ Ñ³Ýñ³Ï³éùáí ÏÁ 
Ñ³ëÝÇÝù Â³ùëÇÙ »õ ê. Ú³ÏáµÇÝ ¹¿Ù ÃÇõ Ù¿Ï 
³÷³ñÃÁÙ³ÝÁ...£ ¸áõéÁ ÏÁ ½³ñÝ»Ýù: ²ëïÇ-
×³ÝÝ»ñ¿Ý ÇçÝáÕ ïÇÏÇÝ ÙÁ, áñ Ùûñë Ñûñ»Õµûñ 
ïÇÏÇÝÁ Ï'ÁÉÉ³ñ, Ñ³ñó³ùÝÝáÕ Ý³Ûáõ³Íùáí ÙÁ 
Ï'áõ½¿ Ñ³ëÏÝ³É Ù»ñ á°í ÁÉÉ³ÉÝ áõ Ýå³ï³ÏÁ: 
ºñµ ÏÁ Ñ³ëÏÝ³Ýù Ã¿ ÝáÛÝ ÇÝùÝ ¿ îÇÏ. ö³ñÇ½ 
¶³ë³ñ×»³ÝÁ, Çñ»Ý ÏÁ Û³ÝÓÝ»Ýù Ý³Ù³ÏÁ ½áñ 
ù»éÇë ÇÝÍÇ Û³ÝÓÝ³Í ¿ñ Çñ»°Ý ï³Éáõ£

Ð³½Çõ ³õ³ñï³Í ÁÝÃ»ñóáõÙÁ, ÇÝÍÇ ¹³éÝ³Éáí 
Ï'Áë¿. §¹áõÝ ÎÇõÉÇõÝÇ³ÛÇÝ ïÕ³±Ý »ë¦: ºñµ 
Ñ³ëï³ï³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý Ïáõ ï³Ù... ·áÛÝÁ 
÷áË»Éáí Ï'Áë¿. §ù»éÇ¹ Ù»±ñ ·ÉËáõÝ Ý»ï»ó 
Ó»½Ç... Ù»Ýù Å³Ù³Ý³Ï ãáõÝÇ¯Ýù Ó»½Çå¿ëÝ»ñáí 
½µ³Õ»Éáõ¦, áõ ÏÁ ù³É¿...:

ºëª ëñï¿ë íÇñ³õáñ, ³Ûë ³ñÑ³Ù³ñÑ³ÝùÇÝ 
Ñ³Ù³ñ ¹³éÝ³å¿ë Ïáõ É³Ù: ä³ñïÇ½å³Ý ¶¿áñ· 
³Õµ³ñÁ, ¹³éÝ³Éáí ³Ýáñ Ï'Áë¿. §ïÇÏÇÝ, »ë 
³Ûë áñµ»ñÁ Ð³É¿å¿Ý ÙÇÝã»õ Ñáë Ñ»ïë µ»ñÇ, 
¹áõù ÙÇ³ÛÝ Ý»ÕáõÃÇõÝ åÇïÇ ù³ß¿ù, ù³ÝÇ ÙÁ 
Å³Ù ïñ³Ù³¹ñ»Éáí, ½Çñ»Ýù ï»Õ³õáñ»Éáõ 
·Çß»ñûÃÇÏ í³ñÅ³ñ³Ý ÙÁ, áñáõÝ µáÉáñ 
Í³Ëù»ñÁ ù»éÇÝ Û³ÝÓÝ Ï'³éÝ¿, ÇÝãå¿ë áñ Çñ 
Ý³Ù³ÏÇÝ Ù¿ç Ó»½Ç ÇÙ³óáõó³Í ¿...¦£

ºñµ µ³ó³ñÓ³Ï ÅËï³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý 
ÏÁ ëï³Ý³Ù, íÇñ³õáñ ëÇñï¿ë ÏÁ åáéÃÏ³Û 
É³óÇ Ñ»Õ»Õ ÙÁ... µ³Ûó Ù»ñ å³ñïÇ½å³ÝÁ ½Çë 
ÏÁ ÙËÇÃ³ñ¿ Áë»Éáíª §¹»é »ñÏáõ Ý³Ù³ÏÝ»ñ »õ 
Ù»Í³Ñ³ñáõëï ³½·³Ï³ÝÝ»ñ »õë áõÝÇë áõ »ë 
å³ñï³õáñ »Ù, Áëï ù»éÇÇ¹ ÇÙ ËáëïÙ³Ýë, 
³ÝáÝó »õë ¹ÇÙ»Éáõ áñå¿ë½Ç å³ßïûÝë 
ËÕ×Ùïûñ¿Ý Ï³ï³ñ³Í ÁÉÉ³Ù¦£

ÆÙ µáÕáùÇë Ã¿ª ÝáÛÝ í³ñÙáõÝùÁ ³ÝáÝóÙ¿ 
»õë åÇïÇ ëï³Ý³Ù, ¶¿áñ· ³Õµ³ñÁ ·ñ»Ã¿ 
µéÝÇûñ¿Ý Ù»½ ï³ñ³õ Â³ñ³ù×ÁÉ³ñ Áëáõ³Í 
Ù»Í³Ñ³ñáõëï ·áñ·³í³×³éÝ»ñáõÝ ßáõÏ³Ý, 
áõñ Ùûñë Ñûñ³ùáÛñ»ñáõÝ »ñÏáõ áñ¹ÇÝ»ñÁª 
ê³ñÁ»³Ý »õ êÇÉÏÇ×Ç»³Ý, Ù»Í³Ñ³ñáõëï »õ 
·áñ·Ç Ù»Í í³×³é³Ï³Ý ³Õ³Ý»ñ »Ý...£ â³°ñ 
µ³ËïÁ, Çñ Ñ³ñáõ³ÍÁ Ñáë »õë Çç»óáõó Ç°Ù 
³ñ¹¿Ý íÇñ³õáñ ëñïÇë íñ³Ý...£ êÇÉÏÇ×Ç»³Ý 
³Õ³ÛÇÝ - »ñ»ù Å³Ù ëå³ë»É¿Ý »ïù í³×³é³-
ï³Ý ¹é³Ý ³é³ç... - å³ïÇõÁ ãáõÝ»ó³Ýù Çñ»Ý 
Ý»ñÏ³Û³Ý³Éáõ...ª ß³¯ï ½µ³Õ³Í ÁÉÉ³ÉáõÝ å³ï-
×³é³õ: ÆëÏª ê³ñÁ»³Ý¿Ý... »ñ³ÝÇ¯ Ã¿ »ñµ»°ù 
ÁÝ¹áõÝ¿ÇÝù... [ÇñÁª] ³Û¹ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõÝ 
³Ñé»ÉÇ¯Ý... áñ Ñ³ñáõ³Í»ó Ñá·Çë...: ºñµ Çñ»Ý 
Ý»ñÏ³Û³ó³Ýù, áõ Çñ ³Ýáõ³Ý »ÕáÕ Ý³Ù³ÏÁ 
Çñ»Ý Û³ÝÓÝ»óÇÝù, Ï³ñ¹³É¿Ý Û»ïáÛ å³ñáõÝ³-

Ինքնակենսագրութիւն
(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)

Þ³ñ. 31

ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ ÏáõÃÇõÝÁ... ¹³ñÓ³õ ÇÝÍÇª §¹áõÝ ÎÇõÉÇõÝÇ³ÛÇÝ 
ïÕ³±Ý »ë¦:

- ²Ûá,- ÁëÇ...: Îáßï Ãñù»ñ¿Ýáí ÙÁª
- Ð³Ûñ-Ù³Ûñ¹ áõ±ñ »Ý,- Áë³õ:
- ²ÝáÝù µáÉáñÝ ³É Ù»é³°Ý...,- ÁëÇ:
§¸áõ°ù ÇÝãáõ± áÕç ÙÝ³óÇù¦ ãÁë¿± ...Ï³ñ»ÉÇ± 

¿... ³ëÏÇó Í³Ýñ »õ ³Ñé»ÉÇ Ñ³ñáõ³Í »ñ»õ³-
Ï³Û»É... ·»ñ¹³ëï³ÝÇÝ ÙÇ³Ï í»ñ³åñáÕ ³ñ³-
Ï³Ý ë»ñáõÝ¹ÇÝ Ù³ïÕ³ß Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÇÝ 
Ñ³Ý¹¿å...:

- ²ëïáõ³°Í å³Ñ»ó...,- ÁëÇ Çñ»Ý: Î»³¯ÝùÁ 
Çñ ³Ñé»ÉÇ ³ÝÉáõÍ»ÉÇ ³é»ÕÍáõ³ÍÝ»ñÝ áõ 
ùÙ³ÛÝùÝ»ñÁ áõÝÇ »õ Ù³ñ¹ »ñµ»ù ãÇ ·Çï»ñ Ã¿ 
³Ûë ·³ÕïÝÇùÁ, ³õ»ÉÇ ×Ç°ßï ³Ûë ËáñÑáõñ¹Á 
ÇÝã»±ñ ÏÁ å³ñáõÝ³Ï¿ Ç°ñ Ù¿ç...£

Úáõë³Ñ³¯ï, íÇñ³õáñ ëñïáí, ÁÝÏ×áõ³Í... 
µáÉáñáíÇ°Ý ³Ýå³ßïå³Ý, ÙÇ³ÛÝ »õ ÙÇ³°ÛÝ 
½²ëïáõ³Í áõÝ»Ý³Éáí áñå¿ë ³å³õ¿Ý, ÏÁ 
í»ñ³¹³éÝ³Ýù... Ð³Ûï³ñ ö³ß³ÛÇÝ ù»Ù÷Á, 
·ñå³Ýë Õáõñáõß ÙÁ ÇëÏ ãáõÝ»Ý³Éáõ å³ÛÙ³-
Ý³õ... Ó·áõ³Í µ³ËïÇÝ ùÙ³ÛùÇÝ... Éùáõ³Í... 
µáÉáñ¿¯Ý...£

ÐáÝ ÏÁ ÙÝ³Ýùª ùáÛñë ÑÇÝ· ï³ñ»Ï³Ý »õ »ë 
ï³ëÝ»õÙ¿Ï ï³ñ»Ï³Ý, »ñÏáõ áñµ»ñ... ³Ýû·-
Ý³Ï³Ý »õ ³Ýå³ßïå³Ý...£ ´³Ûóª ... µ³ËïÁ 
ï³ñµ»ñ ïÝûñÇÝáõÃÇõÝÝ»ñ áõÝÇ »Õ»ñ Ù»½Ç 
í»ñ³å³Ñ³Í...: ºûÃÝ»ñáñ¹ ûñÝ ¿ ³Û¹ ù»Ù÷ÇÝ 
Ù¿ç, Ù»Ýù ÏÁ ÙÝ³Ýù ³Ýå³ßïå³Ý. ³é³õûïáõÝ 
íñ³ÝÇÝ ³éç»õ Ýëï³Í »Ù ïñïáõÙ, ïËá¯õñ...: 
²Ñ³¯  ù³ÝÇ ÙÁ Ñá·ÇÝ»ñ¿ µ³ÕÏ³ó³Í ËáõÙµ ÙÁ 
ùÝÝáõÃ»Ý¿ Ï'³ÝóÁÝ¿ Ï³Û³ÝÁ: ÊáõÙµÁ ÏÁ 
Ùûï»Ý³Û Ù»ñ íñ³ÝÇÝ, Ñ³Ù³Ïñ»ÉÇ »ñÇï³ë³ñ¹ 
ÙÁ áñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ïÝûñ¿ÝÝ ¿ »Õ»ñ, ÏÁ Ùûï»Ý³Û 
ÇÝÍÇ, ÏÁ Ñ³ñóÝ¿. §ïÕ³ë, áõñÏ¿± »Ï³ñ »õ 
ÇÝãáõ± ïËáõñ »ë¦: ²ãù»ñë ÏÁ É»óáõÇÝ ³Ûë 
³ÝÏ»ÕÍ »õ ·Ãáï í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇÝ Ñ³Ù³ñ »õ 
ÏÁ ëÏëÇÙ É³É...: Æ°ñ åÝ¹áõÙÇÝ íñ³Û ÏÁ å³ïÙ»Ù 
µáÉá¯ñ »Õ»ÉáõÃÇõÝÁ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ Ï»ñåáí: 
²½¹áõ³Íª å³ïÙáõÃ»³Ýë ³Ýë»Ã»õ»Ã å³ñ-
½áõÃ»Ý¿Ý, Ï'Áë¿. §áõñ»±ÙÝ, ¹áõ°Ý Ð³É¿åÇ ýñ³Ý-
ë³Ï³Ý áñµ³Ýáó¿±Ý Ïáõ ·³ë¦:... ÆÙ Ñ³ëï³-
ï³Ï³ÝÇë íñ³Ûª §Ó»ñ ïÝûñ¿ÝÇÝ ³ÝáõÝÁ Ç±Ýã 
¿ñ¦: Î'Áë»Ùª §äñ. ²ñï³ß¿ë î¿ñ ì³ñå»ï»³Ý¦:

- àõ±ñ ¿ ÑÇÙ³ ³ÝÇÏ³,- Ï'Áë¿:
- ²ÝÇÏ³ Ù»½Ù¿ ï³ëÝ»õÑÇÝ· ûñ ³é³ç äáÉÇë 

Ù»ÏÝ»ó³õ,- Ï'Áë»Ù:
- ÖÇßï ¿,- Ï'Áë¿,- ³ÝÇ ÇÙ »Õµ³Ûñë ¿, áñáí 

»Õµûñë ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ Ç°Ù ³É ½³õ³ÏÝ»ñë ÏÁ 
ë»åáõÇÝ...: ¸áõù ³ëÏÇó Û»ïáÛ »ñµ»ù ÙÇ° Ùï³-
Í¿ù Ó»ñ Ù³ëÇÝ, »ë ³Ù¿Ý ÇÝã ÏÁ Ï³ñ·³¹ñ»Ù »õ 
Ó»½Ç å¿ïù »Õ³Í ¹åñáóÁ ÏÁ ï»Õ³õáñ»Ù,- »õ 
Ï³Ýã»Éáí Ï³Û³ÝÇÝ ïÝûñ¿ÝÁ, ÏÁ Û³ÝÓÝ³ñ³ñ¿ 
³Ýáñ áñ »ñÏáõ ÷áùñ»ñáõë Ñ³Ù³ñ Ù³ëÝ³õáñ 
íñ³Ý ÙÁ ïñáõÇ Ù³Ñ×³Ï³ÉÝ»ñáí, ûñ³Ï³Ý 
»ñ»ù ³Ý·³Ù Ï»ñ³Ïáõñ ïñáõÇ Ï³ÝáÝ³õáñ 
Ï»ñåáí...:

ø³ÝÇ ÙÁ ûñ¿Ý í»ñ³¹³éÝ³Éáõ ËáëïÙ³Ùµª 
Ù»½Ù¿ µ³ÅÝáõ»ó³õ Ù»ñ å³Ñ³å³Ý Ññ»ßï³ÏÁ, 
½áñ ²ëïáõ³Í Ù»½Ç Õ³ñÏ»ó: ²Ý µáÉáñáíÇÝ 
Ñ³Ï³å³ïÏ»ñÁ ÏÁ Ï³½Ù¿ñ ÇÙ Ñ³ñáõëï áõ 
³Ùµ³ñï³õ³Ý ³½·³Ï³ÝÝ»ñáõë... áñáÝù 
ëï»ÕÍáõ³Í ¿ÇÝ ÙÇ°ÙÇ³ÛÝ Ù³ÙáÝ³ÛÇÝ Ñ³Ù³ñ 
»õ áõñÏ¿ ¹áõñëª ³ßË³ñÑ, ³ÛëÇÝùÝ Ñá·»Ï³Ý 
³é³ùÇÝáõÃÇõÝÝ»ñáí ÉÇ ³ßË³ñÑ ·áÛáõÃÇõÝ 
ãáõÝ¿ñ Çñ»Ýó Ñ³Ù³ñ...:

Ð³½Çõ ß³µ³Ã ÙÁ ³Ýó³Í ¿ñ ³Ûë ¹¿åù¿Ý, 
³Ñ³¯ Ù»ñ µ³ñ»ñ³ñÁ, Ù»ñ å³Ñ³å³Ý Ññ»ß-
ï³ÏÁ, å³ñáÝ î¿ñ ì³ñå»ï»³ÝÁ ¹³ñÓ»³É 
»Ï³Í ¿ Ï³Û³Ý »õ Ù»ñ ÝÙ³Ý ³Ýû·Ý³Ï³Ý 
áñµ»ñáõÝ ó³ÝÏÁ Ï³½Ù»Éáí, Ù»½Ç ÏÁ Ññ³Ù³Û¿ 
Ý³õ ÙïÝ»É, áñå¿ë½Ç Ù»ñ ³å³·³Û áõëÙ³Ý »õ 
÷ñÏáõÃ»³Ý í³ÛñÁ... Ñ³ëÝÇÝù£

²ñóáõÝùáï ³ãù»ñáí ÏÁ Ùûï»Ý³Ù µ³ñ»-
ñ³ñÇë »õ Ï'Áë»Ù. §Ñ³å³± ÇÙ ùáÛñë Ç±Ýã åÇïÇ 
ÁÉÉ³Û, ù³ÝÇ áñ ß³ï ÷áùñ ¿ »õ ³ñ³µÝ»ñáõÝ 
ùáí¿Ý Ýá°ñ »Ï³Í ÁÉÉ³ÉáõÝ, Ñ³Û»ñ¿Ý ËûëÇ°É 
³Ý·³Ù ãÇ ·Çï»ñ...: Æ±Ýã åÇïÇ ÁÉÉ³Û ³Ýáñ 
íÇ×³ÏÁ ³é³ÝÓÇÝ...¦: ´³ñÇ Ù³ñ¹Á Ûáõ½áõ³Í, 
ÇÝÍÇ ¹³éÝ³Éáí ÏÁ å³ï³ëË³Ý¿... §»ñµ ù»½Ç 
½³õ³Ïë ÁëÇ, Áë»É ¿ Ã¿ ùá°Ûñ¹ ³É ÇÙ ½³õ³Ïë ¿, 
áñáíª »ñµ»ù ÙÇ Ùï³Í»ñ, »ë ½ÇÝù ³ÛÝåÇëÇ 
ï»Õ ÙÁ ¹åñáó ÏÁ ï»Õ³õáñ»Ù áñ ù»½Ù¿ 
Ñ³½³ñ³å³ïÇÏ Ñ³Ý·Çëï »õ »ñç³ÝÇÏ ÁÉÉ³Û¦: 
Æñ³õ ³É, ³Ý Çñ ËáëïáõÙÁ ÉÇáõÉÇ Ï³ï³ñ»ó, 
½ÇÝù ½»ï»Õ»Éáí Ñ³Û Ï³ÃáÉÇÏ Ù³Ûñ³å»ï»ñáõÝ 
É³õ³·á¯ÛÝ áñµ³ÝáóÁ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ §ø»éó 
²Ý³é³ï ÚÕáõÃ»³Ý øáÛñ»ñáõ àñµ³ÝáóÁ¦, áõñ 
³ÝÓÝ³Ï³Ý ïáõÝ¿Ý ³õ»ÉÇ ËÝÙ³ù ÏÁ ßé³ÛÉáõ¿ñ 
áñµáõÑÇÝ»ñáõÝ: ºõ ÇëÏ³å¿ë, [ùáÛñë] »ñç³ÝÇÏ 
Ï»³Ýù áõÝ»ó³õ£

ÆëÏ Ù»Ýù ÏÁ ÝëïÇÝù Ý³õÁ, áñå¿ë½Ç äáÉëáÛ 
ÙÇõë ³÷Á ³ÝóÝÇÝù: Ø»ñ ³é³çÝáñ¹Á Ù»½, 
ï³ëÝ»õÑÇÝ· áñµ»ñ¿ µ³ÕÏ³ó³Í ËáõÙµÁ, 
Ñ»ïÁ ³é³Í, Ý³õ¿Ý »ÉÉ»É¿Ý »ïù, êÇñù»×ÇÇÝ 
Î³Û³ñ³ÝÁ ÏÁ ï³ÝÇ: ÐáÝ ßá·»Ï³éù Ýëï»Éáí 
Ï'áõÕÕáõÇÝù êáõñµ öñÏÇã ²½·. ÐÇõ³Ý¹³ÝáóÇÝ 
ÏÇóª Ýá°ÛÝ ³ÝáõÝÁ ÏñáÕ áñµ³ÝáóÁ...:

Þá·»Ï³éùÁ ÏÁ ëáõÉ¿¯. Ù»Ýù í³ÏáÝÝ»ñáõÝ 
Ù¿ç ½»ï»Õáõ³Í, Ýá°ñ Ùï³ë»õ»éáõÙÝ»ñáí... 
¹¿åÇ Ýá°ñ Ï»³Ýù Ï'ÁÝÃ³Ý³Ýù£ ²½³ï³Í »Ýù 
³ÝÝå³ï³Ï Ã³÷³éáõÙÝ»ñ¿Ý »õ ³ÝëïáÛ· 
Ï³óáõÃ»Ý¿Ý, Ï'»ñÃ³Ýù ¹¿åÇ Ýá°ñ Ï»³Ýù »õ 
á±í ·Çï¿ ³å³·³Ý ÇÝãåÇëÇ ³Ý³ÏÝÏ³ÉÝ»ñ 
í»ñ³å³Ñ³Í ¿ Ù»½Ç...£

ÎÁ Ñ³ëÝÇÝù ê³Ù³ÃÇáÛ Î³Û³ñ³ÝÁ, Ï'Çç-
Ý»Ýù ßá·»Ï³éù¿Ý »õ ï»Õ³ï³ñ³÷ ³ÝÓñ»õÇ 
ÙÁ Ñ»Õ»ÕÇÝ ï³Ï ËËáõÙ ¹³ñÓ³Í, µ³õ³Ï³Ý 
ÙÁ í³½»É¿ Û»ïáÛ ÏÁ Ñ³ëÝÇÝù... ³Û¹ Ù»Í 
¹³ñå³ëÁ, áñ Ý»ñëÇ ×³ÏïÇÝ íñ³Û ÏÁ Ïñ¿... 
ëáõÉÃ³Ý³Ï³Ý Ù»¯Í ý»ñÙ³ÝÁ ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇáõ-
Ã»³Ý: ÐáÝ µ³½Ù³Ñ³½³ñÝ»ñ å³ïëå³ñáõ³Í 
»õ ËÝ³Ùáõ³Í »Ý, µáÉá¯ñ ï»ë³ÏÇ ³Ëï»ñ¿Ý. 
áÙ³Ýù µáõÅáõ³Í »Ý ýÇ½Çù³å¿ë, áÙ³Ýùª 
Ñá·»å¿ë, ÇëÏ Ù»°Ýù »õ Ù»½Çå¿ëÝ»ñÝ ³É 
í³Û»É³Í »Ýù µ³ñÇùÁ ³½·³ÛÇÝ ³Û¹ Ù»¯Í 
Ñ³ëï³ïáõÃ»³Ý ½áñ Ù»Í µ³ñ»ñ³ñ ¶³½¿½ 
²ñÃÇÝ ³ÙÇñ³ ä»½×»³ÝÇÝ Ñ»é³ï»ë »õ 
³½·û·áõï ÑÇÙÝ³ñÏÇÝ ÏÁ å³ñïÇÝù...: Æ°ñ 
³Ýáõ³Ý ÷³ÛÉùÁ åÇïÇ ×³é³·³ÛÃ¿ Ë³õ³ñÇÝ 
Ù¿ç Ë³ñË³÷áÕ Ñá·ÇÝ»ñáõÝ »õ óáÛó åÇïÇ 
ï³°Û ß³ï ÙÁ ïÙ³ñ¹Ç Ù³ñ¹áó Ã¿ª ³ßË³ñÑÇ 
Ù»Í³·á¯ÛÝ í³Û»ÉùÁ ÏÁ Ï³Û³Ý³Û ÙÇ ÙÇ³ÛÝ 
µ³ñ»·áñÍáõÃ»³Ý Ù¿ç, »õ Ã¿ª Ù³ñ¹ Çñ ÝÙ³ÝÇÝ, 
³ÛëÇÝùÝ Ãßáõ³é ³ñ³ñ³ÍÇÝ, ¹Åµ³ËïáõÃ»³Ý 
å³ÑáõÝ Ó»éù Ï³ñÏ³é»Éáí, ½³ÛÝ ó»Ë¿Ý áõ 
ïÇÕÙ¿Ý »õ ÑÇõ³Ý¹áõÃ»³Ý ×Çñ³ÝÝ»ñ¿Ý ³½³ï»Éáõ 
Ï'³ßË³ïÇ, Çñ µáÉáñ Ï³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ 
ßé³ÛÉ¿° ³Ýáñ ÷ñÏáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ »õ ½³ÝÇ° ÏÁ 
Ñ³ëï³ï¿ Çñ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ µ³ñÓñáõÃ»³Ý íñ³Û£
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Ոսկին, Փռլանթին եւ Փերուզը...

Գնումներէն յետոյ, մայրս «պազար»էն ձեռքը 
լեցուած եւ ծանր տոպրակով տուն կը դառնար եւ 
հետը բերածները «թել տոլապ»ին մէջ կը տե-
ղաւորէր:

«Թել տոլապ»ը այն ժամանակներուն տուներու 
խոհանոցներուն մէջ գործածուած պահարան մըն 
էր, որուն վերի մասին երկու բացուող փեղկերուն 
վրայի երեսները պզտիկ ծակոտիքներով եւ նուրբ 
հիւսուածքով մետաղեայ շատ բարակ թերթեր 
հաստատուած էին, որոնցմէ ներս մտնող օդը 
ուտեստեղէնները զով կը պահէր եւ անոնք շուտ 
չէին աւրուեր...:

Այն օրերուն այսօրուան իմաստով սառնարաններ 
չէին հնարուած եւ գոյութիւն չունէին տուներուն մէջ: 
Մենք ալ չունէինք եւ «թել տոլապ»էն զատ ունե-
ցածնիս ալ փայտէ քառանկիւն տուփ մըն էր, որուն 
մէջի, եթէ չեմ սխալիր, կապարէ կամ ուրիշ մետաղէ 
գոց գոյնով դարձդարձիկ խողովակին վրայ 
առտուները սառ ծախող մարդուն միջակ չափով 
բերած սառի կտորը կը զետեղէինք եւ մինչեւ իրիկ-
ւան ժամերուն խմելիք սառած ջուր կ'ունենայինք...:

Սակայն թարմ կերակուրի համար մայրս եւ 
ուրիշներ ստիպուած էին ամէն օր շուկայ երթալ եւ 
նոր գնումներ ընել:

Բայց միւս կողմէ ալ եթէ ամէն օր շուկայ երթալը 
դիւրին չէր, գոնէ մօրս եւ իր բարեկամուհիներուն 
համար իրար հանդիպելու լաւ առիթ էր:

Մօրս բարեկամուհիները շատ էին, սակայն բոլո-
րին անունը Ոսկի չէր, եւ անոնց մէջ յարգի եւ փայլուն 
քարերու ուրիշ անուններ ունեցողներ ալ կային: 

Կային օրինակի համար Գոհարը, Փռլանթը, 
Էլմասը եւ յատկապէս իր որբանոցի հին ընկերու-
հիներէն, պզտիկ եւ պճլտուն աչքերով փոքրամար-
մին Փերուզը, որուն աչքերը միշտ կը ժպտէին, եւ 
խնդացած ժամանակ ալ ազնիւ քարերու յատուկ 
փայլով դէմքին հետ կը խնդային: 

Մայրս Փերուզը տեսնելու համար միշտ իր տունը 
այցելութեան կ'երթար, որովհետեւ Փերուզը ամէն-
օրեայ գնումներու համար մօրս եւ Ոսկիին յաճախած 
պազարը չէր երթար: 

Փերուզի տան պզտիկ հիւրանոցին մէջ նստած, 

մայրս եւ տիկին Փերուզը, հին եւ նոր օրերէ կը 
խօսակցէին եւ եթէ պատահէր, որ նիւթը յանկարծ 
իրենցմէ մէկուն անծանօթ անձի մը շուրջ դառնար, 
տիկին Փերուզը կամ մայրս «քեզմէ աղէկ չըլլայ»ով 
կը սկսէին պատմուելիքը...:

Այս «քեզմէ աղէկ չըլլայ»ն, այն օրերուն եգիպտա-
հայ գաղութի կիներուն մէջ շատ կը գործածուէր եւ 
իբրեւ բարեկամական զգացումներ չվիրաւորող 
փափկանկատութեան տեղ կ'անցնէր: 

Իսկ Փերուզն ալ մօրս լաւ բարեկամուհիներուն 
մէջ յատուկ տեղ ունէր: 

Ան Տահէր թաղի վերի կողմերը, երկյարկանի 
շէնքի մը մուտքի երեք կամ չորս աստիճաններէն 
վեր, գետնայարկի պզտիկ յարկաբաժինի մը մէջ կը 
բնակէր, եւ ունէր չորս զաւակներ, որոնցմէ Մարին 
եւ Ալիսը ինծի գրեթէ տարեկից էին:

Մարին Ալիսէն տարի կամ տարի ու կէս աւելի մեծ 
էր եւ բնաւորութեամբ զուարթ ու կատակասէր էր: 

Ան մազերը կարճ կը կտրէր եւ թերեւս ակնոց 
չգործածելուն պատճառով ալ, երբեմն հազիւ դռնէն 
ներս մտած եւ մեր խաղերուն դեռ չսկսած, կարծես 
դէքիս վրայ նոր կամ փոխուած բան մը փնտռելու 
ձեւով աչքերը վրաս կը սեւեռէր ու զիս կը դիտէր: 

Մարին կրակոտ եւ համարձակ աղջիկ էր: Խօ-
սուն էր, կը սիրէր խաղալ եւ խաղերուն մէջ ալ 
վազվզուքներովը կը նախընտրէր: Սակայն իրենց 
բնակած յարկաբաժինը մեծ չէր, ներսը վազելու 
կամ խաղալու տեղ չկար, եւ եթէ պատահէր, որ 
երբեմն աղմկէինք, մայրս կամ տիկին Փերուզը 

-Ձայն մի հանէք, գացէ՛ք, ուրիշ տեղ խաղացէք 
,- կ'ըսէին:

Բայց տան մէջ ուրիշ յարմար տեղ չկար խա-
ղալու: Այդ պատճառաւ ալ մեր խաղերու գլխաւոր 
վայրը, իրենց պզտիկ յարկաբաժինէն դուրս, վերի 
յարկերը գացող սանդուխի աստիճաններն էին, 
որոնց վրայ երբ վեր վար վազէինք եւ խաղայինք, 
Մարին շուտ կը տաքնար, ճակտին քրտինքը 
ձեռքովը կը սրբէր, ու ես այդ վայրկեաններուն կը 
նշմարէի, որ երկու այտերուն վրայ նոր հասուննալ 
սկսող պտուղներու կարմիր գոյն մը կը բացուէր, որ 
կը տարածուէր եւ դէմքը աւելի կը գեղեցկացնէր:

Բայց ան կը սիրէր հետս խաղալ, քովէս չէր 
հեռանար եւ հազիւ խաղ մը վերջացած՝ անմիջապէս 

նորեր կը հնարէր: 
Ես իր տան մէջ գտնուելուս իբրեւ յարգանք՝ 

խաղերու ընտրութիւնը միշտ իրեն կը ձգէի: Սակայն 
իր գիտցած եւ հնարած խաղերու տեսակները 
պարզ էին, որովհետեւ մեր գլխաւոր խաղալիքները, 
սովորաբար կարմիր փուչիկ մը, գնդակ մը եւ իրենց 
յարկաբաժինէն դուրս գտնուող սանդուխի աստի-
ճաններն էին: Բայց մենք հաճոյքով կը խաղայինք 
եւ ուրիշ բանի կամ խաղալիքներու պակասը չէինք 
զգար: Մենք իրարմով եւ Մարիին հնարած անվեր-
ջանալի նոր խաղերով միշտ գոհ էինք ու միասին 
կը զուարճանայինք ...:

Ես կը սիրէի Մարիին ընկերութիւնը եւ կ'ուրա-
խանայի, երբ ամէն անգամ մայրս 

- Քալէ՛, այսօր Փերուզին երթանք,- ըսէր:
Գիտէի որ Մարին հոն պիտի ըլլար եւ հետս 

խաղալ պիտի ուզէր...:
Չեմ գիտեր, թէ մայրս Մարիին վերաբերմունքին 

կամ ալ քովէս չբաժնուելուն պատճառով որեւէ 
բանէ կասկածա՞ծ էր, թէ ոչ, բայց օր մը վերադարձի 
ճամբուն վրայ, հաւանաբար կնոջական զգացում-
ներէ տարուած,

- Տղա՛ս, ուշադրութիւն ըրէ՛, կարծեմ այս Մարին 
քու վրադ աչք ունի,- ըսաւ:

Մայրս աղջիկներու մասին հետս խօսելու սովո-
րութիւն չունէր, իսկ ես ալ այն օրերուն աւելի մեծ-
ցած, հազիւ տասը կամ տասնմէկ տարեկան տղայ 
դարձած՝ դեռ չէի սորված գիտցած աղջիկներուս 
նայուածքները կարդալ, եւ Մարիին՝ իմ մասիս ունե-
ցած զգացումներուն ալ յստակ չէի անդրադարձած...:

Սակայն գիտէի եւ կը զգայի միայն, որ կ'ուզէի 
միշտ Մարիին քովը ըլլալ...:

Բայց մօրս ըսածէն յետոյ, եւ յատկապէս տիկին 
Փերուզին տունը տուած մեր յաջորդ այցելութենէն 
սկսեալ, ես տարբեր աչքով սկսայ նայիլ Մարիին եւ 
աւելի սիրեցի իր տաք ու կարմրող այտերը....:

Բայց Մարին չգիտցաւ, լուր ալ չունեցաւ ատկէ եւ 
ուրիշ օրերու պէս իրենց պզտիկ յարկաբաժինի 
առջեւի սանդուխներուն վրայ դեռ շատ անգամներ 
շարունակեց սրտիս հետ վեր վար վազել ու ... հետը 
խաղալ...:

Քամփինաս, Պրազիլ 

Գայիանէ Մածունեան
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Ընկեր Հրայր Հովիւեանի մահուան տխուր առիթով հաստատուած 
Պէյրութի Վահան Թէքէեան Միջ. Վարժարանի ՀՐԱՅՐ ՀՈՎԻՒԵԱՆ  
Կրթանպաստի Ֆոնտին փոխան ծաղկեպսակի շարունակուեցան կա-
տարուիլ հետեւեալ նուիրատուութիւնները.
Ընկ. Նար եւ Տիկ. Մարիա Խաչատուրեան  500,000 լ.ո.
Մի ոմն       300,000 լ.ո.
Ընկ. Արթուն եւ Տիկ. Անահիտ Համալեան  150,000 լ.ո.
Ընկ. Տոքթ. Պօղոս եւ ընկ.հի Էլենա Աստուրեան 100,000 լ.ո.
Ընկ. Տոքթ. Յակոբ եւ ընկ.հի Հուրի Փափազեան 100,000 լ.ո.
Ընկ. Վաչէ եւ Տիկ. Մարլէն Տօներեան          100,000 լ.ո.
ՌԱԿ Միհրան Տամատեան ակումբ    100,000 լ.ո.

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³ õ³ ï³Ýù 
µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð» ï»õ  ³ µ³ñ` Ã»ñÃÇë Ù¿ç 
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå ³ÛÙ ³Ý ã»Ý ³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë 
ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³Ý Ï³Ë ëåñ¹³Í íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù 
Ûû¹ áõ ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ 

Միջազգային Èáõñ»ñ

¾ç 01

«Երկու կողմերուն միջեւ կարեւոր է հանդիպումը, որպէսզի որոշ բաներ 
աւելի յստականան»,- ըսաւ Պասիլ սիւննի երեսփոխաններու հետ հանդիպումէ 
ետք մամլոյ հեռարձակուող ասուլիսի ժամանակ:

Թրամփ Անկախութեան Տօնին Առիթով Շնորհաւորական 
Նամակ Յղեց Հարիրիին Եւ Աունին 

Երկուշաբթի ԱՄՆ նախագահ Տոնալտ Թրամփ շնորհաւորական նամակ 
յղեց վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հարիրիին եւ նախագահ Միշէլ 
Աունին, ուր ան անկախութեան տօնին առիթով բարեմաղթանքներ կատարեց 
բովանդակ Լիբանանի ժողովուրդին: Այս մասին կը տեղեկանանք վարչապետի 
պաշտօնակատարի տեղեկատուական գրասենեակի, ինչպէս նաեւ նախա-
գահի թուիթըրեան յայտարարութենէն:

Իր նամակին մէջ Թրամփ բարձր գնահատեց Մայիսին տեղի ունեցած 
խորհրդարանական ընտրութիւններն ու Լիբանանի կառավարութիւնը: «Մենք 
գիտակից ենք այն բարելաւումներուն, զորս Լիբանանի կառավարութիւնը 
արձանագրեց անցեալ տարի, ինչպէս՝ օրէնսդրական յաջող ընտրութիւններն 
ու ահաբեկչութեան դէմ կայուն պայքարը»:   

Ռուսիոյ Դաշնութեան նախագահ Վլատիմիր Փութին աշխատանքային 
մէկօրեայ այցով Նոյեմբեր 19ին կը մեկնի Թուրքիա:

Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, կը յայտնեն թրքական 
լրատուամիջոցները:

Տեղեկութեան համաձայն՝ Վլատիմիր Փութին Թուրքիոյ նախագահի հետ 
Իսթամպուլի մէջ պիտի մասնակցի «Թրքական հոսք» կազատարի ծովային 
հատուածի շինարարական աշխատանքներու աւարտին նուիրուած 
տեսաժողովին:

Այցի ծիրէն ներս Ռուսիոյ Դաշնութեան նախագահը հանդիպում պիտի 
ունենայ Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի հետ, որուն ժամանակ 
պիտի քննարկուին ռուս-թրքական յարաբերութիւններու եւ տարածաշրջանին 
մէջ տեղի ունեցող իրադարձութիւններու հետ կապուած շարք մը հարցեր:

«Ազրպէյճանի ժողովրդական ճակատ» կուսակցութեան նախագահ, 
ընդդիմադիր Ալի Քերիմլին Նոյեմբեր 19ին ազատ արձակուած է Պաքուի 
Սապայիլի շրջանի դատարանի դահլիճէն: 

Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, կը յայտնէ ազրպէյճանական 
«Թուրան» լրատուական գործակալութիւնը: 

Ալի Քերիմլին չարտօնուած ցոյց կազմակերպելու եւ անոր մասնակցելու 
համար մեղաւոր հռչակուած է վարչական իրաւախախտման յատկանիշներով 
եւ տուգանուած 2500 մանաթի չափով: 

Պաքուի մէջ Նոյեմբեր 17ին  ոստիկանութիւնը ձերբակալած էր «Ազրպէյճանի 
ժողովրդական ճակատ» կուսակցութեան նախագահ Ալի Քերիմլին եւ անոր 
կողմնակիցները: Ի նշան բողոքի՝ ոստիկանութեան բաժանմունքին մօտ 
հաւաքուած էին  «Ազրպէյճանի ժողովրդական ճակատ»ի զգալի թիւով կողմ-
նակիցներ:

ՌԴ Նախագահ Վլատիմիր Փութին Կը Մեկնի Թուրքիա

Ազրպէյճանի Ընդդիմութեան Առաջնորդներէն Ալի Քերիմլին 
Ազատ Արձակուած Է


